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7 april 1650 

“Es eendrachtelijck geresolveert dat men de ampliatie opt octrooij van de vroetschap sullen vervolgen, den eynde daer 

van sullen soecken te becoomen.” 

 

Collecte geld voor verlossing schepen uit de Rijp die gevangen zijn “in Barbarien”. 

 

Benoeming Gerit Janssen Lockersen uit Marcken en Symon Meyndertsen uit de Woude tot hoofdingelanden 

Woudervelt. 

 

De hoogte van het schot (dorpsbelasting) wordt vastgesteld. 

 

Goedkeuring verzoek Claes Gerritsen Eyerlant tot het doen timmeren van een huisje tussen de Driesprong en Groot-

Dorregeest. 

dat:''den armenvoochden daer in sullen doen als sy verstaen ofte soo haer discretie is.'' 

 

30 augustus 1650 

Men gaat op zoek naar een nieuwe klok. De waarschappen worden met de opdracht belast eveneens Phillips Claesz 

Prins. 

 

De vroedschap maakt bekend dat zij met Mr.Wijbrant overeengekomen zijn dat de schepenen op Allerheiligen aan 

Mr.Wijbrant zullen betalen 50 gulden en voorts ieder jaar. 

(Mr Wijbrant is de dorpsheelmeester) 

 

27 december 1650 

Er wordt met algemene stemmen besloten dat de grote klok zal worden behouden, doch deze wat hoger te laten 

ophangen. 

 

13 januari 1651 

Er zullen 2 “luyden” huis aan huis gaan om geld in te zamelen voor de gevangenen in 'Barbarien'. Gevraagd zal worden 

naar het bedrag die een ieder per jaar beschikbaar wil stellen. 

 

“Es voorts geresolveert,dat, als de vroetschappen vergaderen dien geenen die niet precys opt uijr en compareeren, als 

sij gedachvaert sijn int rechthuijs te vergaderen elck sullen verbeuren ses stuyvers en sullen geene excussen moogen 

allegeeren, als van siecte en nootsaeckelijks buyten den dorps te moeten sijn. 

 

27 febr. 1651 

De waarschappen Cornelis Janszn Volger en Dirck Jacobsen Vennen doen rapport over de vergadering gehouden op 21 

febr.1651 van de dorpen van Kennemerland te Wormer. Naar aanleiding van dit rapport is besloten de baljuw van 

Kennemerland de achterstallige recognitiegelden te betalen en voorts voor elk komend jaar de recognitiegelden te 

verdubbelen. 

 

28 maart 1651 

Het voorstel van schepenen wordt overgenomen om i.v.m. de kosten die zullen voortvloeien uit de reparatie van de 

toren (ca f.2000) , het schot te verhogen. 

 

 

31 maart 1651 

Besloten wordt om de achterstalligen in de verpondingen arresteren. 

 



 

 

1 mei 1651 

Willim Pouwelsz Koster eist i.v.m. hoogte van zijn schot een copie uit de dorpsrekeningen. Men besluit dat niemand 

daar een copie van zal krijgen. 

 

Het verzoek van schoolmeester Michiel Joachim Dorstich om verhoging van zijn gage wegens, “de looden vant 

uijrwerck swaerder arbeyt syn op te winden'', wordt gehonoreerd met een jaarlijkse verhoging van 5 gulden. 

 

Het tractement van de vroedvrouw Trijn Gerritsendr. wordt verhoogd van 25 naar 50 gulden. 

 

''noch is geresolveerd dat alle jaren op meydach de waarschappen mitsgaders de vijff vroetschappen bij het volle 

collegie van schepenen, waerschappen en vroetschappen sullen vergaderen werden''. 

 

''noch is geresolveert dat schepenen het schot sullen gaeren ende de penningen verhandelen en distribueren als van outs 

mits dat schepenen in extraordinaris secken de waerschappen en vroetschappen sullen moeten spreecken en tselve mede 

haer resolutie en toestemme sullen mochten doen, ende dat de outste schepen inde vergaderinge van vroetschappen en 

andersints sal presideren”. 

 

26 mei 1651 

Keuren geresumeerd. Die op het voerschieten (schieten op Leeuwerikken) en een keur op het kitsen van de 

buitenlanden. 

 

De verpondingen worden verhoogd. 

 

Schepen “sullen lichten om te betaelen de laegste omslach tot vervallinge van de costen tegens den bailliu als 

andersints”. 

 

7 mei 1651 

Besloten wordt dat de schepenen de kaai met de stetten aan de Meldijk zullen doen laten repareren. 

 

Schepenen moeten de sloot en het stet beoosten en bewesten het Nieuwland laten doen maken “volgende de conditien 

waer op het water daer het lant in gemaect is, op is vercoft''. 

 

Er zal octrooi aangevraagd worden waarin de armenvoogden toestemming krijgen de turfmanden te maken op hun 

kosten, “daer de turfvolster de turf moete meeten, mits zal den schippers daer voor ten behoeve van den armen sullen 

betaelen van ijder honderd manden turf acht stuyvers”. 

 

31 oktober 1651 

De armvoogden zullen voortaan bij hun vergaderingen over de huisarmen geassisteerd worden door geburen als 

Nauwert Jan Jacobsz Vennen ,Wouter IJsbrantsen, Jan Gerritsen Geerits, Reijs Pieters, Pouwel Steffensen en Gerrie 

Jansen ..chelsen. 

 

Schepenen zullen de weg van de uitwatering van de Sien tot aan de Valbrug doen laten repareren 

 

27 febr 1652 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld. De vijf schepen en de waarschappen zullen ,'dach om dach', met IJsbrant 

Cornelisz Ruysch en Cornelis Cornelisz Cocq gaan 'ponden en schotten'. De waarschappen zullen de schotgelden 

ontvangen. 

 

Mr.Wijbrant, Jacob Reyers Rol en Jacob Sweeren verzoeken orde tot verlossing van de gevangenen in 'barbarijen' 

 

17 april 1652 

De kosten van de deurwaarders die de restanten halen op de verponding zullen moeten betaald worden door de 

achterstalligen 

 

 

 

 

 



 

 

Namen van de waar- en vroedschappen van Uitgeest 

 

1652 

 

Waarschappen  Gerrit Mieusen 

Willem Pouwelsen Koster 

 

Vroedschappen  Aemker Cornelisz 

Phillip Fransen 

Jan Jacobsen Vennen 

Pieter Allertsen 

Gerrit IJsbrants 

 

Mieus Dircks Louwen 

Aerjan Jansen vant Sant 

Claes Garbrantsen 

Garbrant Fransen Croff 

 

Arent Pouwelsen Cooch 

Willem Sweeren 

IJsbrant IJsbrantsen 

 

Heyndrick Claesen 

Allert Pietersen 

Pouwelsen Steffensen 

 

 

18 april 1658        25 maart 1660 
 

Waarschappen                               Waarschappen 

Claes Garbrantsen Vischer       Cornelis Cornelisz Cocqh  

Pieter Phillipsen                          Gerrit Hendricxsen Spanjaer 

 

Vroedschappen                              Vroedschappen 

Heynderick Hesselsen   2     Cornelis Jansen Volger   2 

Gerrit Hendricxsen Spanjaert  2     Willem Pouwelsen Koster   3 

Claes Symonsen Kerver   3     Phillip Claesen Prinsen   3 

Willem Pouwelsen Koster   1     Jacob Steffensen             1 

Phillips Claes Prinsen   1    Dirck Jacobsen Vennen   1 

 

Claes Garbrantsen Vischer  3     Mieus Dirxsen louwen   2 

Jan Claesen vant Sant   2     Fop Odewijnsen    3 

Fop Odewijnsen    1     Dirck Claes Blaeu        2 

           Aerjan Jansen vant Sant   1 

Frans Arentsen    2     Symon Harmensen   3

   

Willem Sweeren    3     Powelsch Jansen    3 

Symon Harmensen   1     Corn. Gerritsen    1 

Pouwels Jansen opten Busch  1 

 

Cornelis Cornelisen Cocq   2     Corn Cornelisen Coqgh   4 

Allert Pietersen    3     Garbrant Gerritsen   2 

Gerrie Pietersen op Marcken  1     Gerrit Pietersen    3 

  

 

( n.b. Het getal achter een naam geeft aan het hoeveelste jaar deze persoon het ambt van vroedschap bekleed) 

 

 



 

 

10 april 1659                          14 april 1661 
 

Waarschappen                            Waarschappen 

Pieter Phillipsen                       Gerrit Heyndricksen Spanjaer 

Cornelis Cornelisen Cocq           Willem Sweeren 

 

 

Vroedschappen                           Vroedschappen 

Heyndrick Hesselsen   3      Cornelis Jansen Volger   3 

Gerrit Spanjaert    3       Jacob Steffensen    2 

Cornelis Jansen Volger   1       Dirck Jacobsen Vennen   2 

Willem Pouwelsen Koster   2       Pr. Willem Koster   1 

Phillips Claesen Prinsen   2       Gerrit Jacobsen vande Loet   1

   

 

Jan Claesen vant sant   3       Mieus Dircksen Louwen   3 

Mieusch Dircxen Louwen   1      Dirck Claesen Blaeu   3 

Fop Odewijnsen    2      Aerjan Jansen vant Sant   2 

Dirck Claesen Blaeu   1     Dirck Jacobsen Coppen   1 

 

Frans Arentsen    3      Cornelis Gerritsen   2 

Symen Harmensen   2     Arent Dircksen Veerman   1 

Pouwel Jansen    2       IJsbrant Ijsbrantsen   1 

 

Cornelis Cornelisen Cocqh  3       Garbrant Gerritsen   3 

Garbrant Gerrits    1       Allert Pietersen    1 

Gerrit Pietersen    2       Aris Allertsen    1

  

 

14 april 1661 

De 1000-ste penning zal worden gevorderd en aan de ontvanger voldaan. 

 

Bij algemene stemmen: “de vrou op Marcken voor haer broeder de slaef in barbarijn en penninck toe te leggen ende als 

toegeleijt f. 7:10:0”. 

 

De schout en zijn dienaren zullen worden ingezet om Jan Vreecken te beletten de veerman van het knollendammerveer 

te hinderen. 

 

17 mei 1661 

 

Dorpskeuren geresumeerd en zullen op zondag gepubliceerd worden. 

 

Bij meerderheid van stemmen wordt de waag aan Jan Dircksen Waechmeester verpacht voor 20 gulden per jaar. 

 

 De waaarschappen worden opgedragen de weg van de Ouden Rijn tot De Loet te doen slechten en voorts onderhouden. 

 

De verponding zal worden ingevorderd. 

 

Eenstemmig besloten dat de waarschappen het schot  mbv justitie zullen vorderen van Cornelis Jansen in Westergeest. 

 

De waarschappen worden opgedragen een liggend haardijzer aan te schaffen voor het huis van de vroedvrouw. 

 

6 juni 1661 

Er wordt besloten een bedrag van 500 gulden beschikbaar te stellen voor de aanleg van een weg langs het 

Assummerveer. Waarschappen worden met de opdracht belast. 

 

Vaststelling van een boete van 4 stuivers indien een schepen, vroedschap of waarschap ongeoorloofd niet ter 

vergaderering verschijnt. 



 

 

24 november 1661 

De keuren zijn gersumeerd en gerenoveerd en zullen worden gepubliceerd 

 

Besloten wordt de openstaande gelden voor  de armenhuizen in te vorderen, indien zij nog te kort komen zal een 

collecte gehouden worden. 

 

Kerkvoogden van Marken krijgen voor de eerstkomende vijf jaar een subsidie van vijftig gulden. De kerkmeesters 

moeten elk jaar rekening doen.  Schout en schepenen zullen jaarlijks kerkmeesters van de “cappel op marcken setten” . 

De huidige kerkmeesters van de kerk of kapel,  Willum Pietersen de jonge en Dirck Dirckxsen Blom gaan hiermee 

accoord. 

 

29 januari 1662 

Grietjen Moer dochter van Jan Hendricxsen Quartel 

(Alkmaar)  wordt door waarschappen en schepenen voor een half jaar benoemd tot vroedvrouw. 

 

21 maart 1662 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld 

 

1 mei 1662 

Vaststelling maalloon korenmolenaar Uitgeest: 1 zak rogge 1stuiver en 12 penningen; tarwe 3 stuivers en acht 

penningen. 

 

Het verzoek van de kerkmeesters  van Markenbinnen om een woning voor de schoolmeester aldaar te mogen bouwen 

wordt goedgekeurd. 

 

Besloten wordt tot reparatie/vernieuwing van de borden en wijzers van het uurwerk van de toren. 

 

Besluit tot aanleg van vaarten nabij het Westergeestermeer. Zij zullen  2 roeden breed worden en zijn bestemd voor het 

vervoer  van vaarsen. 

 

26 juli  1662 

Besloten wordt om twee dienaars van de drost in het dorp te nemen om op te treden tegen bedelaars en bandieten , soo 

lange als waerschappen ende schepenen verstaen ende langer niet''”. 

 

Waarschappen en armenvoogden zullen het “sliestjen” bij Cornelis Cornelisen Coogh  verkopen. De penningen zullen 

gebruikt worden om de arbeiders van de Westergeestermeer te betalen. 

 

Schout en dienaars worden opgedragen de restanten van de verponding te innen. 

 

Waarschappen zullen de gemeentesloot tussen Aechte Noomen en Reyer Gerrit Jannen op gemeentekosten opmaken. 

Pieter Phillipsen is toegestaan de sloot bij Harmen Backers op zijn kosten op te maken. 

 

De huur van het Buiten Armenland van Jan Piettersen Welbooren zal opgeeist worden 

 

Er zullen letters op de borden van het torenuurwerk aangebracht worden. 

 

De vroedvrouw zal voor nog een jaar worden aangesteld. 

 

10 augustus 1662 

De waarschappen worden opgedragen de borden die aan de toren zullen komen “sullen laeten ver..., buyten het dorp bij 

den persoon die goede kennis daer van heeft”. 

 

16 oktober 1662 

Schout, schepenen en waarschappen worden geauthoriseerd om op te treden tegen Corn Jansen Prinsen en Jan Prinsen, 

diens zoon, wegens onfatsoenlijkheden geuit tegen de regenten van het dorp. Desnoods zullen zij gedaagd worden voor 

de baljuw van Kennmerland of het Hof van Holland. 

 

 



 

 

9 maart 1663 

De hoogte van het schot, ter dekking van s'dorps onkosten, wordt vastgesteld. 

 

Besloten wordt de uitterdijk van Papenhem aan de kopers van Papenhem te verkopen. Het stukje uitterdijk is bezit van 

de armen en de kerk. 

 

22 maart 1663 

Samenstelling waar en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Phillipsen 

Cornelis Cornelisen Cocgh 

 

Vroedschappen 

Pieter Willemsen Koster   Dirck Jacobsen Coppis 

Claes Symonses Kerver   Claesen Garbrantsen Visscher 

Heynderick Hesselsen   Gerrit Aerjansen vant sant 

Louweris Pietersen Backer 

Hessel Aemkersen   Frans Arentsen Cooch 

Jan Backer    Arent Dircxsen Veerman 

     IJsbrant IJsbrantsen 

 

     Allert Pietersen 

     Maerten Jacobsen 

     Aris Allertsen Kiel 

 

“Es met meerderheijt van stemmen geresolveert dat de nieuwe aencomende vroetschappen jaerlijcx op 

paeschmaandach meede sullen coomen opte maeltijt, omme alsdan den eet te doen ende bijden schout gelijck ende 

beneffens schepenen daer op gedachvaert te werden.” 

 

“Ist vorders eendrachtigh geresolveert dat den vroetschappen die in gebreecke blijven omme haere bediening aen te 

neemen ende weijgeren den eet te doen, bij middelen daer toe noodich ende berijt bij sommatie renovatie en vorderen 

met dienaers in haer goet te setten, geconstringeere te werden”. 

 

30 maart 1663 

Vergadering van schout, schepenen en waarschappen met enige geburen van Markenbinnen  en de predikant aldaar. 

Beoordeeld worden de getuigschriften van de sollicitanten voor het schoolmeestersambt te Markenbinnne. 

Drie personen zijn genomineerd: Jacob Pietersen Vlamingh, Dirck Jansen Cramer en Jacob Claesen Bruyningh. Met 

meerderheid van stemmen wordt de eerste sollicitant aangesteld. 

 

1 mei 1663 

Guyrte Claesen Deijfen  wordt aangesteld tot turfvolster. 

 

De schout wordt opgedragen de restanten op de verponding bij parate executie te vorderen. 

 

5 april 1664 

De armvoogden ontvangen een bedrag van 274 gulden waarop een lijfrente rust van tien ten honderd 

 

Met meerderheid van stemmen wordt besloten dat de rekening van het dorp niet zal worden omgeroepen maar 

gehouden zal worden met open deuren en vensters. 

 

Schout en schepenen zullen Gerrit Symons ontbieden en hem aanzeggen dat de kerkmeesters de gracht van het 

predikantshuis zullen opschieten, “soo hij het schot gelieft gelieft te hebben, dat se het op syn lant, sullen opschieten, 

ende den selven Gerrit Symonsen meede te versoecken dat hij de sloot van de predicantsen erff aff bij de wegh langsch, 

tot de wateringe toe met gemoed sal gelieve op te maecken van gelijcke de pomp inde dam, ofte dat anders de selve 

sloot bij keur schou ende verdere middelen van justitie, tot costen van voorn Gerrit Symonsen opgemaect sal 

werden”. 

 



• 

 

1 mei 1664 

Vaststelling verteringsgelden voor drost en dienaars wanneer zij in het dorp aanwezig zijn. 

 

Besluit tot executie  van vorderingen op het schot 

 

Besluit inzake eigendomsrecht van een stukje land (Harmenweer) waarvan zowel Claes Symonses Kerver als de 

armenvoogden beweren eigenaar te zijn. Na overleg doet de eerste afstand van zijn aanspraak. 

 

20 mei 1664 

Besluit inzake veilingsgelden voor Schout en secretaris. 

Mochten onroerende goederen tijdens de veiling niet verkocht worden dan behouden schout en secretaris het recht van 

veilingsgelden nog 3 maanden indien het goed binnen dit tijdsbestek alsnog wordt verkocht. 

 

Achterstallige verpondingen zullen per executie gevorderd worden. 

 

16 september 1664 

Een voorstel voor een collecte ten behoeve van de armenvoogden wordt afgeslagen. 

 

23 februari 1665 

Aachterstallige verpondingen over  1663 zullen per justitie gevorderd worden. 

 

De Staten van Holland zullen verzocht worden om een octrooi te verlenen voor de armen van het dorp, tot bouw van 

een weeshuis en tot een deel van de impost te mogen gebruiken voor de onderhoud van dit te bouwen weeshuis. 

 

26 maart 1665 

Vaststelling van de hoogte van het schot. 

 

2 april 1665 

Mr Wijbrant wordt aangesteld als chirurgijn voor de armen. Het tractement is  f70,00 p.j.  

 

1 mei 1665 

Besloten wordt dat de 200 gulden, die door waarschappen en schepenen opgenomen zijn van Gerrit Hendricxsen 

Spanjaere voor het werk aan de Westergeestermeer, door waarschappen vanwege het dorp zullen worden voldaan aan 

de armvoogden. 

 

Op verzoek van de  predikant zal de heining en straat bij de predikantswoning opgeknapt worden. 

 

Armvoogden worden toegestaan een woning voor Duyf Jan Pieteren te huren. 

 

Op 1 mei heeft Jan Dircxsen Keerssemaecker verzocht en is het hem toegestaan een obligatie te passeren van 1000 

gulden t.b.v. het spinhuis. 

 

22 april 1666 

Van nu af aan worden niet meer dan twee personen op de nominatie van waarschap gezet. 

Idem niemand op de nominatie zetten “die uyt het schependom gaet, noch tot schepen die aff gaet van het 

waarschapsampt”. 

 

1 mei 1666 

Besluit tot vordering van de achterstallige verpondingen d.m.v. justitie. 

Idem de schoorsteengelden. 

 

Besloten 'dat de gemeentebeurse van nu voortaan in de kiste sal berusten, ende dat de waerschappen en de schepenen 

die de sleutels hebben elcken eersten dinsdach inde maend int reathuys sullen vergaren voor middach de clock  negen 

uren omme alsdan metten anderen aldaer te doen tgeen nodich sal weesen.' 

 

Gecommitterd voor de bouw van het weeshuis zijn Willem Pouwelsen Koster, Gerrit Haynderick Spanjere en Pieter 

Symonses Bonckenburch 

 



 

 

28 mei 1668 

Er zal een verzoek naar de Staten van Holland gestuurd worden m.b.t een deel van de impost te bestemmen voor het 

weeshuis. De hoogte van de impostbedragen worden eveneens genoemd. 

 

De verponding zal worden ingevorderd 

 

19 november 1666 

Cornelis Pietersen Schermey wordt aangesteld tot dorpswachter. Hij moet de regenten elk jaar om continuatie 

verzoeken. Zijn bezoldiging is f. 0:2:8 per huishouden. Dit moet hij zelf garen, zoals de voorgaande wachter heeft 

gedaan. Armen zijn vrijgesteld. 

 

Er zullen mannen worden gecommitteerd tot het houden van een collecte voor de armen 

 

5 april 1667 

 

Samenstelling waar- en vroedschappen 

 

Waarschappen    Vroedschappen 

Fop Odewijns    Kerkbuurt vierendeel 

Dirck Jacobsen Vennen   Pieter Symonsen Bonckeburgh  3 

     Corn Jansen Swan   2 

Vroedschappenœ•   Dirck Jacobsen Vennen   2 

Westergeester vierdeel   Jeroen Willumsen   2 

Garbrant Claesen Vischer    3 Pieter Phillipsen    1 

Dirck Claesen Blaeu   1 Gerrit IJsbrantsen   1 

Garbrant Franses Croft   1  

 

Asummer vierdeel   Dorregeester vierdeel 

Jacob Claesen Vischer       4 Garbrant Gerritsen   4 

Cornelis Gerritsen   2 Cornelis Jansen Meer   3 

Jacob Arentsen    1 Allert Pietersen    1 

 

 

30 april 1667 

“Is voor geresolveert dat den schout sal hebben in de vroedschap een concluderende stem”. 

 

De schout wordt niet meer als bode gebruikt voor de convocatie van de vroedschap. Dit is van af nu in handen van de 

waarschappen. 

 

Een lijst met de salarissen van de schout, secretaris en bode is  voorgelezen. Blijkbaar nieuwe voorstellen want er wordt 

geen beslissing genomen tot vaststelling. 

 

31 mei 1667 

Schout, schepenen en waarschappen zullen op verzoek van Mr IJsaack zijn keukenvloer gaan inspecteren . Deze moet 

volgens Mr.Ysaack vernieuwd worden. 

 

Besloten wordt om t.a.v. de salarissen van schout, secretaris en bode bemiddeling in te schakelen van enige “goede 

mannen”. 

 

10 junij 1667 

De keuren worden goedbevonden en gepubliceerd. 

 

De vloer van Mr.Ysaack zal op zand worden gelegd. 

 

Zaken betreffende de hele en halve verponding. Waarschappen zullen naar Alkmaar gaan om daar te overleggen 

omtrent de hoogte voor de aanslag van houtbos. 

 

 



 

 

8 november 1667 

De schout wordt opgedragen de achterstalligen in de betaling van het haardstedengeld te sommeren alsnog te betalen. 

 

Besloten wordt de landen die aangeslagen worden voor de halve verponding voor 1667 in 1668 in te vorderen. 

 

De secretaris wordt in zijn huidige funktie gecontinueerd. 

 

De Kerkmeesters van Markenbinnen zullen f.30,00 ontvangen. 

 

Er zal opnieuw een collecte voor de armen gehouden worden. 

 

Verslag wordt gedaan door de gecommitteerden die belast zijn met de tot standkoming van het weeshuis. 

 

6 januari 1668 

De veerman van het knollendammerveer zal geen korting van zijn huur gegeven worden. 

 

Zitdag van de tweede 200ste penning 1667. Alsnog invorderen van de verponding op nieuwbouw.  

Besluit tot parate executie van de verponding die Dirck Claesen te Krommeniedijk nog schuldig is. 

 

Goedkeuring voor de verkoop van land van de armenvoogden nabij verste watermolen, mits  de opbrengst niet lager is 

dan f 25,00. 

 

29 februari 1668 

De lijst van het salaris van de schout en secretaris zal worden gedrukt. 

 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld. 

 

19 oktober 1668 

“Ist voorgedragen de swaricheye ende de costen die sullen comen ontstaen int vervolg ende voorstaan vande neringen 

ten platten lande, bijde gecommitteerde van de selve neringen te doen ende off de gecommitteerden daar inne 

gebruiijcken sullen, alle moochelijcke middelen”. 

Est eendrachtelijke geresolveert dat de gecommitteerde daer inne sullen gebruycken alle alsulcke middelen als 

sijluijden selfs oft met goet vinden vande heeren Edelen ende Ridderschappen ofte advocaten bevinden sullen te 

behooren tsij met het lichten van een mandament van compleynten, maincteren peraet ofte met ander middelen van 

justitie en in allen gevallen alle middelen tot preservatie vande neeringen ten platten lande te gebruycken die 

eenichsints bedacht konnen werden.” 

 

4 januari 1668 

De bode wordt opgedragen de restanten van de verponding van het jaar 1667 te vorderen. 

 

Verboeken van de landerijen. Getracht zal worden de verponding over 1668 te innen. De 200ste penning zal zo spoedig 

mogelijk gevorderd worden. 

 

De kerkmeesters van Markenbinnen zullen f.50,00 ontvangen.. 

 

22 febr 1669 

“Es voorgeslagen of Frans Jacobsen het stet gelegen bijde straet langhs voor het huys bij hem gecoft van Aechjen 

Pieters weduwe van za. Gerrit Dircks Noom staende op de Meldijck sal mogen verleggen bij de sloot langhs mits dat 

hij Frans Jacobsen ofte de possesseurs vant selve huys het selve bij de sloot langhs van de straet aff ter langhte negen 

en twintich en de ter breete van twaelf talf voet sal mogen verleggen ende de ... ofte schoijing ende voorders naer 

behooren ten eeuwigen dagen onderhouden mits datter geen mis ofte andere vuylicheyt opgeleyt ende affgescheept sal 

mogen werden, es met eendrachtighe stemmen dit versoec  toegestaen mits daer van bij hem acte ten behoeve vande 

gemeente gepassert werden”. 

 

De verponding 1668 zal zo spoedig mogelijk geind worden. 

 

Het torentje te Markenbinnen zal gerepareerd worden. 

 



 

 

Vaststelling van het loon van de gravenmaker in de kerk: 

 

Graf drie kisten diep.  

Diepste graf van een persoon ouder dan 10 jaar 1:4:0 

Middelste 0:18:0 

Hoogste   0:14:10 

 

Kind beneden 10 jaar  

Hoogste graf 0:14:0  

Middelste 0:10:0  

Bovenste: 0:8:0. 

Hij moet daarbij zorgen dat de vloer effen blijft. 

 

10 april 1669 

Vaststelling van de hoogtevan het schot 

 

18 april 1669 

De kerkmeesters van Uitgeest krijgen een bedrag van f.100,00.  

 

Samenstelling van waarschappen en vroetschappen 

 

Waerschappen 

Gerrit Hendricxsen Spanjaere 

Willem Sweeren  “den 17 augustij 1669 ist doort overlijden van Willem Sweeren tot waerschap gekozen  Frans 

Arentsen Cooch” 

 

Vroetschappen 

Kerkbuurt vierendeel 

Pietter Phillipsen      “dito in plaetse van Phillip Claesen  

Gerrit IJsbrantsen    Prinsen tot vroetschap gekozen Jan  

Jacob Jansen Vennen    Cornelisen Swan”  

Phillip Claesen Prinsen 

Meester Wijbrant 

Jan Jansz Hen•   

 

Westergeester vierendeel 

Dirck Claesz Blaeu 

Garbrant Fransen Croft 

Jan Adriaensen vant Sant 

 

Assummer vierendeel 

Jacob Arentsen    “dito in plaetse van Willem Sweeren 

Willem Sweeren    tot vroetschap gekozen Corn. 

Frans Arentsen Coogh   Symonsen op Assum” 

 

Dorregeester vierendeel 

Allert Pietersen 

Symon Symonses 

Daniel Maerten Backer 

 

 

18 aug 1669 

Jan Cornelisz Kaersemaker  is bij provisie de waag toegestaan. 

 

Armenvoogden worden toegestaan de huur van enige dergjes in verscheidene meertjes aan Pieter Verninghmans te 

continueren. 

Met het bos voor de armen zal niet anders worden omgegaan tot nader order. 

 



Waarschappen worden opgedragen een niet nader genoemde straat te repareren . 

 

De waker verzoekt continuatie van zijn ambt . Nadat hij beloofd heeft zijn fouten te beteren wordt dit aan hem 

toegestaan. Hij zal van Allerheiligen tot Vrouwendag waken van 10 uur s'avonds tot 4 uur s'ochtends. 

 

15 november 1669 

Jacob Cramer mag het “kercke of schoollant” bij Markenbinnen verder huren voor de tijd van 14 jaren. Op eigen kosten 

zal hij d.m.v 350 schuiten slik of modder het land ophogen. 

 

De schout zal worden gelast om Frans Arentsen Coogh en Cornelis Symonses te sommeren, renovatie en gijzeling, tot 

het aannemen van de ambten hun opgelegd (waarschap en vroedschap) 

 

6 dec 1669 

Claes Claeszn Hopjes aangesteld tot waker. Hij mag geen gelden verlangen van de armen. Hij zal zich gedragen naar 

het reglement van de wakers en moet elk kwartaal aan de regenten continuatie verzoeken. 

 

25 maart 1670 

Akersloot zal worden gesommeerd alsnog te contribueren voor de 1800 maden land, om de Nieuwendam te 

onderhouden. 

 

Hoogte van het schot wordt vastgesteld 

 

Het huisje van zaliger Wouter Allertsen en Marijtje Theunis zal worden verkocht op 1 april 1670. 

 

3 april 1670 

Tot turfvolsters worden aangesteld Alijt Jacobsen Wautjesdr en Griete Pietersen, huisvrouw van Theunis Arissen 

Seylmaker. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Frans Arentsen Cooch 

Pieter Symonsen Bonckenburgh 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel 

Jacob Jansen Vennen 

Jan Cornelisen Swan 

Mr. Wijbrant 

Jan Jansen Hen 

Jacob Willemsen Koster 

Jacob Steffelsen 

 

Westergeester vierendeel 

Dirck Claesen Blaeu 

Jan Aerjansen vant Sant 

Garbrant Claesen Vischer 

 

Assummer vierendeel 

Frans Arentsen Cooch 

Cornelis Symonses 

Pouwel Jansen opden Busch 

 

Dorregeester vierendeel 

Symon Symonsen (Markenbinnen) 

Daniel Maertsen 

Maerten Jacobsen 

• 

 

 



 

 

23 aug 1670 

De kerkmeesters van Markenbinnen krijgen f.80,00. 

 

De waker zal voor dit jaar van de armen genieten 50 manden turf. 

 

De schout, twee schepenen en de secretaris zullen om de 14 dagen in mei en april en de rest van het jaar elke maand 

vergaderen in het rechthuys. 

 

25 nov 1670 

Er worden 2 personen gecommitteerd om met vertegenwoordigers andere dorpen te Zaandam te gaan vergaderen over 

het oprichten van een werk of tuchthuis. 

 

De restanten van de verpondingen worden gevorderd. 

 

Men zal bij eerstkomende gelegenheid vanuit het rechthuis publiceren ”de ordonnance of octrooi van weescamer” 

waarnaar een ieder zich zal moeten reguleren. 

 

F.150,00 zullen worden betaald aan de kerkmeesters van Uitgeest. 

 

28 nov 1670 

De volle vroedschap verklaart zich waarborg te stellen voor Gerrit IJsbrantsen Stockemaecker en Claes Louwerisse 

inzake het huisje van Wouter Allertse. 

 

 2 jan 1671 

Frans Arentsen, Pieter Symonsen en Gerrit Heyndericks Spanjaert worden opgedragen een verzoek in te dienen tot 

octrooi voor het opbouwen en onderhouden van een weeshuis. 

 

De dienders zullen worden gestuurd naar diegene die een achterstand hebben in het betalen van de verponding. 

 

23 febr 1671 

Het verzoek van bewoners van Markenbinnen wordt afgewezen om aldaar een kerkhof te doen inrichten. Men moet 

blijven bij het “out gebruyck”. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Symonse Bonckenburgh  2   

Pieter Phillipse   1 

 

Kerkbuurt vierendeel    Assummer vierendeel 

Jan Corn Swan   3  Frans Arentsen Cooch  3 

Mr. Wijbrant Wijbrantsen  3  Poulus Janse Busch  2 

Jan Jansen Hen   3  Jan Tamissen   1 

Jacob Willemsen Koster  2 

Jacob Steffens   2 

Gerrit Heynderickse Spanjaert 1 

 

Westergeester vierendeel    Dorregeester vierendeel 

Jan Arijensen vant Sant  4  Daniel Maertens Backer  3 

Garbrant Claessen Visscher 2  Maerten Jacobsen  2 

Corn Foppen   1  Jacob de Cramer   1 

 

1 mei 1671 

Besloten wordt, op verzoek van armenvoogden, om elke maand “mette busch een collecte der armen” te houden. 

 

De kerkmeesters Marken krijgen een bedrag ter hoogte van 8 ducatons. 

 

 



 

 

9 juni 1671 

De kerkmeesters worden ontslagen en er wordt besloten nieuwe aan te stellen. 

 

29 september 1671 

De kinderen van Thomas Claessen die op dit moment in Zweden is, zullen ten laste van de armvoogden worden 

uitbesteed. 

 

(doorgehaalde tekst) “Is alsmede geresolveert dat waerschappen en kerckmrs sullen waernemen de comparitie tot 

Crommenije geleijt ter seacke van een keur bij schout en schepenen van Crommenije geleijt over het maecken van een 

wege”. 

 

“Is noch ten selven dagen geresolveert ende vast gestelt dat waerschappen neffens kerckmeesteren van Uijtgeest uijt 

sullen sijen na de keur bij schout en schepenen van Crommenije geleijt en ter saecke vandije mette selve schout en 

schepenen te accoorderen off de selve of andersints saeck bij middelen van justitie ten uijt eijnde toe te vervolgen”. 

 

22 dec 1672 

De kerkmeesters ontvangen f.100,00. 

 

De kerkmeesters van Marken moeten de f.200,00, geleend in de Rijp ten behoeve van haar kerk, aflossen. 

 

25 jan 1672 

Het verzoek van Pieter Jacobsen om een geldbedrag van de armenvoogden te ontvangen om daarmee een achterstand te 

kunnen betalen van zijn huisje in de Woude, wordt toegestaan. Er wordt “geresolveert omme de armvoogden te 

belasten den selven Pr. Jacobsen te geven twintich guld. tot de coop vant voors huysje”. 

 

De verpondingsgaarders zullen in de komende week zitting houden om de verponding te garen. 

 

2 maart 1672 

Mr.Claes Gruijs, schoolmeester te Markenbinnen, en Symon Claessen worden benoemd tot “traen en wijnroeijer” te 

Markenbinnen en Knollendam ”alsmede het saetmetersschap”. Zij moeten daarvoor de eed afleggen bij schout en 

schepenen. 

 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld. 

 

De armenvoogden worden opgedragen een huis te huren om daar arme kinderen in onder te brengen en op te voeden. 

 

8 maart 1672 

Waarschappen en schepenen zijn met Jan Sweeren, wonende op Assum, overeengekomen dat laatst genoemde van 

zeker aanslag in de schot zal vrijgesteld worden, mits deze geen aanspraak meer zal maken op een hoekje erf 

“gebruijckt ende genomen tot de nieuwe tolwegh maer het selve afdragen aen Mient Coirconde”. 

 

14 april 1672 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

Waarschappen 

Pieter Phillipsse   2 

Gerrit Heyndricxe Spangjaert 1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt Vierendeel   Westergeester vierendeel 

Jan Corn Swan   4 Garbrant Claessen Visscher 3 

Jacob Willemsen Koster  3 Cornelis Foppen     2 

Jacob Steffen   3 Cornelis Garmensse Croft    1 

Gerrit Heyndricx Spangjaert 2  

Pieter Symenssen Bonckenburch 1 Assummer vierendeel 

œPieter Willemssen Viscoper 1 Pouwels Jansse Busch    3 

     Jan Tamissen   2 

Dorregeester vierendeel   Jan Sweeren   1 

Maerten Jacobsen  3  



Jacob de Cramer   2 

Mr.Claes Gruijs   1 

 

Besloten wordt het huisje van Za. Claes Heijckesse, staande aan De Weeg, te verkopen. 

 

“Sijn alsdoch noch concepten gemaeckt aengaende den eedt van waerschappen en vroedtschappen waer naer 

waerschappen en vroedtschappen alle jaer den eedt sullen doen ende met eenen vastgestelde selve concepten ad cleijn 

zegel origineel te maecken ende daer van een inde Burekist te bewaren”. 

 

28 mei 1672 

“Sijn bij schouth waerschappen en schepen deses dorps gekuijrt vijffendertich vrijwillige persoonen om in plaets van 

lotingh voor 12 man te trecken na den IJsselkant”. 

 

Naderhand werd het voorgaande besluitb aan vroetschappen gemeld, aangezien deze voor die tijd niet meer viel te 

convoceren. Deze lieten het zich welgevallen. 

 

Besloten wordt voorts dat men de vroetschappen die weigerig waren te compareren zullen verzoeken alsnog te 

compareren onder belofte “dat men te gelegener tijt aen gaende den eedt ondersoeck soude 

doen om de veranderingh te crijgen”. 

 

30 junij 1672 

“Is alsdoen mede vast geresolveert dat bij dese bedroeftden en becommerlijcke tijden de luijden die de noot soude 

mogen comen te treffen, dat men de selve luijden sal ondersteunen met broot en caes, en worden waerschappen 

bijdesen geauthoriseert om na cvoir (?) en saet en caes uijt te sijen en copen”. 

 

19 julij 1672 

Besloten wordt de personen die naar Zutphen zijn geweest ieder 1 gulden ontvangen voor hun huur en vracht. 

 

De waarschappen zullen a.s donderdag zitting houden om de 200ste penning in te vorderen. 

 

Op dezelfde dag zal men een begin maken met de inning van de restanten in de verpondingen 

 

Waarschappen zullen nog een goede partij kaas kopen. 

 

16 aug 1672 

De personen die tot op heden haar 200ste penning niet hebben voldaan zullen hiertoe gesommeerd worden. A.s. 

donderdag houden de waarschappen zitting. 

 

Uit ieders huis zal men maar 1 persoon nemen om de wacht waar te nemen, uitgezonderd diegene die door schout 

waarschappen en schepenen geoordeeld worden niet daartoe bij machte te zijn. 

 

De schout zal ronde maken bij de mensen die tot op heden de 'taux' geweigerd hebben te betalen voor hen die naar Den 

Helder gaan. Weigeren zijn alsnog dan geschiet invordering per executie. 

 

9 september 1672 

Komende donderdag weer zitting invordering achterstallige 200ste penningen. de dienaars worden naar de wanbetalers 

gestuurd om hen te sommeren te betalen. Een en ander op kosten van de wanbetaler. 

 

Schout en schepenen zullen 2 personen op Markenbinnen aanstellen om daar brood en kaas uit te delen. 

 

De kerkmeesters van Uitgeest zullen f.100,00 ontvangen. 

 

3 dec 1672 

Besloten wordt een goede partij hooi in te kopen. Tot inkopers worden aangesteld Garmant Claes Visscher, Cornelis 

Foppen Goesinnen en Corn Gerritsen. 

 

27 dec 1672 

Schout moet de restanten op de capitale lening en de 200ste penning invorderen. 

 

6 jan 1673 



Zo spoedig als mogelijk is zal de schuit met hooi naar Haarlem gestuurd worden op last van Gecomm. Raden vant 

Suyderkwartier. 

 

7 jan 1673 

Heijndrick Maertsen wordt tot weesvader in het weeshuis aangesteld. Proeftijd een kwartaal. Loon: kost en inwoning + 

1 ducaton. Hij krijgt opdracht met de armenbus te lopen en goede orde te houden onder de weeskinderen. Hij zal zijn 

eigen bed en toebehoren meebrengen. 

 

17 febr 1673 

De achterstalligen in de halve verponding zullen gesommeerd worden om a.s donderdag te betalen. 

 

“Alsmede ... hoe men sich soude dragen nopende de wisselinge van burgers van hijer vertrocken de betalinge vandijen 

en is daer op vast gestelt en geresolveert dat men de selve uijdt verder soude betaelen als bij het gemene landt betaelt 

werden, alsmede dat de personen die gehuijrt sijn bijt dorp dat de selve sullen mogen blijven”. 

 

3 maart 1673 

Waarschappen zullen morgen naar Alkmaar vertrekken om daar met vertegenwoordigers van andere dorpen te horen 

hoe te handelen bij “de betaline van gulden toegestaen voor den ontvangh vanden 200ste penning en dat waerschappen 

haer sullen dragen tot het gemene best vant dorp”. 

 

Gecomm.Raden zullen een generale lijst ontvangen hoeveel Uitgeest in de verponding moet bijdragen. Getracht zal 

worden de hoogte hiervan wat  te verminderen. 

 

Eveneens zal de lijst vande kapitale lening aan Gecomm. Raden worden overgeleverd. 

 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld. 

 

30 maart 1673 

Allert Symonsen en Barent Harmens Backer verzoeken te worden aangesteld tot grafmaker . (de oude grafmaker Corn 

Jansen vander Graft blijkt overleden). Benoemd wordt Allert Symonses. 

 

Waarschappen zullen de nieuwe grafmaker melden dat hij verplicht is de deur van de kerk na de ter aarde bestelling af 

te sluiten om te verkomen dat jongens in de kerk komen. 

 

f.50,00 zal worden betaald aan de kerkmeesters Markenbinnen. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Gerrit Heijndricxen Spanjert 2 

Garbrant Claes Visscher  1 

 

Vroetschappen 

Jacob Willems Koster  4 • Westergeester vierendeel 

Gerrit Heijdericxen spanjert 3  Corn.Foppen Goesinnen  3 

Pieter Symonses Bonckenburch 2  Corn Garbrants Crofft  2 

Pieter Willemsen Visscher 2  Corn Seijers Noom  1 

Jan Harmens Backer  1  

Claes Jans vant Sant  1 • Assummer vierendeel 

      Jan Tamissen   3 

Dorregeester vierendeel    Jan Sweeren   2 

Jacob de Cramer   3  Claes Gerrits Groot  1 

Mr.Claes Gruijs   2 

Maerten Jacobsen van Rossen 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 mei 1673 

“Is ten dage van wegen de Crijchstaet deses dorps versocht ten eijnde de vijerde comp. mochte werden verblijven van 

vendel ende trommel waer op bij meerderheijt van stemmen geresolveert en vast gestelt is datter noch aen vendel en 

trommel soude werden gecocht op de manier als ... als de andere drije ende gecommitteert tot het alten maecken off te 

incopen Pieter Phillipsen Out waerschap deses dorps ende aenden selven te versoecken dat soo ras als mogelijck was 

het selve te bestellen dewijl alrede aenschrijvingh is van gereet te senden tot een optocht”. 

 

“Ende nopende het versoeck van de comp te Sutpen ..ren is verstaen ende goetgevonden dat het selve gedaen sal bij 4 

vande vroetschappen ende vijer van de Crijghsraet ende syn vanwege de vroetschap gecommt. Pr. Willems Koster, 

Corn. Seijers, Frans Jacobs en Mr. Claes van Marcken”. 

 

Tot weesvader wordt benoemd voor een kwartaal Symen Jans Cramer. 

 

17 mei 1673 

De pondgaarders zullen als van oudst door de schout worden aangesteld. Tractement zal zijn f.60,00. 

 

De pontvangers zullen een aanvang maken met het garen van de verponding 

 

1 july 1673 

Het verzoek van Baljuw Druijvesteijn om 22 personen te sturen naar Nieuwesluis om daar te spitten en te delven wordt 

toegestaan. De vrijwilligers zullen een daggeld ontvangen van 25 stuivers p.d. 

 

Schout Pieter Symonsen Bonckenburch , Pr. Willemsen Koster en Corn Foppen Goesinnen worden opgedragen de 

bovenstaande gelden te garen. 

 

Tot gecommitteerden tot de ontvang van de capitale lening worden aangesteld Claes Arentsen Visscher, Pieter 

Jacobsen Laeckencoper en de secretaris. Er mag niet gedronken worden tijdens de garing. 

 

8 july 1673 

De garingslijst samengesteld door gecomm. tot garing van de huurgelden voor de personen die naar Nieuwersluis 

worden gestuurd wordt goedgekeurd. 

 

16 july 1673 

Het voorstel om een voorraad hooi in te slaan wordt door vroedschappen aangenomen. 30 ,40 of 50 koehooi zal worden 

aangekocht. Tot inkopers worden aangesteld Jeroen Willemsen Koster, Jan Claesen, Jan Vraes en Gerrit Claesen 

Kuyper. 

 

Ter ondersteuning van de armen zal door waarschappen een dusdanig bedrag gegeven worden als gepermitteerd is. 

 

1 aug 1673 

Besloten wordt dat diegene die 8 weken gegaard hebben daarmee zullen stoppen en diegene die nog geen 8 weken 

gegaard hebben de 8 weken vol maken. De wanbetalers zullen dmv justitie gedwongen worden te betalen. 

 

7 aug 1673 

Besloten wordt dat de manschappen die onder kapitein Jan Harmensen Backer naar Egmond aan Zee zijn vertrokken 

per dag 6 stuivers zullen ontvangen. 

 

Onwillige personen moeten bekend gemaakt worden aan de schout en deze op zijn beurt moet dit bekend maken aan de 

baljuw. 

 

De schout wordt gecommitteerd om naar de “cornel” of iemand anders te gaan om te verzoeken dat de uitgetrokken 

manschappen “mochten werden verschoont om redenen van dat wij soo nae aen strant sijn”. 

 

Met de garing wordt nog wat doorgegaan. 

 

18 aug 1673 

De restanten van de verponding zullen worden ingevorderd bij forme van sommatie.  

 



Men zal nog eens een zitting houden voor de capitale lening. 

De schout zal restanten schot en verponding invorderen. 

 

31 okt 1673 

Gecommitteerde Raden hebben een aanschrijving gedaan waarin stond dat de dienders de capitale lening voor dit jaar 

zullen invorderen op een nog te melden wijze. 

 

Besloten wordt een som ten laste van het dorp ca 1200 - 1500 gulden groot op tenemen ter dekking onkosten dorp en 

kerk. 

 

22 dec 1673 

De restanten voor de capitale lening zullen worden ingevorderd. De dienders zullen naar de huizen gaan en daar net zo 

lang blijven tot men betaald heeft. Deurwaarders worden gelast naar de 

'buitenplaetse' te gaan. 

 

Vastgesteld wordt dat men de weeskinderen op het Nieuwland zal laten wonen in het 'dorpshuys'. Het huisje van Claes 

Heijcksse zal worden gerepareerd 'tot reparatie vant selve huys' 

 

23 febr 1674 

De kerkmeesters van Markenbinnen worden verstaan gegeven dat de vroedschappen de oude resolutie betreffende de 

aanstelling van een schoolmeester aldaar zullen handhaven. Kerkmeesters stellen een nominatielijst op. De sollicitanten 

dienen op een bepaalde dag op het rechthuis te verschijnen en aldaar voor vroedschappen en kerkmeesters hun kunnen 

betreffende het cijferen en schrijven ten beste geven. 

 

Gerrit Claes Bommer heeft een verzoek ingediend om te mogen blijven wonen in de Woude. Schout en schepenen 

hadden hem reeds gesommerd te vertrekken. Vroedschap eist nu van Gerrit een acte van de regenten van Krommenie 

dat hij in het geval dat hij tot armoede zou vervallen ondersteund zal worden door die van Krommenie. 

 

Tot 'buijtemoeders int weeshuys' worden aangesteld Aerjan Garmensdr en Saer Jans 

 

Er zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt met de inning van de 100ste penning 

 

6 maart 1674 

Vergadering van schout, waarschappen, schepenen, en vroedschappen met Symon Claesen (ouderling), Pieter Gerritsen 

Backer (diaken) en Daniel Maertsen Backer vertegenwoordigers van de Kerkenraad van de Geref Kerk op Marken. 

Door het overlijden van Mr. Claes Gruijs is het schoolambt en de kerkdienst op Marken vacant gekomen. 

Sollicitanten zijn aanwezig : Corn Dircksen Joncker en Jan Claesen beide wonende op de Oudendijk en Corn Pietersen 

Beets wonende te Schermerhorn. De benoeming gaat naar Corn. Dircksen Joncker. 

 

Hoogte schot vastgesteld 

 

De commissie wegens 'het besollisisteren vande nering' wordt opgeheven. 

 

22 maart 1674 

Besloten wordt dat de schout voortaan 50 gulden zal krijgen voor zijn werk de restanten te innen. 

Buiten het dorp zal de inning voortaan geschieden door schout en deurwaarder en binnen het dorp volgens de oude 

gewoonte. (sommeren op rechthuis?) 

 

De buitenmoeders klagen over “onordentelijckheden” in het weeshuis. Zij vragen ook “eenige middelen tot menagie 

van kosten”. De vroedschap besluit dat tegen mei een andere binnenmoeder- en vader zal worden gezocht en “die nu int 

weeshuys syn noch huyr zal opleggen”. 

 

De armvoogden zullen alle middelen in werking stellen die nodig zijn voor het kind Jan Lubberes. 

 

Neel de With wordt aangesteld tot turfvolster. 

 

f.200,00 zal worden uitbetaald aan de kerkmeesters. 

 

 

 



 

 

3 dec 1674 

Voorgelezen een brief van de secr van de Hontsbossche. Betreft de vacant gekomen plaats van een warsman van de 

“Cavel vande Duyncant”. De huidige secretaris van Uitgeest wordt door het dorpsbestuur als kandidaat voorgedragen. 

 

Enige geburen van de Overbuurt klagen over de slechte staat van het Slimpad dat door hen gebruikt wordt om naar de 

kerk of naar de school te gaan. De vroedschap besluit het Slimpad ter gelegener tijd “bequaam” te maken. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Garbrant Claes Visscher  2 

Pieter Symens Bonckenburch 1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel   Westergeester vierendeel 

Pieter Symens Bonckenburch 3 Corn Garbrants Crofft  3 

Pieter Willemsen Koster  3 Corn Reijers Bloem  2 

Jan Harmens Backer  2 Jan Arijens vant Sant  1 

Claes Jans vant Sant  2  

Frans Jans   1 Assummer vierendeel 

Pieter Phillipssen   1 Claes Gerrits Groot  2 

     IJsbrant IJsbrantsen  1 

Dorregeester vierendeel   Jan Sweeren   3 

Gerrit Allerts   1 

Pr. Gerrits uijtte Woude  2 

Claes Kuijts voor een jaar  1 

 

14 mei 1674 

Vergadering van Schout, waarschappen, schepenen en vroetschappen en de kerkenraad Uitgeest betreffende de vacant 

gekomen betrekking van schoolmeester en voorzanger door het overlijden van Mr.Isaack Jansen Waegen. 

Sollicitanten : Jacob Pieters Lucassen  schoolmeester te Warder, Garbrant Leijenaer schoolmeester te Eenigenburch en 

Garbrant Jacobsen Come schoolmeester te Wijdenes.  Gekozen wordt Garbrant Jacobsen Come. 

 

18 mei 1674 

Voor rekening van Uitgeest zullen drie wagens ieder met 2 paarden worden gehuurd om te trekken ten dienste van de 

prins van Oranje naar Bergen op Zoom. 

 

8 junij 1674 

Er zal een begin worden gemaakt met de inning voor de 200ste penning . De waarschappen worden tot ontvangers 

aangesteld. Item zal een begin worden gemaakt met de inning van de verponding 

 

Piet Heynderickxen heeft verzocht om voor niets de functie van armenchirurgijn te bedienen mits dat na zijn dood zijn 

kinderen wanneer zij in nood mochten geraken ondersteuning uit de armengoederen zullen krijgen. Het verzoek wordt 

toegestaan. 

 

Er zullen aanplakbiljetten worden gemaakt waarop te verstaan wordt gegeven dat de achterstallige betalingen in het 

schot binnen 8 dagen betaald moeten worden aan de waarschappen . 

 

3 oktober 1674 

Besloten wordt de Baljuw van Kennemerland een acte te sturen “dien of die formalij als die van Wormer hebben 

gedaen op admissie voorden schoolmr. van Uitgeest te versoeken”. 

 

Een bedrag van f.200,00 zal aan de kerkmeesters worden uitbetaald. 

 

23 november 1674 

Op verzoek van Gecomm. Raden wordt met de liquidatie van de omslag 1673 begonnen. 

 

Armenvoogden worden toegestaan een stukje land genaamd het Sliessie aan Corn Arentsen Breet te verkopen. 



 

• 

16 december 1674 

Vroedschappen staan waarschappen toe om aan Jan Dirckse en diens vrouw f.40,00 te lenen ter voorkoming van 

gedwongen verkoop van hun. Mits voldoende “cautie wert gestelt”. 

 

Dito op verzoek van de waarschappen of naaste vrienden van ..wout op Krommeniedijk , tegenwoordig in Turkije 

gevangen, een bijdrage te leveren in de losgeld voor de slaven aldaar. 

 

5 februari 1675 

Besloten wordt de kosten voor het tekort gekomen hooi om te slaan op 3 stuivers per morgen. 

 

Voorgeslagen wordt of men de garing van de verponding op dezelfde manier voortzet of dat daar enige verandering in 

aangebracht moet worden. Besloten wordt dat de pontvangers 30 carolusguldens zullen ontvangen per halve 

verponding. Voor de hele verponding 45 i.p.v van 60 vastgesteld in de resolutie van 17 mei 1673. Voor dit bedrag moet 

men garen en het geld naar het kantoor brengen. 

 

“item noch voorgeslagen sijnde off men nijet eens sal uijtsijen om te soecken 't sij bijden heeren baillju Druyvesteijn 

offte den wagenmr. generaal offte daer te rade werden sullen de kosten overt opbrengen vande wagens gemaeckt te 

brengen over geheel kennemerlandt 'twelck in omvraegh gebraght sijnde soo is verstaen van Ja”. 

 

22 febr 1675 

Grijetje Erwits wordt ipv Claesie Claes tot buitenmoeder in het weeshuis aangesteld. 

 

5 april 1675 

Vaststelling hoogte schot 

 

Voorgeslagen en aangenomen werd een proef te nemen om het hooi van het dorp te verkopen. 

 

Op verzoek van Grietje Moer (verm.vroedvrouw) wordt haar tractement van 100 naar 120 guldens verhoogd. Zij moet 

dan wel zelf voor de huur van haar woning zorgen. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Symens Bonckenburgh 2 

Corn Foppen Goesinnen  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel   Westergeester vierendeel 

Jan Harmens Backer  3 Corn Reijers Bloem  3 

Pijeter Willems    1 Jan Arijens vant Sant  2 

Frans Jans Schipper  2 Garbrant Claes Visscher  1 

Pieter Phillipsen   2  

Mr.Jacob Jans Vennen  1 Assummer vierendeel 

Nan Louris Backer  1 Claes Gerrits Groot  3 

     IJsbrant IJsbrantsen  2 

Dorregeester vierendeel   Corn Sijmensen   1 

Pieter Gerrits uitte Woude  3 

Gerrit Allerts   2 

Jacob Allerts Cramer  1 

 

11 april 1675 

Het Slimpadje zal een straatje van steen worden. Het padje wordt wat verbreed . Dit zal mogelijk ten koste gaan van erf 

van diverse personen. Men zal deze gronden aankopen tegen redelijke prijs. 

 

2 mei 1675 

De ontvanger van de verponding krijgt opdracht de halve verponding te gaan garen. 

 



Kerkmeesters van Marken vragen om geld aangezien hun schoolmeester nog een jaar tractement te goed heeft en nog 

andere kosten. 

 

11 mei 1675 

Waarschappen maken bekend dat door het overlijden van Dirck Jacobsen Vennen een plaats als heemraad van de 

Uitterdammen en Schardam is vacant gekomen. Een nieuw persoon dient gecommitteerd te worden. Tevens is hier 

eenig bezwaar gemaakt door de schout omdat deze vindt dat het aanstellen van de heemraad behoort te blijven bij 

schout en schepenen zoals dit altijd geweest is. Na discussie besluiten de vroedschappen dat de aanstelling van de 

nieuwe heemraad zal geschieden door het volle college van vroedschappen. 

Waarschappen worden verzocht om drie personen te nomineren waaruit de vroedschap zal kiezen 

 

Nominatie: 

  Garbrant Claes Visscher 

  Mr. Jacob Jansen Vennen 

  Frans Jans Schipper 

 

De eerste nominant wordt gekozen. 

 

Gesproken wordt voorts over de 'onordentelijcke huyshoudingen' van het weeshuis. Besloten wordt om een ander 

reglement voor het weeshuis te maken. Naar een bekwaam weesvader en moeder zal worden uitgezien. 

De armvoogden krijgen de opdracht om de weesmeijt aan te zeggen om binnen 6 weken te vertrekken. 

 

De armenvoogden maken kenbaar dat zij aanmerkelijke sommen  aan diverse personen schuldig zijn. Zij krijgen een 

bedrag van f.150 carolus guldens. 

 

Diegene die nog schot schuldig zijn worden gesommeerd binnen 8 dagen te betalen. Zoniet dan zullen zij aan de schout 

overgeleverd worden. 

 

19 september 1675 

Klachten zijn ontvangen van de rolreders op Marken over de rolmeter aldaar. “seggende dat bijden selven rolmeter een 

wijltijts herwaerts nijet wel op het meten is gepast ende bijgevolge als den op vermeter comt te blijven en als rolmeter 

te continueren dat dan haer neringe van rolrederen tenemael soude comen te verlopen, op welcke klachten oock op 

heden den rollemeter desselffs desentie is gehoort, soo is vervolgens bijde regenten eenige middelen van de 

accommodatie voorgeslaegen sijnde soo is eindelijck geresolveert dat men de rollemeter noch voor een 1/4 jaer sal 

continueren ten waere eerder sigh quame te verlopen ende met eenen den selven rollemeter een ordre voorschrijven 

waer naer sigh sal hebben te reguleren ende oock publijcq inde courant bekent maecken dat bij de regenten van 

Uitgeest ordre op het meeten is gestelt' 

 

Voorts is besloten dat de rolmeter buiten Uitgeest  enige rollen te gaat meten. 

 

Idem moet de rolmeter, zonder loon te genieten, alle rollen die op dit moment bij de rolreders liggen overmeten en zich 

moet reguleren naar de order op heden gesteld en een nieuw lood ' aen steecken' 

 

Voorts wordt besloten een order op te stellen op het brandgereedschap.Waarschappen zullen gaan zien hoe dit in andere 

dorpen is geregeld. 

 

“Alsmede hoe dat door de ongeluckigen brant nu laest op Marcken eenige emmers door de nabuijren aldaer gebracht 

sijnde door het besigen ende gebruijcken ontramponeert sijn, off derhalven nijet dienstich soude sijn dat men die 

schade vergoeden namentlijck omme de emmers dewelcke schadeloos geraeckt sijn wederom wat lichtelijck te 

repareren, waer op geresolveert sijnde soo is verstaen van neen maer in plaats van dijen de gene die haer emmers 

schadeloos sijn hartelijk te bedancken”. 

 

Het verzoek van Nanningh Cornelisen en zijn vrouw waarvan het huis is verbrand, om met een bus rond Uitgeest te 

gaan en te collecteren voor de bouw van een nieuw huisje, wordt toegestaan. 

De bus zal aan armvoogden moeten gegeven worden die ook belast zullen zijn met de opbouw van het huisje. 

 

1 october 1675 

De rolreders van Marken verzoeken dat de resolutie van 19 september 1675 gewijzigd wordt aangezien zij blijven 

vrezen voor hun nering . De vroedschap geeft hier gehoor aan en besluit een nieuwe rolmeter aan te stellen en wel 

schoolmeester Cornelis Dircxen Joncker met dien verstande dat de schoolmeester als rolmeter aan de oude rolmeter 



zijn leven lang, elk kwartaal zal moeten uitkeren een zilveren ducaton “alsmede dat den selven de oude stempels 

mitsgaders de el sal moeten tot een redelijke prijs betalen”. 

 

12 december 1675 

De kerkmeesters van Uitgeest zullen 250 carolusgulden uitbetaald krijgen. 

 

Ook de armenvoogden vragen om een geldelijke bijdrage om enige schulden te kunnen betalen. Toegestaan wordt 350 

carolus guldens. 

 

De waarschappen melden dat de armenvoogden enige landerijen bezitten waaruit maar weinig inkomsten worden 

genoten. Zij stellen voor deze te verkopen en het geld te beleggen. Dit wordt toegestaan. De waarschappen worden 

belast met de verkoop van de landerijen. 

 

Armenvoogden hebben een bedrag van 700 carolus gulden geleend van Guijrtje Pieter Kuypers te Alkmaar voor de 

bouw van het spinhuis. Rente 5%. 

 

Er zal een straatje worden gelegd van de school tot het secreet ten gerieve van de schooljongens. Eveneens zal een 

straatje worden gelegd van het rooster af tot de schoolmeesterspoort toe. 

 

3 jan 1676 

Waarschappen doen rapport over hun bezoek aan Krommenie om aldaar te vernemen welk reglement daar gehanteerd 

wordt inzake het brandgereedschap. Het brandgereedschap blijkt daar verdeeld te zijn over diverse huizen en 

winkeliers. Besloten wordt dat Schout en waarschappen in iedere buurt aan onderstaande personen een lijst of 

reglement moeten overhandigen wat ieder der ingezetenen zou moeten 'nahouden' 

Meldijk  Gerrit Heyndericxe Spangaert 

Westegeest Jan Gerritsen Noom 

Dorregeest Corn Cornsen Schavemaecker 

Assum  Nan Willems Cos 

Marken  Claes Luijtse 

 

Besloten wordt dat personen die van de armenbeurs leven hun kinderen, zoals de weeskinderen, in het spinhuis moeten 

laten spinnen. Armvoogden worden opgedragen dit aan de armen mede te gaan delen. Bij weigering geen onderstand 

meer. 

 

22 febr 1676 

Besloten wordt het hooi opgeslagen bij de molenaars kinderen publiekelijk te verkopen. 

 

Achterstalligen in de verpondingen zullen gesommeerd worden. 

 

Dominee Ravensbergh verzoekt dat zijn tractement op tijd wordt uitbetaald. De vroedschap besluit de kerkmeesters aan 

te zeggen dat zij het tractement van de dominee, als dat enigszins mogelijk is, op tijd uit te betalen. 

 

Tot buitenmoeder int weeshuis aangesteld Aechte Dircxen. 

 

13 maart 1676 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld: ieder 16e deel schot 28 st. 

 

Corn Foppen Goesinnen wordt vanwege Uitgeest tot hoofdingeland van de Hondbosse  aangesteld en dat voor 2 jaren. 

 

Pieter Symonsen Bonckenburch en  Jacob Allertsen Cramer zullen voor het waarnemen van het ontvang van de 

landerijen van den Heer van den Bosch en de predikant van Spijkenisse een deel van de ontvangsten genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Corn Foppen Goesinnen  2 

Jeroen Willemsen Koster  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel   Westergeester vierendeel 

Frans Janssen Schipper  3 Jan Arijensen vant Sant  3 

Pijeter Phillipsen   3 Garbrant Claesen Visscher 2 

Mr Jacob Jans Vennen  2 Dirck Claes Blaeu  1 

Nan Louris Backer  2 

Gerrit Hendricxe Spanjert  1 Assummer vierendeel 

Maerten Jansen swan  1 Corn Symensen   2 

     IJsbrant IJsbrantsen  3 

Dorregeester vierendeel   Jan Pouwels Busch  1 

Gerrit Allertsen   3 

Jacob Allertsen Cramer  2 

Daniel Maertsen Backer  1 

 

2 april 1676 

De kerkmeesters van Uitgeest zullen 220 guldens ontvangen. 

 

Idem de armenvoogden 200 gulden. 

 

1 mei 1676 

Garbrant Claes Visscher als heemraad van de Uitterdammen meldt dat enige lieden in het college van dijkgraaf en 

heemraden hadden voorgesteld om de Hogedijk te verkorten door een binnendijk aan te leggen, waarop na omvraag 

werd besloten daar niet aan mee te werken. 

 

Met de executie van de restanten in de verponding zal worden voortgegaan. 

 

Het schoolstie en schoolmeestersstoel zullen vermaakt worden aan de erver. 

 

8 Junij 1676 

Besloten wordt dat op de vergadering te Heiloo over verandering van het reglement der Hontsbosse vanwege het dorp 

Uitgeest men vast zal houden aan het tegenwoordige reglement van 'mesnagie'. 

 

De dienaars zullen gestuurd worden om de restanten van de verponding van 1674 te vorderen. 

 

Men stelt vast dat tot opbouw van het huisje van Nanningh Corn en zijn vrouw, broer en zuster op Marken zal 

overgaan. Kosten f.12:12:0 

 

7 julij 1676 

Een aanvang zal gemaakt worden met de ontvang voor de verponding van 1675. 

 

De ontvangers van de verponding zullen evenals voorgaand jaar een tractement ontvangen van 45 guldens ieder. 

 

15 september 1676 

Voorgelezen werd de door de gecommitteerden gemaakte lijst van het brandgereedschap. Na enige veranderingen 

wordt de lijst goedgekeurd. 

 

De armenvoogden moeten de korencopers te Knollendam betalen. 

 

Besloten wordt dat men de 2 weeftouwen voor de jongens in het weeshuis zullen huren om 'bij provisie gebruijckt te 

worden'. 

 



'Ten selven dage is geresolveerd dat armenvooghden vandije luijden die noch armenduijten ofte armeroorties schuldigh 

sijn opde gevoeghlijckste manijer sullen innen'. 

 

25 september 1676 

Besloten wordt dat inzake het brandgereedschap de ingezetenen zelf haar emmers moeten kopen. 

 

Kerkmeesters van Marken verzoeken een betaling van dertig guldens tot betaling van het tractement van de 

schoolmeester. 

 

“Is meer voorgeslagen dat schepenen swarigheyt maeckten om de straet langhs oostegeest etc/wanneeer buyten de vijer 

voet boetschuldigh wert bevonden de luijden wijers straet het is boetschuldigh te verklaren /alsoo inde keur het selve 

nijet is uitgedruckt/ende vervolgens omevraegh gedaen sijnde off over dito geheele straet waer op gedelibereert sijnde 

soo is bij meerderheijt van stemmen geresolveert dat de keur sal gaen over de geheele straet en dienvolgende int geheel 

opgemaeckt moeten werden.” 

 

Armenvoogden worden opgedragen het kind van Symen Pijeters van Marcken in het weeshuis op te nemen en diens 

goederen te verkopen. 

 

22 februari 1677 

Het weeshuis zal voortaan ipv 4 penningen per pond nu 2 trekken. 

 

Deurwaarder zal restant verponding gaan innen. 

 

Als burgers van Uitgeest in het spinhuis willen laten spinnen dan zullen zij voor buitenlieden gaan. 

 

Men schikt zich in het besluit van dijkgraaf en heemraden van Zaandam om de dam te verhogen. 

 

Tot buitenmoeder van het weeshuis wordt aangesteld Aeghte Dircx. 

 

De armenvoogden zullen in het weeshuis kopen een goede “wrecker”. 

 

27 maart 1677 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld: over elk vierendeel schot 25 stuivers. 

 

Restanten verponding bij renovatie innen. 

 

Het huisje waar Teunis Bijnck in woont  zal zijn eigendom zijn. Waarschappen zullen hem ter verbetering van het 

huisje 5 ducatons geven. 

 

Baeff Neel zal nimmer mogen wonen in het huis van Jan Dicke Wervers op Scharloo, mits het achterhuis opgemaakt 

wordt. 

 

Het schoolmeestershuis zal worden “verdeckt”. 

 

15 april 1677 

 

“Is alsdoen voorgeslagen dat dewijle de neringe van rolreden alhijer binnen den dorpe wert begonnen dat der halve 

nodigh is dat een rollemeter wijerde gestelt waertoe de naervolgende persoonen gunst van de vroedschappen versochten 

als namentlijck Mr Garbrant Come schoolmeester , Joost Josephusse en Claes IJsbrantsen Schoenmaecker waer op 

omvraegh gedaen sijnde soo is bij meerderheijt van stemmen tot rollemeter gecommitteerd Joost Josepsse en den  

selven toegestaen dat voor het meten van ijder rol sal trecken een stuyver.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Corn Foppen Goesinnen  2 

Garbrant Claesen Visscher 1 

 

Vroetschappen 

Kerkbuurt vierendeel   Westergeester vierendeel 

Mr.Jacob Jansen Vennen  3 Garbrant Claesen Visscher 3 

Nan Louris Backer  3 Dirck Claes Blaeu  2 

Gerrit Heyndericxe Spanjert 2 Corn Foppen Goesinnen  1 

Maerten Jansen Swan  2  

Pieter Symensen Bonckenburgh 1 Assummer vierendeel 

Claes Lourissen Backer  1 Corn Symensen   3 

     Jan Pouwelsen Busch  2 

Dorregeester vierendeel   Jan Sweren   1 

Jacob Allertsen Cramer  3 

Daniel Maertsen Backer  2 

Maerten Jacobsen van Rossen 1 

 

 

1 mei 1677 

De restanten van de verponding zullen door dienaars bij justitie worden gevorderd. 

 

Als deze restanten binnen zijn zal begonnen worden met de verponding voor het jaar 1676. 

 

“Item dat de duijtopslagh die de luijden die int spinhuijs laten spinnen betalen sal werden getrocken bijt weeshuis”. 

 

Men zal zo spoedig mogelijk de 'kaij' op de Meldijk repareren. 

 

Er zijn klachten dat de gravenmaker te veel berekend.  Besloten wordt hem aan te zeggen dat hij zich naar de lijst zal 

reguleren en het reeds te veel betaald emoet terugbetalen. 

 

4 juli 1677 

Waarschappen stellen voor om Mr.Wijbrant voor extra kosten wegens het 'cureren' van personen die met de “vierige 

ziekte of pest zijn besmet” een bedrag te geven van 24 guldens mits de vroedschap dit goedkeurd, hetgeen zij dan ook 

doet. 

 

De waarschappen worden gecommitteerd om met de regenten van Krommeniedijk te accoorderen tot welk een bedrag 

Uitgeest zich jaarlijks zal verbinden voor de weduwe van Jan Dircxe Oelen ingeval deze mocht overlijden. 

 

Allert Symonsen heeft bedankt voor het gravenmakersambt. Op verzoek van Barent Harmens wordt deze met het ambt 

gecommitteerd mits deze zich naar de oude lijst reguleerd. 

 

Tot hooispitters zijn benoemd Jan Claes Jan Baes, Corn IJsbrantsen Broens, Arent Corn Dorregeest en Reijer Claes 

Pepertuijn. Bovengenoemde personen zullen bij de ingezetenen ,zo veel als nodig is, gaan controleren of het hooi te 

veel broeit. Indien hooibroei wordt geconstateerd dan moet de eigenaars spitten en indien deze onwillig zijn dan zal dat 

op diens kosten geschieden. 

 

Schout,waarschappen, schepenen en vroedschap benoemen door het overlijden van Claes Claes Hopie  nu Corn Aris 

Seijlmaecker tot waker van het dorp. Hij dient zich aan het volgende reglement te houden. Hij zal moeten waken van 

Vrouwendag tot Allerheiligen van 10 s'avonds tot 3 uur. Van Allerheiligen tot Vrouwendag van s'avonds 

10 uur tot s'morgens 4 uur. Hij zal ook naar de buitenhuizen van het dorp moeten lopen. Op zijn minst 2 maal per nacht 

zijn ronde moeten maken alles op een boete van 42 kennemerschellingen ten bate van de schout. Indien de waker door 

ziekte of anders niet in staat is te waken dan zullen waarschappen een andere man aanstellen op kosten van de waker. 

Een boete van 42 Kennemer schellingen wordt opgelegd voor elke avond dat niet gewaakt wordt. De boete komt 

aan de schout. De waker mag geen geld verlangen van die van de armen of de kerk leven. Hij zal ook deze huizen 



moeten bewaken voor de wedde die ook de oude waker kreeg. Hij zal elk kwartaal de regenten verzoeken om 

continuatie van zijn ambt. Corn Arissen Seylmaecker beloofd zich hieraan punctueel te houden eveneens aan de nog te 

maken keur. 

25 aug 1677 

Mr. Wijbrant heeft zijn dienst als dorpsmeester opgezegd. Een nieuwe zal worden aangesteld en wel Mr. Jacob Jansen 

Vennen voor een tractement van 70 guldens p.j. Hij zal daarvoor de zieke armen helpen uitgezonderd bij pest. 

 

Indien buitenlieden iets in het spinhuis willen laten spinnen dan moeten zij daarvoor een duit meer betalen. Mochten de 

burgers weer voor willen gaan dan moeten zij eveneens een duit meerder betalen. 

 

Publicatie restanten schot 

 

20 okt 1677 

Deurwaarder Winckel heeft renovatie van de 200-ste penning van 1677 gedaan. Indien deze niet voor zaterdag wordt 

betaald dan zullen de regenten in gijzeling worden genomen. Hierop wordt besloten dat men zal laten omroepen dat 

men op vrijdag a.s zal moeten betalen zonder verdere kosten . 

 

“Is oock verstaen dat bij de regenten sullen werden gestelt in tijden bewijlen cuijthaelders.” 

 

Kerkmeesters van Markenbinnen zullen 50 guldens uitbetaald krijgen. 

 

2 nov 1677 

Tot “Cuijthaelder” wordt aangesteld Corn Jansen Schipper mits regulerende naar het placcaat van de Ed.Gr. Mog. 

Heeren Staten. 

 

De waarschappen zullen de dorpsobligaties veranderen. degene die 

dorpsobligaties bezit kan deze omwisselen. 

 

Waarschappen hebben vernomen dat het veer tussen Uitgeest en den Dijk (Krommeniedijk) publiek verpacht zal 

worden in de Vergulde Leeuw. Voorgeslagen wordt om samen met de Regenten van Krommenie en Krommeniedijk dit 

veer te pachten. Indien de laatste daar niets voor voelen dan zal geprobeerd worden de pacht zelf in 

handen te krijgen. 

 

Winckel dreigt de regenten in gijzeling te nemen. Er zal opnieuw omgeroepen worden te betalen. 

 

Op voorstel van Jan Sweren zal het stet op Assum opgemaakt worden. 

 

16 dec 1677 

Winckel meent de regenten in gijzeling te moeten nemen voor de achterstand in de 100-ste penning. De schout zal naar 

de achterstalligen gaan om de gelden in te vorderen. 

 

Besloten wordt dat achter het weeshuis bij de sloot een vrijpad van 3 voet moet blijven. Tot dien einde zal het hoekje 

van het hek van het weeshuis worden 'afgeslagen'. Aan Garbrant Arissen zal verzocht worden hetzelfde te doen. Zoniet 

dan dmv van justitie. 

 

11 jan 1678 

Voorgeslagen dat Winckel overgaat tot gijzeling indien restanten verponding niet worden betaald. Besloten wordt 

betaling te vorderen dmv sommatie. 

 

Idem gelijke strekking 200-ste penning 

 

Er moet nog een en ander betaald worden voor hooivrachten. 

Pieter Jan Frans  6 gulden 

Pieter teunis  6 gulden 

Corn Albertsse  4 gulden 

Heijndrick Jacobsen  15 gulden voor vervoer hooi naar Harderwijk. 

 

“Is alsnogh gepersisteert bijde resolutie aenfaende het kuijthalen voordesen genomen”. 

 



Is besloten dat ten profijt van het dorp een 'parthij 200 penn met de korting van 8 percento sal werden opgeschoten en 

werden tot dijen eijnde waerschappen geauthoriseert om den parthij gelt te ligten”. 

 

 

22 feb 1678 

De armenvoogden verzoeken de aanstelling van een extra wees- of armenvoogd aangezien het weeshuis veel werk met 

zich meebrengt. De vroedschap gaat accoord en verzoeken schout en schepenen het te regelen. 

 

Tot weesmoeder wordt aangesteld “de schoutinne”. 

 

Claes Winckel is geweest en heeft de regenten tot zaterdag de tijd gegeven om de restanten van de verponding te innen. 

Mocht dit niet lukken dan zal hij tot gijzeling overgaan. De regenten besluiten de dienders erop uit te sturen om de 

gelden te innen. 

 

Engel Jans mag met haar kind tot mei blijven en moet dan zonder tegenspreken vertrekken. 

 

15 maart 1678 

œHoogte schot vastgesteld over ieder 1/4 deel schot 1 gulden 8 st. 

 

Besloten wordt dat waarschappen van nu af aan niet meer 'tot 

besteuer sullen lighten als jaerlijcx 600 guldens wel minder maer 

niet meerder'. 

 

Voorgeslagen wordt dat er nog een aanmerkelijke som van de 

verponding ontvangen moet worden en of het niet aan te raden zou 

zijn een partij geld of maandgeld op te nemen tot betaling. Dit 

wordt accoord bevonden. 

 

7 april 1678 

Besloten wordt dat goederen die in het bezit zijn van personen die van de armenzorg leven, bij overlijden aan de 

armvoogden zullen vervallen. Indien nabestaanden deze goederen willen bezitten dan zullen zij moeten betalen het 

bedrag dat de overledene van de armenzorg heeft genoten. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Garbrant Claes Visscher   2 

Mr. Jacob Vennen   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Gerrit Heyndericxe Spangiert  3 Dirck Claesen Blaeuw  3 

Maerten Jans Swan   3 Corn Foppen Goesinnen  2 

Pieter Symensen Bonckenburgh  2 Cornelis Reijers Bloem  1 

Claes Louris Backer   2 

Jeroen Willemsen Koster   1 Assummer vierendeel 

Corn Mieusen Blaeuw   1 Jan Pouwelsen Busch  3 

      Jan Sweren   2 

Dorregeester vierendeel    Jan Teunisse 

Jacob Allertse Cramer   4 

Maerten Jacobsen van Rossen  2 

Pieter Gerritsen Backer   1 

 

25 aug 1678 

Joseph Joosten wordt aangesteld tot rollemeter. 

 

Waarschappen zullen geld opnemen ter betaling van de 200ste penning met 8% op de 200ste penning. 

 

Tot dorpsomroeper wordt aangesteld Claes Hendricxe. 

 



Engel Jans gaat over 13 weken vertrekken. 

 

 

 

28 juli 1678 

Er zullen enige ladders met ijzeren haken worden gemaakt die gebruikt gaan worden in tijd van nood. Waarschappen 

zullen hiervoor zorg dragen 

 

Besloten wordt dat degene die nog de 200ste penning schuldig zijn deze mogen houden vermits men de kosten van de 

regenten betaald. 

 

19 september 1678 

Er blijkt een jongen uit het weeshuis weggelopen te zijn. Besloten wordt dat een diender de jongen terug zal brengen en 

dat de jongen gestraft zal worden 'als bevonden sal werden te behooren'. 

 

Aangaande het verzoek tot onderhoud van Lijsbet Siltie, de moeder van Haesien en de wever 'tuijs leggende tot Jacob 

Jan Swans' wordt besloten dat dit zaak is voor de armvoogden en dat deze hierover moeten oordelen. 

 

Idem betreffende Jan Dircxe Oelen 

 

Aan armvoogden wordt op hun verzoek een bedrag van 100 guldens uitbetaald. 

 

7 december 1678 

De deurwaarder zal gezonden worden om de restanten van de verponding te innen. 

 

Enige burgers klagen over het feit dat zij ten onrechte 'seepselen' zijn gebracht. De vroedschap besluit dat indien dit het 

geval mocht zijn dat men dan zal zien of men deze burgers daarvan vrijschelden. 

 

30 januari 1679 

Is besloten dat men uit de personen 'dewelcke haer gaven int waernemen vande kerckendienst ende het overleveren van 

schriften haer tot dato deses hebben geopenbaart' een drietal te nomineren voor het  schoolmeestersambt te Uitgeest. 

Genomineerd zijn :  

   Baert Sijbrantse Wickel Schoolmr te Hilversum 

   Mr Agricola schoolmr tot Driehuizen 

   Corn Dircxe Joncker schoolmr te Marken-binnen 

Gekozen wordt de heer Winckel. 

Een commissie bestaande uit Pieter Willemsen Koster, Jan Harmensen Backer, Jan Corns Swan en Corn Foppen 

Goesinnen wordt gevormd deze zullen de heer Winckel te Hilversum gaan opzoeken en naar zijn kwaliteiten aldaar te 

informeren en voor zijn eventuele overkomst te zorgen. 

 

22 februari 1679 

Dirck Oom wil te Zaandijk gaan wonen maar mag dat van de regenten aldaar slechts op de conditie dat die van Uitgeest 

borg voor hem staan ingeval hij tot armoede zal vervallen. Besloten wordt om eerst eens  met de zoon en zwager van 

Dirck Oom te gaan praten en vervolgens te informeren bij de regenten van Zaandijk voor hoelang men een borg voor 

Dirk Oom wil. 

 

Het reglement voor de tuinlieden wordt gepresenteerd. Besloten het stuk in beraad te houden. 

 

Er zal worden uitgezien hoe en op welke wijze en voor welke kosten enige hoeren in het spinhuis zouden worden 

ondergebracht metname Trijntie en Lijsbeth, Lijsbeth Loucissen en dochter. 

 

1 maart 1679 

Op het gerapporteerde aangaande het verzoek om verlenging van het octrooi van de Westergeestermeer wordt besloten 

dat men ipv 2 guldens 10 guldens zal presenteren om te ontvanger/klerk te verzoeken naar prolongatie te solliciteren. 

 

Gerrit Heyndericxe Spangiert wordt gecommitteerde voor het dorp vanwege de nering. De waarschappen krijgen een 

ongelimmitteerde commissie op de comparitie te Wormer. 

 

30 maart 1679 

Hoogte schot vastgesteld : over ieder 1/16 deel  32 stuivers. 



 

 

 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Mr.Jacob Jansen Vennen   2 

Pieter Symonsen Bonckenburgh  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Pieter Symens Bonckenburgh  3 Cornelis Foppen Goesinnen  3 

Claes Louweris Backer   3 Cornelis Reyers Bloem  2 

Jeroen Willemsen Koster   2 Jan Arijensen vant Sandt  1 

Corn mieusen Blauw   2  

Frans Jansen Schipper   1 Assummer vierendeel 

Pietter Phillipsen    1 Jan Tamisse   2 

      Jan Sweren   3 

Dorregeester vierendeel    Heynderick IJsbrantsen  1 

Maerten Jacobsen van Rossen  3  

Gerrit Allertsen    2 

Heynderick Rongersse   1 

 

20 april 1679 

“'Is alsdoen vastgestelt dat indijen tot een civile prijs penn. sijn te becomen, dat insulcken geval opden 200ste penn nu 

geconsenteert voor de non betaelders ten proffijte vant dorp sal werden afgeschoten.” 

 

De schoolmeester zal op proef in het weeshuis elke dag een uur les aan de kinderen geven .Tractement 25 guldens 

 

De regenten zullen zich ten behoeve van die van Assendelft verbinden voor 3 jaar voort geen door Wouter Wijbrantsen 

in die gemeente tijdens deze periode wordt genoten. 

 

Besloten wordt dat de vloer van de kerk effen zal worden gemaakt. Bezien zal nog worden hoe dit omgeslagen dient te 

worden. 

 

24 mei 1679 

De kosten voor het effenen van de vloer van de kerk gaat f.20:18:8 kosten. Besloten wordt dat de kosten uit het 

dorpsschot zullen worden betaald. 

 

Tot turfvolster op Marken-binnen wordt aangesteld Jan Claes Waent. 

 

De oude sluis en het stet zullen worden vernieuwd, alsmede de straat bij de sluis. 

 

11 juli 1679 

Er zal een som van f.12:12:0 geschonken worden voor de opbouw van de kerk in Hoogwoud. 

 

Armvoogden zullen met de opzienders van de Roomsche Kerk afspraken maken t.a.v. het onderhoud van Reyer 

Dielofzen. 

 

15 augustus 1679 

“Is alsdoen voorgeslagen dat den sluyswagter vande grote sluys tot Saerdam, een wijle tijdt herwaerts in plaets van 

schutgelt te betalen een stuyver van outs, quam offte vorderen drije stuyvers, off dienvolgende nyet dienstigh was 

indijen de dorpen Gracht, Schermerhorn etc de schippers de handt komen te bieden off bij die van Uitgeest nijet van 

gelijcken soude comen te doen, waerop omvraegh gedaen sijnde soo is geresolveert van ja namentlijck om 

nevens de voorn dorpen indijen daer toe comen te resolveren van gelijcken de schippers tot maincterue van haer out 

reght de behulpende hant te bieden ende de selve te maincteneren.” 

 

Op het verzoek van Claes Arentsen Visscher betreffende de reparatie van straat voor zijn huis wordt besloten dat het 

billijk zou zijn als de straat over en weer zou worden gemaakt en de kosten gedragen zouden worden over en weer. 



 

 

 

 

Men zal brandemmers aan de volgend huizen laten ophangen: 

 Jan Backers huis 

 Jacob Mieusen huis 

 Cappesen huis 

 Maerten Jacobs huis 

 Piettijen huis 

 Garbrant Claesen 

 Symen Jan Maten 

 Arijen Gerritsen Jannen 

 Jan Sweren op Assum 

 Schavemaeckers huis op Dorregeest 

 2 op Marken 

Totaal 12 emmers. Ook zullen aan deze huizen ladders gehangen worden. 

 

6 oktober 1679 

Op verzoek van Kerkmeesters van Marken zal 50 gulden uitbetaald worden om het tractement van de schoolmeester te 

kunnen betalen. 

 

Op verzoek armenvoogden zal 50 gulden worden uitbetaald voor de aankoop van rogge. 

 

18 april 1680 

Samensteling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Symons Bonckenburgh  2 

Pieter Willemsen Koster   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Jeroen Willemsen Koster   3 Corn Foppen Goesinnen  4 

Corn Mieusen Blaeuw   3 Jan Arijensen vant Sandt  2 

Frans Jansen Schipper   2 Garbrant Claesen Visscher 1 

Claes Louris Backer   4 

Jan Cornelis Swan   1 Assummer vierendeel 

Hercules Foppen    1 Jan Sweren   4 

      Hendrick IJsbrantsen  2 

Dorregeester vierendeel    Pieter Arentsen   1 

Gerrit Allertsen Dorregeest  3 

Hendrick Rongerste   2 

Symen Claessen    1 

• 

1 mei 1680 

Besloten wordt bij een eerstvolgende gelegenheid eens te bezien of men de 100 gulden die jaarlijks aan de predikanten 

worden uitbetaald geheel of gedeeltelijk ten gunste kunnen komen aan kerkmeesters. 

 

De ontvangers van de verpondingen zullen vanaf nu een tractement van f.31:10:0  p.j genieten. 

 

De kerkmeesters van Uitgeest zullen 40 guldens ontvangen. 

 

27 maart 1681 

Vaststelling schot per 1/16 deel 1 gulden 5 stuivers. 

 

Vastgesteld wordt dat van af nu bestuur van de armenzorg en de weesgoederen wordt gescheiden. Er zullen twee 

personen per instelling worden aangesteld. Schout en schepenen worden verzocht deze zaak te regelen met de 3 

tegenwoordige armvoogden. Voorts wordt gesteld dat de regering van het weeshuis altijd zal moeten zijn van de ware 

gereformeerde religie. Dit alles op proef zolang het de vroedschap goed dunkt. 



Jan Pieter Engelse te Wormer wil wel enig goed in het weeshuis laten spinnen. Men ziet hier van af. 

 

Er zal een keur op het wittebrood worden gemaakt. 

Er zal zo spoedig mogelijk een blaffert (=register/klapper) worden gemaakt. 

3 april 1681 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Willemsen Koster   2 

Frans Jansen Schipper   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Frans Jansen Schipper   3 Jan Arijens vant Sandt  3 

Corn Mieus Blaeuw   4 Garbrant Claesen Visscher  2 

Jan Cornsen swan   2 Corn Garbrantsen Croft  1 

Hercules Foppen    2  

Gerrit Heyndricxe Spangiert  1 Assummer vierendeel 

Jacob Willemsen    1 Hendrick IJsbrantsen  3 

      Pieter Arentsen   2 

Dorregeester Vierendeel    Corn Gerritsen   1 

Heynderick Rongerisse   3 

Symen Claesen    2 

Gerrit Allertsen    3 

 

1 mei 1681 

Met de vordering van de restanten van de 1/2 verponding zal worden doorgegaan. 

 

Besloten wordt dat voor het tegoed aan geld uit verkoop van de landerijen van de kerkmeesters van Uitgeest daarvoor 

te kopen obligaties in de dorpsobligatie. “en hetgeen op de voorn obligatie te kort komt dat die penn bij waarschappen 

sullen werden gelight, om daer mede de meerdere obligatien aff te lossen.” 

 

6 augustus 1681 

Kerkmeesters moeten enig geld aan de secretaris van Krommenie betalen “verschoten vant landt bij Pieter Aerjens 

Oten gecogt van kerckmrn.” 

 

Er wordt gewacht met het betalen aan de ontvanger  van de ½ verponding. 

 

Tot turfvolsters aangesteld: Antje Corns, wed. van Hofie, Jacob Jans Hennen vrouw. 

 

Garbrant Corns Heemstee worden de “draegkofsers” niet gegund voor de prijs zoals deze bedongen zijn bij 

kerkmeesters. 

 

Dorpsdokter Mr Claes krijgt voor dit jaar een toelage van 10 gulden omdat hij veel werk heeft gehad door de grote 

toename van zieken onder de armen. 

 

15 augustus 1681 

Het tractement van de predikant zal worden verhoogd. Gecomm Raden zal om toestemming worden gevraagd om deze 

gelden over de landerijen om te slaan. 

 

30 januari 1682 

Besloten wordt de huidenkopers voortaan uit het dorp te weren. Zonodig zullen zij dmv gehuurd volk buiten het dorp 

worden gezet. 

 

Brief voorgelezen van Hoofdingelanden van de Duincavel (Hondsbosse en duinen te Petten). Men roept een 

vergadering bijeen ten huize van de schout van Egmond op den Hoef om aldaar met andere dorpen een besluit te nemen 

of de Kamperduin tot last van de Hondsbosse zal worden gebracht of niet. De Waarschappen zullen aldaar gaan 

verschijnen en mededelen dat Uitgeest tegen dit voorstel stemt. 

 

20 maart 1682 



Dorpswachter Corn Arisse Seijlmaecker is overleden. Benoemd wordt Corn Cornelissen Doetjes. Het reglement van 4 

juli 1677 wordt hem voorgelezen. Zijn wakersgeld zal ingaan op 1 mei 1682 “tot welcken tijt hij sal moeten waecken 

ten proffijte van kinderen van dito Corn Arisse.” 

 

De kinderen van Corn Arisse Seijlmaecker zullen int weeshuis worden ondergebracht. 

 

Er zijn klachten binnen gekomen over het leggen van een brug over de sloot voor het huis van Maerten Jacobsen. 

Besloten wordt dat deze de brug moet veranderen in een wip of draaibrug. 

 

Hoogte van het schot wordt vastgesteld: over ieder 1/16 deel schot 35 stuivers. 

 

26 maart 1682 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Frans Jansen Schipper   2 

Garbrant Claesen Visscher  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Jan Corn Swan    3 Garbrant Claes Visscher  3 

Hercules Foppen Goesinnen  3 Cornelis Garbrantsen Crofft  2 

Gerrit Heyndericxe Spangiert  2 Dirck Claesen Blaeuw  1 

Jacob Willemsen Koster   2  

Pieter Symensen Bonckenburgh  1 Assummer vierendeel 

Pieter Jacobsen Laeckencoper  1 Pieter Arentsen   3 

      Corn Gerritsen   2 

Dorregeester vierendeel    Jacob IJsbrants   1 

Gerrit Allerts Dorgeest   4 

Symen Claesen Reus   3 

Heynderick Baerts Ruijtenbeeck  1 

 

1 mei 1682 

Besloten wordt dat de schout en de deurwaarder van de gemene lands middelen de restanten van de verponding bij de 

'buitenlieden' zullen gaan innen. De binnen Uitgeest woonachtigen worden nogmaals gesommeerd en zonodig zullen de 

dienders worden ingezet. 

 

De belastingplichtigen van de impost op zout en zeep zullen hun aanslag volledig betalen. 

 

Personen die te Marken-binnen de klok willen luiden en niet alhier schotplichtig zijn, zullen telkens 1 gulden betalen. 

Voorts zal een keur worden gemaakt waarin het voor 'buytenluyden' verboden zal zijn hun doden op Marken-binnen te 

begraven. 

 

Vroedschap en waarschappen accoorderen met de schout en de secretaris dat de laatste de impost op zout, zeep en 

redemptie voor het komende jaar zullen ontvangen en te regelen. Het tractement zal 100 gulden bedragen. 

 

11 november 1682 

Er zal een collecte huis aan huis gehouden worden voor losgeld van de 3 slaven uit Graftdijk. 

 

De vaders van het weeshuis zullen worden verzocht om Griet Jans te bewegen om tot mei in het weeshuis te blijven 

“om den proeff te nemen hoe het wil gaen.” 

 

De omroeper zal rond gaan en melden dat degene die hun 400ste penning nog niet hebben voldaan dit op de komende 

zitdag alsnog kunnen voldoen. Wanneer alsnog niet wordt betaald dan zal men worden verdaagd op kosten van de 

belastingsschuldigen. 

 

Armvoogden zullen met de diakenen moeten gaan spreken en accoorderen over Tamis Odewijns om deze “op de 

gevoeghlijckste manijer int publijck te besteden”. 

 

22 februari 1683 



Degene die tot op heden weigerigachtig zijn de erfpachten te betalen, zullen gesommeerd worden dit alsnog te doen. 

Wanneer men alsnog weigerd dan zal men voor schepenen gedaagd worden. 

 

Armvoogden zullen verkopen de vaste en losse goederen van Tamis Odewijns en haar zuster als ook die van Claer 

Dirck Spanjerden. 

 

Ter voldoening van de aanschrijving dd 19 febr 1683 van Gecomm. Raden betreffende het gemaal zal men op zaterdag 

naar Alkmaar gaan. 

 

De schout zal de restanten van verponding sommeren. 

 

Maertie Willems en kinderen zullen worden aangezegd te vertrekken. Voorts de personen die in het huis van de 

weduwe van Michiel Jacobsen willen wonen wordt dit verboden omdat zij op Marken-binnen niet thuis horen. 

 

Mr Claes Wijbrants krijgt een toelage van f.18:18:0 voor zijn inspanningen voor de zieke Jante Pieten. 

 

De schout zal Maerten Jacobsen aanzeggen zijn brug te veranderen bij weigering zullen de regenten het in stukken 

doen laten slaan. 

 

2 april 1683 

Vaststelling hoogte van het schot: Over ieder 1/16 deel schot 1 gld 16 st. 

 

Voor het opbouwen van de kerk te Driehuizen wordt een bedrag van f.12:12:0 beschikbaar gesteld. 

 

De dochter van Willem Claesen moet een akte van borgtocht overleggen of anders vertrekken. 

 

Pieter Allerts uit de Woude huurt het veer van Knollendam. Het 1e jaar voor f.12:12:0 en de andere 5 f.15:15:0 

 

6 april 1683 

Op vrijdag wordt de impost op de zeep, zout en redemtiegelden verpacht. 

 

15 april 1683 

Niemand mag meer dan 1 schuit binnen de banne van Uitgeest bezitten op boete van 42 schellingen en vernietiging van 

de meerdere schepen. Men krijgt tot mei de tijd.  

Voorts wordt een keur gemaakt waarin gesteld wordt dat degene die op andermans land gaat vissen door de eigenaar 

bekeurd mag worden. 

 

Het huis van Willem Machielsen zal publiek worden verkocht. 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Garbrant Claesen Visscher  2 

Corn Mieus Blaeuw   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Gerrit Heyndericxe Spangiert  3 Cornelis Garbrantsen Croft  3 

Jacob Willemsen Koster   3 Corn Foppen Goesinnen  1 

Pieter Symens Bonckenburgh  2 Jacob Jans Sweren  1 

Pieter Jacobs Laeckencoper  2  

Pieter Willems Koster   1 Assummer vierendeel 

Frans Jansen Schipper   1 Corn Gerrits   3 

      Jacob IJsbrantsen   2 

Dorregeester vierendeel    Jan Sweren   1• 

Hendrick Baertsen Ruijtenbeeck 2  

Claes Dircxe Steyl   1 

Corn Jans    1 

 

 



 

 

 

1 mei 1683 

Het dak van het weeshuis zal gerepareerd worden. 

 

Tot buitenmoeders van het weeshuis worden aangesteld Sientjen Arissen en Griete ...sen. 

 

De dochter van Willem Claesen Menheer mag blijven indien een akte van de regenten van Assendelft overlegd kan 

worden waarin deze verklaren voor 6 jaar borg te staan voor haar en haar kinderen. 

 

Begonnen zal worden met de inning van de restanten van de verponding en het zout, zeep en redemptiegeld. 

 

20 mei 1683 

“Is alsdan opde propositie gedaen concerneren het vercopen van zout en zeep etc., geresolveert dat de cramers die haer 

alrede hebben bekent gemaeckt en die voor aenstaende sondagh her komen bekent te maecken, sulcken vrijdom 

genieten om zout en zeep te vercopen, mits alvoren de selve aengegeven hebbende, welcke cramers dan het zeep ende 

sout vercopen aen ingestenen sullen offschrijven op derselffs zeel hoe veel seep ofte zout aen selve kon.. te vercopen 

sullen oock de Cramers nijet minder mogen vercopen als een halff pont hebben haer bekent gemaeckt, 

 Jacob Willems Koster 

 Grietien Josepes 

 Gaeuwen Pietersen 

 Teunisien jans 

 Guijrtien Cornelis 

 Griete Claes 

 Jacob Jans Sweren 

 Jan Lourissen Kaerssenmaecker 

 Jan Harmens Backer 

 Odewijn Claesen” 

 

Op verzoek van Alkmaar zullen waarschappen  ter vergadering gaan naar Alkmaar om de burgemeesters van die stad te 

spreken over de Uitgeester keur betreffende het verkopen van brood.  

 

Waarschappen zullen proberen het veer op de Busch te bekomen voor het dorp. 

 

29 september 1683 

“Is aldoen vastgestelt dat voortaen de cramers en andere binnen desen dorps haer generen om sout en seep te vercopen 

sulcke sullen moeten en mogen doen sonder den impost aen collecteur daer daarvan te betalen, alsoo overstag wert int 

de gequotiseerdens met haer quote off tauxatie te voldoen sullen mogen volstaen en sal sulcx bij proclamatie bekent 

gemaeckt werden”. 

 

Kerkmeesters zullen op proef de Achterste Kerkven op Krommeniedijk verkopen en dit alles na goedkeuring van 

Vroedschappen. 

 

De waagmeester zal worden aangezegd dat hij voor het wegen van varkens, volgens oude gewoonte, een stuiver mag 

rekenen. 

 

Voortaan zullen schout en schepenen geen ander tot ontvanger van de verponding aanstellen dan die waarschap is. 

 

9 november 1683 

Waarschappen zullen gaan zien of het veerhuisje van Knollendam voor weinig kosten gerepareerd kan worden mocht 

dit niet gaan dan “om dito veer voor die jaren als de pagt continueert voor Uitgeest, voorde selve jaren te verpagten.” 

 

De balken in de toren zullen in het voorjaar worden gerepareerd. In de tussentijd mag de grote klok niet geluid worden. 

 

28 februari 1684 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld. Van ieder 1/16 schot 2 guldens. 

 

Dak en vloer weeshuis zullen gerepareerd worden. 

 



Tot heemraad van de Uitterdammen en de Schardam is aangesteld Pieter Symens Bonckenburgh. 

 

 

30 maart 1684 

Wegens het overlijden van Jeroen Willems Koster is tot heemraad van Zaandam en de Hogendam aangesteld Corn 

Mieus Blaeuw. 

 

Van nu af aan wordt de burgerwacht opgeheven. 

 

Waarschappen worden gecommitteerd om met armvoogden te accoorderen over de verkoop van de goederen van za. 

Garbrant Claes Visscher 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Corn Mieusen Blaeuw   2 

Pieter Symens Bonckenburgh  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Pieter Symensen Bonckenburgh  3 Corn Garbrantsen Crofft  4 

Pieter Jacobsen Laeckencoper  3 Corn Foppen Goesinnen  2 

Pieter Willemsen Koster   2 Jacob Jans Sweren  2 

Frans Jans Schipper   2 

Jan Harmens Backer   1 Assummer vierendeel   

Claes Gerrits Stockemaecker  1 Corn Gerrits   4 

      Jan Sweren   2 

Dorregeester vierendeel    Pr. Arentsen   1 

Hendrick Baerts Ruytenbeeck  3 

Claes Dircx Steyl    2 

Corn Jansen    2 

 

3 mei 1684 

Er zal zorggedragen worden dat het Achterpadje niet verder verspert of dichtgemaakt wordt. 

 

Aanstelling tot weesmoeder Saer Jans weduwe van Jeroen Willems Koster. 

 

De borgtocht over 2 jaar voor het veerhuisje bij Knollendam van f.31:10:0 zullen gebruikt worden voor reparatie van 

het veerhuisje. 

 

De restanten in de verponding zullen gevorderd worden. 

 

Idem restanten zout, zeep en redemptiegelden. 

 

Tot turfvolsters/volders worden benoemd: Claes Heyndericxe Cabatte , IJsaack Dircksen en Dielof Dieloffzn, “mits 

afleggende den eed ouder gewoonte.” 

 

'Is verstaan dat waerschappen sullen doen met de kinderen van Maertjen Hopies soen als oordelen best en raetsaemste 

te sijn.” 

 

19 april 1684 

Die van Uitgeest zullen ter vergadering gaan naar Alkmaar om daar met vertegenwoordigers van andere dorpen te 

vergaderen over de quotifatie van het gemaal van 1681, “en indien de gemene dorpen aldaer vergadert comen te 

resolveren om den contracte te sluiten vande paghter het hoofft te bieden insodanige gevalle alsdan mede 

int selve contract te treden.” 

 

Waarschappen benevens Pieter Willems Koster, Corn Foppen Goesinnen, Pieter Jacobsen Laeckencoper en Jan 

Harmensen Backer “sullen visiteren de ontfangen zout en zeepzeel ende selve reguleren naer de ordonnantie.” 

 

De hekken van het domineeshuis zullen worden gerepareerd. 



 

De keur betreffende het venten langs de huizen met brood wordt afgeschaft. 

 

1 juli 1684 

De ontvangers van de verponding zullen van nu af aan gaan zitten over Uitgeest, Krommenie, Krommeniedijk, 

Heemskerk en Akersloot en overige dorpen “alwaar verponding te ontfangen is, sullen gaen collecteren ofte garen, en is 

ijder ontfanger toegeleijt jaerlijcx agt ducatons.” 

 

“Is oock verstaen dat het Regthuys sal affgebroocken en een nijeuw getimmert werden, en sullen tot dijen eijnde door 

waerschappen eenige modellen door timmerlieden gedaen maecken werden.” 

 

19 oktober 1684 

Een waarschuwing met betrekking tot de verponding door de bode worden omgeroepen. 

 

3 november 1684 

“Is alsdoen in consideratie gebragt hoe dat den collecteur alhijer, weijgert om de sommatie cedullen vant gemael in 

eender somme ofte post affte teijckenen offschoon daer van gepresenteert wert een grafpenningen te betalen maer bij 

dito collecteur gesustineert wert om van elcke saecke te genieten een grafpenningh, twelcke dan in omvraegh gebraght 

sijnde soo is verstaen dat de respective backers sal werden aengeseijt om bijden collecteur te halen op elck 

gequotiseerde een cedul vant geheel en dat in confirmatie van de resolutie van de heeren gecommitteerden raden van 

dato den 4 september 1683, en indien sulcx geweijgert wert alsdan door notaris en getuijgen dito collecteur daertoe te  

insumeren en bij refuijs vandijn alsdan aende backers te seggen dat op haer eijgen naem provisie te verimposten, en 

midden terwijl aenden paghter vant gemael en kleijn zegel bij notificatie van dito resolutie kenisse te 

geven.” 

 

9 januari 1685 

Besloten wordt te proberen de 2 kerkvennen te verkopen. 

 

Tot turfvolster op Marken-binnen wordt aangesteld Bregte Claes, huisvrouw van Willem Allertsen Kiel. 

 

Tot zaatmeter over de molens te Knollendam wordt aangesteld Jacob Cornelisse Kuijt van Knollendam. Hij moet elk 

jaar om continuatie vragen. 

 

Er zal zo spoedig mogelijk sommatie van de verponding plaatsvinden. 

 

1 maart 1685 

Teetje Jans huisvrouw van Pieter Gerritsen Coolman wordt toegestaan om te collecteren voor haar op “Calee” (Calais) 

gevangen genomen man. 

 

9 januari 1685 

Waarschappen van het dorp hebben een obligatie verstrekt aan Corn Dircxe Ravesteijn te Beverwijk groot 1000 gulden 

tegen 8%. 

 

6 april 1685 

Hoogte schot vastgesteld. Over ieder 1/16 deel schot 2 guldens. 

 

7 juni 1685 

I.p.v. Bregte Claesen wordt Willem Allertsen Kiel tot turfvolder te Marken aangesteld. Salaris als van ouds. 

 

Buitenmoeder van het weeshuis wordt Aeghte Claesen. 

 

Armenvoogden zullen met de opzieners van de R.K.Kerk overleggen over besteding van Pietje Dirck Spangierden. 

 

18 juli 1685 

De straat bewesten de sluis zal zo spoedig mogelijk worden opgemaakt. 

 

Gecontracteerd met Dirck Jansen, binnenvader van het weeshuis, dat hij de kinderen zal onderwijzen en behoorlijk 

instrueren “en specialijck de selve de vragen te laten leren.” Tractement voor dezen : f.18:18:0 

 

30 juli 1685 



“Is alsdoen geresolveert om de personen dewelcke kleijn getauxeerdens sijn en door haer koeijen hele cap(i)t(alist) 

werdende en van paghter werden affgeijscht van vijffde en meerder personen als nijet soo wel als hele cap(i)t(alist) 

moeten betalen dito personen te helpen en derhalven tegens de paghter in oppositie te komen.” 

28 september 1685 

“Is alsdoen geresolveert dat tot affkorting vande timmeringe en opbouwing vant nijeuwe raethuijs sal gegaert werden 

op ijder sestijendendeel twee guldens.” 

 

20 december 1685 

De 2 jaar geleden beeindigde bewaking van het dorp wordt hervat. Vier burgers zullen worden aangesteld om van 10 

uur s'avonds tot 4 uur s'morgens door het dorp hun ronde te doen. Naar de oude keur. 

 

De armenvoogden en de doopsgezinde kerk zullen de opbrengsten uit de goederen van Aeght Jans verdelen naar rato 

van hun deel in de onderstand van de overleden vrouw. Armvoogden zullen 16 ducatons voor alimentatie van de 

kinderen van Corn Corns Smack en Aeghte Cornsen betalen. De kinderen blijken niet geschikt te zijn voor opname in 

het weeshuis. 

 

Op verzoek van kerkmeesters zal het hennenhek en huis van de dominee gerepareerd worden. 

 

Het verzoek van Mr. Alemondis op hier 2 tot 3 weken te mogen blijven om zijn 'kuijeren te tonen' wordt afgewezen. 

Hij moet morgen vertekken. 

 

Priester “van der Sterre” zal moeten contribueren in het schot. 

 

Juffr.Zeep zal jaarlijks 2 ducatons ten behoeve van het dorp betalen. 

 

22 februari 1686 

“Is opt voorstel van veerman bij Cnollendam, sijn ongelegentheijt, wat dient gedaen te sijn, ten beste van het dorp 

en dito veerman, soo is verstaen dat de waerschappen nevens armervooghden haer sullen informeren opde constitutie 

en gelegentheijt vande voorn pacient, en verders doen soo als raetsaemst oordelen.” 

 

Maerten Suijers zwager mag hier komen wonen mits akte van borgtocht van 6 jaar van de regenten van Assendelft. 

 

De zwager van Aeff Nann Tijmens zal hier mogen komen wonen. 

 

De keur gemaakt door gecommitteerden van dorpen betreffende het meten van rollen d.d. 12 jan 1686 wordt 

geratificeerd . 

 

Degene die weigerig zijn om erfpachten en “pachtkoyen” te betalen zullen voor schepenen gedaagd worden. 

 

De diakonie van Beverwijk zal armenduiten moeten betalen voor het land door hen gekocht van Harmen van den 

Heuvel. 

 

De verponding voor het land van Willem Pietersen vant Kalff over 1680 zal geind worden en bij weigering zal het land 

verkocht worden. 

 

Is oock geresolveert dat den dorpsbode voor een jaer bij provisie sal genieten van elcke parthij die op de weefcamer 

van noden en te doen heeft sal genieten 1 stuiver.” 

 

21 maart 1686 

Hoogte schot vastgesteld. Over ieder 1/16 deel schot 2 gulden. 

 

Op resolutie van de Staten van Holland van 16 maart 1686 waarbij aan de dorpen toestemming wordt verleend om de 

ontvang van het zout-, zeep-, heren- en redemptiegelden aan zich te houden , wordt besloten om genoemd ontvang te 

behouden. 

 

Kinderen boven de 18 jaren oud mogen uit het weeshuis vertrekken en het gewone 'uitseth' genieten. 

 

“Aengaende het versoeck vandie van Coogh, nopende het geven van een glas aen het huys des heeren is verstaen dat 

wat in gedagten sal blijven.” 

 



 

 

 

11 april 1686 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Pieter Willemsen Koster   2 

Frans Jansen Schipper   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Pieter Willemsen Koster   3 Corn Foppen Goesinnen  3 

Frans Jansen Schipper   3 Jacob Jansen sweren  3 

Jan Harmensen Backer   2 Pieter Symensen Bonkenburgh  1 

Claes Gerrits Stockemaecker  2 

Claes Lourisz Backer   1 Assummer vierendeel 

Hercules Foppen Goesinnen  1 Jan Pouwelsen opden Busch  2 

      Jan sweren   4 

Markervierendeel    Hendrick IJsbrantsen  1 

Gerrit Allertsen    2 

Pieter Arentsen    1 

Symen Claessen    1 

 

Tot weesmoeder wordt aangesteld Anne Jacobs. 

 

“Aengaende het gene de schouth vander Sprengh schuldigh is over sout, seep, here & redemptie gelt soo is verstaen dat 

het selve aen sijn redelijckheyt sal blijven.” 

 

16 juli 1686 

De kerk van Koog zal een glas worden geschonken. 

 

Er zullen geen spellen toegelaten worden op aanstaande Crockjes kermis. 

 

Gerepareerd zullen worden het dak en hek van de schoolmeester en de kade van de meldijk. 

 

De kramen mogen niet voor donderdag a.s opgebouwd worden en moeten op dinsdag zijn afgebroken. 

 

Claesie Noomen moet haar hond wegdoen of anders wordt zij aan de keur onderworpen. 

 

6 november 1686 

De rekening van de houtkoper en timmerman voor het maken van de brug voor het domineeshuis te Knollendam zal 

worden betaald. 

 

Waarschappen zullen met de regenten van Assendelft gaan spreken over de dochter van Corn Dircxe van den Dam. 

Tevens zullen deze een akte van borgtocht moeten overhandigen voor Jan van Sanen, voor 7 jaren. 

 

Mr Gerrit van Marken zal door armvoogden 22 guldens betaald worden voor de behandeling van Pieter uit het veerhuis. 

 

22 februari 1687 

De burgerwacht wordt opgeheven. 

 

Het veerhuisje bij Knollendam zal gerepareerd worden. 

 

Getracht zal worden om Jan Willems in zijn woning te laten blijven wonen en hem op de beste wijze te alimenteren. 

 

Op de missive aan de regenten van de heren van de Uitwaterende Sluizen om aankomende zaterdag hun voorstel te 

komen doen is besloten dat zo veel doenlijk niet de minste rechten uit handen zal worden gegeven. 

 



Vaststelling hoogte schot over ieder 1/16 deel schot 2 guldens 

 

 

28 maart 1687 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Frans Jansen Schipper   2 

Corn Mieuwsen Blaeuw   1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Corn Mieusen Blaeuw   3 Jacob Jans Sweren   4 

Pieter Abrahams Coogh   3 Pieter Symensen Bonckenburgh   2 

Claes Louris Backer   2 Corn Garbrantsen Croft   1 

Hercules Foppen Goesinnen  2 

Pieter Willemsen Koster   1 Marker vierendeel 

Jan Cornsen swan   1 Gerrit Allertsen    3 

      Pieter Arentsen    2 

Assummer vierendeel    Symen Claessen    2 

Jan Pouwelsen Busch   3 

Hendrick IJsbrantsen   2 

Theunis Jansen Hen   1 

 

Weesmoeders 

Anne Jacobsen 

Trijntje Garbrantsen 

 

1 mei 1687 

Jan Heynen Waagmeester zal voor 1 jaar voor de waag  4 ducatons betalen. 

 

Het stet op Assum zal gerepareerd worden. 

 

23 juli 1687 

Het veerhuis met het pad bij Knollendam zal verkocht worden. Daarbij het recht van het veer. 

Pieter Allertsen en familie zal onderstand verleend worden. 

 

Waarschappen en armenvoogden zullen verkopen het 1/3 deel in Costersgoren bij Stierop. 

 

Indien de molenmeesters van de Broek de helft van het ophogen en de buren het leggen van een straat bij de meelmolen 

op zich willen nemen, dan zal het dorp de wederhelft voor het ophogen betalen en de stenen die te kort komen 

verstrekken. 

 

Waarschappen worden geauthoriseerd om de restanten op het zout-, zeep- en redemptiegelden te innen. 

 

Jan Wafel en andere kramers zullen niet mogen blijven staan. 

 

6 september 1687 

Mr  Corf zal voor zijn diensten betaald worden door de armenvoogden. 

 

24 januari 1688 

Naast de gewone waker zullen nog drie burgers gaan waken zoals in de vorige winter is geschied. 

 

23 februari 1688 

Waarschappen zullen op 26 februari de vergadering in De Rijp bijwonen. 

 

De kinderen van Duijff Louwen worden voor burgers gehouden en moeten schot betalen , “solangh de jare van 

borghtogt duijren.” 

 



Met de regenten van Krommeniedijk zal worden onderhandeld over de Crommenije. 

 

Kerkmeesters zullen het “bint” in de kerk repareren. 

 

Enige bewoners van Akersloot wordt toegestaan om in Uitgeest langs te gaan om 'te laeten teijckenen voor een slaeff'. 

 

17 maart 1688 

Hoogte schot vastgesteld over ieder 1/16 deel schot 1 gulden 12 stuivers. 

 

Naast waarschappen en schepenen zijn gecommitteerd Pieter Symens Bonckenburgh en Corn Foppen Goesinnen. 

 

De buitengewone wakers van het dorp zullen van hun taak worden ontheven. 

 

15 april 1688 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Corn Mieusen Blaeuw   2 

Pieter Jacobsen Laeckencoper  1 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Claes Lourisen Backer   3 Pieter Symens Bonckenburgh  3 

Hercules Foppen Goesinnen  3 Corn garbrants Croft  2 

Pieter Willemsen Koster   2 Corn Foppen Goesinnen  1 

Jan Cornsen Swan   2 

Frans Jansen Schipper   1 Marker vierendeel 

Poulus Claesz Kabel   1 Gerrit Allertsen   4 

      Symen Claessen   3 

Assummer vierendeel    Hendrick Ronghsse  1 

Hendrick IJsbrantsen   3 

Teunis Jansen Hen   2 

Cornelis Sijmens Assum   1 

 

Weesmoeders 

Trijntie Garbrantsen   2 

Trijn Corn baerten   1 

 

1 mei 1688 

Een akte van onderstand zal verleend worden aan Jacob Jansen Hen en vrouw die in Limmen willen gaan wonen. 

 

Waarschappen en armenvoogden zullen een proberen om met Cees Vis een stukje land in Smalmiesen te ruilen voor 

een stukje land aan de Lagendijk. 

 

De dorpsbode zal Jacob Pietersen Fraij aanzeggen de 2 goten benoorden zijn huis te verwijderen zodat het hemelwater 

over zijn eigen goed zal lopen. 

 

Getracht zal worden het huis van Huybert te kopen. 

 

15 mei 1688 

Aan de baljuw van Kennemerland zal worden verzocht 2 dienaars te zenden om Pieter Allertsen en familie uit het 

veerhuis bij Knollendam te zetten. 

 

Jacob Pietersen Fray zal worden aangezegd de 2 goten benoorden zijn werkhuis te verwijderen voor komende dinsdag. 

Bij weigering zal dit door gecommitteerden geschieden. 

 

26 okt 1688 

In het rechthuis zijn vergaderd schout, waarschappen, schepenen en vroedschappen en de kerkraad Heijndrick Baertsen 

(Marken-binnen). Mr Corn Dircxe Joncker blijkt beroepen te zijn tot schoolmeester 



te Jisp. Genomineerd door de kerkenraad zijn Corn Jacobsen Doemer op Vlieland, Mr Pieter Egmont schoolmeester te 

Knollendam enMr Corn Stuyrman schoolmeester te Westzaan. 

Geprotesteerd tegen deze nominatie wordt door de vroedschap Heijndrick Ronghsse omdat het buiten zijn weten om is 

gegaan. Toch vindt stemming plaats. Gekozen wordt Mr Pieter Egmont. Hij zal hetzelfde tractement als zijn 

voorganger ontvangen. 

 

Door het vertrek van Mr Joncker is het ambt van rolmeter vrijgekomen. De nieuwe schoolmeester, Pieter Egmont wordt 

in zijn plaats benoemd,en wel op zelfde conditie als zijn voorganger. 

 

De ontvangers van de verponding zullen de restanten van 1687 gaan innnen ,eerst in de buitenplaatsen 

 

7 april 1689 

 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Pieter Jacobsen Laeckencoper  2 

Nan Lourissen Backer   1• 

 

Vroedschappen 

Kerkbuurt vierendeel    Westergeester vierendeel 

Pieter Willemsen Koster   3 Corn Garbrantsen Croft  3 

Jan Cornelisen Swan   3 Corn Foppen Goesinnen  2 

Frans Jansen Schipper   2 Pieter Symonsen Bonckenburgh  1 

Poulus Claes Kabel   2  

Corn Mieusen Blaeuw   1 Marken vierendeel 

Herculus Foppen Goesinnen  1 Symen Claesen   4 

      Hendrick Rongersste  2 

Assummervierendeelœ    Hendrick Baertsten  1 

Theunis Jansen Hen   3 

Corn Symens Assum   2 

Hendrick Baertsen   1   

 

Weesmoeders 

Trijn Corn Baerten   2 

Jan Visser den oudens vrouw  1 

 

 

22 juni 1689 

 

“en ten selven dage voor eerst de volgen resolutie te boeck gestelt en eerst die van..” 

 

24 maart 

Alle middelen zullen ter hand genomen worden inzake het schutgeld dat geind wordt door sluiswachter te Zaandam. 

 

Jan Dircxe op Assum zal worden uitbesteed. 

 

4 ducatons worden beschikbaar gesteld voor de bouw van de kerk te Groet. 

 

Hoogte schot vastgesteld : ieder 1/16 deel schot 32 stuivers. 

 

18 april 

Tot kuijthaelder wordt aangesteld Allert Sijmensen mits hij de eed aflegd. 

 

Corn Mieusen Blaeuw en Frans Jansen Schipper krijgen een tractement van f.72:12:0 voor het ontvang van 1/2 

verponding. 

 

Corn Mieusen Blaeuw en Pieter Jacobsen Laeckencoper krijgen voor de 1/2 verponding 1688 de eerste 50 gulden en de 

laatste 35 :13:0 van het ontvang. 

 



De 'Draij' bij de Rijn is stuk. Gezien zal worden of deze kan worden gerepareerd en wel als van ouds gebruikelijk 

namenlijk door Castricum en Limmen. 

 

Er zijn klachten gekomen van de vissers. Het blijkt dat steeds meer vissers van buitenaf in deze banne komen vissen en 

dat de schout hiervoor meer geld verlangd. De waarschappen zullen met de schout gaan praten. 

 

Pieter Arijnsendr uit Castricum is bij Arijen Josep Floren gaan inwonen. Besloten wordt de zaak nog wat aan te zien. 

 

22 junij  

De restanten van de verponding 1687 zullen geind worden door de dienaars. 

 

Uitgesteld wordt een beslissing over het wel of niet repareren van de straat op de Meldijk. 

 

2 juli 1689 

Tot zaadmeter voor de molens te Knollendam is benoemd Jan Albertsen Bockie wonende aldaar. 

 

Er zal zo snel mogelijk een blafferd worden gemaakt van landerijen met hun eigenaars. 

 

De restanten over het jaar 1687 en de 1/2 verponding zullen worden geind door een deurwaarder. 

 

Waarschappen en Pieter Symensen, Pieter Willemsen, Frans Jansen en Pieter Abrahams worden gecommitteerd tot het 

doen laten repareren van de straat en schoeiing van de Medlijk. 

 

23 augustus 1689 

Er zal een keur worden gemaakt dat op het Nieuwland een straat van 4 voet breed zal worden gemaakt. Deze straat zal 

als andere straten onderworpen worden aan keur en schouw. 

 

15 november 1689 

Tot ontvangers van de 100ste penning zijn aangesteld Pieter Reijnen, Claes Arentsen Visscher en Herculus Foppen 

Goesinnen. Tesamen zullen zij trekken 90 guldens. 

 

De achterstallige rente van een lening, die het dorp heeft afgesloten met de diakonie, zal worden betaald. 

 

Cornelis Gerritse zal 2 karren turf en een gatie voort Nieuwland ontvangen  

 

22 februari 1690 

Op verzoek van Claes Arentsen Visscher zal aan de dochter van Corn Corn Smacken een bedrag van 50 gulden ter 

besteding gegeven worden. 

 

Het verzoek van Cornelis Pietersen Pronck om tot Kruythaalder te worden aangesteld wordt afgewezen. Er zullen niet 

meer kuythaalders aangesteld worden dan Jan Arissen. 

 

De deurwaarder zal de restanten van de 100ste penning innen. Gebruikt zal worden Pieter Gerrits. 

 

Op verzoek van secretaris Coevenhoven zal deze de 'stem deses dorps opt maecken van nominatie' verleend worden. 

 

De wacht zal tot pasen continueren. De waarschappen mogen het geschot van de 100ste penning lenen. 

 

10 maart 1690 

Hoogte schot vastgesteld: over ieder 1/16 deel schot 1 gulden 8 stuivers 

 

15 maart 1690 

Pieter Jacobsen Laeckencoper en Herculus Foppen Goesinnen worden gecommitteerd om de vergadering te 

Krommenie rakende de rolrederijen bij te wonen. 

 

Het kind van Claes Huybertsen wonende bij Griet van den Heuvel zal een half brood per week toegewezen worden. 

 

23 maart 1690 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 



 

Waarschappen 

Nan Louris  Backer   2 

Herkulus Foppen goesinnen   1 

 

Vroedschappen 

Gecontinueerd doch ipv Herculus Foppen Goesinnen  is aangesteld Pieter Jacobsen Laeckencoper 

 

Weesmoeders 

Trijn Corns Baerten   2 

Miesien Gerrits    1 

 

Armvoogden zullen Gerrit Noomen 1 brood per week verstrekken. 

 

30 maart 1690 

Is besloten dat Jan Aris Kuythaelder zich moet reguleren naar de resolutie van Gecommitteerde Raden. 

 

Aan Griet Aris zal zo veel als nodig door armvoogden worden verstrekt een heel of half  brood. 

 

Er zal een som van 50 gulden worden verstrekt ter lossing van Claes Paulussen die te Algiers gevangen zit. 

 

De schout zal de penningen moeten betalen die Claes Cabatte verdiend heeft of tot een accoord moeten komen. 

 

3 mei 1690 

Een begin zal worden gemaakt met de ontvang van de 200ste penning van 16 maart 1690. Tot 'formatie en renovatie 

over de 100
ste

 penning alsmede de restanten van de verponding van buitenwoners gecommitteerd worden. 

 

De 'platingh' gelegen voor de Meldijk zal worden gerepareerd. 

 

Degene die met brandgereedschap zijn ' verhooght en verswaert' worden aangezegd deze  gereed en paraat te hebben. 

 

Het tractement van de weesvader wordt verlaagd van 175 gulden naar 130 gulden. 

 

Chirurgijn Mr.Claes zal als tractement voor de verzorging van armen niet meer 75 gulden doch 50 gulden ontvangen. 

 

23 mei 1690 

De schout zal door sommatie de restanten van de verponding gaan innen. 

 

Een collecte voor de door brand getroffen gezinnen in Oudkarspel wordt afgewezen. 

 

8 augustus 1690 

Men zal verzoeken de Krommenye te pachten nevens andere dorpen. 

 

De restanten zullen door dienaars geind worden. 

 

Er zullen geen transporten worden gepasserd  van onroerende goederen waarvoor nog verponding betaald moeten 

worden. 

 

De kerkmeesters zullen de deur in het portaal laten dichtmetselen. 

 

Waarschappen mogen 300 gulden uit de dorpskas nemen en aan de ontvangers van de 100ste penning van 16 maart 

1690 elk 45 gulden betalen. 

 

12 september 1690 

De schout zal de restanten van de 200ste penning sommeren en door de bode Heyndrick Jacobsen Cnisperdol en Pieter 

Corn geexecuteerd. 

 

De ontvangers van de verponding zullen buiten gaan garen. 

 



Het geld dat Corn Mieusen heeft ingehouden zal 

gerestitueerd moeten worden. 

 

Corn Foppen zal zijn schot moeten betalen. 

 

De ontvangers zullen alle jaren rekening doen voor schout, waarschappen en twee schepenen. 

 

19 oktober 1690 

Is geresolveert dat de luijden  die reght begeren alde verteerde 

kosten soo voor haer besteed als voor schout en schepenen sullen 

moeten betaelen' 

 

De binnenvader van het weeshuis zal zijn geld ontvangen uit de 

verponding. 

 

26 december 1690 

Er zullen brandmeesters worden aangesteld. 

Genomineerd zijn: 

de schout 

Jan Backer     

Herculus Foppen Goesinnen 

Frans Jansen     

De secretaris            

Jan Claes Jan Baes 

Pieter Abrahams 

Jacob Pietersen Fray   

Corn Arjans Suith 

Corn Foppen Goesinnen   

Claes Jans Starck 

Pieter Reynen     

Corn Pietersen Coogh 

Corn IJsbrantsen Broens   

Hendrick IJsbrantsen 

Heijndrick Ronghsse    

Gerrit Allertsen 

Heyndrick Baertsen    

Jan Cornsen Jannen 

 

In geval van brand zal een ieder in zijn kwartier order stellen als nodig is en dat diegene in wiens kwartier geen brand is 

direkt zullen begeven naar de plaats waar de nood is. Om daar de brandmeesters met raad en daad bij te staan. 

De burgers zullen in geval van brand de orders van de brandmeesters moeten opvolgen. 

 

De ontvangers van de 100ste penning zullen zitting houden. Omgeroepen zal worden dat betaald moet worden op 

straffe van zending van de deurwaarder. Ontvangers zullen wachten als doenlijk is en vervolgens laten omroepen dat 

degene die nu nog betaald voor de kosten van gijzeling worden vrijgesteld. 

 

Corn Foppen Goesinnen en Cornelis Mieus Blaeu krijgen 6 gulden voor hun moeite tot het maken van het boek van de 

verponding. 

 

De keuren worden uitgebreid met een op het tabakroken. 

 

Jan Heynen zal de huur van de waag voor het lopende en verleden jaar moeten betalen in plaats van 4 ducatons 1 

ducaton p.j. Aan Pieter Symens Bonckenburgh 2 ducatons voor dito borge. 

 

16 januari 1691 

De 2 jongste kinderen van Allert Symensen zullen int weeshuis ondergebracht worden, de 2 oudste zullen zich met hun 

portie moeten redden. 

 

De onverhuurde landerijen van armen en weeshuis zullen worden geveild en verhuurd na de gedane veiling. 

De schout zal d.m.v. sommatie de restanten van de huur innen. 



 

Aeffie Zegers zal geen onderstand genieten, doch indien de kinderen in het weeshuis willen komen dan zullen ze 

geaccepteerd worden. 

 

22 februari 1691 

De waarschappen zullen 15 gulden aan de kerkmeesters van Markenbinnen betalen. 

 

De restanten van de 100ste penning zullen gesommeerd worden. 

 

30 maart 1691 

Hoogte schot vastgesteld : over ieder 1/16 deel schot 1 gulden 4 stuivers. 

 

Renovatie 100ste penning. Buitenlieden zullen nog eens gewaarschuwd worden. 

 

Er zullen geen opdrachten worden uitgevoerd als geen kwitantie overlegd kan worden dat de extra- en ordinaire 

verponding is betaald. 

 

De Ontvangers van de verponding zullen zitdag houden. Dit zal omgeroepen worden . Bij weigering zal deurwaarder 

gestuurd worden. 

 

Trijntie Meesters zal wekelijks een brood genieten. 

 

13 april 1691 

 

Samenstelling waarschappen en vroedschappen 

 

Waarschappen 

Herculus Foppen Goesinnen  2 

Gerrit Allertsen van Dorregeest   1 

 

Vroedschappen 

worden gecontinueerd 

 

Weesmoeders 

Niesien Gerrits    2 

Grietien Erwits    1 

 

1 mei 1691 

Komende week sommatie van verponding. 

 

Liquidatie van de 100ste penning zal geschieden conform het placcaat. 

 

Timmerlieden zullen een inspectie in de toren uitvoeren om te zien hoe de binten waaraan de klokken hangen gestut 

kunnen worden. 

 

Waarschappen mogen 100 gulden opnemen. 

 

25 mei 1691 

De restanten van de ordinaire verponding op donderdag laten betalen. 

 

Tot ontvangers van de 100ste penning van het consent 31 augustus 1690 en 

9 maart 1691 zijn aangesteld Herculus Foppen Goesinnen, Claes Arentsen Visscher en Pieter Reynen 

 

15 juli 1691 

Met het sturen van de dienaars ter inning restanten verponding zal nog een week gewacht worden. 

 

Er wordt een beloning van 1 ducaton uitgeloofd voor het terugbrengen van een uit het weeshuis weggelopen jongen. 

 

 

17 augustus 1691 



Verhoging tractement van de weesvader met 25 gulden. 

 

Pieter Symensen Bonckenburgh blijkt te zijn overleden. In zijn plaats wordt Herculus Foppen Goesinnen aangesteld tot 

heemraad van de Hogendijk en Schardam. 

 

Waarschappen zullen bij de meester die het octrooi voor brandspuiten heeft informeren naar een 2-tal brandspuiten. 

 

Het schoolhuis zal 'vermaeckt' worden. 

 

5 september 1691 

Waarschappen zullen de toren gaan inspecteren . Indien de binten te repareren zijn dan zal daarmee doorgegaan 

worden, zoniet dan zullen zij de vroedschap daarvan kennis doen geven. 

 

Er zal een grote en een kleine brandspuit worden aangeschaft.  

 

De put in de Kerkbuurt zal worden 'opgemaakt'. 

 

Er zal een begin worden gemaakt met de 100 penning van 31 augustus 1690 en de verponding van 1690. 

 

20 november 1691 

Kerkmeesters van Uitgeest krijgen 200 guldens. 

 

Schout zal voor de 100ste penning van 31 augustus 1690 sommeren en buiten Uitgeest Pieter Gerritsen. 

 

30 november 1691 

Jan Cornelissen van Alkmaar en vrouw worden tot weesvader en moeder aangesteld. Tractement 130 gulden waartegen 

hij de helft van zijn weefloon aan het weeshuis moet geven. 

 

22 februari 1692 

Schout zal een stuk land van Pieter Claesz Slooties in beslag nemen en bij weigering van betaling zal het worden 

verkocht. 

Idem van Claes Alen en zijn moeder. 

 

Er zal een verandering in het schotten plaatsvinden. De schotters zullen niet meer langs de huizen gaan doch zitting 

houden in het rechthuis. De schotplichtigen krijgen biljetten toegezonden waarop de hoogte van hun aanslag vermeld 

staat. Vermindering kan aangevraagd worden bij de regenten. 

 

Zo goedkoop mogelijk zal een weg worden gemaakt en het sneeuw weggedolven. 

 

Armvoogden Marken krijgen een geldbedrag van 15 guldens 

 

 

3 april 1692 

 

Waarschappen 

Gerrit Allertsen    2 

Corn Mieusen Blaeuw   1 

 

Vroedschappen 

Pieter Willemsen Koster    Herculus Foppen Goesinnen 

Pieter Jacobsen Laeckencoper   Jan Cornelisz swan 

Frans Jansen Schipper    Corn Foppen Goesinnen 

Poulus Claes Kabel    Jan Backer 

Pieter Jansen Schipper       Hendrick Baertsen 

Hendrick Ronghssen    Symen Claesen 

Theunis Jansen Hen    Hendrick IJsbrantsen 

Pieter Abrahams Coogh 

 

Weesmoeders 

Guertien Erwits    2 



Griete Claes    1 

 

De ontvangers zullen zitdag houden om de verponding 1690 te innen. 

 

1 mei 1692 

Zo spoedig mogelijk inning restanten verponding 1690 dmv sommatie. 

 

De ontvanger Bosch zal worden gevraagd naar de kosten van vertering door hem gemaakt in de Roo Leeuw te 

Alkmaar. 

 

Het innen van het schot zal voor waarschappen en schepenen geschieden nevens de vroedschappen Cornelis Foppen 

Goesinnen, Herculus Foppen Goesinnen, Frans Jansen, Symen Claesen en Hendrick Baertsen alsmede de secretaris. 

 

28 januari 1693 

Het tractement van de schoolmeester wordt gesteld op 200 gulden. 

 

Dito zal genieten van de  “cijvenaars 8 stuivers p.mnd., van de schrijvers en lezers 1 stuiver per maand”. 

 

Dito zal elke 2 maanden aan de schrijvers moeten leveren 1 voorschrift en ontvangt daarvoor 1 oortie. Wanneer iemand 

buiten die tijd een voorschrift wil hebben dan 1 stuiver. 

 

20 gulden wordt uitgetrokken voor de bouw van de kerk te Scharwoude. 

 

Jan Gerritse van Egmond mag zich alhier vestigen met vrouw en kind mits behoorlijke attestatie. 

 

Kerkmeesters Uitgeest ontvangen 800 gulden. 

 

Verhoging tractement bode Claes Cabatte van 28 naar 32 gulden. 

Tevens zal hij 1 dubbeltje ontvangen van elke partij 'sale' die alhier op de weefkamer komt. 

 

10 februari 1693 

Vroedschap en kerkenraad nomineren tot schoolmeester: Arijen Gerritsen de Geus schoolmeester tot Abbekerk; Claes 

Kuyper, schoolmeester tot St. Pancras; Pieter Spruyt, schoolmeester tot Hensbroeck 

 

Dito personen zullen hun kunnen betreffende het lezen en zingen aankomende zondag ten beste geven. Tevens moeten 

zij hun vaardigheden in het cijferen tonen. Hierna zal een keuze plaatsvinden wie Mr.Maerten Vroom zal 

vervangen als schoolmeester en voorzanger. 

 

19 maart 1693 

 

Waarschappen  

Corn Mieusen Blaeuw   2 

Pieter Willemsen Koster   1 

 

Vroedschappen 

Worden gecontinueerd doch ipv Cornelis Foppen Goesinnen, die overleden is, wordt Gerrit Allertsen aangesteld. 

 

Weesmoeders 

Griete Claes 

Anne Reyers 

 

17 juni 1693 

Tractement tonders per 100 ton f.1:5:0. 

 

Voor de brandspuit zal een goede plaats gezocht worden. 

 

De lijfrentebrief van Ravensteijn zal worden afgelost. 

Naderhand met Ravesteijn geaccordeerd 500:0:0 welke geligt zijn van Hendrick Baertsse Ruytenbeeck. 

 

9 juli 1693 



Guijrte Tomas aangesteld tot turftonster. 

 

Symen Jeroensen mag alhier komen wonen mits behoorlijke attestatie. 

 

12 augustus 1693 

Het geld, dat in 1682 van de diakonie is geleend, zal worden afgelost. 

 

Men zal nogmaals zitdag houden voor de 100ste penning 1692. 

 

Besloten wordt dat als de brandschouw wordt gedaan tevens de schouw van straten zal plaatsvinden 

 

9 december 1693 

Op verzoek van de eigenaars van de meelmolen wordt het maalloon verhoogd : voor rogge 2 stuivers, tarwe 4 stuivers. 

Bij verkoop of verandering van de molen houden de regenten zich het recht voor de afspraken te continueren of te 

vernietigen. 

 

Uit de 100ste penning worden 300 guldens getrokken voor de 700 gulden die ten laste van het weeshuis zijn. 

 

Dhr Groenhout aanmanen zijn ongelden voor land in de Wouderpolder 

(schot) te betalen. 

 

19 januari 1694 

De vrouw van Jan Joosten zal geen ondersteuning krijgen doch men zal haar moeten helpen. 

 

Een van de ontvangers van de 100ste penning juli 1692 zal aftreden. I.p.v. Claes Arentsen Visscher wordt Hendrick 

Baertsen Ruytenbeeck tot ontvanger aangesteld. Vervolgens zal bij elke twee consenten een ander worden 

aangesteld uit de regering van het dorp. 

  

Duyffie Dirck Phillipsen zal worden geholpen. 

 

De zaak van Piet Mans Kind doorgestuurd naar de weesmeesters. 

 

De broer van Gerrit Jansen wonende tot Egmond mag hier wonen mits attestatie. 

 

De bakkers zullen hun wittebroood volgens de zetting moeten bakken. Prijs 3,5 stuivers. Boete 1 kennemer pond voor 

de schout. 

 

23 februari 1694 

Tractement Mr.Claes Wijbrantsen (chirurgijn) voor verzorging armen en weeshuis verhoogd van 50 naar 60 gulden. 

 

De sloot bij Trijn Harmens moet worden opgemaakt. 

 

Lijsbet Heyndrix  zuster van Claes Cabatte zal worden uitbesteed. 

 

2 april 1694 

Hoogte schot: Over ieder 1/16 deel schot 1:4:0. 

 

10 gulden subsidie aan kerkenraad Midtwoudt voor de opbouw van hun kerk. 

 

Corn Mieusen Blaeuw namens Uitgeest aangesteld tot hoofdingeland van de Hondsbosse Zeewering. 

 

Waarschappen 

Pieter Willemsen Koster   2 

Jan Cornelissen swan   1 

 

Vroedschappen 

Corn Mieusen Blaeuw    Pieter Willemsen Koster 

Pieter Jacobsen Laeckencoper   Frans Jansen Schipper 

Poulus Claesen Kabel    Herculus Foppen Goesinnen 

Pieter Jansen Schipper    Heynderick Baertsen 



Symen Claessen     Teunis Jansen Hen 

Hendrick IJsbrantsen    Pieter Abrahamsen Coogh 

Odewijn Claessen Bors    Symen Pietersen Bonckenburgh 

Gerrit Allertsen Dorregeest 

 

Weesmoeders 

Anne Reyers    2 

Maerte Jacobs    1 

 

Het loon van turftonders  gesteld op f.1:10:0 per 100 ton. Er zullen 2 tonder of tonsters zijn i.p.v Claes Cabatte. Dit zijn  

Dieloff Dielofsz  en Neel de With Zij zullen uit het bedrag van f.1:10:0: Dieloff Dieloffz 9 stuivers, Neel de With 8 

stuivers en de andere twee volders te samen 13 stuivers. De tonders zullen zelf de manden met turf in de ton gieten. 

 

I.p.v. Pieter Symensen Bonckenburgh is Symen Pietersen Bonckenburgh tot het horen en overstaan van de rekening 

van de 100ste penning en de verponding aangesteld. 

 

Subsidie armenvoogden Markenbinnen 16 gulden 

 

1 mei 1694 

“Opt mondelingh voorstel bij de backers gedaen,concernerende de insinuatie door den paghter van turff gedaen wegens 

den lighten brant, is tot antwoort gegeven, dat de regenten naer de saeck sullen vernemen en inmiddels haer voor 

schade soecken te provinieren. 

 

Memmen Guijrt is handen gesteld van waarschappen en armenvoogden. 

 

Maertie en Griet Alberts mogen alhier komen wonen. 

 

8 augustus 1694 

Teunis Heerties zal worden betaald voor de rogge door armvoogden of waarschappen. 

 

Het verzoek van de eigenaars van de meelmolen om voor het malen van een zak gerst voor varkens een stuiver meer 

maalloon te mogen rekenen wordt afgeslagen. 

 

De ontvangers van de verpondingen zullen gaan garen. 

 

Deurwaarder wordt gezonden naar Adt Groenhout wegens restanten 100ste penning. Naast waarschappen worden 

Cornelis Mieusen Blaeuw en secretaris Coevenhoven gecommitteerd om de zaak uit te voeren. 

 

Het Slimpad zal gerepareerd worden. 

 

14 december 1694 

De ruiling van de 2,5 Koeven in de Grote Ven tegen het ven aan de Lagedijk zal op de meest gunstigste manier voor de 

kerk uitgevoerd worden. 

 

Op de beste manier zal aan de armvoogden verzocht worden dat Trijntje Meesters door Meester Claes en Meester Post 

zal worden gecureerd, mits geassisteerd door kerkmeesters van de R.K. 

 

Op Sharloo zal een straatje worden gelegd. Schout en schepenen zullen de keur maken. 

 

Josijntje, weduwe van Mr Post op Marken, zal 20 gulden gegeven worden. Dit is aan de bode betaald. 

 

De vroedschap zal in overweging nemen om de geplande bestrating op Sharloo 4 voeten breed te laten maken. 

 

14 januari 1695 

Borgtocht voor kinderen Pieter Cornelisz uit de Woude voor vestiging in Graftdijk. 

 

In plaats van Johannes van Coevenhoven en Symen Pietersen Bonckenburgh zullen als voogden over de kinderen van 

zal. Jan Maartensen van Rossum worden aangesteld Odewijn Claesen Booremaker en Aamker Hesselsen Leenman. 

 

22 februari 1695 



Kerkmeesters zullen de nalatenschap van Jan Ipen nemen mits zij de daarop rustende ongelden betalen. 

 

De plaatsvervangend baljuw zal bij ieder werkbezoek niet meer verteren bij Lijsbeth Maartens dan f.1:10:0. 

 

De kinderen van Symon Jeroense zullen door armvoogden worden waargenomen. 

 

De rekening van de waard van De Swaan zal worden betaald. 

 

24 maart 1695 

Vaststelling hoogte schot: ieder 1/16 deel 1:12:0 

 

Mieunne Guijrt zal besteed worden bij Jan Sliep voor 1 gulden en een brood met het 1/2 spinstersloon. 

 

?maart 1695 

Waarschappen 

Jan Cornelissen Swaan   2 

Herculus foppen Goesinnen  1 

 

Vroedschappen 

Cornelis Mieuse Blaeuw   3 Pieter Jansen   3 

Frans Jansen    3 Teunis Jansen   3 

Poulus Claesen    3 Pieter Willemsen Koster    2 

Hendrick Baertsen   2 Odewijn Claessen  2 

Gerrit Allertsen    2 Pieter Abrahamsen  2 

Jan Baas     1 Herculus Foppe Goesinnen 1 

Claas Gerritse    1 Aamker Hesselsen  1 

Aryen Cornelis Goesinne   1 

 

Weesmoeders 

Maartje Jacobsen    2 

Trijntje Hesselsen   1 

 

24 juli 1695 

Dirck Foppe aangesteld tot hooisteker en op Assum Claes Jansen en Dirck IJsbrantsen tot hooistekers en hooischatters. 

 

Er zal geaccordeerd worden met de regenten van Limmen inzake de alimentatie van Symen Jeroense. 

 

18 augustus 1695 

I.p.v. Pieter Reynen wordt Cornelis Miesse Blaeuw, oud-burgemeester, aangesteld tot gaarder van de 100ste penning. 

 

6 augustus 1695 

De 3 verpondingsgaarders zullen opnieuw worden aangesteld ieder zal genieten 45 gulden tractement. 

 

Armvoogden en weesvaders zullen 200 gulden ontvangen. 

 

Idem kerkmeesters 200 gulden. 

 

De gaarders van de 100ste penning zullen voortgaan met het consent van 1694. 

 

19 april 1696 

Waarschappen 

Herculus Foppe    2 

Frans Jansen    1 

 

Vroedschappen 

Pieter Willemsen Coster   3 Hendrick Baertsen  3 

Odewijn Claesen    3 Gerrit Allertsen   3 

Pieter Abrahamsen   3 Corn Miesse Blaeuw  2 

Herculus Foppe    2 Claes Gerrits   2 

Aemker Hesselsz Leenman  2 Arijen Cornelisz Goesinne  2 



Frans Jansen    1 Jacob Pietersen Coogh  1 

Steffe Jacobsen    1 Dirck Foppe   1 

Gerrit Sickers    1 

 

weesmoeders 

Trijntje Hesselsen   2 

Geurtje Dicx    1 

 

1 mei 1696 

Gecommitteerd worden Pieter Willemsen Coster, Cornelis Miesse Blaeuw, Claes 

Cornelisz Stockemaecker om met waarschappen en schepenen te schotten en de binten van de toren te schotten. 

 

7 september 1696 

Arrest restanten 100ste penning 1694. 

 

Waarschappen zullen 200 gulden aan kerkmeesters uitbetalen ter betaling aan de predikant. 

 

3 oktober 1696 

Claes Gerts Stockemaecker wordt i.p.v. Herculus Foppe tot ingaring van de 100ste penning benoemd. 

 

20 gulden toegewezen aan de schoolmeester op Marken. 

 

Het kind van Croosje zal wederom bij zijn broer in het weeshuis gebracht mogen worden. 

 

22 februari 1697 

Armvoogden van Markenbinnen zullen  f.10:0:08 uitbetaald krijgen. 

 

De twee vissers van de Crommenye zullen ieder betalen f.1:10:0. 

 

De 3 zegenaars zullen ieder betalen f.3:0:0. 

 

De 2 jagers met hun maat moeten ieder betalen f.1:10:0. 

 

Voorgedragen of de vroedschap, niet tegenstaande de schout door Hare Ed. Mo. de raden en meesters van de rekening 

der domeinen daartoe is aangesteld, de waarschap van de Hondsbosse zal aanstellen. Aangesteld wordt Cornelis Miesse 

Blaeuw.• 

 

1 maart 1697 

Subsidie armvoogden Uitgeest 150 gulden. 

 

Subsidie weesvaders  150 gulden 

 

9 april 1697 

Waarschappen 

Frans Jansse    2 

Corn Miesse Blaeuw   1 

 

Vroedschappen 

Cornelis Miesse Blaeuw   3 Herculus Foppe Goesinnen 3 

Claes Gerritse stockemaecker  3 Aemker Hesselsz Leenman 3 

Arijen Cornz Goesinne   3 Frans Jansen   2 

Jacob Pietersen Coogh   2 Steffe Jacobsen   2 

Dirck Foppe Goesinne   2 Gerrit Sickersen   2 

Hendrick Baertse    4 Claes Symons Reus  1 

Hendrick IJsbrantsen op Assum   1 Abram Pieters   1 

Jan Visscher de oude   1 

 

weesmoeders 

Geurte Dircxe    2 

Gerbrecht Cornelissen   1 



 

Kerkmeesters mogen raampartijen maken naar goeddunken in het huis van de dominee. 

 

23 april 1697 

Subsidie kerkmeesters 150 gulden 

 

1 mei 1697 

Turftonder te Markenbinnen zal genieten f.1:5:0 per 100 tonnen. 

 

8 november 1697 

Abraham Pietersen Coogh aangesteld tot gaarder 100ste penning ipv Hendrick Baertsen Ruytenbeeck. 

 

20 maart 1698 

Hoogte schot vastgesteld :over ieder 1/16 deel 32 stuivers. 

 

Van nu af aan mogen geen 'seegers' vissen in de Broek. 

 

(Nota) 

“In aanmerkingh genomen sijnde op de bovenstaande resolutie ofte keuze, dat daarbij wel was verbooden het visschen 

met de zeegen over ijs in de polder van den Broeck, dog dat daarbij geen boete was geexpresseert, soo is bij de 

regeeringe deses dorps goedtgevonden ende verstaan, dat ieder persoon in maniere ende ter plaatse als boven vischende 

sal verbeuren 42 kennemer schellingen ten behoeve van den officier, actum op raadthuys desen 1 mey 1709” 

 

27 maart 1698 

Waarschappen 

Cornelis Miesse Blaau   2 

Claas Gerritse Stockemaaker     1 

 

Vroedschappen 

Frans Janse    3 Jacob Pieterse Coogh  3 

Steffen Jacobsen    3 Dirck Foppe   3 

Gerrit Sickerse    3 Hendrick Baartse   2 

Claas Symense Reus   2 Hendrick IJsbrantse  2 

Abram Pieterse Coogh   2 Jan Visser de Oude  2 

Herkulus Foppe Goesinne   1 Poulus Claase Kaabel  1 

Gerrit Allertse    1 Odewijn Claase   1 

Dirck Cornelisse Waater   1 

 

weesmoeder 

Gerbrich Cornelus               2 

Neel Claas    1 

 

7 mei 1698 

Waarschappen en Dirck Foppe Goesinne, Odewijn Klaase, Poulus Klaase en Jacob Pietersen Koogh worden 

gecommitteerd de reparatie van het 'afgevallen ent van de tooren' te besteden voor de minste kosten. 

 

27 mei 1698 

Waker Cornelis Cornelisz Doetes blijkt overleden 8 personen hebben zich bij de regering aangemeld. Gekozen wordt 

Andries Arivo. Hij moet zich reguleren naar het reglement van 4 july 1677. 

 

25 september 1698 

Alle 14 dagen zal men met de bus voor de armen rond gaan. 

 

Op boete van 2 guldens wordt verboden bedelaars iets te geven. 

 

Op verzoek van de heer van Assendelft wordt besloten een rekest samen te stellen waarin verzocht wordt om 

verbetering van de weg Limmen - Uitgeest. 

 

2 oktober 1698 



“soo is by Harkules Foppe Goesinnen en Corn Miesse Blau, Hendrick Baertse Ruytenbeeck en Claes Gerritse 

Stockemaker en Abram Pieterse Koogh als ontvangers van den hondersten penningh beginnende met het 1 consent van 

1689 tot het laeste consent van 1696 toe en ingesloote.” 

 

“Item noch is reckeningh gedaen van het consent van 1687 en 1688”. 

 

24 februari 1699 

Stuk betreffende het aannemen van de kinderen van za.Jan Maertse Dorgeest voor de tijd van 6 jaar. 

 

2 april 1699 

Besloten wordt om samen met die van Akersloot en Limmen een rekest naar de Gecom Raden van het Noorderkwartier 

te sturen om toestemming te krijgen om de restanten van de 100ste penning en verponding voor het gerecht te Uitgeest 

mogen brengen en ook de executie te mogen uitvoeren. 

 

Hoogte schot vastgesteld:over ieder 1/16 deel schot 32 stuivers. 

 

16 april 1699 

Waarschappen 

Claas Gerritse Stockemaker  2 

Poulus Clase Kaabel   1 

 

Vroedschappen 

Hendrick Baartse Ruytenbeeck  3 Claas Symense   3 

Hendrick IJsbrantse   3 Abram Pieterse   3 

Jan Gerritse Visser   3 Harkulus Foppe   2 

Poulus Claase    2 Gerrit Allertse   2 

Odewijn Claase    2 Dirck Corn Waater  2 

Corns Miesse Blaau   1 Aemker Hesselse Leeman  1 

Aerian Corns Goesinnen   1 Steffen Pieterse   1 

Willem Pieterse    1 

 

weesmoeders 

Neel Claas    2 

Antien Sacharijas   1 

 

20 mei 1699 

Waarschappen zullen een bedrag van 700 gulden lichten van Teunis Allertse Heerties aan Corns Miesse Blau 

armenvoogden van Uitgeest. 

 

De 3 kinderen van Maerten Teunisse van Marken zullen in het weeshuis worden gebracht. 

 

Claes Gerritse en Corn Miesse Blau worden gecommitteerd naar Haarlem te gaan om daar voor de Hoge Vierschaar te 

verschijnen inzake de zaak van Jan Teunisse Sint. 

 

29 mei 1699 

Bij absentie van Claes Gerritse doet Corn Miese Blaeu rapport van het verschijnen voor de Hoge Vierschaar te Haarlem 

wgens de inwoning van Jan Teunisse Sindt. Besloten wordt de zaak voor het Hof van Holland te dagen. 

 

11 juni 1699 

Poulus Claase en Cornelis Miesse Blaeuw worden gecommitteerd om voor bovengenoemde zaak op 22 juny voor het 

Hof van Holland te verschijnen. 

 

6 augustus 1699 

Waarschappen worden toegestaan geld van de 100ste penning te gebruiken. 

 

18 november 1699 

Wegens de buitengewoon slechte tijd wordt besloten een extraordinaire schot te heffen van 1 gulden over ieder 1/16 

deel schot. 

 

22 februari 1700 



Corn Jansen Molenaars van de meelmolen is op zijn verzoek, wegens de slechte inkomsten, toegestaan het maalloon te 

verhogen : Rogge 2,5 st. , Tarwe 5 st. , Gerst 3 st , 2x gemalen 4,5 st, voor bonen 6 st. 

 

Claes Toomesz (Egmond a Zee), Heyndrick Kool (Zaandijk) en Gerrit Gerritsz (O-Knollendam) mogen hier slechts 

komen wonen mits behoorlijke attestatie. 

 

Collecte voor Slaven uit Akersloot gevangen in Barbarijen. 

 

Bedelaars mogen alleen op vrijdag bedelen. Burgers die buiten deze dag een aalmoes geven krijgen een boete van 10 

stuivers. 

 

Waarschappen worden toegestaan 3 a 400 gulden uit de 100
ste

 penning te lichten. 

 

Met het ijken van gewichten moet worden doorgegaan. 

 

30 maart 1700 

Hoogte schot vastgesteld: ieder 1/16 deel f.1:12:0. 

 

Die van Schermerhorn krijgen iets uit de dorpskas 

 

Jacob Pietersen Coogh en Abraham Pietersen Coogh doen rekening van de 100ste penning van 1697 en 1698 . De 

rekening wordt door de regering in orde bevonden. 

 

7 april 1700 

Waarschappen 

Poulus Claese   2  Jacob Pietersen Coog 1 

 

Vroedschappen 

Herculus Foppe   3 Poulus Claese   3 

Gerrit Aldertse   3 Odewijn Claase   3 

Dirck Corn Water  3 Corn Miese Blau   2 

Aemker Hesselsen  2 Aerjaen Corn Goesinnen  2 

Steffe Pietersen   2 Willem Pieterse   2 

Hendrick Baertse   4     Frans Janse   1 

Gerrit Zickere   1 Steffe Jacobse   1 

Maerten Danielsen     1 

 

Weesmoeders 

Antje Sagharyas   2 

Anne Corns   1 

 

Hoogte maalloon vastgesteld. Zak Rogge 3 st, zak tarwe 5 st., zak gerst 3 st., zak bonen 6 st. 

 

Het bezwaar van Jan Heyne wordt gehonoreerd. De huur van de waag wordt niet f.3:3:0 maar f.2:0:0. 

 

19 mei 1700 

Op verzoek van impostmeester Jan Engelsen zal de verhoging van het zout en zeep ditmaal niet plaatsvinden. 

 

Armvoogden zullen op proef in het weeshuis opnemen Neel Jans en Dirckje Bruyns. 

 

Dienaars zullen dmv justitie de restanten van schot, 100
ste

 penning en verponding innen. 

 

Keur vastgesteld. “Dat van nu voortaen niemant van de ingesetenen deses dorps geen huysen schueren of boeten van 

ijmant hier geen borger sijnde te verkoop ofte verhueren ofte op eenige manier ooks in woonder in sijn huys boet off 

verhuer in te neemen sonder kennis van de regeering en sullen de verhuerders of verkoopers voor de huysen haer selven 

moeten stellen als borge voor die geene die sij in haere huyse sulle neemen tot genoege vander regeringh behoudende 

de regeering van haer selve om daer over te disponeren”. 

 

1 december 1700 



Rekening wordt gedaan door de ontvangers van de verpondingen tot genoegen en contentement van schout, 

waarschappen, schepenen en vroedschappen. 

 

19 maart 1701 

Hoogte schot vastgesteld : over 1/16 deel schot 32 stuivers 

 

24 maart 1701 

Waarschappen 

Jacob Pietersen Koog  2 Odewijn Claesen   1 

 

Vroedschap 

Corn Miessen Blaeu  3 Aemker Hesselsen  3 

Aerjan Corns Goesinnen  3 Steffen Pietersen Vray     3 

Willem Pietersen Koster  3 Hendrik Baertsen   2 

Frans Jansen   2 Gerrit Zickersen   2 

Steffe Jacobsen   2 Maerten Danielsen  2 

Herculus Foppe   1 Poulis Claesen   1 

Gerrit Allertsen   1 Odewijn Claesen   1 

Heynderick IJsbrantse  1 

 

weesmoeders 

Anne Cornelissen  2 Trijn Jansse   1 

 

De bode van de baljuw mag voortaan niet meer op kosten van de gemeente te Uitgeest logeren en verteren. 

Idem geldt dit voor de dienaars van baluws en drost. Tenzij op uitdrukkelijk verzoek. 

 

3 mei 1701 

Bakkers moeten voortaan elke week de schoorsteen vegen. Schouw op woensdagmorgen. Boete 10 stuivers. 

 

22 juni 1701 

Die van Schermerhorn krijgen op verzoek 67 gulden voor de opbouw van afgebrande huizen der armen aldaar. 

 

De zaadmeter van de Knollendammer oliemolens blijkt overleden. Benoemd wordt Cornelis Maerten Back wonende tot 

West-Knollendam. 

 

8 november 1701 

Restanten verponding innen door de dienders 

 

De kerkmeesters ontvangen 200 gulden. 

 

Waarschappen worden toegestaan de lopende schulden uit te betalen. 

 

22 februari 1702 

Er is een klacht binnengekomen van enige geburen betreffende de rook en stankoverlast door het stoken van 

tabakstelen en andere materialen tot potas. De regenten worden verzocht hier maatregelen tegen te nemen.Welke na 

beraad besluit hierover inlichtingen in te winnen. 

 

25 februari 1702 

Besluit vroedschap inzake de stankoverlast door stoken tabakstelen etc. De personen die dit materiaal hebben gekocht 

mogen de eerst komende 6 weken hun voorraad opbranden. Wanneer men na die tijd nog doorgaat met het branden dan 

volgt een boete van 2 kennemerponden bekeurd door de officier. 

 

4 april 1702 

Tot genoegen van de regering leggen de ontvangers van de 100
ste

 penning rekening af voor het jaar 1699. 

 

Hoogte schot vastgesteld: Over ieder 1/16 deel schot 32 stuivers 

 

13 april 1702 

Waarschappen 

Odewijn Claasz   2 Corn Miesz Blaeuw 1 



 

Vroedschap 

Hendrick Baertsz   3 Frans Jansz  3 

Gerrit Zickesz   3 Steffe Jacobsz  3 

Maerten Danielsz  3 Herculis Foppe  2 

Poulus Claasz   2 Gerrit Allertsz  2 

Odewijn Claasz   2 Hendrik IJsbrantsz 2 

Corn Miesz Blaeuw  1 Jacob Pietersz  1 

Abraham Pietersz  1 Willem Pietersz  1 

Jan Visscher de Oude  1 

 

weesmoeders 

Trijn Jansz   2 Stijntje IJsaack  1 

 

Hermanus Post wordt op diens verzoek toegestaan om samen met Mr.Claes Wijbrants als chirurgijn de armen te 

verzorgen zij het jaar om jaar. 

 

Borg voor de tijd van 6 jaar wordt verleend aan Harmen Baerentsz en zijn vrouw Arjaentie te Beverwijk. 

 

8 november 1702 

De kerkmeesters ontvangen f.200. 

 

De ontvangers van de 100ste penning zullen aan waarschappen een som van 600 gulden overhandigen. 

 

28 maart 1703 

Hoogte schot 1703 :over ieder 1/16 deel f.1:12:0 

 

Op verzoek van de burgemeesteren van Beverwijk wordt de post in het kohier van de 200ste penning staande onder 

Gerrit Dircxe Alkemade gebracht vanaf  25 februari 1701 op f.35:0:0. 

 

Idem post op naam van Jan Claasz Gerrit Huygen waarvan de erfgenamen in Uitgeest wonen gebracht op f.5:16:0. 

 

Waarschappen worden door vroedschappen gecommitteerd om te overleggen met de burgemeesters van Haarlem 

inzake de opneming van het land De Dijckershemme. 

 

Ten overstaan van schout, schepenen ,waarschappen en vroedschappen wordt rekening gedaan door de ontvangers van 

de 100ste penning over het jaar 1700. 

 

Idem voor de verpondingen voor het jaar 1700. 

 

5 april 1703 

Waarschappen 

Corn Miesz Blaeuw   2 Dirk Foppe Goesinnen  1 

 

Vroedschappen 

Herculis Foppe    3 Poulus Claasz   3 

Gerrit Allertsz    3 Odewijn Claasz   3 

Hendrick IJsbrantsz   3 Corn Miesz Blaauw  2 

Jacob Pietersz    2 Abraham Pietersz  2 

Willem Pietersz    2 Jan Visser d'Oude  2 

Steffen Jacobsz Welbooren  1 Dirik Foppe Goesinnen  1 

Hendrick Baartsz    1 Mr.Dirck Waater   1 

Claas Symensz Reus   1 

 

Weesmoeders 

Stijntie Ysaack    2 

Griete Claas    1 

 

30 april 1703 

N.Prins uit Limmen mag met zijn familie in Uitgeest mogen wonen mits borgtocht van de gerechte van Limmen. 



 

29 mei 1703 

Dirck Gerritsz Joppe wonende aan de Starmeerdijk zal niet langer als bewoner van Uitgeest getollereerd worden mits 

dat hij binnen 2x24 uur een behoorlijke attestatie kan overleggen. Dit zal hem door schout en schepenen worden 

aangezegd. 

 

Door het overlijden van de varkenschouwer Willem Jansz Knol is deze post vacant geworden. Benoemd wordt Joris 

Joosten van ... na de eed te hebben afgenomen. 

 

Kerkmeesters van Uitgeest worden opgedragen op korte termijn de personen die graven in de kerk van Uitgeest 

bezitten aan te zeggen de grafstenen die gebroken zijn te vernieuwen en de vloer te verhogen. 

 

Door Dirck Foppe, ontvanger van de ordinaire verponding over het jaar 1699 wordt rekening gedaan ten overstaan van 

schout, schepenen, vroedschappen en waarschappen. 

 

7 september 1703 

Uit de opbrengsten van de 100ste penning en de verponding wordt een bedrag van 500 gulden aan de armvoogden 

gegeven. 

 

Armvoogden zullen de kinderen van Maarten Gijsen opnemen die ze verlaten heeft. 

 

Opsporing van Maarten Gijsen door oproep in de courant te plaatsen. 

 

3 januari 1704 

Kerkmeesters van Marken verzoeken dat de ruine van hun kerk mag worden hersteld. Dit verzoek wordt toegestaan . 

Voorts wordt besloten bij andere kerken collecte te doen. 

 

Tijdens het winterseizoen zal weer een wacht worden ingesteld. 

 

De schout zal Hendrick Prins, thans wonende op Assum, aanzeggen binnen 14 dagen attestatie te doen overleggen van 

die van Limmen. Mocht dit niet gebeuren dan wordt de schout gemachtigd om hem met zijn goederen naar Limmen af 

te voeren. 

 

22 februari 1704 

Schot voor de 3 volgende jaren vastgesteld op 32 stuivers op ieder 1/16deel schot. 

 

20 maart 1704 

Waarschappen 

Dirck Foppe Goesinnen   2 Gerrit Allertsz   1 

 

Vroedschappen 

Corn.Miesz. Blaeuw   3 Jacob Pietersz   3 

Abraham Pietersz   3 Willem Pietersz   3 

Jan Visser d'Oude   3 Steffen jacobsz Welbooren  2 

Dirck Foppe goesinnen   2 Hendrick Baartsz   2 

Mr. Dirck waater    2 Claas Symensz Reus  2 

Paulus Claasz Cabel   1 Gerrit Allertsz   1 

Odewijn Claasz    1 Steffen Pietersz   1  

Jan Nanne    1 

 

Weesmoeders 

Griete Claas    2 

Neeltie Gaves    1 

 

17 april 1704 

Besloten wordt dat de kerk zal worden gerepareerd en dat i.p.v. leien pannen ?? worden gelegd. 

Nota: 14 junij 1704 Besloten wordt dat men toch maar leien op het dak zal laten leggen. 

 

Gecommitterd worden Dirck Foppe Goesinnen, Odewijn Claasz Borsjes en Abraham Pietersz Coog. Zij zullen zorg 

dragen voor de opbouw van de kerk te Markenbinnen. 



 

De funktie van binnenweesvader blijkt vacant. Aangesteld wordt Gerrit Pietersz. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden geven een som van 50 gulden. 

 

15 mei 1704 

De gecommitteerden van de collecte voor de opbouw van de kerk te Markenbinnen doen verslag van de gang van 

zaken. Do.Posthumius verzoekt een subsidie van de gemeente. Dit wordt toegestaan. Eenmalig zal een som van 400 

gulden worden gegeven. 

 

De ontvangers van de 100ste penning doen rekening voor het jaar 1701. 

 

I.p.v. Dieloff Dieloffsz wordt tot gravenmaker aangesteld Mr.Claas Kuyper. 

 

Lijfrentebrief van 500 gulden,12 gulden per f.100 rente p.j., op lijf van Guert Jans. 

 

De restanten van de verponding zullen worden ingevorderd. 

 

Tot ontvanger van de 100ste penning wordt aangesteld Hendrik Baartsz Ruytenbeeck. 

 

14 juny 1704 

Burgemeesteren zullen een som van 300 gulden aan armvoogden geven. 

 

17 september 1704 

Ter dekking van de onkosten voor de kerk te Uitgeest zal een lijfrente brief van 1000 gulden “geligt” worden. 

“N.B.omme redenen werdt deese post geroyeert en van geen effect gehouden.” 

 

De 400 gulden aan kerkmeesteren van Markenbinnen ter opbouw van hun kerk zal worden uitbetaald. 

 

De Kerkmeesters van Marken mogen ter ophoging binnen hun kerk niet zoveel zand brengen als nodig is. 

 

Er is een vacante plaats voor een turftonder. Aangesteld wordt Mies Claasz. 

 

De ontvangers van de verponding over het jaar 1701 doen rekening ten overstaan van schout, waarschappen, schepenen 

en vroedschappen. 

 

24 september 1704 

Enige leden van de Gecommitteerde Raden v.h. Noorderkwartier hebben te kennen gegeven of het niet mogelijk zou 

zijn de verponding van de landen te Uitgeest over de eigenaars om te slaan. Gecommitteerd worden Dirck Foppe en 

Corn Miesz Blaeuw. 

 

13 november 1704 

Corn Miesz Blaeuw en Dirck Foppe Goesinnen worden gecommitteerd tot het verzoeken van octrooi van een loterij 

van 200.000 gulden ten behoeve van de kerk en de gemeentearmen. 

 

31 december 1704 

Ontvangers van de 100ste penning zullen aan de burgemeesters een som van 400 gulden geven en aan de armvoogden 

van Marken een som van 100 gulden. 

 

Vroedschap vaardigen een keur uit op de verkoop van koemest. Het blijkt dat een groot deel van het koemest gekocht 

wordt door buiten Uitgeest woonachtigen. Dit tot nadeel van de kwaliteit van de Uitgeester landerijen.Vanaf heden 

wordt dit verboden. Boete per vergrijp 42 kennemerschellingen en verbeurd verklaring mestschuiten of karren de 

verkopers of vervoerders. 

 

15 januari 1705 

Er is een vacature voor een turftonster. Aangesteld wordt Sijtje van Egmond . Zij moet echter nog de eed afleggen voor 

schout en schepenen. 

 

Tot gravenmaker van de kerk te Marken wordt aangesteld Mr.Pieter Ariensz Egmond. Salaris als die van Uitgeest. 

 



10 maart 1705 

De gecommitteerden tot het verzoek van de loterij doen verslag. Zij hebben hun werk voltooid. Zij worden benevens 

Paulus Claasz en Abraham pieters wederom gecommitteerd tot het regelen van genoemde loterij. 

 

Gecomm. Raden tot Hoorn schrijven dat Huybert Dircxe zal worden geexecuteerd wegens de achterstallige ord. en 

extraord. verponding. 

 

Bij waarschappen zal worden opgenomen een som van 1500 gld op interest. 

 

17 maart 1705 

Schout zal Duyff van Ceulen en Garmet Claasz aanzeggen dat de goederen uit het huis van Garmet Claasz vervoert 

binnen 24 uren teruggebracht moeten worden en in de macht van de voogden van deszelfs kinderen. Mocht dit niet 

geschieden dan zal de schout en een schepen geauthoriseerd worden de zaak voor de baljuw te brengen. 

 

De gecommitteerden tot examinatie van een regelement van een lotterij doen rapport van hun bevindingen. Benevens 

worden nog gecommitteerd Jan Gerritsz Visscher en Odewijn Claasz om te Alkmaar te confereren met Van Trier en 

Hamilton over het reguleren der loterij en met hen een reglement op te stellen. Uiteindelijke goedkeuring blijft echter in 

handen van de dorpsregering 

 

Aan de Staten van Holland zal verzocht worden de boete in de keur op het vervoer van koemest te mogen verhogen tot 

f.2:12:8. 

 

3 april 1705 

Voor deze 4 jaren zal de hoogte van het schot 32 st per 1/16 deel schot bedragen. 

 

51 gulden wordt uitgetrokken voor de reparatie van het huis van Hendrick Pouwelsz staande op de Lagendijk bij den 

Busch. 

 

De kleren van de gestorven vrouw van Gampje Piet zullen verkocht worden ter dekking van de onkosten voor het 

begraven. 

 

9 april 1705 

Waarschappen 

Gerrit Allertsz   2 Abraham Pietersz Coog  1 

 

Vroedschappen 

Dirck Foppen   3 Hendrick Baartsz   3 

Mr.Dirck Waater   3 Steffen Jacobsz   3 

Claas Symensz reus  3 Gerrit Allertsz   2 

Paulus Claasz Cabel  2 Odewijn Claasz   2 

Steffen Pietersz Coog  2 Jan Nanne   2 

Willem pietersz Coster  1 Jan Visscher   1 

Abraham Pietersz Coog  1 Corn Miesz Blaeuw  1 

Jacob Pietersz Laekenkooper  1 

 

Weesmoeders 

Neeltje Gaauwes   2 

Anne Jans   1 

 

1 mei 1705 

Waarschappen zullen 250 gulden uitbetalen aan armvoogden van Uitgeest.  

 

Kerkmeesters worden geauthoriseerd een lening aan te gaan van 500 gulden. 

 

De kinderen van Garmet Vet zullen naar hun vader gebracht worden. Deze zal ze tot zich nemen en behoorlijk 

alimenteren. 

 

18 juni 1705 

I.p.v. Jan Aartsz wordt Theunis Cornelisz tot kuijthaalder aangesteld. 

 



6 augustus 1705 

Ontvangers 100ste penning zullen aan waarschappen geven f.518:15:14 en uit de verpondingen f.150:0:0. 

 

10 november 1705 

Ontvangers 100ste penning zullen aan waarschappen betalen 500 gld. 

 

1 december 1705 

Ontvangers verpondingen zullen aan waarschappen betalen een som van 300 gld.• 

 

5 februari 1706 

Pondvangers zullen aan waarschappen uitbetalen 250 gld. 

 

11 februari 1706 

Er wordt een keur uitgevaardigd tegen het vioolspelen 'soo langs de straten als in de herbergen daar veele jongen 

luijden werden gedeboucheert en verleyt het welke ten eenemaal tot verval deszelve is streckende en ook tegen de 

keuren des dorps'. Er wordt een boete vastgesteld van 42 kennemerschellingen voor de bespeler en voor ieder persoon 

die aanwezig is. Een ieder zal de bekeuring mogen doen. De helft van de boete is voor de armen de andere helft gaat 

naar de schout. 

 

Er wordt een keur uitgevaardigd tegen het klootspel. Deze mogen niet op de geest als op de straten worden geworpen of 

geschoten. 

 

26 maart 1706 

Sommatie en renovatie van de ord.verponding over het jaar 1705 zal plaatsvinden. 

 

1 april 1706 

Waarschappen 

Abraham Pietersz Coog   2 Odewijn Claasz  1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Allertsz    3 Paulus Claasz  3 

Odewijn Claasz    3 Steffen Pietersz  3 

Jan Nanne    3 Willem Pietersz Coster 2 

Jan Visscher    2 Abraham Pietersz 2 

Corn Miesz Blaeuw   2 Jacob Pietersz  2 

Corn. de Groot    1 Jan Hesselsz  1 

Mr.Post     1 Jan Venne  1 

Pieter Backer    1 

 

Weesmoeders 

Anne Jans    2 

Geerbrigje Robberssen   1 

 

19 mei 1706 

Aemker Hesselsz Leenman, de weduwe van Pieter Claasz Sloot, Jan Gorter en Bregman zullen worden gewaarschuwd 

om voor pinksteren aanstaande hun restanten van 100ste penning en verpondingen te voldoen. Bij in gebreke zullen de 

onroerende goederen worden verkocht conform besluit Gecomm. Raden van het Noorderkwartier. 

 

Door de regering, schout en secretaris is goedgevonden dat schout en secretaris voor transportbrieven van onroerende 

goederen provisie krijgen van f.5:8:0. 

 

Dr.Gerbrand Haseven wil afzien van zijn 'pretentie' tegen de ontvangers van de verpondingen, waarvan op dit moment 

een zaak hangende is in Alkmaar. De vroedschap besluit dat hij dan ook maar de proceskosten zal betalen, zoniet dan 

zal het proces doorgang vinden. 

 

17 augustus 1706 

Tot nadere beslissing wordt het kind van Garmit Claasz Vet uitbesteed.  

 

22 september 1706 



De landerijen van Cornelis Bregman, Aamker Hesselsz Leenman, Jan Gorter en Pr.Sloots wed. zullen worden verkocht 

ter voldoening van de restanten 100ste penning en verponding. 

 

Kerkmeesters mogen een lening aangaan van 500 gulden ter aflossing schulden bouw kerk. 

 

28 oktober 1706 

Jacob Fransz Coogh wordt tot rollemeter te Uitgeest aangesteld. Hij legt de eed af en zal als recognitie betalen p.j 100 

gld aan de gemeente armen. 

 

10 februari 1707 

Voor 10 jaar wordt aan de regenten van Berkhout borgtocht verleend voor de persoon Dirck Gerritsz Joppe. 

 

Appostil op het rekest van die van Marken: zij zullen maken een straat van 4 voet breed 'en dat soo sodanige huyse en 

erve daar van outs een straat is geweest en ook schout en schepenen van outs alle jaren is beschouwe' 

 

Jan Bockjens wordt van meter tot setter en tot meter wordt Corn Gerritsz aangesteld (betreft zaadmeterschap 

oliemolens Knollendam). 

 

23 februari 1707 

Burgemeesters zullen een bedrag van 300 gld uit de 100ste penning trekken. 

 

Het tractement van de binnenweesvader en moeder wordt op 100 gld gesteld op conditie nooit meer opslag te vragen 

 

16 maart 1707 

De rolreders zijn naar het rechthuis ontboden betreffende de verhoging van 1/2 stuiver op ieder ton turf voor de 

rolrederijen. “Soo hebbe de selve rolreders geconsenteert uyt hare namen te gelijck met die van Crommenye bij regeste 

van haar Ed:Groot Mog: te werden versoght vrijdom van deselve verhoogingh met presentatie van betaling van 

haarluyder positie in de onkosten daarop te vallen naar advenant van haarluyder consumptie, genougen nemende met 

het geenen dienaangaande bij de gecommitteerdens van Crommenye sal werden verright” 

 

21 april 1707 

Tot kuythaalder op Marcken wordt aangesteld Cornelis Claasz Wisser alias Smelsing wonende aldaar. 

 

Waarschappen 

Odewijn Claasz    2 Hendrick Baartsz  1 

 

Vroedschap 

Willem Pietersz Coster   3 Jan Vischer  3 

Abraham Pietersz   3 Cornelis Miesz Blaeuw 3 

Jacob Pietersz    3 Cornelis de Groot 2 

Jan Hesselsz    2 Jan Venne  2 

Pieter backer    2 Gerrit Sickesz  2  ipv Mr Post 

Aamker Kerver    1 Fop Hercules  1 

Odewijn Claasz    1 Hendrick Baartsz  1 

Jacob stamme    1 

 

Weesmoeders 

Geerbrigie Robbertsz   2 Lobbreght Aldertsz 1 

 

26 juli 1707 

Op verzoek van armvoogden, bij gebrek aan geld, worden waarschappen opgedragen een som van 300 gld uit te 

betalen. 

 

21 september 1707 

Dirck Aamkersz wonende bij Cornelis Jansz zal in het weeshuis worden ondergebracht. 

 

De landerijen van de volgende personen zal worden verkocht ter voldoening van restanten 100ste penn en 

verpondingen; 

Aamker Hesselsz Leenman 

Trijntie Hesselsz 



Jan Willemsz Gorter 

Willem Jacobsz Cos 

de kinderen van Jacob Phillipsz 

 

15 oktober 1707 

Waarschappen zullen op de 16e dezer naar Egmond a.d Hoef vertrekken om aldaar te vergaderen op verzoek van de 

Hoogheemraden van de Hontsbosch wegens het plaatsen van ebdeuren in de sluis van Zaandam. 

 

Missive ontvangen van Gecomm.Raden betreffende een door hun ontvangen brief van Huybert Dircksz. Besloten wordt 

een missive terug te sturen. 

 

26 oktober 1707 

De waarschappen en de secretaris worden opgedragen om op de 1
e
 november voor het Hof van Holland te verschijnen 

inzake een hoger beroep van de voogden van Gerrit Huybertsz, zoon van Huybert Dircksz tegen de verkoop van diens 

huis. 

 

Schout en schepenen hebben op 20 oktober een schouw over de straten verricht te Marken en hebben geconstateerd tot 

enige 'boetschouw' waren.  Op heden verschenen Jacob Michielsz en Jan Dircksz voor de vroedschap en gaven te 

kennen dat onder deze mensen arme lieden waren die niet in staat zijn de straat te repareren op hun kosten en dat er ook 

zijn die een nieuwe straat zouden moeten maken alwaar nooit een straat is geweest. Besloten wordt de zaak voor dit 

jaar zo te laten en in het voorjaar 1708 verder te zien. 

 

Ontvangers van de 100ste penning zullen een bedrag van 300 gulden uit betalen aan waarschappen 'tot het betalen van 

eenige nootsakelijkckheden' 

 

18 januari 1708 

Paulus Claasz cabel blijkt overleden. In zijn plaats wordt Steffen Jacobsz Welbooren tot ontvanger van de 100ste 

penning aangesteld samen met de reeds benoemde Hendrick Baartsen en Willem Pietersz. Steffen Jacobsz zal 6 

consenten ontangen beginnende met het 2e consent 1704. 

 

Op 2 februari zullen de goederen van Aamker Hesselsz Leenman, Trijntie Hesselsz, Willem Jacobsz Cos en Reyn 

Pietersz verkocht worden om daarmee de achterstallige belastingen te kunnen betalen. 

 

8 februari 1708 

Waarschappen geven te kennen dat hun kas van geld 'ontbloot' is en krijgen hierbij van de ontvangers van de 

ord.verponding een som van 300 gld. 

 

'Door den secretaris Crillaerts voorgestelt synde dat hij om verdere verwijderingh voor te komen (aangaande het salaris 

te ontvangen voor de opdraghts, custing, rente ofte andere diergelijcke brieven) van primo january laastleeden aff aan , 

voor soo veel als hem in syne qualiteit belanght, welsoude willen ontfangen, int geheel, soo wel voor schout scheepen 

secretaris als zegel ,te samen voor ieder brieff vier gulden en ses stuyvers mits dat hij secretaris, nogh de weduwe soo 

van den overleeden schout Bongaris ,als secretaris Brinco, niet gehouden sullen syn het hooger salaris bij haarluyden 

voor desen ontfangen wederom te restitueren.” 

Het voorstel wordt aangenomen. van nu af aan zal de secretaris van ieder brief van inwoners ontvangen de som van 

f.4:6:0 

 

5 april 1708 

Waarschappen 

Hendrick Baartsz Ruytenbeeck  2 Cornelis de Groot  1 

 

Vroedschappen 

Cornelis de Groot   3 Jan Hesselsz   3 

Jan Venne    3 Pieter Backer   3 

Gerrit Sickersz    3 Odewijn Claasz   2 

Hendrick Baartsz    2 Fop Hercules   2 

Jacob Stamme    2 Aamker Corver   2 

Steffen Jacobsz Welbooren  1 Aerijen Cornelisz Goesinne  1 

Dirck Theunisz    1 Dirck jansz Swan  1 

Claas Aldertsz    1 

 



Weesmoeders 

Lobbrigh Aldertsz   2 

Trijn Fransz    1 

 

17 april 1708 

Jan gerritsz Visser eigenaar van het Kuyfkeven beklaagt zich over het feit dat Huybert Dircksz wederom enige koeien 

op het land heeft gezet. Hij verzoekt de regering derhalve in zijn recht te stellen. 

 

De vroedschap besluit wederom een missive aan gecomm raden te sturen. 

 

Willem van Trier wenst van de administratie van de dorpsloterij ontheven te zijn en stelt voor de administratie te laten 

continueren door S.Hamilton en de wed. Hannius. De vroedschap neemt het voorstel over. 

 

Paulus Claasz Cabel blijkt overleden. In zijn plaats wordt genomineerd Cornelis de Groot oud-schepen alhier. 

 

8 mei 1708 

In zake contra Huybert Dircksz en de voogden van diens zoon stellen de Gecomm. Raden voor de persoon van Huybert 

Dircksz te dagvaarden. 

Men besluit dit te doen doch allereerst zullen waarschappen bij de advocaat van der Mieden te Alkmaar beraden welke 

stappen allereerst ondernomen dienen te worden. 

 

De nachtwaker, Andries Arisz, doet afstand van zijn funktie. Verscheidene personen hebben zich aangemeld 

Aangesteld wordt Jan Thomasz. De artikelen van het reglement worden hem voorgelezen. Des winters zal hij snachts 3 

maal door het dorp gaan en zomers 2 maal. 

 

De 4 kinderen van wijlen Symen Claasz. te Assum zullen in het weeshuis ondergebracht worden. “Wel verstaande de 

minderjarige dat die daar inne sullen moeten verblijven als naar ouder gewoonte ende die geene die reets boven de 

gestipuleerde jaren syn, dat die daer inne op het minst sullen moeten verblijven den tijdt van 4 jaren, off dat deselve sal 

versteecken syn van haar behoorlijke uytset”. 

 

Een arme dochter zal met Mr.Claas Wijbrantsz naar Amsterdam gaan om inzake haar onbekende ziekte aldaar docters 

of chirurgijnen te consulteren. 

 

24 mei 1708 

Waarschappen kunnen enige schulden niet betalen. Ontvangers van de verpondingen zullen een bedrag van 600 gld 

verstrekken. 

 

Toegestaan wordt dat Mr Claes Wijbrants de arme dochter zal behandelen en daarvoor extra zal worden betaald. 

 

28 mei 1708 

In de zaak Huybert Dirckse is weer een en ander gebeurd. Waarschappen zullen naar Hoorn vertrekken om daar rapport 

te doen. Alvorens te vertrekken zullen waarschappen Huybert Dirckse en de voogden van zijn zoon ontbieden en enige 

voorstellen doen, en vervolgens te 'besoingneren' zoals zij regenten goed zullen vinden te behoren. 

 

25 juli 1708 

Aamker Hesselsz Leenman wordt nog eenmaal uitstel verleend van publieke verkoop van zijn landerijen. Hij moet 

echter wel binnen 3 weken betalen (verponding en 100ste penning). 

 

Ontvangers van de 100ste penning zullen een bedrag van 250 gulden aan waarschappen uitbetalen. 

 

23 augustus 1708 

Hendrik Baartsz Ruytenbeeck, Willem Pietersz Coster en Steffen Jacobsz Welboorn doen rekening van het ontvang van 

de 100
ste

 penning over 1704. 

De eerst genoemde persoon heeft hiermee zijn tijd uitgediend. In zijn plaats wordt Fop Herculesz aangesteld. 

 

Er komen weer klachten binnen van Jan Gerritsz Visser over de daden van Huybert Dircksz. Waarschappen zullen de 

advocaat van der Mieden te Alkmaar gaan consulteren. 

 

5 september 1708 



Om veel redenen blijkt de regering genoodzaakt tot voortzetting van de zaak tegen Huybert Dircksz. Men wil hieraan 

een einde brengen. 4 personen zullen met Jan gerritsz Visser naar de hoofdbaljuw van Kennemerland vertrekken om 

daar het nodige te verrichten. Gecommitteerd zijn de 2 waarschappen en Steffen Jacobsz en Pieter Cornelisz Bel. 

 

11 oktober 1708 

Waarschappen zullen een bedrag van 500 gulden ontvangen van de gaarders van de 100ste penning en de 

verpondingen. 

 

Arent Visser zal gesommeerd worden restanten ongelden te betalen. 

 

De schout stelt namens hemzelf en enige geburen in de Kerkbuurt voor dat zij op hun kosten een pomp in de waterput 

zouden willen maken. Dit wordt toegestaan mits de pomp op hun kosten behoorlijk wordt 

onderhouden. 

 

Uit handen van Hendrik Baartsz Ruytenbeeck zullen kerkmeesters van Marken een bedrag van 200 gulden mogen 

lenen. 

 

6 november 1708 

In overweging wordt gebracht het morgengeld voor Uitwaterende Sluizen en de Hondsbosse apart te garen buiten de 

garing van de gewone verponding zoals lange tijd wordt gedaan. Men besluit het morgengeld apart te laten garen door 

de ontvagers van de ord.verponding, te beginnen van de oude restanten af, het jaar 1707 inclusief en vervolgens van die 

tijd af in die trant te vervolgen. 

 

Bestudeerd werd het placcaat van de Staten van Holland en Westfriesland inzake de 100ste en 200ste penning van de 

jaren 1705 en 1706. Besloten wordt om bij naburige dorpen te gaan informeren hoe het placcaat gepraktiseerd moet 

worden. 

 

Drie gecommitteerden zullen met Willem Karman naar Jisp gaan om daar zijn 'ongeluk' te doen laten examineren en 

voorts te zien hoe men zal moeten handelen inzake zijn genezing. 

 

22 december 1708 

Wegens de grote achterstand in de ord. en extra ord. Verponding verlangen Gecomm. Raden een generale lijst van alle 

grote achterstanden en wel voor 3 jan 1709. Vroedschappen besluiten dat waarschappen hiermee belast zullen worden 

en mocht een van beiden niet in staat zijn dan zal zijn plaats ingenomen worden door Steffen Jacobsz Welboorn. 

 

7 januari 1709 

Enige landerijen van Aemker Hesselsz Leenman en zijn zuster Trijntie Hesselsz zullen wegens de grote achterstand in 

de verponding openbaar verkocht worden voor het rechthuis op dinsdag 8 januari a.s. Doch op het verzoek van Aemker 

hesselsz wordt toegestaan dat hij zijn goederen zelf zal verkopen op 22 januari ten huize van Joris Joosten. 

Nota op 23 dezer aan Aamker Leenman nog eenige uitstel gegeven. 

 

14 februari 1709 

Opnieuw wordt enig uitstel van betaling verleend aan Aamker Hesselsz Leenman. Nu tot 28 maart. Mocht hij voor deze 

tijd niet betalen dan volgt verkoping voor het rechthuis op 3 april a.s. 

 

De dorpsloterij blijkt grote vertraging op te lopen. Kerkmeesters zullen met gedeputeerden naar Amsterdam vertrekken 

om de aannemers van de loterij aan te manen tot voortzetting, “ofte anders dien aangaande te verrighten soodanigh als 

haarluyden goeden raadt gedragen sal, waartoe sy by desen door de regeeringh werden gecommitteert”. 

 

“Wegens het oude reets vervallen schuthock in overlegh gebraght synde om een nieuw te maken, en ook grooter als het 

oude, soo is goedtgevonden ende verstaen een goedt nieuw sterck schuthock te maken ende stellen alhier in de 

kerckbuyrt tegens off omtrent de kerckmuyr by oostelijke kercke rooster”. 

 

Waarschappen zitten om geld verlegen. Worden geauthoriseerd 200 gld te ligten uit de ontvangsten van de 100ste 

penning. 

 

12 maart 1709 

Hoogte schot 1709 vastgesteld op 32 stuivers over ieder 16e deel. 

 



Ontvanger Clock uit alkmaar heeft verzocht op zijn kosten een voetpad te mogen aanleggen door de polder de Broek 

van Busch naar het dorp. Enige personen van de regering hebben ter plaatse het terrein verkend en rapport uitgebracht. 

De heer Clock wordt vervolgens toegestaan een pad, 4 voeten breed, te mogen aanleggen van de Westergeest recht naar 

de Busch toe. De onkosten van het verzoek tot octrooi komen voor rekening van de heer Clock alsmede de aanschaf 

van grond. Het dorp zal verder geen lasten dragen zij het dat zij voor de oppervlakte van het pad geen verpondingen 

zullen ontvangen. 

 

28 maart 1708 

Waarschappen zullen uit naam van de regering het rekest, opgesteld door advocaat van der Mieden, ter zake van het 

pad door de Broekpolder, ondertekenen. 

 

Tot turftonder op Marken aangesteld Aldert Symonsz Reus. Welke de eed aflegd. 

 

Waarschappen zullen een som van 150 gld uitbetalen aan de kerkmeesters van Uitgeest, mits dat deze het bedrag zullen 

terugbetalen na het trekken van de loterij. 

 

Waarschappen 

Cornelis de Groot  2 Jan Gerritsz Vischer de oude 1 

 

Vroedschappen 

Odewijn Claasz   3 Hendrick Baartsz   3 

Fop Hercules   3 Jacob Stamme   3 

Aamker Corver   3 Steffen Jacobsz Welbooren 2 

Aerijen Cornelisz Goesinne 2  Dirck Theunisz   2 

Dirck Jansz Swan  2 Claas Aldertsz   2 

Cornelis de groot   1 Pieter Corn Bel   1 

Arent Isaack wagen  1 Pieter Backer   1 

Pieter Backer   1 Mr Dirck water   1 

 

Weesmoeders 

Trijn Fransz   2 

Aaghte Nanne   1 

 

1 mei 1709 

Vaststelling boete wegens het vissen met de zeegen over ijs (zie hiervoor onder 20 maart 1698). 

 

29 mei 1709 

De stadhouder Molerus, wegens de zaak tegen Huybert Dircksz naar Uitgeest gekomen, keurt het voorstel van de 

regering goed. Huybert Dircksz zal in handen van de hoofdbaljuw worden gesteld. 

 

Op verzoek van rolmeter Jacob Fransz (Uitgeest) om wegens de kleine winst uit zijn ambt, het bedrag van 100 gld die 

het p.j moet betalen aan armvoogden te verlagen, wordt dit bedrag voorlopig gesteld op 75 gld. 

 

10 juli 1709 

Wegens de grote nood onder de armen te Uitgeest en marken wordt besloten een lening af te sluiten van 1000 gulden. 

 

5 september 1709 

Dirck Foppe Goesinne, Cornelisz Miesz Blaauw en Pieter Cornelisz Alkemade, ontvangers, doen rekening voor de ord. 

verponding over de jaren 1704 en 1705. 

 

Wegens de grote verlegenheid om gelden zullen waarschappen een som van 600 gld uit de ord.verponding trekken. 

 

Jan Vijgh wonende in Haarlem mag wegens zijn borgtocht verstrekt door regenten Uitgeest vanaf nu tot vrouwendag 

toe 12 pond roggebrood p.w. kopen. 

 

16 oktober 1709 

Op verzoek van Gecomm. Raden zullen waarschappen te Hoorn de lijsten der restanten overleggen. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden te Marken een som van 100 gld uitbetalen. 

 



Een bedrag van 400 gld mogen waarschappen ligten uit de 100
ste

 penning. 

 

Hendrik Baartsz Ruyttebeeck en Pieter Backer worden gecommitteert om voor de gemene armen een partij zaad in te 

kopen. 

 

Jan Vijgh in Haarlem zal 15 ton turf ontvangen. 

 

De aanschrijving van Gecomm. Raden inzake 'exempte goederen' zal worden beantwoord. 

 

22 oktober 1709 

Gecomm van Uitgeest hebben 2 lasten rogge ingekocht voor de somma van f.521:2:0 hetgeen betaald zal worden uit de 

ontvangsten van de verpondingen. 

 

Pieter Cornelisz Gijsen en huisvrouw worden aangesteld tot binnen weesvader en moeder ingaande op allerheiligen a.s. 

Tractement zal zijn 70 gld p.j en de helft van het weefloon. 

 

12 november 1709 

Op een ontvangen brief van stedehouder Mollerus uit naam van de hoofdbaljuw van Kennemerland inzake Huybert 

Dircksz, wordt besloten dat burgemeester de Groot en schepen Gerrit Aldertsz naar Haarlem zullen reizen om de 

hoofdbaljuw in te lichten. 

 

Waarschappen zullen een som van 30 gld aan kerkmeesters van Markenbinnen uitbetalen. 

 

Op verzoek van Dirck Dircksz Backer wordt deze naast Theunis Cornelisz aangesteld tot kuythaalder van Uitgeest. Hij 

zal zich reguleren naar het placcaat en een behoorlijke eed doen in handen van schout en schepenen. 

 

De aanschrijving van Gecomm. Raden betreffende  de loterij van het dorp zal worden beantwoord. 

 

5 december 1709 

Waarschappen zullen een som van 500 gld uit de ontvangsten van de 100ste penning ligten. 

 

22 februari 1710 

De erfgenamen van Cornelis Jacobsz Neesen op Krommeniedijk blijken na sommatie en renovatie betreffende 

achterstallige ongelden nog steeds niet betaald te hebben. De executie zal worden voortgezet dmv een arrest en nadien 

openbare verkoop van het land op het rechthuis. 

 

Op verzoek van de ontvangers zal de schout nalatige betalers van de 100ste penning 1706 sommeren. 

 

Het weeshuis blijkt grote schulden en achterstanden in betaling te hebben. Besloten wordt de weesvaders toe te staan 

om de losse en nieuwste uitstaande kapitalen op te zeggen en daarmee de schulden zoveel mogelijk af te betalen. 

 

Een gewone burgerattestatie wordt verleend aan Jan Maartensz Prins alias Suycker en vrouw. 

 

25 maart 1710 

Hoogte schot 1710 vastgesteld 32 stuivers over ieder 1/16deel schot. 

 

8 april 1710 

Op verzoek van de Hondsbosse zal per tourbeurt een hoofdingeland wegens het dorp aangesteld worden om te 

compareren op het Gemene Landshuis. Tot hoofdingeland wordt door de regering aangesteld Cornelis de Groot, 

regerend waarschap 

 

17 april 1710 

Waarschappen 

Jan Gerritsz Vischer den Ouden   2 Dirck Foppe Goesinne    1 

 

Vroedschap 

Steffen Jacobsen Welboren  3 Aeryen Cornelisz Goesinne 3 

Dirck Theunisz    3 Dirck Jansz Swan  3 

Claas Aldersz    3 Cornelis de Groot  2 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isaack Wagen  2 



Pieter Backer    2 Mr.Dirck water   2 

Jan Gerritsz Vischer   1 Gerrit Aldertsz   1 

Claas Pietersz Bol   1 Jacob Pietersz Coogh  1 

Willem Pietersz    1 

 

Buitenweesmoeders 

Aaghte Nanne    2 

Trijn Franssen aande Sluys  1 

 

Op het rekest van Mr Leendert Coppenol, chirurgijn, om op tourbeurt met Mr Claas Wijbrantsz het dorpsmeesterschap 

waar te nemen wordt besloten dit toe te staan mits dat hij zich goedwillig gedraagt , “de op ende oversight van den heer 

Arnoldus Aemilius schout alhier ende practizijn inde medicijnen wel verstaande den schouts opsight (volgens syn 

eygen aan presentatie) ter liefde, ende de chrirurgijns op dele soodanige tractementen als de selve dieswegen tot nu toe 

genooten hebben”. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden uitbetalen een som van 150 gulden. 

 

Kerkmeesteren zitten om geld verlegen. er wordt hun toegestaan een particulier op intrest sullen lighten de somme van 

vierhondert gulden, ende daar van te passeeren een behoorlijke obligatie onder verbandt van de kerckelijke goederen”. 

 

19 juni 1710 

Waarschappen mogen uit het ontvang van de 100ste penning lichten een som van 750 gulden. 

 

24 september 1710 

Willem Pietersz Koster treedt af als ontvanger van de 100
ste

 penning . Aangesteld wordt Cornelis de Groot. Hij zal 

samen met Fop Herculusz Goesinne en Steffen Jacobsz Welbooren dit ambt uitoefenen. 

 

Wegens de grote behoefte aan geld zullen waarschappen uit naam van de regering een som van 1000 gulden lenen op 

interest. 

 

15 oktober 1710 

De dorpschirurgijn Coppenol verzoekt wegens de behandeling van Guyrte Dircks Fhilips extra beloning. De regering 

besluit dat armenvoogden hem schoon oud linnen zal bezorgen en zal zien of hij voor een extra beloning in aanmerking 

komt. 

 

29 oktober 1710 

Het verzoek van Gecomm. Raden om uitbetaling van de restanten zal zo veel mogelijk uitgevoerd worden. 

 

Waarschappen zullen de rekening van de overleden secretaris Brinco op het “menagieuste”, te voldoen. 

 

De vrouw Anne van Wormer is zonder attestatie in Marken komen wonen. De schout zal haar aanzeggen binnen 4 

dagen te vertrekken. 

 

De binnen weesvader zal van toekomende allerheiligsten tot mei toe 10 gulden op zijn tractement krijgen. Per half jaar 

45 gulden. 

 

Wegens de grote nood om geld wordt besloten een extraordinaire burgerschot te heffen van 32 stuivers op ieder 1/16 

deel schot. 

 

10 december 1710 

Op verzoek van de ontvanger Clock worden 4 personen uit de regering gecommitteerd om te Alkmaar alles te doen ter 

verkrijging van het octrooi tot aanleg van het 'ganghpadt'. De gecommitteerden zijn de regerend burgemeesters en de 

heren Cornelis de Groot en secretaris Crillaarts. 

 

Onder sterke druk wordt vergaderd over het verkrijgen van de restanten in de verponding. Besloten wordt enige 

personen te nomineren om naar het Gecomm.Raden te Hoorn te gaan om aldaar voor te stellen dat men de buiten het 

dorp wonenden door de gemenelands deurwaarder laat executeren en als men de inwoners niet zou kunnen overhalen 

hun restanten te betalen met de baljuws dienaars beslag te leggen op hun goederen. 

Gecommitteerd worden de waarschappen en bij afwezigheid van een van hen Cornelis de Groot. 

 



30 december 1710 

“In aanmerckinge genomen wesende het welweesen ende noodige van de kinderen in het weeshuys synde, soo is 

verstaan, goedtgevonden ende geresolveert dat soo wel de mans als vrouws persoonen indien het naar haar 

bequaamheyt sin ende humeur is, dat de selve bij de huysluyden sullen mogen werden besteet, mits blijvende onder de 

gehoorsaamheyt van het weeshuys alhier”. 

 

Het weeshuis moet nodig vergroot worden. Tot opzienders of commissarissen voor dit werk worden aangesteld Dirck 

Foppe Goesinnen, Jan Gerritsz Visser, Cornelis de Groot en Pieter Cornelisz Bel. 

 

Men zal alle restanten van de verponding en burgerschot laten invorderen door de dienaars van de baljuw. 

 

Jan Vijgh te Haarlem zal 20 tonnen turf krijgen van het dorp. 

 

6 januari 1711 

Dirk Gerritsz Joppe krijgt een attestatie tbv de regenten van Avenhorn. 

 

5 februari 1711 

Op verzoek van de ingelanden van de Dielofsmeerpolder zal men nog even wachten met de verkoping van de goederen 

van Westphalen. 

 

Waarschappen mogen ligten een bedrag van 1000 gld. De helft uit de verpondingen en de andere helft uit de 100ste 

penning. 

 

Besloten wordt dat men geen onroerende goederen binnen het dorp mag verkopen  om alleen de ongelden van deze 

goederen te kunnen voldoen maar tevens de ongelden op andere onroerende goederen die niet verkocht worden moet 

voldoen. Schout en schepenen zullen geen transporten verrichten zonder eerst kwitanties te hebben 

gezien. 

 

24 februari 1711 

Waarschappen zullen op verzoek van Arnoldus Aemilius een som van f.18:18:0 geven voor gedane 'cure' aan de 

persoon van Willem Karman. 

 

27 maart 1711 

Hoogte schot vastgesteld op 32 stuivers over ieder 1/16 deel schot. 

 

2 april 1711 

Waarschappen 

Dirck Foppe Goesinnen   2 Cornelis Miesz Blaauw  1 

 

Vroedschappen 

Cornelis de Groot   3 Pieter Cornelisz bel  3 

Arent Isaack Wagen   3 Pieter Backer   3 

Mr.Dirck Water    3 Jan Gerritsz Viser   2 

Gerrit Aldertsz    2 Claas Pietersz Bol  2 

Jacob Pietersz Coogh   2 Willem Pietersz Koster  2 

Dirck Foppe Goesinne   1 Steffen Jacobsz Welboorn  1 

Abraham Pietersz Coogh   1 Aeryen Cornelisz Goesinne 1 

Jan Nanne Backer   1 

 

Binnen weesmoeders 

Trijn Franssen aan de Sluys  2 Stijntie Isaacx   1 

 

1 mei 1711 

Jan Odewijnsz Baan zal attestatie voor 6 jaar moeten meenemen van de regenten van Akersloot. 

 

De jonge borst die met zijn moeder reeds in de verfmolen woont zal een attestatie moeten overhandigen van de 

regenten van Krommenie. 

 

Er zal een borg voor de periode van 6 jaar tbv van regenten van Krommeniedijk verleend worden aan Aamker Jacobsz 

met vrouw en kinderen. Plus een gewone burgerattestatie. 



 

De moeder van de predikant en haar kleinzoon zal een attestatie moeten vertonen van de regenten van Wormerveer en 

een borgtocht voor de duur van 6 jaar. 

 

Waarschappen zullen 25 gld uit betalen aan de armvoogden van Markenbinnen. 

 

Kerkmeesters van Marken blijken een tekort over de rekening te hebben van f.16:9:4. Waarschappen zullen dit tekort 

uitbetalen. 

 

30 juli 1711 

Wegens de grote verlegenheid om geld door de weesvaders en armenvoogden zullen waarschappen 500 gld ligten uit 

de verponding en 500 gld uit de extraord.verponding (100ste penning). 

 

Er zal een extraord. schot geheven worden van 32 stuivers over ieder 1/16 deel schot. 

 

A.H.Leenman zal worden aangezegd om binnen de tijd van 8 weken de goederen voor zijn minderjarige zoons uit 

moeders erfenis die aan de weeskamer zijn  verbonden te verkopen voor de ommegelden. 

 

24 .. 1711 

Waarschap Cornelis Miesz Blaauw meldt, bij afwezigheid van de president waarschap D:Foppe Goesinne dat de 

achterstallige gemenelandsgelden dadelijk ten kantore van de ontvanger van Alkmaar betaald dienen te worden. 

D:Foppe Goesinne blijkt aldaar reeds in gijzeling genomen te zijn.  De vroedschap besluit een zeer scherpe omroeping 

te laten doen door het gehele dorp en de buurten dat de restanten van de 100
ste

 penning voor 1707 en de ord.verponding 

1708 betaald moeten worden. De grote achterstalligen zullen op het rechthuis worden ontboden op aanstaande zaterdag 

alwaar zij door de pondvangers en enige vertegenwoordigers van de regering  aangezegd worden binnen een nader te 

besluiten periode moeten betalen anders zullen de dienaars de gelden innen. 

 

Claas Pietersz Sloot zal als hij hier wil komen wonen een burgerattestatie en een borgtocht moeten overhandigen. 

 

17 november 1711 

Armvoogden tonen hun grote geldnood aan. Zij zullen een bedrag van 500 gulden uit de ontvangsten van het 2e 

consent der 100
ste

 penning 1708 ontvangen. 

 

De dienstmeid Maartie van schepen Pieter Backer verzoekt toegestaan te worden om zich van het weeshuisrecht af te 

kopen. Dit wordt toegestaan. Behandeling zal geschieden door weesvaders. 

”Ende is deese afkoopingh gedaan op den 6den december 1711  namentlijck eens ende int geheel voor de somme van 

18:0:0”. 

 

De resolutie van 24 .. 1711 om de restanten met dienders te innen wordt vernieuwd. 

 

23 februari 1712 

Armvoogden tonen aan dat het voordeliger is om ipv de behoeftige personen winkelwaren te laten halen, zelf boter en 

bonen in te slaan en deze wekelijks uit te delen. 

 

Waarschappen mogen een som van 500 gld uit de ontvangsten van de 100ste penning ligten 

 

Theunis Cornelisz is gekomen uit Beverwijk met een gewone attestatie. Regenten besluiten dat de dorpskeur 

gehandhaafd blijft en dat gemelde persoon een borgtocht voor 6 jaar moet overhandigen. 

 

15 maart 1712 

Het gewone burgerschot wordt vastgesteld op 32 stuivers over ieder 1/16 deel schot. 

 

Waarschappen zullen aan weesvaders een bedrag van 150 gld overhandigen 

 

Idem aan kerkmeesters en armenvoogden van Markenbinnen de som van 100 gld. 

 

24 maart 1712 

Waarschappen 

Corn Miesz Blaauw   2 Gerrit Aldertsz   1 

 



Vroedschap 

Jan Gerritsz Visser   3 Gerrit Aldertsz   3 

Claas Pietersz Bol   3 Jacob Pietersz Coogh       3 

Willem Pietersz Coster   3 Dirck Foppe goesinne  2 

Steffen Jacobsz Welboorn   2 Abraham Pietersz Coog  2 

Aeryen Cornelisz Goesinne  2 Jan Nanne Backer  2 

Cornelis de Groot   1 Pieter Cornelisz Bel  1 

Arent Isaackx Wagen   1 Pieter de Backer   1 

Mr.Dirck water    1 

 

Buiten weesmoeders 

Stijntie Isaackx    2 Aaghte Claasz de vrouw van 

       Pieter Cornelisz Bel 1 

 

Men zal behoorlijk arrest doen op de huurpenningen die te goed zijn op de landerijen van Westphalingen waarop nog 

ongelden rusten. 

 

31 maart 1712 

Tot kuythaalder op Marken wordt aangesteld Cornelis Jansz van den Dijk wonende aldaar. Hij zal zich moeten 

reguleren naar het placcaat en de eed voor schout en schepenen afleggen. 

 

4 mei 1712 

Fop Herculesz Goesinne wordt wederom tot ontvanger van de 100
ste

 penning aangesteld. 

 

In het weeshuis zullen worden ondergebracht Dirck Dil en Mary Gerrit Aartsz. 

 

15 juni 1712 

Indien Aamker Hesselsz Leenman zijn verschuldigde ongelden niet binnen 24 uur voldoet dan zal men overgaan tot de 

verkoop van zijn reeds “verbonde hooygewas”. 

 

De trekking van de dorpsloterij zal geschieden op de Nieuwendam. Cornelis Miesz Blaauw en Dirck Foppe Goesinne 

worden gecommitteerd te assisteren. 

 

Kerkmeesters van Uitgeest worden toegestaan de kerk te repareren op de minste kosten. Dirck Foppe Goesinne wordt 

gecommitteerd als toezichthouder en zal mede de materialen helpen inkopen. 

 

27 juli 1712 

De gedeputeerden die belast waren met de trekking van de loterij doen rapport. Voorts wordt gesproken om de loterij 

voort te zetten. goedgvonden wordt om binnen weinige dagen rekening van de trekking te doen en dat het resterende zo 

spoedig moeglijk wordt getrokken en wel binnen het dorp. Naast Dirck Foppe en Corn Miesz Blaauw worden nog 

gecommitteerd een van de kerkmeesters en Willem Pietersz Coster (vroedschap). 

 

De haven blijkt te ondiep geworden en moet nodig uitgebaggerd worden. Hiertoe wordt besloten. 

 

In de zuidhoek van de haven zal een beschoeit vuilnishok worden gemaakt. Dit zal geschieden onder toezicht van de 

waarschappen en Dirck Foppe Goesinne. 

 

Waarschappen tonen het gebrek aan geld aan. Besloten wordt dat zij een bedrag van 500 gld uit de 100ste penning en 

500gld uit de ord.verponding mogen ligten. 

 

2 november 1712 

Wegens de hoge nood om geld worden de waarschappen toegestaan een bedrag van 200 gld uit de 100ste penning en 

400 gld uit de ord. verponding te ligten. 

 

De kade op de Meldijk tussen 2 bruggen zal worden gerepareerd. 

 

“Alsmede gerenoveert het articul van des dorps keuren aangaande beesten aan de dijcken etc, ende hetselve in eenigen 

deellen geamplieert”. 

 

13 november 1712 (zondag) 



Gesproken over de weesmeid Marijken die het weeshuis heeft bestolen. Getracht zal worden haar in een spin- of 

werkhuis te plaatsen. 

 

18 november 1712 

Mary Hen zit vast in het weeshuis (zie ook 13 nov j.l) Besloten wordt een rekest aan de baljuw te presenteren om 

toestemming te verkrijgen deze vrouw onder te brengen in een of ander spinhuis. 

 

7 december 1712 

Waarschappen presenteren het rekest aangaande Mary Hen en het positieve antwoord van de baljuw. 

Besloten wordt zich nog over een en ander te informeren. 

 

De vroedvrouw blijkt overleden te zijn. Aangesteld wordt haar dochter Neeltje Dielofs, huisvrouw van Theunis 

Cornelis Schipper. Het tractement bedraagt 80 gld zonder vergoeding huur. 

 

15 december 1712 

Op het rechthuis zijn ontboden de personen met de grootste achterstand in de belasting: 

Dirck Huybertsz moet 50 gld aanstonds geven anders volgt verkoop van zijn land; 

Willem Cos moet zoveel land verkopen dat de ongelden betaald kunnen worden; 

Niessie Broensz moet binnen 14 dagen de f.904:3:0 betalen anders moet het land verkocht worden; 

Aamker Hesselsz Leenman is niet op komen dagen, behandeling als overigen; 

Jan Nanne binnen 14 dagen betalen voor 1708 anders volgt verkoping. 

 

Men besluit de grote bomen a.h. kerkhof nog te laten staan en de kerkmuur op een andere wijze te repareren. 

Waarschappen mogen 200 gld ligten uit het overschot van de 100
ste

 penning. 

 

24 januari 1713 

Waarschappen doen rapport van hun gesprek voor Gecomm. Raden te Hoorn inzake de restanten van de erven van 

Westphaling. 

 

Diegene die alreeds land hebben verkocht of aanstalten maken om dit te doen ter dekking van de ongelden zullen nog 

even tijd gegund worden. De andere achterstalligen zullen gesommeerd worden door de deurwaarder. 

 

Er zullen biljetten opgehangen worden om de bevolking bekend te maken betreffende het 'Groot Cedulle 1 aug 1711' 

 

“Is nogh geresolveert, dat ten dage der sittinge van den paghter ofte die daartoe geauthoriseert sal werden wegens de 

liquidatie vande gemelde broot cedullen in deese plaats sal present syn Corn: Miese Blaauw”. 

 

Degene die huis of land wil verkopen zal dit slechts mogen doen indien hij de lasten daarop betaald heeft. Tevens over 

het restant van de onroerende bezittingen. 

 

Op verzoek zal het Slimpad worden gerepareerd 

 

6 april 1713 

Hoogte schot vastgesteld over ieder 1/16 deel schot 2 gld. 

 

Dirck Oom op Assum zal worden aangezegd zijn hooi en koeien te verkopen. 

 

Het verzoek van een bruid in Limmen om een borgtocht wordt afgeslagen. 

 

De 2 vrijsters van Limmen nu wonende in het huis van Jan Prins moeten een attestatie en een borgtocht voor 6 jaar 

overleggen. 

 

13 april 1713 

Waarschappen 

Gerrit Aldertsz    2 Odewijn Claasz Borssien  1 

 

Vroedschappen 

Dirck Foppe Goesinne   3 Steffen Jacobsz Welboorn  3 

Abraham Pietersz Coogh   3 Aeryen Cornelisz Goesinne 3 

Jan Nanne    3 Cornelis de Groot  2 



Pieter Cornsz Bel    2 Arent Isaack Wagen  2 

Pieter de Backer    2 mr.Dirck Water   2 

Gerrit Aldertsz    1 Cornelis Miesz Blaauw  1 

Jan Steffelsz    1 Fop Herculesz   1 

Dirck Jansz Swan   1 

 

Buiten weesmoeders 

Aaghte Claas    2 Trijntie Cornelis vrouw van 

      Ab.Pietersz Coogh  1 

 

Er worden meer collecteurs voor de loterij aangesteld. In Beverwijk Pieter Roelofsz Hospes in de Prins, 

in Wormerveer Jacob Tyssen, hospes aldaar en in Krommenie secretaris van Manen. 

 

Waarschappen zullen een bedrag van f.162:10:0 betalen aan kerkmeesters ter betaling van 1/4 jaar traktement van de 

predikant. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden betalen 200 gld. 

 

De diefachtige weesmeid zal door waarschappen naar Utrecht gebracht worden om aldaar in een spin- of beterhuis 

gebracht te worden. 

 

Dirk Oom verklaart dat hijzelf zijn goederen zal verkopen. 

 

2 mei 1713 

Het voorstel van dijkgraaf en heemraden van de Nieuwendam en Schardam om ipv 2 schouwdagen op st.Geert en 

st.Lambert een te maken wordt goedgekeurd. 

 

30 mei 1713 

Waarschappen mogen een som van 400 gld uit de 100ste penning ligten. 

 

16 augustus 1713 

Rollemeter Jacob Fransz Coog vraagt of hij, wegens de slechte tijden en de daardoor verminderde inkomsten uit zijn 

ambt, vermindering kan krijgen voor zijn recognitiegelden aan de armen. Dit wordt toegestaan. Ipv 75 gld zal hij 35 gld 

betalen p.j. 

 

Het kraamgeld van j.l gehouden Krockies Kerkmis zal aan de armen gegeven worden. 

 

De borgtocht van Mr. Wilhelm Welsinck wordt geexamineerd. Geconstateerd wordt dat maar een persoon , nl Jan 

Nanne Backer, borg voor hem staat. Besloten wordt dat genoemd persoon nog een persoon voor hem zal moeten borg 

staan anders vertrekken binnen 6 weken. Nota dit is naderhand voltooid. 

 

Aan Willem Garmede vanden Dam zal een stukje land, gelegen buiten de st.Aagtendijk, genaamd de Dronne, verkocht 

worden. 

 

Vroedschappen besluiten dat ivm de ziekte onder het vee verboden wordt vee, dood of levend uit Assendelft zal mogen 

brengen. Ook mogen geen kalveren uit de steden of dorpen binnen gebracht worden. Boete verbeurdverklaring van de  

beesten en f.2:12:8 voor de schout. Een ieder zal de bekeuring mogen doen. 

 

Waarschappen mogen een bedrag van 400 gld uit de ord.Verponding ligten. 

 

18 oktober 1713 

Voorgelezen de akte van gijzeling door deurwaarder Finea mbt 2
e
 consent 1709 van de 100ste penning. 

 

Waarschappen mogen 500 gld uit de ord.verponding en 500 gld uit de 100ste penning ligten. 

 

29 december 1713 

Het verzoek van de Kerkraad inzake hun klacht over schoolmeester Claas Kuyper wordt ditmaal niet aangenomen. Men 

zal met meer bewijslast moeten komen en vervolgens aan de regering ter hand stellen. 

 

26 januari 1714 



De predikant en kerkraad vraagt hoe zij de door hun aangestelde predikant Mr.Wijbrant de Jong zou moeten betalen. 

Zij krijgen als antwoord dat degene die de predikant hebben aangesteld deze ook maar moeten betalen. 

 

Het andere verzoek van predikant en kerkraad aangaande het verzoek tot deportement van de schoolmeester wordt 

aangehouden tot de volgende vergadering 

 

30 januari 1714 

Schoolmeester Claas Kuyper doet zijn visie inzake de beschuldigingen van de predikant en kerkenraad. 

Men constateert dat de beschuldigingen niet voldoende zijn. Besloten wordt de schoolmeester nog enige tijd te 

verdragen op belijdenis van zijn zwakheden en belofte tot beterschap tot genoegen van kerk en politie. 

 

“Over de veelvuldige klaghten voorgekomen wegens het somtijts onbehoorlyck malen van Jan Jansz Cinte ofte syne 

bedienders met des selfs pelmolen staande aande oostzijde deses dorps, tuschen het begin vanden Uytgeester 

Laegendijck, ende buytendijckx meer, ende aangemerkt het pryckel van brandt off anders dat daar uyt te verwaghten 

stond, is goedtgevonden ende verstaan, aan den selven Jan Cintte door den schout deses dorps te doen aanseggen niet 

alleen maar wel specialyck dat aan hem om hooghdringende redenen ende het gevaar van ongemack te voorkomen 

werdt verboden, van nu voortaan niet meerder ofte langer de geheele naght door met syn pelmolen te malen, maar 

gehouden sal syn sigh te reguleeren als volght, namentlyck des mergens niet eerder te beginnen met malen als met 

sonnen opgangh ende ook dien dagh niet langer dan tot der sonnen ondergang, off dat bij overtreedingh van dien, 

soodanigh sal werden gehandelt als der Heeren Staten Placaten ofte Wetten daartoe van synde klaarseggen dat sal 

moeten geschieden”. 

 

Veelvuldige klachten zijn binnengekomen over een jong 'poepinnetie' wonende bij haar moeder op het einde van de 

westergeest. Zij blijkt de weggelopen vrouw van Heynderick Heyndericx Staal te zijn en een 'ergerlyck' leven te lijden 

De schout wordt nog eens uitgestuurd om namens de regering een laatste waarschuwing te doen. Mochten er nog 

klachten binnen komen dan zal zij buiten de banne gezet worden. 

 

8 februari 1714 

Er is een conlict ontstaan tussen Kerk en regering. (vermoedelijk inzake de klachten over schoolmeester Kuyper). 

President waarschap Gerrit Aldertsz , Cornelis Miesz Blaauw en Dirck Foppe Goesinne worden gecommitteerd om 

advies in te winnen bij rechtsgeleerden. 

 

17 maart 1714 

Op aanschrijven van de hoofdingelanden van de Duinkavel worden Odewijn Claasz Borsien (waarschap) en Cornelis 

Miesz Blaauw gecommitteerd om namens het dorp op de geconvoceerde vergadering te verschijnen. 

 

Mr.Frans Immerzeel verzoekt om bij tourbeurt het dorpsmeesterschap uit te oefenen. Dit wordt toegestaan. Zijn beurt 

zal ingaan mei 1715. 

 

23 maart 1714 

De hoogte van het burgerschot wordt vastgesteld op 2 gld over ieder 1/16 deel schot. 

 

29 maart (witte donderdag) 1714 

Waarschappen 

Odewijn Claasz Borsien   2 Willem Pietersz koster  1 

 

Vroedschappen 

Cornelis de Groot   3 Pieter Cornelisz Bel  3 

Arent Isaacx Wagen   3 Pieter de Backer   3 

Mr.Dirck water    3 Gerrit Aldertsz   2 

Cornelis Miesz Blaauw   2 Jan Hesselsz   2 

Fop Herculesz    2 Dirck Jansz Swan  2 

Odewijn Claasz Borsien   1 Claas Pietersz Bol  1 

Dirck Theunisz    1 Jan Maartensz Vroon  1 

Fop Dircksz Goesinne   1 

 

Aan Mr Wybrant Claasz de Jonge wordt een borgtocht verleend ten behoeve van de regenten van Heiloo. 

 

Waarschappen zullen naar Utrecht gaan om zich aldaar te informeren over de gang van zaken over de aldaar vast 

zittende Mary Hen. 



 

7 april 1714 

Op verzoek van advocaat Van Sanen worden 2 leden van de vroedschap gecommitteerd, zijnde Cornelis Miesz Blaauw 

en Fop Herculesz Goesinne, om te Haarlem te confereren over de 'differenten' tussen kerkenraad en magistraat.  

 

Verscheidene brieven van diverse overheden inzake de verpondingen worden gelezen. 

 

18 mei 1714 

Op laatse witte donderdag werd door schout en schepenen tot kerkmeester aangesteld Jan Jacobsz Venne. Hij werd 

daarvan op de hoogte gesteld en verzocht op 1 mei de eed te doen. Dit weigerde hij en schold de regering uit voor 

meineedige personen. Daarom wordt een andere persoon aangesteld n.l. Fop Dircksz Goesinne. 

 

6 juli 1714 

Mr Claes Cuyper schoolmeester alhier is vertrokken. Tot voorlopige bediener van de kerkendienst wordt aangesteld 

Wybrant Claasz voor 1 gld per zondag. 

 

Volgende week zal een nominatielijst worden opgesteld. 

 

6 gld wordt geschonken aan geloofsgenoten in Polen. 

 

Weesvaders zullen de opbrengsten uit de boedel van wijlen Symon Jansz Ouweman gebruiken ter aflossing van 

schulden van het weeshuis. 

 

Akte van borgtocht tbv de regenten van Ilpendam wordt verleend aan Miesje en Claas Claas Cuyper beide kinderen van 

Mr.Claas Cuyper. 

 

11 juli 1714 

Schout, schepenen, waarschappen en vroedschappen en de kerkenraad nomineren Claas Cornelisz Cabel schoolmeester 

te limmen en Jacob Vroon schoolmeester te Noortschermer als kandidaten voor het ambt van schoolmeester te Uitgeest. 

Beide kandidaten zullen aangeschreven worden aanstaande zondag te verschijnen. 

 

15 juli 1714 

Beide kandidaten voor het schoolmeestersambt te Uitgeest laten voor de voltallige regering hun vaardigheden zien. 

Aangesteld wordt uiteindelijk Claas Claasz Cabel. 

 

17 juli 1714 

Mr Claas Claasz Cabel wordt tot wederopzegging tot gravenmaker aangesteld. 

 

Ordonnantie ,waar naar de schoolmeester tot Uitgeest zich aan zal moeten houden:  

1. Hij zal smorgens van 8 uur tot 11 uur en smiddags van 12 tot 3 uur in de school aanwezig zijn. Hij zal zich 'naarstig 

en beleefdelijk, tonen tegen de jeugd en hen lezen, schrijven en cijfferen leren. Smiddags en savonds zal hij met hen 

minstens 1 psalm zingen. De schooldagen zullen beginnen en eindigen met een gebed. 

2. De schoolmeester zal de kinderen donderdagmiddag verlof geven; zaterdagmiddag de kinderen de vragen uit de 

cathegismus en gebeden laten opzeggen en in de oogsttijd een maand vakantie geven. 

3. Indien een situatie ontstaat dat er veel kinderen zijn die rekenen willen leren en aldus die alleen lezen en schrijven 

willen te kort komen ,zal de schoolmeester gehouden zijn de cijfferaars tot 4 weken te onderwijzen. 

4. De schoolmeester mag niet meer geld verlangen dan zijn weekgeld, m.u.v degene die rekenen leren, die zullen 

betalen 8 stuivers p.mnd. 

5. Hij zal de kinderen gelijk behandelen. Zonder enig aanzien van rijk of arm. 

6. Hij zal geen weekgeld mogen verlangen van kinderen waarvan de ouders van de armengoederen leven. 

7. Hij zal de kinderen om de 14 dagen 'prysen ' laten schrijven en bekend maken wie de beste is. 

8. Hij zal voor de kinderen de pennen moeten snijden en vermaken. Tevens zal hij iedere 6 weken een nieuw 

voorschrift moeten schrijven zonder daarvoor iets te bereken dan alleen een oortje voor het papier. 

9. Wanneer iemand binnen 6 weken een nieuw voorschrift wil hebben dan zal hij dit maken en daarvoor ontvangen 1 

stuiver. 

10. Hij zal de kinderen goede zeden en manieren leren en ook zelf zich daarnaar te gedragen “dat een goet, vroom, ende 

eerlyk schoolmeester toestaet ende behoort te doen”. 

11. Hij zal de klok van de kerk luiden en de kerkdienst waarnemen als de kerkraad dit eist. 

12. Hij zal het uurwerk  en de klok stellen op de juiste tijd. 

 



Als tractement zal de schoolmeester per kwartaal 50 gld ontvangen van de regering van Uitgeest. 

 

19 september 1714 

Waarschappen mogen 300 gld ligten uit de ord.verponding en 300 gld uit de 100ste penning. 

 

De 'stille wagt' zal moeten gaan. 

 

Een borgtocht voor 6 jaar en een burgerattestatie tbv regenten van Krommenie wordt verleend aan Aerjen Heynderickx 

van Vliet en vrouw. 

 

Er zal een 'gevange gat' gemaakt worden in het weeshuis om wezen te tuchtigen die hun plicht niet nakomen. 

 

23 oktober 1714 

Waarschappen zullen vergaderen met die van Assendelft en aanhoren wat deze voorstellen. Waarschappen zullen 

slechts stemmen of besluiten nemen na voorkennis van de regering. 

 

De ontvangers van de ord.verponding zullen de gelden voor de Hondsbosse e.a. garen. Er wordt geen beslissing 

genomen of de ontvangers hiervoor een extra geldsom zullen vangen.  

 

“In aenmerkingh gekomen zijnde, dat Aerjen Jacobsz ordinaris marcktschipper van hier op Amsterdam en elders, 

wonende op de Meldijk aen de oost zijde van onser gemaekte tot geryff van de gebueren daar omtrent wonende 

vuylnishock, sustineerde al vrij veel voorregt ende vryheyt te hebben op de kay aen de westzyde van syn huys 

geleegen, ja tot soo verre dat hy niet begeerde immers met dadelykheyt weerde dat aldaar scoons van alle oude 

tyds dog voor soo veel als in menschen geheugenis is geweest eenige turff scheepen soude mogen aenleggen gelyck 

oock niet aldaar haar ladinge te lossen, ende geconsidereert dat de selve kay waarlyk is een dorps stet ende oock tot nog 

toe door deselve is onederhouden, soo is geresolveert en verstaen dat men soo het in het toekomende quame te 

gebeuren dat hy Aerjen Jacobsz Schipper syn ongefondeerde regt wilde voort setten hem als dan het hooft te bieden, 

ende in allen deelen des dorps geregtegheyt voor te staen ende te bewaren”. 

 

De secretaris zal de brief van Gecomm. Raden beantwoorden. 

 

Men zal ondanks de keur tegen de invoering van koeienhuiden dit toch oogluikend toestaan aangezien ook de naburige 

dorpen en steden de invoer van huiden toestaan. 

 

11 december 1714 

Een aanschrijving ontvangen van Gecomm. Raden inzake betaling achterstanden ord. en extraord. verponding. 

Besloten wordt een buitendeurwaarder naar de buitenlieden te zenden en de inwoners van Uitgeest te sommeren door 

de schout. 

 

Waarschappen zullen een som van 100 gld betalen aan armvoogden Markenbinnen. 

 

Idem aan kerkmeesters Uitgeest een som van 450 gld. 

 

Ontvangers van de verponding zullen provisie krijgen voor hun garing van de gelden van de Hondsbosse. 

 

8 januari 1715 

Voor het garen van de Hondsbosse zullen de gaarders (Dirck Foppe en zijn zoon Fop Dircksz) 5 ducatons ontvangen. 

 

Het recognitiegeld van de rolmeter wordt verhoogd naar 75 gld. 

 

Waarschappen mogen een bedrag van 400 gld uit de 100ste penning en 200 gld uit de verponding ligten. 

 

De nachtwaker wordt naar boven gesommeerd en aangezegd dat hij tot aanstaande vrouwendag mag blijven en dat 

daarna een ander tot waker zal worden aangesteld. 

 

29 januari 1715 

Jan Garbrantsz Pater wordt tot nachtwaker aangesteld. Hij zal zich gedragen naar het onderstaande reglement 

1. Hij zal de wacht waarnemen van 1 maart tot allerheiligen van s'avonds 10 uren tot smorgens 3 uren. En van 

Allerheiligen tot 1 maart van 10 uur tot 4 uur smorgens. 



2. Zal ook tot aan alle buitenste huizen van het dorp lopen. In de winter minstens 3x en zomers minstens 2 maal door 

het gehele dorp lopen op boete van 42 kennemer schellingen tbv de officier. 

3. Bij ziekte zal na goedkeuring van de waarschappen een ander bekwaam persoon aangesteld worden op kosten van de 

nachtwaker. Voor iedere nacht dat niet gewaakt wordt een boete van 42 schellingen tbv de schout. 

4. Hij zal van ieder huis een som van 10 stuivers p.j genieten. Te garen per kwartaal. 

5. Hij mag geen geld verlangen van de gezinnen die leven van de armen. 

 

Hij zal elk kwartaal aan de regenten om continuatie van zijn ambt verzoeken. 

 

Voorgelezen opnieuw een brief van Gecomm. Raden te Hoorn om geld. Er zal een beleefde brief worden 

teruggestuurd. 

 

“Gehoort het voorstel van den secretaris Crillaerts aan ons gedaan daar uytmakende een versoek omme van dese 

regeeringh te hebben seeckere acte ofte brieven van voorschrijvens aande Ed:Mog:Heeren vande Graafflijckheyts 

reeckeningen inden Hage, belangende hoe dat wij ons nu reedelijck wel laten genoegen omme dat hij tot nogh toe de 

belofte ende het mondelinge gemaackte verblijff ende accoort voor haar Ed:Mog: tot Hoorn, wel komt op te volgen, Is 

hem hetselve versoek toegestaan”. 

 

28 maart 1715 

De vroedschap stelt de hoogte van het burgerschot vast over ieder 1/16 deel schot f.3:4:0. 

 

Uitgeest is bij toerbeurt aangewezen een warsman aan te stellen voor de Honsbosse om te compareren namens Uitgeest. 

Aangesteld wordt de waarschap Odewijn Claasz Borsien Als recognitiegeld zal hij p.j. 110 gld aan de armen geven. 

 

18 april (Witte donderdag) 1715 

Waarschappen 

Willem Pietersz Coster   2 Gerrit Sickersz   1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Aldertsz    3 Corn Miesz Blaauw  3 

Jan Hesselsz Schoutten   3 Fop Herculesz Goesinnen  3 

Dirck Jansz Swaan   3 Odewijn Claasz Borsien  2 

Claas Pietersz Bol   2 Dirck Theunisz   2 

Jan Maartensz Vroon   2 Fop Dircksz Goesinne  2 

Willem Pietersz Coster   1 Pieter Cornelisz Bel  1 

Arent Isaack Wagen   1 Pieter de Backer   1 

Mr Dirck water    1 

 

Weesmoeders: 

Anne Jansz           2 Guert Cornelisz   2 

 

6 juni 1715 

Odewijn Claasz Borsien, onlangs aangesteld tot warsman, is overleden. In zijn plaats wordt aangesteld Fop Herculesz 

Goesinne. 

 

Het loterij huisje zal worden verkocht. Met de opbrengsten zullen de schulden worden betaald. 

 

16 juni 1715 

Tot hooischatters en stekers worden aangesteld Aeryen Cornelisz Goesinne en Jacob Pietersz Cooy. 

 

20 juni 1715 

Aan de rentmeester van de Grafelijkheid zal worden verzocht tbv armvoogden de pacht van het rietgewas te 

continueren. Gevraagd wordt de pachtgelden te mogen halveren. 

 

De buitendeurwaarder zal naar buitenlieden worden gestuurd om de restanten van de ord. en extraord.verponding te 

innen tot en met het jaar 1713. 

 

Fop Herculesz Goesinne doet afstand van zijn waarschapsambt voor de Hondsbosse & Duinen te Petten. Voor 2 jaar 

wordt nu aangesteld Cornelis Miesz Blaauw. 

 



2 jaar geleden werd op verzoek van de schippers door regenten toegestaan 'dat de groote damschuytevoerders ' ipv 

donderdag op woensdag naar Amsterdam zouden varen. Nu wordt opnieuw een verzoek gedaan en wel weer op 

donderdag te mogen varen naar Amsterdam. Gezien hun informatie besluit de regering hen dit toe te staan en het 

besluit dmv biljetten kenbaar te maken. 

 

18 juli 1715 

“Gebesongeert synde wegens het opgeschooten landt tot Alckmaar thuys behoorende, is dieswegen geresolveert ende 

verstaen de eygenaars vandien, te doen sommeeren, omme binnen den tyt van aght dagen hare aghterstallen te betalen”. 

 

Door secr aanschrijving gedaan naar Gecomm. Raden inzake 'exempte' goederen 1712 en 1713. 

 

Schout zal rondgestuurd worden om de achterstalligen in het burgerschot te sommeren binnen 8 dagen te betalen, zo 

niet dan zullen de dienders gestuurd worden. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden 200 gld uitbetalen. 

 

Er is een nieuwe ontvanger van de Hondsbosse voor het jaar 1715 nodig. Aangesteld wordt Fop Dircksz Goesinne op 

een loon van 30 gld p.j. 

 

4 september 1715 

Nachtwaker Jan Garbrantsz Pater klaagt dat zijn loon te klein is en dat hij hiervoor niet langer wil werken en zal 

opzeggen. De vroedschap besluit hem daarom een vast bedrag p.j toe te zeggen n.l. 40 gld. 

 

 • 

”Aangaande de famielie billietten 

De billietten van opschrijvingh daar toe behoorende gereet zijnde is alvoorens, ofte wel opden 14den der voorleeden 

maant augusty staande vroetschap gemaakt een lijste van alle soodanige persoonen alsmen goedt konde vinden een 

billiet thuys te senden, deselve vervolghens uytgebraght ende op syn behoorlyke tyt geexamineert,ende daarop 

geresolveert als volght. 

Eerst aangaande die gene op de welke eenige somme was aangeteyckent, off die al wel waren geteyckent, dan off men 

nader soude examineeren ende stipuleeren, hoe die behoorde gequotiseert te syn, is naar omvraagh verstaan dat men 

deselve voor alsnogh maar alsoo soude laten blyven berusten sonder daar aan voor eerst yets verders te doen, immers 

ofte waghten dienaangaande nadere aanschrijvens. 

Belangende de onderteeckende, ofte die gene die sustineeren vrij ofte exempt te zyn, is al mede naar ryp overlegh van 

saken met wel meerderheyt van stemmen verstaan deselve beneffens de andere voor alsnogh maar te laten soo die zyn, 

sonder daar yets meerder aan te doen, voor ende al eer wel nadere aanschryvens ,soo als boven is geseght. 

Item verder gevraaght synde, offmen dan voor soo veel nu was geavanceert. daar van geen quohier soude maken, 

omme tot Hoorn te kunne overleveren, is alsmede geresolveert het selve soo wel als het andere als nogh maar te laten 

berusten”. 

 

26 september 1715 

Waarschappen worden toegestaan een bedrag van 250 gld uit de 100ste penning en 200 gld uit de ord.verponding te 

ligten. 

 

Er blijken grote achterstanden te zijn in het burgerschot. Claas Cabatte wordt nog eens omgezonden om de 

achterstalligen binnen 14 dagen te laten betalen. Doen zij dit niet dan zullen de dienders gestuurd worden. 

 

Betaald aan armvoogden zal worden en bedrag van 250 gld en aan kerkmeesters een bedrag van 200 gld. 

 

De sommatie aan eigenaars van land te Uitgeest en wonende tot Alkmaar heeft geen effect gehad. Besloten wordt de 

zaak te renoveren. 

 

11 oktober 1715 

Op verzoek van de regenten van Egmond zal men met andere dorpen te Alkmaar compareren inzake de broodcedullen 

en het rekest dien aangaande aan Gecomm. Raden. Het blijkt dat de impost quotisatie 1713 en 1714 hoger is dan op het 

collecteurs boek verimpost is. Men verzoekt bemiddeling van Gecomm. Raden namens Uitgeest, Heiloo en Egmond. 

 

22 oktober 1715 

“Is door den waarschap Gerrit Sickersz rapport gedaan hoe dat het request was gepresenteert ende wat voor een 

mondelinge appostille daar was opgevolght namentlijk dat de suppleanten de quotisatie van den jare 1713 souden 



moeten voldoen, mits dat in afftreck quam, het geene dat in het boek by den collecteur op dat zaysoen verimpost was, 

ende het tekort komende te reeckenen in rogge, sonder dat dit applicabel was op het jaar 1714”. 

Tot de liquidering van bovenstaande imposten worden gecommitteerd Willem Pietersz Koster, Jan Vroon en Fop 

Dircksz Goesinne. 

 

6 november 1715 

Wegens het overlijden van Fop Herculesz Goesinne wordt tot nieuwe ontvanger van de 100ste penning aangesteld de 

tegenwoordige schepen Jan Vroon. 

 

13 november 1715 

“In aanmerckingh genomen synde, dat door het ommelopen met de backers broot bennen, omme hunne waren te 

verkoopen, verscheyde confusien syn veroorsaakt, wel principalyck in desen tyt vande broodt cedullen, soo is 

goedtgevonden en verstaan jaa selfs gekeurt ende geordonneert, ofte ook wel expresselijck verbooden. Dat van nu 

voortaan, geen backers meer diergelijcke mogen doen, op de verbeurte vande geheele benne met brood ten behoeve van 

het weeshuys alhier, ende nogh bovendien, ten proffyte van den schout dese dorps de boete van ten elken male ofte 

reyse Een kennemer pondt, het zy dat hy sulckx op der daat bevindt, ofte naderhandt daar kennisse van krijght”. 

 

4 december 1715 

Er zal een waarschuwing en verbod uitgevaardigd worden inzake huurlanden. Vanaf 1716 moeten inwoners en 

buitenlieden die binnen Uitgeest landerijen te huur verkrijgen waarvan de huurder de ord.verponding moet betalen deze 

promt en direct doen anders volgt executie. E.e.a. zal van het reghthuis gepubliceerd worden maar ook met biljetten. 

 

20 december 1715 

Er is weer een scherpe brief van Gecomm. Raden ontvangen inzake nog te vorderen geld. Er zal een beleefde en 

smekende brief gestuurd worden waarin tevens vermeld wordt hoeveel geld de laatste maal naar het kantoor in Alkmaar 

was gebracht. 

 

14 januari 1716 

De recognitiegelden van de rolmeter wordt verminderd tot 8 gld per kwartaal. Reden: “de rederij nu allenskens 

merkelijk verswackt is”. 

 

Het blijkt dat er grote achterstanden van ongelden rusten op de verhuurde landerijen. Er zal een rekest naar Gecomm. 

Raden gezonden worden waarin om toestemming verzocht wordt deze landerijen te mogen verkopen of dat Gecomm. 

Raden de tekort komende gelden kwijt te schelden zoniet de landerijen te mogen verhuren en met de huur de ongelden 

te betalen. 

 

De waarschappen zitten om geld verlegen. Toegestaan wordt 500 gld uit de 100ste penning te lichten. 

 

29 januari 1716 

Jan Garbrantsz Pater legt zijn dienst als nachtwaker neer. In zijn plaats wordt benoemd Heyndrick Dircksz Kabatten. 

Het reglement wordt hem voorgelezen en beloofd deze na te volgen. 

 

Een rekest zal aan de hoofdbaljuw gepresenteerd worden tot de plaatsing van Jan Roosen en Kreupels Piet op een 

schip, en dat zij tot alimentatie en onderhoud van hun kinderen mogen varen.   Gecommitteerd worden de schout, Pieter 

Cornelisz Bel en Jan Vroon. 

 

De waarschappen melden dat de buitenweesvaders geld nodig hebben. Toegestaan wordt een som van 200 gld uit de 

ord.verponding te lichten. 

 

20 februari 1716 

Gelezen een aanschrijving van Gecomm. Raden inzake de broodcedullen voor 1713 die de bakers en molenaars moeten 

betalen. Hierop zijn deselve ontboden doch er werd nog geen beslissing genomen. 

 

Waarschappen melden dat er diverse klachten binnen komen van burgers over de invoer van vlees, huiden en smeer en 

over loslopende honden. De secretaris wordt opgedragen een keur te maken om vervolgens van het raadhuis te 

publiceren. 

 

Een rekest voorgelezen van Heynderick Dirckxe Cabatten waarin deze verzoekt de bediening te verkrijgen die zijn 

grootvader Claas Heynderickx Cabatten heeft gehad. Dit wordt toegestaan. 

 



24 maart 1716 

Waarschappen doen rapport van hun bezoek aan Gecomm. Raden inzake het rekest betreffende de achterstanden in de 

ord. en extraord. verponding. Men heeft authorisatie verkregen om naar goedvinden landerijen te verkopen van 

achterstalligen. Men besluit hierop de goederen van de volgende personen te verkopen: 

 Jan Ziewertsen Steenkooper tot Alkmaar 

 Frerick Jansz op Marken 

 Pieterje Arents op Krommeniedijk 

 Cornelis Jeroens op Stierop 

 Pieter Jansen op de Stierop 

En van de navolgende personen de huren of de beesten of het gewas van de huurders in beslag te nemen: 

 Aemker Leenman 

 Niesje Broensen 

 juffvr Westfalingh 

 Claas Pietersz op Krommeniedijk 

 Jan Poulisz dochter op Krommeniedijk 

 Garbrant Aerjensen in de Starmeer 

 Dirck C..nden in de Wijk 

 Willem Jansz Harencarspel in de Wijk 

 Jan de Groot in de Wijk 

 Juffr Lefebree te Haarlem 

 

Armvoogden van Markenbinnen stellen voor Neel Jans in het weeshuis onder te brengen dit zou goedkoper zijn. 

Regering laat de armvoogden haar eerst nog een kwart jaar te besteden. 

 

Burgerschot 1716 vastgesteld op 2 gld over ieder 1/16 deel schot. 

 

9 april 1716 (Witte donderdag) 

Waarschappen 

Gerrit Zickersen    2 Jan Gerritsen Visser de oude   1 

 

Vroedschappen 

Claas Pietersen Bol   3 Dirck Theunisz   3 

Jan Maartensz Vroon   3 Fop Dircxe Goesinnen  3 

Dirck Jansen Swan   3 Willem Pietersz Coster  2 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isaackxe Wagen  2 

Pieter Aerjensen Bruyn   2 Mr Dirck Water   2 

Gerrit Zickersz    1 Jan Visser de Oude  1 

Aerjen Cornelisz Goesinnen   1 Jan Nanne Backer  1 

Maarten Danielsen   1 

 

Buiten weesmoeders 

Guerte Cornelis    2 Trijn Fransen   1 

 

Armvoogden Markenbinnen worden toegestaan het huisje van Neel Claas te verkopen. 

 

De Koninghs kinderen op Markenbinnen een schotbriefje gezonden te samen op 13000 gld. 

 

1 mei 1716 

Waarschappen doen rapport van hun reis naar Alkmaar waar zij zich hebben laten adviseren door advocaat vander 

Mieden inzake de verkochte landerijen en hoe men de nog tekort komende ongelden van de Alkmaarder Jan Ziewertsen 

te verkrijgen. Deze zal gedagvaard worden. 

 

Op voorstel van waarschappen worden Diewer Cappeteyn en Grietje Sliepen in het weeshuis ondergebracht. 

 

Cornelis Miesz Blaauw, warsman van de Hondsbosse, heeft een bedrag van 50 gld uit zijn ambt aan waarschappen 

overhandigd. Besloten wordt dit bedrag aan de armen te geven. 

 

20 mei 1716 

Op verzoek van Mr Frans Emmerzeel wordt hem een som van 4 gld toegestaan wegens behandeling van Cee van den 

Burgh die door een dolle hond gebeten was. 



 

Waarschappen zullen naar Hoorn gaan om overleg inzake de broodcedullen. 

 

27 mei 1716 

Jacob Jansz Houtsager verzoekt om dolantie van schot wegens zijn overleden peet Maartje Jacobsz . Verzoek 

afgewezen. 

 

Maarten Danielsen verzoekt het door hem gekochte huisje te mogen vervoeren en of de daarop rustende ongelden kwijt 

gescholden mogen worden.  

Besloten wordt vervoer toe te staan doch de ongelden moeten betaald worden. 

 

Waarschappen doen rapport inzake hun reis naar Hoorn betreffende de restanten van broodcedullen 1713. Gecomm 

Raden hebben te kennen gegeven dat men een reglement zal opstellen waarin ieder bakker of molenaar vermeld staat 

en wat zij moeten contribueren. 

 

1 juni 1716 

Waarschappen doen rapport van hun bezoek aan de Gecomm. Raad Assendelft te Alkmaar inzake de broodcedullen 

1714. Door de pachter van dien (dus Assendelft) is verzocht door Uitgeest een man wordt verzorgt ingeval de 

deurwaarder alhier wederom waarschuwing moet doen, en dezelve hem hier een huis aan te wijzen. De regering zal een 

brief naar de pachter sturen waarin men te kennen geeft daar niets voor te voelen. 

 

Waarschappen doen rapport inzake hun commissie als hebbende geadviseerd over de weduwe van de Sint wegens 

Uitgeest naar Limmen gebracht en door die van Limmen weer teruggebracht. 

 

25 juni 1716 

De ontvangers van de ord.verponding Pieter Cornelisz Alkemade en Arent Isaackx Wagen doen rekening over de 

ontvang van 1710. 

 

De ontvangers van de 100ste penning Steffen Jacobsz Welbooren en Jan Vroon doen rekening over het 2e consent 1709 

en 1e consent 1710. 

 

16 juli 1716 

Waarschappen vertonen een missive van Gecomm. Raden inzake de opstelling van een kohier van het familiegeld en 

wel binnen 14 dagen. Besloten wordt een brief te retourneren “alsoo sy regenten niet kunnen zien, eenige van haare 

burgers, onder een van de Classis by dat placcaat gemelt te behoorden”. 

 

Fop Dirckxe Goesinne wordt tot ontvanger voor het jaar 1716 aangesteld van de Honsbosse en de Uitwaterende Sluizen 

gelden. Tractement 30 gld. De ontvanger dient ontvang en uitgaaf op het rechthuis te doen en een deugdelijke rekening 

te houden. 

 

Begin is gemaakt met het schotten, doch men acht het nodig de hoogbaljuw een rekest te presenteren tot authorisatie 

van hetzelve. 

 

23 juli 1716 

Waarschappen vertonen een brief van advocaat Aris vander Mieden inzake een voorgenomen comparitie tot verkoop 

van de landen van Jan Ziewertsz. Committeerd worden de 2 waarschappen. 

 

Waarschappen melden dat het hooi van Mieje IJsbrantsz Broens in beslag is genomen. Besloten wordt haar niet te 

ontslaan van haar plichten doch er wordt haar 3x24 uur de tijd gegeven 150 gulden te betalen en voor het einde van het 

jaar nog eens 150 gld. 

 

Idem het in beslag genomen hooi van Aemker Leenman. Deze mag hij terugkopen voor 50 gld. 

 

Waarschappen melden dat zij om geld verlegen zitten. Besloten wordt de ontvangers  van de ord. en extraord 

verponding een rekening zullen opmaken van wat nog te goed of te kwaad is. De ontvanger van de ord.verponding Fop 

Dirckxe Goesinne wordt hiermee gecommitteerd mits behoorlijk loon. 

 

Gelezen een brief van Gecomm.Raden inzake de familiecedullen. Besloten wordt een klaaglijke brief te schrijven. 

 

18 september 1716 



Waarschappen vertonen een brief inzake het familiegeld. Besloten wordt weer een brief te sturen. 

 

Vertoont een akte van authorisatie van de Hoog Baljuw op het rekest van schout en schepenen inzake het schotten. 

 

Waarschappen rapporteren over hun reis naar Alkmaar. Hebben daar met de erfgenamen van Trijntje Aerjens 

geaccoordeerd inzake ongelden over de landerijen van eerst genoemde. Er zal 30 gld door hen worden betaald. 

 

16 september 1716 

Waarschappen vertonen een brief van Gecomm.Raden inzake kohier familiegeld. Besloten wordt een 'saghte' brief te 

schrijven. 

 

Op verzoek van Mr.Menger zullen hem de kosten worden betaald voor de behandeling aan het kind van Dirck 

Stuyfsant. 

 

15 september 1716 

Waarschappen vertonen een aanmaning van ontvanger Clock (Alkmaar) over de ongelden. Deze moeten zo spoedig 

mogelijk betaald worden. 

 

Wegens de zaak van Miesje Broensen met de pachter wordt besloten de procurateur te consulturen. Gecomm. worden 

Aerjen Goesinne en Pieter Cornelisz Bel. 

 

De bakkers mogen weer vrij met het brood lopen. 

 

De betaalde 50 gld door Aemker Leeman zal aan de ontvanger van de 100ste penning gegeven worden. 

 

6 oktober 1716 

Voor de regenten is verschenen Bannier van Nes, vertonende een commissie van de Grafelijkheids Rekenkamer te Den 

Haag waarin hij benoemd is tot secretaris van Uitgeest op dezelfde condities als zijn voorgangers. 

 

Waarschappen stellen voor de zaak tussen Miesje Broens en de pachter. 

Gecommitteerd worden Gerrit Zickersen en Pieter Cornelisz om met de heer Assendelft, pachter, te gaan praten over 

zijn geschil met Miesje Broens. 

 

13 oktober 1716 

Waarschappen stellen de zaak voor van Aagje Broens en de pachter. Met meerderheid van stemmen wordt besloten een 

brief naar de procurator te sturen wanneer de pachter iets zou willen ondernemen. 

 

Waarschappen voorgedragen de problemen in zake de huurders van landerijen en de niet door haar betaalde 

ord.verpondingen over het jaar 1716. Besloten wordt om hun beesten in beslag te nemen, doch de schout zal eerst nog 

een waarschuwing doen. 

 

Waarschappen dragen voor de zaak betreffende de ongelden op de landerijen van Klaas de Groot. Besloten wordt dat 

men zal trachten de huur te krijgen. 

 

Waarschappen melden dat juffr Westphalen  in gebreke blijft de ongelden te voldoen. Waarschappen zullen naar de 

huurders gaan om de huren te bekomen. 

 

Waarschappen melden dat de armvoogde,weesvaders en kerkmeesters om geld verlegen zijn. Besloten wordt een extra 

schot te heffen van 2 gld en een buur 8 stuivers. 

 

Waarschappen stellen voor de zaak wegens het schot van Dhr Cavallier priester alhier. Besloten wordt de bode te sturen 

met een briefje waarop vermeld staat dat zijn schot gesteld is op 5000 gld. 

 

Waarschappen stellen voor een reglement op te stellen over sommeren en renoveren ongelden ord. en extraord 

verponding. Besloten wordt dat iedereen die meer dan 100 gld schuldig is voor sommatie zal betalen 6 stuivers. Tot 50 

gld toe en van 25 tot 50 gld 4 stuivers en beneden 25 gld 2 stuivers. Voor renovatie zal net zo veel betaald worden. 

 

Voor de vroedschap verscheen priester Cavalier betreffende het net door hem ontvangen briefje over de hoogte van het 

schot. Cavalier meldt dat hij zoveel bezit niet heeft. De president waarschap vraagt of hij dat onder eed zou willen 



verklaren. Cavalier stemt toe mits hem een copie van de akte van authorisatie wordt gegeven. Hierop vergadert de 

vroedschap en besluit dit niet te doen doch de Hoog Bajuw om raad indeze te vragen. 

 

5 november 1716 

Waarschappen vertonen een brief van Gecomm. Raden om geld. De president waarschap stelt voor dat de huurders 

volgens de keur de landerijen te gebruiken onder voorwaarde de ord.verponding te laten betalen voor 1716. Besloten 

wordt dat de ontavngers de namen aan de schout zullen overhandigen. Deze zal de beesten op hun gehuurde landerijen 

in beslag nemen. 

 

Waarschappen melden dat de ontvang van de extraord schot bedraagt een som van 744 gld. Besloten wordt de bode nog 

eens te zenden naar de achterstalligen en bij wanbetaling de dienders. 

 

Een besluit wordt genomen hoe dit bedrag te verdelen: 

Armvoogden Uitgeest   300 gld 

Armvoogden Markenbinnen   100 gld 

Weesvaders   100 gld 

Kerkmeesters       200 gld 

 

Een rekening wordt vertoond van Mr Claas inzake meestersloon van het kind van Dirck Stuyfsants, groot f.10:13:0. 

Waarschappen zullen dit geld betalen doch de dorpsmeester zal aangezegd worden voortaan alles te doen voor het 

tractement hetgeen hij ontvangt. 

 

2 december 1716 

Waarschappen stellen voor dat Saare Kreck niet alleen kan wonen. Daarop wordt besloten dat deze in het weeshuis zal 

worden ondergebracht. 

 

Besloten wordt Cornelis Molenaer te dagvaarden voor schepenen inzake hetgeen is voorgevallen tussen hem en 

burgemeesters ten tijde van de schotgaring. 

 

17 december 1716 

Cornelis Cooge voor de regering verschenen. Hem wordt aangezegd aan de schout van Limmen te betalen alle 

ordinaire lasten van enig land genaamd de Omloop. Tevens moet hij huur aan de waasvaders betalen. Cornelis Cooge 

heeft daarop geantwoord dat hij niet kan betalen waarop is gezegd dat bij wanbetaling de schout zijn goederen in beslag 

zal nemen. 

 

Waarschappen willen weten wiens goederen van wanbetalers van de ord en extraord.verponding men zal verkopen. 

Besluit: 

Huis van wijlen secr Crillaarts van de kinderen van Jan Bruyns; 

land van Jan de Groot; 

idem Dirck Coenen; 

idem Jan Poulisz dochter; 

idem Claasje Claas; 

huur van het land van Jan de Groot; 

idem Frans de Slager (de Wijk). 

 

De kinderen van Jacob Fulphsen aangezegd voor zaterdag 19 dec a.s. 50 gld te betalen. Zo niet dan volgt verkoop van 

de koeien voor het rechthuis. 

 

19 december 1716 

Door waarschappen naar voren gebracht de zaak van de ongelden van de kinderen van Jacob Fulphsen. Besloten wordt 

hun goederen in beslag te nemen en te verzegelen. 

 

De officier zal nog eens consulteren bij Cramer tot Graft. 

 

Nog verstaan diens goederen te verkopen. 

 

Men zal nog eens gaan praten met Cornelis Cooge op Klein Dorregeest en aan hem “versoecken, off hy sal gelieven 

syne vaste goederen door een schepen kenisse ofte beseegeltheyt aen den dorpe Uytgeest te verbinden, omme dan met 

de verkoopingh van de selve nog wat te tendeeren”. 

 



6 januari  1717 

Waarschappen vragen wat met de huur van de landerijen van kerk, armen en weeshuis moet gebeuren, publiek of 

onderhands. Men besluit dit over te laten aan de “versorgers daar toe gestelt, indien sy ... kunnen krygen, voor een jaar, 

en langer niet”. 

 

Door deurwaarder Finia aangezegd in opdracht van Gecomm. Raden om aan de heer N.Clock te doen bekomen een lijst 

van de lasten die lopen bij de dorpskerk en andere onderhorige collegies. Besloten wordt dat de secretaris dit zo 

spoedig mogelijk zal doen. 

 

Pieter Gerritsz Tuyn verzoekt verlaging hoogte schot van Pieter Claasz. Verzoek afgewezen. 

 

Besloten wordt de genomen huurpenningen van de wanbetalers onder borgtocht te lichten. 

 

Vroedvrouw Neeltje Dielofs blijkt gestorven te zijn. Lijsbet ... wordt ontboden om aangesteld te worden. Zij wil echter 

een hoger tractement dan de 50 gld die haar aangeboden worden. Dit wordt toegestaan en men verhoogt het tractement 

naar 60 gld. 

 

Er zal nog gewacht worden tot 2 febr 1717 met het verkopen van de landerijen . 

 

13 januari 1717 

Het huis van de kinderen van Jacob Fulpsen zal verkocht worden op 2 februari 1717. 

 

Huis van secr Crillaarts niet langer laten lopen dan op 100 rijksdaalders, 10 gld. 

 

Jan Pietersz Coole verzoekt de regering om assisistentie in zake de soldaten die door de pachter in zijn huis zijn 

gezonden. Men antwoord daar niets tegen te kunnen doen. 

 

2 februari 1717 

Waarschappen melden dat priester Cavilier nog steeds weigert zijn schot te betalen. Besloten wordt dat Heynderick 

Cabatte met een briefje naar het huis van de priester zal gaan en een som van 10gld voor dorpslasten te eisen. 

 

Het opsteekgeld benodigd voor de verkoop van de landerijen door regenten zal gelicht worden uit de 100ste penning. 

 

Ontvangers van de verponding melden dat in 1714 wel een nieuw morgenboek is gemaakt doch de aanslagen nog niet 

uitgerekend. Besloten wordt dat de ontvangers dit alsnog zullen doen en daarvoor een som krijgen van 4 rijksdaalders 

samen. 

 

Een brief zal gestuurd worden naar de pachter van Zymon Verwer en Jan Huygen met het verzoek zijn geld niet dmv 

soldaten te innen. 

 

16 februari 1717 

Gelezen een brief van Gecom.Raden. Besloten wordt voorlopig af te wachten. 

 

Waarschappen, om geld verlegen, mogen 400 gld uit de verponding en 200 gld uit de 100ste penning lichten. 

 

De schout zal gestuurd worden om te sommeren en renoveren betreffende de restanten van de verponding en 100ste 

penning. 

 

Er is een accoord gesloten tussen de regenten en juffr. Westfalingh inzake de gearresteerde huurpenningen van land in 

de Dielofsmeer. 

 

Gesproken wordt over het proces tegen Claas Sloot. Besloten wordt dat Gerrit Zickers en Fop Goesinne naar advocaat 

Velthuysen zullen gaan om advies. 

 

Met meerderheid van stemmen wordt Willem Pietersz Coster ipv Steffen Jacobsz Welbooren tot ontvanger van de 

100ste penning benoemd. 

 

23 februari 1717 

Op voorstel van waarschappen zal het huis en land van Pieter IJsbrantsen Procureur te Marken wegens de achterstallige 

ongelden worden verkocht. 



 

Waarschappen brengen nogmaals de zaak tegen Claas Pietersz Sloot wonende in Beverwijk naar voren. Besloten wordt 

tot een accoord te komen. Gecommitteerd worden Pieter Cornelisz Bel en Jan Vroon. 

 

Idem voorgedragen wegens het gearresteerde geld van de boer in de Dielofsmeer. Hetzelve zal onder borgtocht worden 

geind. 

 

19 maart 1717 

President waarschap stelt voor tot vaststelling van de hoogte van het schot 1717 over te gaan. Besloten wordt deze op 2 

gld op 1000 gld en voor een buur 8 stuivers te stellen. 

 

Er zal een akte van decharge aan de secretaris Velsen van Beverwijk inzake Teunis Claasz worden gegeven. 

 

Advocaat van der Mieden verzoekt regenten tot Alkmaar te komen om te trachten een vergelijk te vinden inzake de 

verkoop van de goederen van Trijntje Aerjens (Alkmaar). Men besluit dit niet te doen en tot het uiterste te gaan. 

 

Claas Pietersz Bel wordt gecommitteerd om met de eigenaars van land Trijn Zymons te Rykes, Jan Koper en Claas 

Pietersz Kuyper te gaan praten wegens het betalen van schot. Mocht dit niet lukken dan moeten ze het maar trachten te 

verhuren. 

 

Men zal afwachten inzake het voornemen van de deurwaarder om de kooppenningen van land van Niesje Broens te 

arresteren. 

 

De boer van wien de huurpenningen van land in de Dielofsmeer zijn gearresteerd zal een borgtocht van 'bevrijdingh' 

worden verleend. 

 

Men zal de priester zijn schot van 5000 gld eisen en bij weigering geen geld aannemen. 

 

25 maart 1717 

President waarschap leest een verzoek voor van Marytje Bankeris om bij tourbeurt met Jooris Joosten te mogen hebben 

'dorps verteeringe'. 

 

Waarschappen verzoeken in naam van Mr. Claas Wijbrantsz dat deze het dorps meesterschap ad-vitam mocht bedienen. 

Dit wordt toegestaan. Hij zal dit doen zo lang dat hij het goed bediend en zal opgevolgd worden door Mr.Coppenol. 

 

De officier en Gerrit Zickersen zullen een akte van bevrijding opmaken voor een boer in de Dielofsmeer, inzake de 

gearresteerde huur. 

 

De huizen en landerijen van Cornelis Cooge en de landerijen van wijlen Jan Cooper en van Claas Pietersz op 

Krommenie zullen verkocht worden op 13 apr 1717. 

 

Weesvaders en Dirck Jansz Swan, Gerrit Zickers en Jan Hesselsen Schouten worden gecommitteerd tot het maken van 

een bestek voor een nieuw weeshuis. 

 

Waarschappen 

Gerrit Zickersz    2 Arent Isaackxe Waagen  1 

 

Vroedschappen 

Willem Pietersz Coster   3 Pieter Cornelisz Bel  3 

Arent Isaakxe Wagen   3 Pieter Aerjensz Bruyn  3 

Mr.Dirck Water    3 Gerrit Zickersz   2 

Jan Visser de oude   2 Aerjan Goesinne   2 

Jan Nanne Backer   2 Maarten Danielsen  2 

Claas Bol    1 Dirck Theunisz   1 

Jan Vroon    1 Fop Goesinne   1 

Dirck Jansz Swan   1 

 

Buiten weesmoeders 

Trijn Fransen    2 Fokeltje Gerrits  1 

 



23 april 1717 

Waarschappen melden dat het arrest van de huurpenningen van juffr Westphaling van de boer in de Dielofsmeer bijna 

ten einde is gelopen. Men besluit de penningen onder cautie te lichten of anders het arrest te vernieuwen. 

 

1 mei 1717 

Waarschappen doen namens kerkmeesters het verzoek wegens de stoelen in de kerk. Besloten wordt dat ieder die een 

eigen zitplaats in de kerk heeft hiervoor p.j. 15 stuivers aan kerkmeesters zullen betalen. 

 

Het openen van een graf in de kerk zal nu voor een oud persoon 1 gld en een jong persoon 10 stuivers kosten. 

 

Kerkmeesters worden toegestaan doodkleden te kopen. Ze zullen door een ieder gebruikt moeten worden. Men zal voor 

een kinderkleed betalen 3 stuivers, het middelste 6 stuivers en het beste 12 stuivers, alles ten bate van de kerk. 

 

13 mei 1717 

Waarschappen melden dat weesvaders en kerkmeesters verlegen zitten om geld. Besloten wordt dat de eerste 150 gld 

en te laatste 50 gld zullen bekomen. 

 

Besloten wordt de onder borgtocht gelichte gelden, groot f.79:16:0 van de boer in de Dielofsmeer, aan de 100ste 

penning te 'gebruyken'. 

 

Er zal een deurwaarder gestuurd worden naar Hr.Adrianus Kousebant wegens zijn achterstallige gemenelandsgelden. 

 

24 mei 1717 

Waarschappen stellen voor wat te doen met de penningen van de verkochte goederen van Miesje Broens, Jacob Fulphs 

kinderen en van wijlen secr.Crillaarts. Besloten wordt dat de secretaris “biljetten sullen worden aangeslagen omme die 

geene enige pretentie op de selve mogte vermogen te hebben binnen den tyt van aght dagen naar dato deses haare rek. 

ten secretarye inne te leveren omme vervolgens aght daar na de rek: van de bovengen: boedels te kunnen aanhooren.” 

 

Gelezen een brief van Gecom.Raden inzake tekort van brood cedullen 1714. Gerrit Zickersen en Arent Isaackxe zullen 

naar de Gecom.Raad te Alkmaar gaan en de zaak bespreken. 

 

11 juni 1717 

Door waarschappen wordt in omvraag gebracht de zaak wegens de verkochte landerijen van Cornelis Cooge “dewelke 

syn gekoomen van Jan Groen als hebbende seekere maen off custingh brieff op de selve, derhalven eenige penningen 

overschietende nar des lants gereghtigheeden syn voldaan ende betaelt, soo is door meerderheyt van stemmen 

geresolveert dat Jan Groen een hantteykeningh sal gelieven te passeeren, van gemelt overschot, aen ons regenten, 

omme die te kunnen employeeren ofte gebruycken tot betalinge van syn soo groot aghterstallige gemeene lant 

ongelden”. 

 

Inzake de bouw van een nieuw weeshuis wordt aan weesvaders toegestaan om brieven te verkopen. 

 

Weesvaders en armvoogden zitten om geld verlegen. Waarschappen zullen een som van 100 gld uit de verponding en 

100gld uit de 100ste penning ligten. 

 

Er zal een keur gemaakt worden waarin zal staan dat vanaf nu de kopers van landerijen en huizen de daarop rustende 

ord.- en extraord. verponding niet langer mag laten verlopen dan 2 jaar terug. 

 

27 juni 1717 

De bode zal het dorp rond gaan en omroepen dat een ieder die zijn broodcedulle voor 1714 heeft betaald naar het 

rechthuis moet komen om te tonen hoeveel hij betaald heeft. 

 

De ontvangers zullen een lijst opmaken van hoeveel men tekort is gekomen aan de verkoop van de landerijen. 

 

De schout en bode zal het hooigewas op de landerijen van Aemker Hesselsen Leenman arresteren. 

 

2 juli 1717 

Waarschappen doen rapport wegens hun commissie inzake de broodcedullen. Men zal voor verder nieuws zaterdag a.s. 

naar de Gecomm.Raad te Alkmaar gaan. 

 

Kerkmeesters krijgen een subsidie van 75 gld. 



 

Weesvaders zullen doorgaan met de verkoop van brieven en zo spoedig mogelijk een bestek overleggen zodat de 

regenten de bouw kan uitbesteden. 

 

Het in beslag genomen hooi van Aemker Hesselsz Leenman zal openbaar voor het rechthuis verkocht worden. 

 

7 juli 1717 

Waarschappen doen rapport over hun commissie te Alkmaar inzake de broodcedullen 1714. 

 

Inzake Juffr.Westphalen zal door waarschappen een rapport gemaakt worden over hetgeen geschied is en aan de 

Gecomm.Raad te Alkmaar overhandigd worden. 

 

Men besluit dat er een reglement zal moeten komen hoe de broodbakkers en molenaars het tekort van de broodcedullen 

1714 onder elkaar zal verdelen. Bakkers en molenaars zijn aanwezig en worden opgedragen zelf voor dit reglement 

zorg te dragen anders zal het onder dwang geschieden. 

 

Naar voren gebracht de rekening van de pachter van de broodcedullen 1714 wegens de tekorten. Men besluit hier geen 

genoegen mee te nemen en om een meer gespecificeerde rekening te verzoeken. Fop Goesinnen en Jan Vroon zullen 

naar Alkmaar gaan om aldaar ten overstaan van de deurwaarder een collectboek te nemen en daarmee een behoorlijke 

rekening te maken. 

 

5 augustus 1717 

Waarschappen zitten om geld verlegen. Ze mogen 300 gld uit de 100ste penning lichten. 

 

De administrateur van de landerijen van de erfgenamen van Dirck Claasz, Cornelis Alkemade, wordt opgedragen de 

achterstallige ongelden te voldoen anders zal men deze winter tot verkoop over gaan. 

 

Het schot van J.Cinte wordt gesteld op 2000 gld. 

 

Waarschappen doen namens Engel Jansz Hoen het verzoek om burger te mogen blijven. Hij heeft in 1716 in de 

Dielofsmeer gewoond en burgerschot te mogen doen. Dit wordt toegestaan. 

 

Men zal het bouwen van een nieuw weeshuis voor dit jaar uitstellen. Weesvaders worden opgedragen het oude 

weeshuis voor de minste kosten te repareren. Zij worden tevens bedankt voor de reeds gedane moeite. 

 

De Gecomm.Raden hebben order gegeven tot het doen opmaken van een lijst met restante van de ord. en extraord. 

verponding tot het jaar 1715. Ontvangers worden met deze opdracht belast. 

 

15 september 1717 

Fop Goesinne doet rekening van zijn ontvang en uitgaaf wegens de Hondsbosse en Uitwaterende Sluizen 1715. Hij 

wordt wederom aangesteld voor het jaar 1717. 

 

Waarschappen melden dat de schoorstenen van het weeshuis gerepareerd moeten worden. Gerrit Zickersz, Arent 

Isaackxe Wagen, Jan Hesselsen Schouten en Willem Pietersz Coster zullen de zaak eens gaan bekijken. 

 

Kerkmeesters Marken krijgen 50 gld. 

 

Kerkmeesters van Uitgeest zijn voor de regenten verschenen en melden dat de kerk en het huisje van de predikant 

schade hebben geleden door de harde wind. Besloten wordt dat zij de zaak laten repareren voor de minste kosten. 

 

19 november 1717 

Waarschappen melden dat zij ernstig om geld verlegen zitten. Besloten wordt schot te heffen 2 gld per 1000 gld. 

 

De president waarschap meldt dat de kerkmeesters van Uitgeest om geld verlegen zitten. Men besluit alvorens iets te 

betalen dat kerkmeester eerst de resolutie moeten uitvoeren inzake het voor een deel omgewaaide huisje bij het huis 

van de dominee. 

 

8 december 1717 

Waarschappen melden dat de garing van schot 580 gld heeft opgebracht. Men zal het alsvolgt besteden: 

Armenvoogden        300 gld 



Jan Ziewertsen Leydecker  100 gld 

Weesvaders   100 gld 

armvoogden Marken   80 gld 

 

Waarschappen melden dat Aerjen Ziericken en Cornelis Blom verzocht hebben om alimentatie voor de kinderen van 

Mary Crammer. Men besluit dat ze dan in het weeshuis ondergebracht moeten worden. 

 

Besloten wordt dat de priester Cavelier onder eed zal moeten verklaren niet meer te bezitten aan goederen dan 1000 

gld. Daarna zal zijn schot bijgesteld worden. 

 

Men zal proberen of het niet mogelijk is een deel van het gemaal van 1714 terug te bekomen. Men zal overleg plegen 

met de dorpen Akersloot, Limmen, Heiloo en Egmond. Gecomm. worden Gerrit Zickersen en Isaakxe Wagen. 

 

13 januari 1718 

 

20 januari 1718 

Vroedvrouw Lijsbet Claas zal aangezegd worden dat zij van nu af aan haar emolumenten niet meer zal krijgen. Zij 

krijgt evenwel de nog tegoed zijnde gelden. 

 

2 februari 1718 

Schout ,schepenen en waarschappen zullen de goederen verkopen van de achterstallige betalers van de verponding. 

 

17 februari 1718 

Verschenen is de heer Anthony Abraens met aanstelling tot secretaris van Uitgeest na de vrijwillige afstand van secr 

Bannier van Nes. Op verzoek van de vroedschap beloofd hij 'behoorlyke cautie weesen stellen wegens syn toevertroude 

ontf:'. 

 

22 februari 1718 

Waarschappen mogen 200 gld uit de verponding ligten. 

 

Klachten zijn gekomen wegens het luiden van de klok. Besloten wordt dat voortaan niet meer dan 3 personen aan de 

grote en 2 aan de kleine klok mogen luiden. Boete 12 stuivers. Bekeuring door de schoolmeester of de officier. 

 

Met gedrukte biljetten zal bekend worden gemaakt dat de goederen van juffr Westphalen zullen worden verkocht. 

 

Besloten wordt het ambt van vroedvrouw vacant te stellen en dit in de krant bekend te laten maken. De huidige 

vroedvrouw zal in de tussengelegen tijd 1 gld 10 st mogen vragen per geboorte. 

 

Besloten wordt dat de binnenweesvader 'naer syn aengenome bedieninge voortaen niet meerder sal genieten als syn 

halve winningh van hem en syn kinderen sonder meerder gelt'. 

 

10 april 1718 

Hoogte schot 32 stuivers per 1000 gld en van het halve ootje 6 st. 

 

De zaak van juffr Westphalen zal worden voortgezet. 

 

Armvoogden zullen 50 gld van waarschappen ontvangen. 

 

Vertoont een rekest van kerkmeesters. besloten wordt nog wat advies in te winnen. 

 

13 april 1718 

Waarschappen 

Arent Isaakxe Wagen  ` 2 Willem Piet:   1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Zickersen    3 Aerjen Goesinnen  3 

Jan Nanne Backer   3 Maarte Danielsen  3 

Jan hesselsen Schouten   3 Claas Bol   2 

Dirk Theunisz    2 Jan Vroon   2 

Fop Goesinnen    2 Dirk Jansz Swan   2 



Willem Pietersz koster   1 Pieter Cornelisz Bel  1 

Arent Isaakxe Wagen   1 Pieter Aerjensen Bruyn   1 

Mr Dirk Water    1 

 

Buiten weesmoeders 

Fookelt Geerits    2 Gerberighje Robberts  1 

 

De 'plaats' in de Dielofsmeer behorende aan juffr Westphalen zal worden verkocht. Dit zal met biljetten worden bekend 

gemaakt. 

 

Gelezen de brief van Gecom.Raden inzake de restanten over het gemaal. Besloten wordt een waarschuwing door het 

dorp te doen laten gaan. 

 

Waarschappen melden de veelvuldige klachten over het gedrag van Bonnus, Jan Claas en Gijsje. Besloten wordt hen 

weg te krijgen. 

 

Waarschappen melden dat predikant van der Meer weigert de schot van zijn moeder te betalen. Men besluit de zaak aan 

te houden. 

 

Waarschappen tonen een rekening afkomstig van Mr Gerrit Menger ten laste van de boedel van wijlen secr Crillaarts. 

Hij zal het geld ontvangen. 

 

De haven zal uitgediept worden. Voor iedere schuit met bagger zal 2 stuivers betaald worden. 

 

Aan Hendrik de bode wordt wegens buitengewone diensten 5 gld betaald. 

 

Waarschappen tonen een brief van de extraord classis te Haarlem inhoudende de kosten van 60 gld die voortvloeiden 

uit het geschil met dominee van der Meer. Besloten wordt de rekening te voldoen. 

 

10 mei 1718 

Het perceel in de Dielofsmeer genaamd De Halve Ruit, eigendom van juffr.Westphalen zal voorlopig nog niet verkocht 

worden. 

 

Interdict ontvangen van juffr Westphalen tegen de verkoop van haar goederen. besloten wordt conform de order van 

Gecomm.Raden hier toch mee door te gaan. 

 

25 mei 1718 

Besloten wordt dat de attestatie en borgtocht van de inwoonster van Wormer en wonende ten huize van Pieter Gerritsz 

Thuyn moet worden 'geexhibeert'. 

 

8 juni 1718 

De voormalige vroedvrouw wordt op verzoek van de regering wederom aangesteld voor 60 gld p.j. 

 

Waarschappen stellen voor twee gedeputeerden naar Castricum te sturen om daar met regenten te overleggen inzake de 

st.Aagtendijk. Beide waarschappen worden gecommitteerd. 

 

Waarschappen melden dat armenvoogden om geld verlegen zitten. Men zal een som van 500 gld uit de verponding 

lichten. 

 

10 juni 1718 

Door waarschappen vertoont een protestbrief van dominee van der Meer aan de kerkmeesters. Besloten wordt om a.s. 

dinsdag met de volle vroedschap te vergaderen. 

 

14 juni 1718 

Waarschappen brengen ter sprake de ontvang wegens de XX:XL en LXXX:penning en het middel van het trouwen en 

begraven. Besloten wordt dat de secretaris de ontvang toevertrouwd zal worden en dat hij 2 borgen zal stellen. 

 

Gesproken wordt over de protestbrief van dominee van der Meer aan kerkmeesters. besloten wordt dat kerkmeesters 

zelf zullen bepalen op welke wijze en aan wie het eerst hun geld zullen uitbetalen. Voorts moet het omgewaaide huisje 

afgebroken worden. 



Voorts gesproken over de weigering van dominee vander Meer de schot van zijn moeder te betalen. Hij stelt dat zijn 

moeder niet schotbaar was. Besloten wordt de bode met een waarschuwing te sturen dat bij verdere weigering de 

diender gestuurd zal worden. 

 

19 juni 1718 

Arent Isaackxe Wagen en Dirck Cornelisz Water worden gecommitteerd om samen met regenten van Castricum de 

werken aan nieuwe overdijking van de st.Aagtendijk te visiteren en examineren. 

 

21 juni 1718 

Gehoort het verzoek van Mr. Gerrit Menger als criditeur van de boedel van wijlen secr. Crillaarts. Besloten wordt de 

zaak in advies te houden. 

 

Waarschappen stellen voor een persoon te committeren om de werken aan de st.aagtendijk te inspecteren. Gecomm. 

wordt Willem Pietersz Coster voor de lopende maand. 

 

Idem gecommiteerd Dirck Teunis. 

 

7 juli 1718 

Waarschappen en gecomm. van Castricum zullen naar Alkmaar gaan om  te spreken met de heer president Oudesteijn 

inzake de Assendelver en st.Aagtendijck. 

 

11 juli 1718 

Waarschappen doen rapport inzake hun gesprek met de heer Oudesteyn. Besloten wordt een brief naar Gecomm.Raden 

te sturen. 

 

5 augustus 1718 

Het rekest met appointement uit den Haag inzake de st.Aagtendijk zal gebracht worden naar de heer Oudesteyn. 

Gecomm. wordt Fop Dirks Goesinne. 

 

24 aug 1718 

Waarschappen tonen een advertententie en een dagvaardiging van dijkgraaf en heemraden van de Hondsbosse. 

Besloten wordt met andere dorpen te overleggen wat te ondernemen. Gecomm. Worden Arent Isaacqsen, Willem 

Pietersen Coster, de schout, Jan Vroon en Pieter Bel. 

 

Waarschappen melden dat er vele schulden ten laste van het dorp zijn en dat er geen geld in kas is. Besloten wordt dat 

waarschappen 300 gld uit de ontvangst van de 100ste penning zullen krijgen. 

 

Subsidie aan armvoogden Marken 75 gld; aan kerkmeesters Marken 50 gld. 

 

Aan armvoogden te Marken zal verzocht worden Neel Jans naar het weeshuis alhier over te brengen. 

 

28 augustus 1718 

Waarschappen vragen hoe de achterstanden in de Hondsbosse betaald kunnen worden. Men besluit het geld uit de 

ontvangsten van de 100ste penning te betalen. Fop Dircksz Goesinne wordt gecomm. het geld weg te brengen. 

 

13 september 1718 

Waarschappen tonen een aanschrijving van de pachter van het gemaal betreffende de tekorten over het jaar 1716. 

Besloten wordt een brief te schrijven waarin staat dat de regering de 'onmegtige' personen zal ontbieden. 

 

Fop Goesinne wordt wederom tot ontvanger van de Hondsbosse aangesteld en wel voor het jaar 1718. 

 

27 september 1718 

De bode van Kennemerland is voor de regering verschenen met  de invitatie om op 30 september 1718 te compareren 

voor de leenmannen van Kennemerland om declaratie over te nemen van de zaak van Willem Jansz Quartel. Hiertoe 

worden gecomm. de officier en Willem Pietersz Coster om in Haarlem deze zaak uit de wereld te helpen. 

 

25 oktober 1718 

Waarschappen lezen een brief voor afkomstig van Gecomm.Raden. nopende de zaak van Maerten Snijder. Besloten 

wordt hier niet op te antwoorden. 

 



Een extraord. schot zal gegaard worden om van de 1000 gld aan Croon te geven. 

 

Op 2 november a.s. zullen de achterstalligen voor het jaar 1711 ontboden worden. 

 

15 november 1718 

Waarschappen maken bekend dat de dienaars van de baljuw bij Joris Joosten voor een bedrag van f.3:16:0 hebben 

verteerd. Op de vraag of men deze kosten zal betalen wordt besloten vooralsnog niets te doen. 

 

De declaratie van Jan Laurensz inzake de vertering door de stadhouder van Kennemerland zal niet worden voldaan. 

 

Waarschappen melden dat de stadhouder en bode van Kennemerland jaarlijks recognitiegeld van het dorp genieten. 

Besloten wordt niet te betalen. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden 425 gld betalen. 

 

25 november 1718 

De president waarschap vertoont op verzoek van kerkmeesters een rekest van de predikant aan Gecomm.Raden tegen 

de kerkmeesters. Zij vertonen tevens de 'appostille' die daarop verleend is inhouden dat kerkmeesters, regenten en de 

predikant voor Gecomm.Raden moeten verschijnen op 1 december. De schout, Arent Isaacqs Wagen en Jan Vroon 

worden gecomm. om hierover met advocaat Tielemans te spreken. 

 

Voorts worden gecomm. Arent Isaacqs wagen, Fop Goesinne en bij indispositie van de eerste Pieter Bel. 

 

6 december 1718 

De gecomm. van de vroedschap nopende de comparitie in Hoorn voor Gecomm.Raden inzake het geschil met dominee 

van der Meer rapporteren dat aldaar een accoord is gesloten. 

 

20 december 1718 

Waarschappen melden dat Zijtje vele honderden guldens schuldig is aan de regering. Men zal trachten 3 huizen met erf 

van haar te kopen voor de som van 1400 gld waarvan zij 400 gld zal krijgen. 

 

27 december 1718 

Waarschappen melden dat een brief van Gecomm.Raden ontvangen is inzake de achterstallige 100ste penning van 

wijlen secr Crillaarts. Er zal een brief gestuurd worden. 

 

De schout als kerkmeester meldt dat deurwaarder Finea met executie dreigt inzake de achterstallige renten wegens de 

kerk. Gecomm. worden de officier, Arent Isaacqs Wage om naar Alkmaar te gaan om zich aldaar te informeren. 

 

Geconstateerd wordt dat dominee vander Meer zich niet heeft gehouden aan de order en reglement van Gecomm. 

Raden. De officier, Pieter Bel en Fop Goesinne zullen met hem gaan praten. 

 

4 januari 1719 

Schout en schepenen delen mede dat door de heer van Texel uit Den Haag in opdracht van Gecomm.Raden van het 

Zuiderkwartier op 8 januari een vergadering is uitgeschreven met de commissarissen en die van Heemskerk, Castricum 

en Uitgeest inzake de st.Aagtendijk. Waarschappen wijzen dit van de hand. Zij vinden het geen zaak voor het dorp. Na 

omvraag besluit men dat dit toch een zaak voor het dorp is. Gecomm. worden de officier en Willem Pieterse Coster. 

 

Men zal nog eens met de schout van Limmen gaan praten inzake de koop van een zeker huis en erf mitsgaders het 

stellen van een borgtocht. 

 

17 januari 1719 

De schout en Willem Pieters Coster doen verslag van hun commissie in Den Haag. Zij worden vervolgens gecomm. om 

in de Wijk te gaan overleggen met die van Heemskerk, Castricum e.a. over de st.Aagtendijk. Gecomm worden de 

officier, burgemeester Coster, Jan Vroon en Pieter Bel. 

 

Pieter Gerritsz Tuyn meldt dat de koekenbakker voortdurend zaagsel op zijn zolder opslaat en dat daar 'groot ongemack 

soude kunnen veroorsaecken'. Men besluit een keur te maken op een boete van 42 kennemer schellingen en dat 

niemand “enig stroo of anders in de back” zal mogen werpen. 

 



Cornelis Cooge van Dorregeest geeft volmacht aan de regering om met de schout van Limmen te gaan overleggen 

omtrent de overdracht van zeker huisje en erf. 

 

14 februari 1719 

Waarschappen melden de ontvangst van een verzoek van armvoogden van Marken over een subsidie van 50 gld voor 

de onderhoud van de armen aldaar. Dit verzoek zal worden toegestaan. 

 

Op voorstel van waarschappen zal aan Gerrit Willemsz Decker een borgtocht worden gegeven voor vestiging in de 

Wijk. 

 

De bode verzoekt om verhoging tractement en emolumenten aangezien hij en zijn familie daar niet van kunnen leven. 

Besloten wordt zijn tractement van 32 gld p.j. naar 40 gld te verhogen. Voorts mag hij alle 3 maanden 3,5 stuivers ipv 

2,5 stuivers wegens het klapgeld innen. 

 

Waarschappen tonen een brief van de Gecomm.Raden v.h. Zuiderkwartier. Men wordt verzocht gedeputeerden naar De 

Haag te zenden om te overleggen inzake de Assendelver en st.Aagtendijk. Gecomm. worden de schout en burgemeester 

Waegen. 

 

Kerkmeesters te Markenbinnen zullen 100 gld. ontvangen. 

 

Waarschappen mogen 150 gld uit de ord.verponding nemen. 

 

24 februari 1719 

De officier en Arent Isaacqs Wagen doen rapport van hun gesprek 

met Gecomm.Raden v.h. Zuiderkwartier. 

 

Waarschappen stellen voor de heren van Haarlem te spreken inzake de dijken. 

 

5 maart 1719 

Dirck Theunisen en Pieter Bel, Arien Goesinne en Dirck Cornelis Water zullen in de Wijk gaan compareren met de 

heren van Haarlem. 

 

7 maart 1719 

Er zal een advertentie voor een nieuwe vroedvrouw in de Amsterdamsche Courant geplaatst worden. 

 

Besloten wordt met de hoogste ingelanden van de Broekpolder niet bij te dragen in enige kosten van “sootslaghmolens” 

of duiker. 

 

28 maart 1719 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld: over ieder 1000 gld 1 croon en 8 stuivers voor de buren. 

 

Door regenten verstaan de dorps keuren eens nader te overzien. 

 

6 april 1719 

Waarschappen 

Willem Pietersz Coster   2 Pieter Cornelisz Bel       1 

 

vroedschap 

Claas Bol    3 Dirck Theunisen   3 

Jan Vroon    3 Fop Goesinne   3 

Dirck Jansz Swan   3 Willem Pietersz Coster  2 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isaaqse Wage  2 

Pieter Ariensz Bruyn   2 Mr Dirck Water   2 

Arien Goesinne    1 Jan Nanne Backer  1 

Maarten Danielsen   1 Jan Hesselse Schouten  1 

Cornelis Goesinne   1 

 

Buiten weesmoeders 

Gerbregje Robberts   2 Aagje Claas   1• 

 



5 mei 1719 

De zoon van Jan Albertsz Bock mag blijven wonen int huisje van zijn vader mits dat hij het behoorlijk repareerd en 6 

gld p.j. betaald. Tevens moet hij zijn vader onderhouden. 

 

Gekeurd wordt dat niemand een persoon zal mogen overzetten over de Tochtsloot van Knollendam op de Starmeerdijk 

op boete van 10 stuivers voor ieder persoon + 42 kennemer schellingen waarvan de voor de schout en de andere helft 

voor de overzetter.  

 

Armvoogden zullen 150 gld ontvangen. 

 

Kerkmeesters Uitgeest zullen 200 gld ontvangen. 

 

Waarschappen mogen 200 gld uit de ord.verponding en 200 gld uit de 100ste penning lichten. 

 

23 mei 1719 

Pieter Bel, Arent wagen en Jan Vroon worden gecomm. om met buiten weesvaders toezicht te houden op de bouw van 

een nieuw weeshuis. 

 

Niemand zal de brandzeilen mogen gebruiken dan voor 1 gld en voor elke dag langer 10 stuivers. 

 

21 juni 1719 

Willem Pietersz Coster en Arent Isaaqs Wage worden gecomm. om naar Amsterdam te gaan overleggen met een 

advocaat inzake de verkoop vant land van dominee Habitius. 

 

Uit de kas van de 100ste penning zal een bedrag van 200 gld. gegeven worden aan de buitenweesvaders. 

 

Waarschappen mogen uit dito kas een som van 300 gld ligten. 

 

Waarschappen stellen voor de keuren eens na te zien. Gecomm. worden de beide waarschappen, Jan Vroon, Arent 

Isaacqs Wage, Jan Hesselsen en Jan Nanne. 

 

27 juli 1719 

Waarschappen tonen een brief van deurwaarder Warmenhuysen inzake 

de achterstallige verponding van de erfgenamen van dominee Habitius. De deurwaarder zal bij provisie sommeren. 

 

Waarschappen zullen naar de vroedvrouw van Krommeniedijk gaan inzake de vacature te Uitgeest. 

 

De honden zullen 6 weken vastgelegd worden. 

 

30 augustus 1719 

Er zal een rekest naar Gecomm.Raden worden gezonden om toestemming van de verkoop van het Dijckvelt om het 

tekort te verhalen van de goederen van wijlen dominee Habitius. 

 

Waarschappen zullen aan de kerkmeesters geven 150 gld en aan armvoogden 225 gld. 

 

20 september 1719 

Waarschappen zullen naar Graft reizen om met de vroedvrouw aldaar te praten. 

 

Tot gaarder van de Hondsbosse wordt aangesteld Fop Dircksz Goesinne voor 1719. Tractement 30 gld. 

 

25 oktober 1719 

Waarschappen melden dat ze een vroedvrouw hebben aangenomen voor een tractement van 80 gld p.j. De dienst gaat 

in op 3 okt 1719. 

 

Er zal een extraord schot worden gegaard. 2 gld over ieder 1/16 deel. De buren 8 stuivers. Garing zal plaatsvinden op 2 

november 1719. 

 

7 november zullen de personen op het rechthuis ontboden die achterstand in de ongelden hebben. 

 

16 november 1719 



Waarschappen zullen aan kerkmeesters betalen 250 gld. 

 

Idem aan armvoogden 200 gld. 

 

28 november 1719 

Waarschappen melden dat de vroedschap van Krommenie de kinderen van wijlen Dirck Dircksz Jaeger naar de door 

hun te Uitgeest aangewezen voogden hebben gezonden en dat de laatste de kinderen wederom hebben teruggezonden. 

Hierop hebben die van Krommenie de kinderen wederom naar hun voogden gestuurd. Besloten wordt dat de secretaris 

met pensionaris Velthuysen over deze zaak zal gaan overleggen. 

 

Waarschappen zullen aan de schoolmeester diens rekening betalen wegens zijn commissie tot Haarlem. 

 

De personen die vanwege hun achterstand in de ongelden op het rechthuis waren gesommeerd waren niet op komen 

dagen. Men besluit hun goederen 'aan te setten'. 

 

28 december 1719 

Het land van Jan Volkerts zal openbaar verkocht worden. 

 

Idem het huis van Jacob Pietersz. 

 

26 januari 1720 

Op verzoek van de nabestaanden zullen de goederen van Garbrant Ariensz, de zoon van Jacob Pietersz Lantsman, de 

zoon van Dirck Jacobsz Saet, Claas Oost en Crelis Maartens verkocht worden ter dekking van de ongelden. 

 

De kerkmeesters van Marken  zullen een som van 100 gld krijgen. 

 

22 februari 1720 

Jan Maartensz Vroon wordt wederom tot ontvanger van de 100
ste

 penning aangesteld. Naast Willem Pietersz Coster. 

 

20 maart 1720 

Waarschappen stellen voor de hoogte van het schot vast te stellen. Dit wordt 2 gld per 1000 gld. 

 

Wegens het overlijden van dorpsmeester Mr.Claas Wijbrantsz wordt tot zijn opvolger benoemd Mr.Leendert Coppenol. 

 

Het verzoek van Arien Baccum te Limmen dat Jacob Abrams alhier mag wonen wordt ingewilligd. 

 

28 maart 1720 

Waarschappen melden dat Dirck Kap oom van het kind van Garmet Ariens genegen is het kind tegen provisie en 

behoud van het burgerrecht op te nemen, hetgeen wordt toegestaan. 

 

De waarschappen zullen f.114:18:0 betalen ter aflossing van de schulden van de oude nieuwe predikant van Marken. 

 

Waarschappen 

Pieter Cornelisz Bel   2 Jan Hesselsz Schouten  1 

 

Vroedschappen 

Willem Pietersz Coster   3 Pieter Cornelisz Bel  3 

Arent Isaaqse Waege   3 Pieter Ariensz Bruyn  3 

Mr.Dirck Water    3 Arien Goesinne   2 

Jan Nanne Backer   2 Maarten Danielsz  2 

Jan Hesselsz Schouten   2 Cornelis Goesinne  2 

Claas Bol    1 Dirck Teunisz   1 

Jan Vroon    1 Fop Goesinne   1 

Gerrit Stockemaeker   1 

 

Buitenweesmoeders 

Aagte Claas    2 Grietje Fransen   1 

 

1 mei 1720 

Goedgevonden wordt dat op het huis van Zijtjen Alderts op Dorregeest een nieuw zal worden gemaakt. 



 

18 juni 1720 

Arien Jansz vande Hoock wordt aangesteld tot zaadmeter op de Tochtsloot. 

 

Er zal een rekest gestuurd worden naar de hoog-baljuw om te mogen schotten. 

 

Bij de garing van het schot zullen present wezen bij verkiezing Jan Vroon, Gerrit Stockemaecker, Maarten Danielsz en 

Willem Pietersz 

 

Piet Bel wordt gecommitteerd om met de heren van Haarlem in het Tolheck te gaan praten wegens de 'soodslagh' van 

de st.Aagtendijk. 

 

Een rekest zal gezonden worden naar Gecomm.Raden om de erfgenamen van dominee Habitius en juffr. Westphalen te 

mogen executeren wegens de achterstallige ongelden. 

 

Waarschappen worden toegestaan 500 gld te lichten uit de kas van de ontvanger van de 100ste penning. 

 

Armvoogden ontvangen 300 gld. 

 

Idem weesvaders 100 gld. 

 

Er zal een rieten dak op het huis van de schoolmeester gelegd worden. 

 

12 september 1720 

Waarschappen mogen 300 gld lichten uit de kas van de pondvangers 

 

Armvoogden van Markenbinnen zullen 75 gld. ontvangen. 

 

Idem kerkmeesters Markenbinnen 50 gld. 

 

Idem kerkmeesters Uitgeest 50 gld. 

 

Is bij loting tot rolmeter van Uitgeest aangesteld de weduwe van Jacob Fransen. 

 

7 november 1720 

Besloten wordt nog eens een brief te zenden naar dominee Habitius te Rotterdam inzake de achterstallige ongelden 

voor een stuk land genaamd Dijckvelt. 

 

Hoogte schot zal zijn 2 gld over ieder 1/16 deel.  

 

27 november 1720 

Waarschappen zullen aan armvoogden Uitgeest een som van 300 gld. betalen. 

 

Idem aan weesvaders 25 gld. 

 

28 januari 1721 

Waarschappen mogen een som van 200 gld lichten uit de ord.verponding en dito bedrag uit de 100ste penning. 

 

Kerkmeesters Uitgeest zullen 150 gld ontvangen. 

 

Idem armvoogden Uitgeest 200 gld. 

 

Jacob Willems Kos gehuwd met de weduwe van Adriaen van Toorn wordt op verzoek van regeerders van Beverwijk 

voor 1711 in het kohier van Uitgeest bijgeschreven en wel voor f.93:2:8. 

 

De pachter van de impost op koffie en thee verzoekt de regenten een lijst samen te stellen van ca. 40 burgers die voor 

deze impost in aanmerking komen. Men besluit de pachter te schrijven dat men hier niet aan gaat meewerken en zullen 

hem aanraden impost hier een biljet te doen aanplakken ten einde dat de personen die koffie en thee gebruiken zichzelf 

komen aangeven. 

 



Er wordt een borgtocht van 6 jaren verstrekt aan Ariaan Coore die zich in Heemskerk wil vestigen. 

 

Claas Penhaering zal wegens gebruik van geweld aan de baljuw worden overgegeven. 

 

7 maart 1721 

De bode zal gezonden worden naar de personen die geld aan de boedel van Sijtje Gerrits schuldig zijn. Zij mogen niet 

betalen zonder toestemming van regenten. Het betreft schulden uit de koop van koeien en hooi. 

 

Op aanschrijven van Gecomm. Raden inzake de koffiecelen zullen Pieter Cornelisz Bel en Jan Hesselsz en advocaat 

vander Mieden op 13 maart a.s te Hoorn verschijnen. 

 

2 april 1721 

Aanstaande dinsdag zal men schot garen: 2gld over ieder 1/16 deel. 

 

10 april 1721 

Waarschappen 

Jan Hesselsz Schouten   2 Gerrit Stockemaecker  1 

 

Vroedschappen 

Arien Goesinne    3 Jan Nanne Backer  3 

Maarten danielsz    3 Jan Hesselsz Schouten  3 

Cornelis Goesinne   3 Claas Bol   2 

Jan Vroon    2 Fop Goesinne   2 

Gerrit Stockemaeker   2 Dirck Joncker   2 

Willem Pietersz Coster   1 Pieter Cornelisz Bel  1 

Arent Isaacqs Waege   1 Pieter Ariensz Bruyn  1 

Mr. Dirck water    1 

 

Buitenweesmoeders 

Grietje Franssen    2 Grietje Jan Hugels  1 

 

De kerkmeesters zullen f.125:2:0 uitbetaald krijgen. 

 

7 juli 1721 

Op verzoek van Grietje Franssen wordt voor het lopende jaar Styntje Isaaks tot buitenweesmoeder aangesteld. 

 

Jan Hesselsz en Pieter Cornelisz Bel worden gecomm. om met de erven van Jan vander Plas en juffr Lafeberen te gaan 

spreken inzake de achterstallige ongelden. Indien zij niet willen betalen zal tot verkoop worden overgegaan. 

 

24 juli 1721 

Waarschappen zullen een som van 150 gld uit de 100ste penning lichten t.b.v. de weesvaders. 

 

Tot ontvanger van de 100ste penning voor 3 consenten als 1714, 1715 en 1716 wordt aangesteld Arent Isaacks Wagen, 

Hij zal het ontvangersschap naast Jan Vrron doen. 

 

Willem Pietersz Coster en Jan Vroon doen rekening over het ontvang van de 100ste penning 1713. Bij kas gebleven 

f.1069:4:4 

 

21 augustus 1721 

Fop Dircksz Goesinne wordt gecontinueerd tot ontvanger van de Honsbosse , de Hogendijk en st.Aagtendijk. 

Tractement 15 gld. Hij zal garen van de Hogedijkslanden f.1:6:0 per morgen en van de Aagtendijkslanden en wegens 

de Indijkslanden drie stuivers per morgen. 

 

Besloten wordt een vaste vroedvrouw aan te stellen. Aangesteld wordt Jannetje Futen op een tractement van 30 gld. 

 

2 oktober 1721 

Weesvaders ontvangen 150 gld 

 

Waarschappen mogen een som van 300 gld uit de kas van pondvangers lichten. 

 



Tot kuythaalder van Uitgeest wordt aangesteld Jan Fransen. 

 

Willem Pietersz Coster en Jan Vroon zullen naar Amsterdam gaan inzake de ongelden van de erfenamen van dominee 

Habitius . 

 

15 november 1721 

Het dorpsschot zal gegaard worden op 25 nov 1721 : 2 gld per 1000. 

 

De schout, Jan Hesselsz Schouten en Arien Goesinne worden gecomm. om naar Limmen te gaan om daar met 15 

andere dorpen een nominatie te maken wegens het heemraadschap van de Hondsbosse. 

 

Jan Hesselsz en Claas Blauw worden gecomm. naar Hoorn te gaan. 

 

1 januari 1722 

Waarschappen melden een brief van Gecomm. Raden verzoekende een lijst van de broodceelen 1715. Men besluit te 

schrijven wie in staat is te betalen en wie niet. 

 

Waarschappen en Arien Goesinne en Fop Goesinne worden gecomm. tot de verkoop van de losse goederen van Zijtje 

Gerrits. 

 

3 februari 1722 

Tot dorpswaker wordt aangesteld Jan Joosten. 

 

Genomineerd worden Neeltje Mies en Jannetge Fuyten om tot vroedvrouw aangesteld te worden voor een tractement 

van 30 gld. 

 

Waarschappen mogen een som van 100 gld ligten uit de kas van de 100ste penning. 

 

10 februari 1722 

Tot vroedvrouw wordt aangesteld Neeltje Mies, tractement 30 gld. 

 

24 maart 1722 

Aanstaande dinsdag zal men het dorpsschot gaan garen. 2 gld vant 1000. 

 

Er zal een collecte worden gehouden voor de gelovigen in Oostfriesland. Schenking dorp 20 gld en 10 gld voor Polen. 

 

2 april 1722 

Op paasdinsdag zullen Pieter Bel, Arent Isaacks, Jan Vroon en Dirck Joncker de rekening van de st.Aagtendijk 

bijwonen. 

 

Op voorstel van waarschappen zal aan de nieuwe baljuw een geschenk gegeven worden van 45 gld. 

 

Waarschappen 

Gerrit Stockemaeker   2 Willem Pietersz Coster  1 

 

Vroedschappen 

Claas Bol    3 Jan Vroon   3 

Fop Goesinne    3 Gerrit Stockemaeker  3 

Dirck Jonker    3 Willem Pietersz Coster  2 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isaacksz Waege  2 

Mr.Dirk Water    2 Claas Aldertsz   2 

Jan Nanne Backer   1 Maarten Danielsz  1 

Jan Hesselsz Schouten   1 Cornelis Goesinne  1 

Jacob Pietersz    1 

 

Buitenweesmoeders 

Grietje Jan Hugels   2 Grietje Gerrits   1 

 

1 mei 1722 

Op voorstel van waarschappen wordt de resterende 30 gld. van de recognitiegelden aan de nieuwe baljuw voldaan. 



 

Met meerderheid van stemmen wordt besloten ditmaal niet te laten sommeren door de schout als gerechtsbode. 

 

11 juni 1722 

Waarschappen melden een brief van dijkgraaf en heemraden van de Hondsbosse. Deze verzoekt te compareren nevens 

andere dorpen in de Duincavel te Beverwijk op 13 juny 1722. Gecomm. worden Gerrit Claasz. Stockemaecker en Dirck 

joncker. 

 

15 juli 1722 

Waarschappen melden dat de mogelijk bestaat om Jan Busch naar West-Indië te zenden. Gecomm. worden Gerrit 

Claasz Stockemaker en Dirk Joncker die naar Amsterdam zullen reizen. 

 

Cornelis Goesinne blijkt overleden. In zijn plaats wordt Aemker Kerver tot vroedschap aangesteld. 

 

Kerkmeesters Uitgeest zullen 200 gld ontvangen. 

 

Burgemeesters zullen een 1/2 stuk land genaamd Broekenventje gelegen in de Broek, toebehoord hebbende aan 

Cornelis Cornelisz Broer, opdragen aan Dick Claasz Vrienden. 

 

10 september 1722 

Men zal copie vorderen van de rekening van Dijkgraaf en Heemraden van de st.Aagtendijk. 

 

Weesvaders  ontvangen 300 gld. 

 

Waarschappen zullen 15 gld aan die van Grootebroek geven ter lossing van een slaaf. 

 

“Is geresolveert de Schevelstraat te verleggen en de eygenaars vande huysen te ontbieden om voor te slaan yder voor 

syn deur vier voet op te maken en om de eygenaars te hooren syn daar toe gecommitteert waarschappen met Jacob 

Pieters Coogh en Piet Bel.” 

 

Fop Dirksz Goesinne wordt opnieuw aangesteld tot ontvanger van de Hondsbosse. 

 

Gecomm. worden Gerrit Claesz Stockemaecker en Dirck Jonker om naar Jan van Assum te gaan en met hem te rekenen 

inzake de kosten wegens Jan Busch

• 

 

13 oktober 1722 

De vroedschappen Gerrit Claesz Stockemaecker, Willem Pietersz Coster, Jan Vroon en Dirck Jonker worden gecomm. 

om met weesvaders rekening te vorderen van Cornelis Willemsz Cabel inzake de boedel van wijlen Guurte Gerrits en 

van Rhijntje Claasen. 

 

De regering besluit van de schout uitleg te vragen waarom hij 22 stuivers van iedere akte ontvangt voor ieder akte die 

in opdracht van regenten zijn verleend aan de tappers. Indien hij geen goede reden kan geven moet hij deze bedragen 

restitueren en voortaan nooit meer te vorderen.

• 

 

12 november 1722
 

De hoogte van het schot wordt vastgesteld op 2 gld per duizend. Garing 24 nov a.s.

 

 

De achterstalligen van de restanten 1714 en 1716 zullen op het rechthuis worden ontboden op woensdag 18 nov. 

Gecomm. worden waarschappen, schepenen en Pieter Cornelisz Bel en Jacob Pietersz Coogh.

 

 

“Is bij de regeringh geresolveert dorpskeuren alle jaeren als het Buurregt is publijcg vanden regthuyse voor den volke 

aff te lesen”.

 

 

Schout en schepenen zullen het dorp rondgaan en de straten visiteren. Indien nodig aan te zeggen tot reparatie over te 

gaan. 2e waarschuwing 2 stuivers voor de officier derde reis 4 stuivers. Indien men blijft weigeren wordt de zaak voor 

de regering gebracht.

 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden Uitgeest 150 gld. geven.

 

 

Idem aan die van Marken 50 gld.

 



Besloten wordt dat de schout voor de reeds gepaseerde akten aan tappers de 22 stuivers mag houden maar voortaan 

voor elke akte in opdracht van de regering 11 stuivers zal genieten. 

 

23 december 1722
 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters Uitgeest geven 200 gld.

 

 

Idem aan die van Marken 50 gld.

 

 

De regering besluit dat men de wal voor Arij Capteyn aan haar zal houden en het in het voorjaar te repareren.
 

 

Waarschappen worden gecomm. naar de broer van wijlen juffr. Westphalen in Alkmaar te gaan om de achterstallige 

restanten te vorderen.

• 

 

24 februari 1723
 

Borgtocht wordt verleend aan Gerret van Velsen. 

 

Waarschappen zullen naar Hoorn gaan inzake Arnulphus Westfalen.

 

 

Aanstaande zaterdag zal de pachter van de koffiecelen bekend gemaakt worden dat hij de celen mag uitdelen aan de 

personen die vorig jaar betaald hebben.

• 

 

18 maart 1723
 

Aanstaande dinsdag zal schot worden gegaard 2 gld. per 1000. 

 

25 maart 1723 
Waarschappen 

Willem Pietersz Coster   2 Pieter Corn Bel   1
• 

 

Vroedschappen
 

Willem Pietersz Coster   3 Pieter Corn. Bel   3
 

Arent Isaacqs Waege   3 Mr.Dirck Water   3
 

Claes Aldertsz    3 Jan Nanne backer  2
 

Maarten danielsz    2 Jan Hesselsz Schouten  2
 

Aemker Kerver    2 Jacob Pietersz   2
 

Claas Bol    1 Jan Vroon   1
 

Fop Goesinne    1 Gerrit Stockemaker  1
 

Dirck Joncker    1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Grietje Gerrits    2 Aefje Crelis   1

 

 

Gerrit Claasz Stockemaker, Pieter Cornelisz Bel, Arent Isaacqsz en Jan Vroon worden genomineerd om op paasdinsdag 

te rekening bij te wonen van de st-Aagtendijk en copy daarvan te vorderen.

• 

 

1 mei 1723
 

Kerkmeesters Uitgeest  zullen 100 gld. ontvangen. 

 

10 juni 1723
 

Het hooi van het land, genaamd Ossevenne toebehorende aan Arent Visser zal in beslag worden genomen wegens de 

achterstallige ongelden.

• 

 

15 juli 1723
 

Waarschappen moeten aan weesvaders een bedrag geven van 150 gld. 

 

Idem aan kerkmeesters Marken 50 gld.

 

 

De helft van een stuk land in de Zienpolder gemeen met Gerrit Tuyn zal worden verkocht wegens de achterstallige 

ongelden.

• 

 

23 september 1723
 



Gerrit Claasz Stockemaker wordt tot heemraad van de Hogendam Aangesteld.

 

 

Goedgevonden dat waarschappen aan armenvoogden Uitgeest zullen geven 50 gld.
 

 

Antje Claas aangesteld tot vroedvrouw voor een tractement van 80 gld.

• 

 

2 november 1723
 

Waarschappen melden dat zij geen geld meer hebben en slaan voor schot te heffen .Wordt toegestaan 2 gld per 1000 op 

dinsdag 9 nov 1723

. 

 

Ten overstaan van waarschappen, schepenen, pondvangers, Jacob Pietersz en Claas Aldertsz zullen op a.s donderdag 

over 14 dagen in het rechthuis zijn i.v.m. de ontboden achterstalligen.

• 

 

8 december 1723
 

Waarschappen zullen aan armvoogden van Marken betalen 35 gld.

 

 

Idem aan weesvaders Uitgeest 150 gld.

• 

 

22 februari 1724
 

Waarschappen zullen aan Kerkmeesters Uitgeest geven een som van 150 gld. 

 

6 april 1724
 

Op 11 april a.s. zal schot gegaard worden 2 gld de 1000. 

 

Fop Goesinne als ontvanger van de Hondsbosse zal aan schout als penningmeester van de St Aagtendijk betalen 37 gld 

en 2 stuivers. 

 

13 april 1724 

Waarschappen 

Pieter Corn Bel    2 Jan Vroon   1
• 

 

Vroedschappen
 

Jan Nanne Backer   3 Maerten Danielsz  3
 

Jan Hesselsz Schouten   3 Aemker Kerver   3
 

Jacob Pietersz    3 Claas Bol   2
 

Jan Vroon    2 Fop Goesinne   2
 

Gerrit Stockemaker   2 Dirck Joncker   2
 

Willem Pietersz Coster   1 Pieter Cornsz Bel   1
 

Arent Isaacqsz Waegen   1 Mr.Dirck waeter   1
 

Claas Aldertsz    1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Aafje Crelis    2 Hillegont Pietersz  1

• 

 

15 juni 1724
 

Waarschappen zullen een rekest naar de Hoog Baljuw sturen i.v.m. het schotten. 

 

Gecommitteerd tot het schotten waarschappen, schepenen Gerrit Stockemaker, Jacob Pietersz Coogh, Arent Isaacqs en 

Maarten Danielsz

 

 

Hoogte schot vastgesteld op 3 gld het 1/16 deel. 

 

Waarschappen zullen aan weesmeesters geven 200 gld.

 

 

25 gld. zal betaald worden voor de vrijlating van een slaaf uit Graft. 

 

Aan kerkmeesters Uitgeest zal gegeven worden 22 gld.
 

 

24 augustus 1724
 

Fop Goesinne wordt opnieuw aangesteld tot ontvanger van de Hondsbosse voor 1724. 



 

Waarschappen mogen 250 gld uit de verponding en 250 gld uit de 100ste penning lichten.

• 

 

25 oktober 1724
 

Waarschappen zullen aan weesmeesters 200 gld betalen. 

 

Idem aan kerkmeesters Uitgeest 100 gld. 

 

Idem aan armvoogden Marken 25 gld. 

 

Regenten besteden het varen van armenturf aan  Aris Capiteyn en Gerrit Tuyn voor 7 stuivers ,8 penningen de ton.

 

 

Jan Vroon wordt wederom aangesteld tot ontvanger 100ste penning voor 6 consenten.

• 

 

2 november 1724 

De pachter van de koffie en theecelen zal aangeschreven worden dat hij geen andere personen zal beschrijven dan die 

in het jaar 1723. 

 

29 november 1724
 

Waarschappen mogen uit de verponding 250 gld en uit de 100
ste

 penning 250 gld lichten. 

 

Aan kerkmeesters Markenbinnen zal een som van 80 gld betaald worden.

• 

 

10 januari 1725 

Men besluit dat het land van Claas Symonsz Reus door regenten van Marken publiek verkocht zal worden.

 

Idem het land van Willem Saet

 

Idem van Willem Muus in het geval hij niet komt.

 

Idem een stuk land van Corn Jeroensz

 

Idem land genaamd Kalvergras doch indien de verkoop niet de gelden mocht opbrengen als de hoogte van de lasten dan 

zal getracht worden het te verhuren.

 

 

Waarschappen melden dat de vroedvrouw verhoging van haar  tractement verzocht heeft. Dit wordt toegestaan. Het 

tractement bedraagt nu 100 gld.

 

 

Waarschappen melden dat de rolmeters verzocht hebben bevrijd te worden van hun recognitiegelden aan armen. 

Besloten wordt dat zij na vrouwendag dit niet meer hoeven te betalen tot wederzeggen toe.

 

 

De goederen van Jacob Koster op Dorregeest zullen wegens de ongelden publiekelijk verkocht worden.

 

 

22 februari 1725
 

Zymen Kaal die in de Dogmolen komt wonen zal burger worden.

• 

 

29 maart 1725
 

Waarschappen
 

Jan Vroon    2 Arent Isaaqs   1
• 

 

Vroedschappen
 

Claas Bol    3 Jan Vroon   3
 

Fop Goesinne    3 Gerrit Stockemaker  3
 

Dirck Joncker    3 Willem Pietersz Coster   2
 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isacqs Wage  2
 

Mr Dirck Water    2 Claas Aldertsz   2
 

Jan Nanne    1 Maarten Danielsz  1
 

Aemker Kerver    1 Jacob Pietersz Coogh  1
 

Gerrit vander Kroft   1

• 

 

Buitenweesmoeders
 

Aefje Crelis    2 Neeltje Maartens   1
•
 

 

3 mei 1725
 



Waarschappen zullen aan weesvaders een bedrag van 200 gld geven.

 

Idem aan kerkmeesters Uitgeest 100 gld.
 

Idem Kerkmeesters Marken 75 gld.

• 

 

12 oktober 1725
 

Waarschappen zullen aan armvoogden geven 200 gld. 

Idem aan kerkmeesters Uitgeest 300 gld. 

Idem aan weesvaders 200 gld. 

Idem aan kerkmeesters Markenbinnen 60 gld. 

Idem aan Armvoogden Markenbinnen 40 gld.

 

 

Kerkmeesters zullen de vloer van de kerk verhogen. Eigenaars van graven van wiens steen uit meer dan 3 stukken 

bestaat zullen aangezegd worden deze te vernieuwen op verbeurte. 

 

Waarschappen zullen uit de verponding en 100ste penning 1000 gld. lichten.  

 

Waarschappen zullen het uurwerk van de dorpstoren laten repareren.

 

 

De zeilen en brandhaken zullen gerepareerd worden.

 

 

18 januari 1726 

Waarschappen zullen 500 gld. uit de verponding en 100ste penning lichten.

 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden Uitgeest betalen 200 gld.

 

 

Arent Isaacqs en Claas Aldertsz worden aangesteld om de huizen te visiteren die gevaar lopen brand te vatten.  

 

Arent Isacqs zal afgaan op buurrecht 1727. 

 

5 april 1726
 

Burgemeesters van Oost en Westzaandam hebben de regering van Uitgeest verzocht naar De Rijp te komen om met 

andere dorpen te vergaderen over het waterpeil. Gecomm. worden Arent Isaacqs Waege en Pieter Cornelisz Bel. 

 

11 april 1726
 

De secretaris van de Hondsbosse meldt per brief dat bij tourbeurt Uitgeest nu een hoofdingeland mag aanstellen die het 

dorp zal vertegenwoordigen. Aangesteld wordt en gecommitteerd de schout Aemilius.

• 

 

18 april 1726 

Waarschappen 

Arent Isacqs Waege   2 Gerrit Stockemaecker  1
• 

 

Vroedschappen
 

Willem Pietersz Coster   3 Pieter Corns Bel   3 

Arent Isacqs Waege   3 Mr Dirck Water   3
 

Claas Aldertsz    3 Jan Nanne   2
 

Maarten Danielsz   2 Aemker Kerver   2
 

Jacob Pietersz Coogh   2 Gerrit vander Krogt  2
 

Claas Bol    1 Jan Vroon   1
 

Fop Goesinne    1 Gerrit Stockemaker  1
 

Dirck Joncker    1
• 

 

Buitenweesmoeder
 

Neeltje Maertens    2 Trijntje Franssen   1

• 

 

1 mei 1726
 

Er zijn veelvuldige klachten gekomen van de binnenweesmoeder. Men besluit het weeshuis open te stellen.

 

 

Waarschappen melden dat de weesvaders en de kerkmeesters om geld verlegen zitten. Men besluit te verlenen aan: 

Weesvaders    200 gld
  

Kerkmeester Uitgeest  50 gld
      



Kerkmeesters Marken 40 gld

• 

 

11 september 1726
 

Aan kerkmeesters Marken wordt een som van 25 gld verleend.

 

Idem aan armvoogden Uitgeest 100 gld. 

Idem aan weesvaders 150 gld. 

 

Die van Akersloot mogen voor Jan Bankers stuurman van Gerrit Stadegaert door Uitgeest collecteren.

 

 

Er zal een som van 15 gld gegeven worden voor een slaaf uit Westblokker die gevangen zit in Turkye. 

 

Arent Isacqs Waegen is door de regering voor 4 consenten van de 100ste penning aangesteld.
 

 

30 oktober 1726
 

De waarschappen mogen 600 gld lichten uit de verponding en de 100ste penning. Hiervan zullen waarschappen geven 

200 gld. aan kerkmeesters Uitgeest, 50 gld. aan armvoogden Uitgeest.

 

 

Er zal een nieuw kruis en haan op de toren gezet worden. Het wordt voor 60 gulden uitbesteed aan de leidekker. De 

kosten van de haan zijn voor rekening van het dorp.

• 

 

30 januari 1727
 

Waarschappen zullen uit de verponding en 100ste penning 600 gld. lichten. 
Hiervan zullen zij betalen een bedrag van 

250 gld. aan weesvaders. 

 

Waarschappen zullen naar Haarlem gaan om daar een bedrag te ontvangen van Zieuwtje. 

 

Besloten wordt dat de ledige erven van de regenten in Marken en de Wouderpolder verkocht zullen worden zo zij iets 

opbrengen.

• 

 

10 april 1727
 

Waarschappen 

Gerrit Claas Stockemaker   2 Willem Pietersz Coster  1
 

 

Vroedschappen
 

Jan Nanne    3 Maarten Daniels   3
 

Aemker Kerver    3 Jacob Pietersz Coogh  3
 

Gerrit vander Croft   3 Claas Bol   2
 

Jan Vroon    2 Fop Goesinne   2
 

Gerrit Stockemaker   2 Dirck Jonker   2
 

Willem Pietersz Coster   1 Pieter Cornsz Bel 1
 

Arent Isaaqs Waegen   1 Mr.Dirck Water   1
 

Claas Aldertsz    1
•  

 

Buitenweesmoeders
 

Trijntje Franssen    2 Aagte Nanne   1

• 

 

10 juli 1727
 

Waarschappen zullen geven aan:
  

Kerkmeesters Uitgeest  250 gld
  

Kerkmeesters Marken   50 gld
  

Weesvaders   100 gld

• 

 

22 oktober 1727 

 

Waarschappen zullen betalen aan:
  

Kerkmeesters Uitgeest 263 gld. 

 

Waarschappen mogen 600 gld uit de 100ste penning en de verponding lichten.

• 

 

19 november 1727
 



De regering stelt aan tot hoofdingelanden van de st.Aagtendijk: Pieter Bel, Jan Vroon, Claas Blaeuw, Claas Jansz 

Castricum. 

 

3 februari 1728 

Waarschappen mogen een som van 400 gld uit de 100ste en de verponding lichten.

 

 

Waarschappen zullen betalen aan:
  

Armvoogden   100 gld
  

Weesvaders   200 gld
  

Kerkmeesters    60 gld

 

 

Tot nachtwaker wordt gekozen en benoemd Maerten Leghooms. 

 

Tot turftonster Uitgeest aangesteld Aaltje Suyers. 

 

23 februari 1728 

 

Tot turftonster aangesteld Jannetje Abrams. 

 

25 maart 1728
 

Waarschappen 

Willem Pietersz Coster   2 Pieter Corns Bel   1
• 

 

Vroedschappen
  

Claas Bol    3 Jan Vroon   3
 

Fop Goesinne    3 Gerrit Stockemaker  3
 

Jan Jansz Vredenburgh   3 Willem Pietersz Coster   2
 

Pieter Cornelisz Bel   2 Arent Isaaqs Wagen  2
 

Mr Dirck water    1 Maerten Daniels   1
 

Aemker Kerver    1 Isaacq Jansz Coogh  1
 

Gerrit vander Kroft   1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Aagte Nanne    2 Stijntje Isacqs   1

• 

 

28 juli 1728
 

Aris Cornelisz Dick wonende in de banne Westzaan wordt aangesteld tot het “meters en setters ambt” naast de reeds 

benoemde Arien Jansz Hoeck. Hij zal niet langer waarnemen als dat de laatst genoemde gecontinueerd werd.

 

 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters betalen een som van 200 gld
.
 

 

Waarschappen, schepenen, Arent Isaaqsen, Gerrit Stockemaeker en Aemker Kerver worden gecomm. het schot te garen 

over 14 dagen zijnde 12 aug 1728. 

 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters van Marken betalen 25 gld.

• 

 

20 oktober 1728
 

De vroedschap beslui dat waarschappen 600 gld mogen trekken uit de kas van de verponding

• 

 

30 december 1728
 

Waarschappen en armvoogden zullen aan Jan Vroon een stukje land verkopen in de Broek en aan Aemker Kerver een 

stukje land in Benes

• 

 

3 februari 1729
 

Waarschappen mogen uit de extraord. verponding een som van 200 gld trekken.
 

 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters Uitgeest betalen 80 gld.
 

 

22 februari 1729
 

Het schot wordt vastgesteld op 3 gld de 1000

• 



 

14 april 1729
 

waarschappen 

Pieter Cornelisz Bel   2 Jan Vroon   1
• 

 

Vroedschappen
 

Willem Pietersz Coster   3 Pieter Corns Bel   3
 

Arent isaaqs Waege   3 Mr.Dirck waeter   3
 

Pieter Stamme    3 Maerten danielsz   2
 

Aemker Kerver    2 Isaacq Jans Coogh  2
 

Gerrit vander Croft   2 Cornelis Cabel   2
 

Jan Hesselse Schouten   1 Jan Vroon   1
 

Fop Goesinne    1 Gerrit Stockemaker  1
 

Jan Jansz Vredenburgh   1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Stijntje Isacqs    2 Antje Blauw   1

 

 

Aan de kerkmeesters van Markenbinnen zal 30 gld. worden betaald.

 

 

De vrienden van Trijntje Claas hebben toegezegd haar te onderhouden op voorwaarde dat als zij dat niet meer kunnen 

of willen haar weder over te dragen. Het verzoek wordt ingewilligd.

• 

 

4 mei 1729
 

Aan de kerkmeesters van Markenbinnen zal 30 gld. worden betaald.

• 

 

26 juni 1729
 

Cornelis Pietersz Bel, Jan Vroon, Arent Isaacqs Waege en Gerrit Claas Stockemaker worden gecomm. om in Den Haag 

met de gedeputeerden van de domeinen te gaan praten inzake de verkoop van de ambachtsheerlijkheid aan het 

dorp.

• 

 

18 augustus 1729
 

Bovengenoemde personen rapporteren dat zij de ambachtsheerlijkheid Uitgeest met 10,5 morgen land gekocht hebben 

voor de som van 20.000 gld.

• 

 

23 november 1729
 

Waarschappen mogen uit de verponding nemen 150 gld en uit de 100ste penning 100 gld opnemen.

 

 

Waarschappen zullen geven aan:
  

Kerkmeesters Uitgeest  200 gld
  

Armvoogden Uitgeest  150 gld
  

Armvoogden Marken   25 gld

• 

 

8 februari 1730
 

Waarschappen mogen 150 gld uit de 100ste penning en 150 gld uit de verpondingskas lichten.

 

 

Weesvaders zullen krijgen  100 gld

 

Kerkmeesters Marken   100 gld 

 

6 april 1730
 

Waarschappen
 

Jan Vroon    2 Aemker Kerver   1
• 

 

Vroedschappen  
  

Maaerten Danielsz   3 Aemker Kerver   3
 

Isacq Jansz Koogh   3 Gerrit Croft   3
 

Corn Cabel    3 Jan Hesselsz Schouten   2
 

Jan Vroon    2 Fop Goesinne   2
 

Gerrit Stockemaker   2 Jan Jansz Vredenburgh   2
 

Pieter Corn. Bel    1 Arent Isacqs Waege  1
 



Mr.Dirck waeter    1 Pieter Stamme   1
 

Pieter Claas Hart    1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Antje Blauw    2 Neeltje Gerrit Janne   1

• 

 

27 april 1730
 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters Markenbinnen betalen 50 gld.

 

Idem aan Kerkmeesters Uitgeest 30 gld.

• 

 

7 juni 1730
 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters geven 50 gld.

• 

 

26 september 1730
 

Waarschappen zullen aan kerkmeesters Uitgeest betalen 150 gld. 

Idem aan kerkmeesters Marken 40 gld

• 

 

22 november 1730
 

Waarschappen zullen aan armvoogden Uitgeest geven 200 gld.

• 

 

29 november 1730
 

Kerkmeesters Uitgeest zullen ontvangen 125 gld. 

 

Tot het opmaken van het kohier van de verponding van huizen en molens worden aangesteld Gerrit Stockemaeker, Jan 

Vroon, Fop Goesinne en Isaacq Jansz Coogh. Tot taxateurs aangesteld voor het maken van het nieuwe kohier: 

G.Stockemaker en J.Vroon.

• 

 

30 december 1730
 

Waarschappen zullen aan armvoogden Markenbinnen betalen 25 gld.

• 

 

22 maart 1731
 

Waarschappen
 

Aemker Kerver    2 Gerrit Claasz Stockemaker 1
• 

 

Vroedschappen
 

Jan Hesselsz Schouten   3 Jan Vroon   3
 

Fop Goesinne    3 Gerrit Stockemaker  3
 

Jan Jansz Vredenburgh   3 Pieter Cornelisz Bel   2
 

Arent Isaacqs Waege   2 Mr Dirck Water   2
 

Pieter Stamme    2 Pieter Claasz Hart  2
 

Maarten Danielsz   1 Aemker Kerver   1
 

Isaacq Jansz Koogh   1 Cornelis Cabel   1
 

Cornelis Odewijns   1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Neeltje Gerrit Janne   2 Ariaentje Gerrits   1
 

 

Waarschappen betalen aan Kerkmeesters van Markenbinnen 25 gld 

 

12 april 1731
 

Wegens het overlijden van secretaris Anthonie Abraens wordt Fop Goesinne tot secretaris aangesteld. Dit voor de tijd 

van een jaar en wel op de volgende condities: “voor 1/4 portie van alle soodanige emolimenten daar toe staende 

uytgesondert dat hy voor syn rekening alleen soude hebbe de profyten van de zeegels, het schryven van de staaten en 

het aenwaarneemen van de weeskamer sonder meer, vervolgens geen regognitie te betalen als anders, ook alles te doen, 

het ambaght of dorp aengaende, sonder daar voor iets te mogen declareren ofte ontfangen”.

• 

 

17 mei 1732
 

Wegens het overlijden van Fop Goesinne wordt, op dezelfde condities als boven, Gerrit Stockemaker voor een jaar 

alsmede de garing van de Hondsbosse op hetzelfde tractement als Fop Goesinne dat had.
 

 



14 juni 1731
 

Wegens het overlijden van Gerrit Croft wordt Cornelis Jansz Swan tot hooischatter en steker aangesteld

 

 

Wegens het overlijden van Cornelis Molenaer zal deszelfs nagelaten boeier “niet meer naar Zint Jan in het veer sal 

mogen varen”.

 

 

Besloten wordt om met de ambachtsheren van Akersloot een reglement te maken op het jagen langs de Stermeersdijk. 

Gecomm. worden Jan Vroon, Aemker Cerver, Gerrit Claasz Stockemaecker en Isaak Coogh.

 

 

De kinderen van Dirck Procureur en Maartje van Laen worden onder voogdij gesteld van Aerjen van der Laen en 

Zymon Theunisz Backer.

 

 

Niemand van de smokkelaars , “wie het zy die 4 gld. bier en sterke drank verkopen geen .. onder wat pretext soude 

mogen zyn sullen mogen zetten''.

 

 

Geresolveerd dat geen schapen, lammeren of ander vee langs de dijken en wegen gehouden mogen worden.

• 

 

18 juli 1731
 

Dirck Joor verzocht om benevens de drie andere jachten in het veer op Alkmaar mag varen. Dit wordt niet 

toegestaan.

 

 

Het water zal wederom verpacht worden. Indien mogelijk voor meer dan de 125 gld. van vorig jaar.

 

 

Waarschappen mogen het land genaamd Buytendam verkopen. 

 

28 augustus 1731
 

Waarschappen zullen publiek een huisje in de Woude verkopen.

 

 

Waarschappen vertonen een brief van Gecomm. Raden inzake een collecte voor de “Piemonteese dal luyden” 

(=Waldenzers) op 10 september 1731. Waarschappen en schepenen worden gecomm. om dit geld gelijktijdig met het 

garen van het schot te innen. 

 

18 oktober 1731
 

Kerkmeesters Uitgeest krijgen 250 gld. 

Armvoogden Uitgeest krijgen 100 gld. 

Armvoogden Markenbinnen krijgen 30 gld. 

 

Wegens het overlijden van Arent Wagen wordt Isaack Jansz Coogh tot ontvanger van de 100ste penning 

aangesteld.

 

 

Op verzoek van Dominee Arnoldus van der Meer worden personen van de regering gecommitteerd om benevens zijn 

persoon en Cornelis Outhooy en Pieter Pronk inspectie te doen van de weilanden in de Dorregeestermeer.  

Gecomm. worden Remker Cerver, Gerrit Stockemaker, Jan Vroon en Isaak Jansz Coogh. 

 

29 januari 1732
 

Waarschappen stellen voor een partij land, groot 3,5 morgen, in de Woude te verkopen. Dit wordt toegestaan tevens 

zullen 2 erven op Assum, 2 op de Berg verkocht worden.

 

 

Vetrekken moeten Pieter Claasz en Aeff Sweeren.

 

 

Indien Roel de Smit hier wil komen wonen dan zal hij attestatie en borgtocht moeten overleggen.

• 

 

2 april 1732
Wegens het placaat van de Staten van Holland inzake de ziekte onder de paarden en het rundvee wordt 

besloten een partij boekjes te laten vervaardigen en deze te verspreiden onder de koe en paardenhouders.

 

 

Hoogte schot 4 gld op 1000 en een buur 16 stuivers

 

 

100 gld. zullen uitbetaald worden aan armvoogden Uitgeest

 

 



Het bedrag van 12 gld en 9 stuivers, te Marken gecollecteerd voor een slaaf, zal niet afgegeven worden doch gegeven 

worden aan de armvoogden aldaar.

 

 

30 gld. zal uitbetaald worden aan kerkmeesters Marken.

 

 

Er zal een vergunning gegeven worden aan de vrouw van Abel Egmont voor het verkopen van drank.

 

 

De penningen onder Craekman weder arresteren die hij verschuldigd is aan Arent Visser.
 

 

10 april 1732
 

Waarschappen
 

Gerrit Claasz Stockemaker  2 Cornelis Cabel
• 

 

Vroedschappen
 

Pieter Bel    3 Mr Dirck Water   3
 

Pieter Stamme    3 Pieter Claasz Hart  3
 

Maarten Danielsz   2 Aemker Cerver   2
 

Isaack Jansz Coogh   2 Cornelis Cabel   2
 

Cornelis Odewijnsz   2 Jan Hesselsen   1
 

Jan Vroon    1 Fop Goesinne   1
 

Gerrit Stockemaker   1 Jan Vredenburgh   1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Aerjaentje Gerrits   2 Aefje Cornelis   1

• 

 

1 mei 1732
 

Aan kerkmeesters van Markenbinnen zal 50 gld betaald worden. 

Idem aan die van Uitgeest 100 gld. 

 

25 mei 1732
 

Aan armvoogden wordt 100 gld gegeven. 

 

24 juli 1732
 

Het huis en erf van Pieter Claesz Smit zal verkocht worden wegens de achterstallige gemenelands ongelden.

 

 

Op woensdag 30 july en 31 july 1732 zal schot gegaard worden ten overstaan van de gehele regering.

• 

 

4 november 1732
 

200 gld zullen uitbetaald worden aan armvoogden Uitgeest. 

 

Tot nachtwaker aangesteld Jacob Symonsz. Hij mag elk kwartaal garen 2,5 stuiver en bij waarschappen elk kwartaal 10 

gld.

 

 

Arien Spruyt en Jan Teunissen zullen de turf leveren ieder voor de helft.

• 

 

2 april 1733
 

Waarschappen
 

Jan Hesselsen    2 Jan Vroon   1
• 

 

Vroedschappen
 

Aemker Kerver    3 Isaack Coog   3
 

Corn Cabel    3 Corn Odewijnsen   3
 

Jan Hesselsz    2 Jan Vroon   2
 

Gerrit Stockemaker   2 Jan Vredenburgh   2
 

Pieter Bel    1 Pieter Stammen   1
 

Pieter Claesz Hart   1 Maerten Danielsen  1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Aefje Corn.    2 Neeltje Maertes   1

 

 



Sweer Jansen wordt in de plaats van Jannetje .... tot turfvolder aangesteld.
 

 

4 augustus 1733
 

200 gld. zullen aan armvoogden Uitgeest uitbetaald worden. 

Idem 50 gld. aan Kerkmeesters Marken.

 

Idem 870 gld. aan kerkmeesters Uitgeest.

 

 

Besloten wordt voorts uit de verponding 400 gld. en uit de 100
ste

 penning 200 gld. te lichten

• 

 

17 november 1733 

Er zal 275 gld. aan armvoogden Uitgeest uitbetaald worden. 

 

De turf zal gevaren worden door de officier voor 6 3/4 stuiver per ton.

• 

 

16 februari 1734
 

Waarschappen mogen opnemen uit de verponding 200 gld. en uit de 100ste penning 100 gld. 

 

Er zal 100 gld. aan kerkmeesters Geref Kerk uitbetaald worden. 

 

15 april 1734
 

Schot vastgesteld op 4 gld. per 1000 en een buur 16 stuivers. 

 

22 april 1734
 

Waarschappen
 

Jan Vroon    2 Aemker Kerver   1
• 

 

Vroedschappen
 

Jan Hesselsen    3 Jan Vroon   3
 

Gerrit Stockemaker   3 Jan Vredenburgh   3
 

Pieter Bel    2 Pieter Stammen   2
 

Pieter Claesz Hart   2 Maerten Danielsz  2
 

Aemker Kerver    1 Isaak Coog   1
 

Arien Cappeteyn    1 Cornelis Odewijnsen  1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Neeltjen Maertens   2 Trijn Fransen   1

 

 

Aan de kerkmeesters zal 50 gld uitbetaald worden en aan de armvoogden van Uitgeest 200 gld. 

 

Jacob Willemsz wordt tot hooischatter en hooisteker aangesteld.

• 

 

27 mei 1734
 

De vroedschap stemt in op het verzoek van een aantal gecomm. van de kerkenraad om de kosten wegens het beroepen 

van een nieuwe predikant door het dorp te laten betalen.

• 

 

31 maart 1735
 

Hoogte schot 4 gld op 1000. 

 

7 april 1735
 

Waarschappen
 

Aemker Kerver    2 Gerrit Stockemaker  1
• 

 

Vroedschappen
 

Pieter Bel    3 Pieter Stammen   3
 

Pieter Claesz Hart   3 Maerten Danielsen  3
 

Aemker Kerver    2 Isaak Coog   2
 

Arien Cappeteyn    2 Cornelis Odewijnsen  2
 

Jan Hesselsen    1 Jan Vroon   1
 

Gerrit Stockemaker   1 Jan Vredenburg   1
• 

 



Buitenweesmoeders
 

Trijn Franse    2 Aerejaerte Gerritsen  1

• 

 

8 december 1736
 

Waarschappen mogen opnemen uit de verponding 500 gld. en uit de 100ste penning 250 gld. 

 

300 gld. zal worden uitbetaald aan armvoogden Uitgeest. 

Idem 100 gld. aan weesvaders.
 

Idem 30 gld. aan kerkmeesters Marken.
 

Idem 30 gld. armenvoogden Marken.

 

 

De hoogte van het schot  wordt vastgesteld op 4 gld de 1000; te garen op pazen. 

 

29 maart 1736
 

Waarschappen
 

Gerrit Stockemaker   2 Isaak Coog   1
• 

 

Vroedschappen 
 

Aemker Kerver    3 Isaak Coog   3
 

Arien Cappeteyn    3 Cornelis Odewijnsen  3
 

Jan Hesselsen    2 Jan Vroon   2
 

Gerrit Stockemaker   2 Jan Vredenburgh   2
 

Pieter Stammen    1 Pieter Claesz Hart  1
 

Maerten Danielsz   1 Mighiel Asselier   1
• 

 

Buitenweesmoeders
 

Arejaertjen Gerritsen    2 wed.Cornelis Kabel         1
 

 

 

5 april 1736 

Meester Abel Egmont, schoolmeester en voorzanger, blijkt overleden. Schout, schepenen, waarschappen en 

vroedschappen besluiten dat men kan solliciteren. Nominatie zal plaatsvinden 31 mei a.s. De schoolmeester zal 

genieten een tractement van 50 gld p.j., zal ieder week van de kinderen die lezen willen leren 1/2  stuiver ontvangen en 

die schrijven willen leren 1 stuiver per week. Tevens zal de schoolmeester het rollemetersambt gegeven worden. 

 

31 mei 1736 

Sollicitatie schoolmeestersambt Marken. 6 sollicitanten: 

Pieter Spaens,schoolmeester te Nauerna 

Jacobus van Exter uit de Streek, 

Douwe Mansvelt uit Catwoude, 

Jacob Leen, 

Dirck Nierop uit Boekel, 

Claes Wilde. 

 

Genomineerd worden Pieter Spaens, Douwe Mansvelt en Dirck Nierop Deze personen zullen op 6 juni 1736 hun 

vaardigheden tonen op het Regthuis. 

 

6 juni 1736 

Aangesteld wordt Dirck Nierop schoolmeester te Boekel. 

 

20 februari 1737 

Waarschappen zullen uit de verponding opnemen 400 gld. en uit de 100ste penning 200 gld. 

 

 “copy van de acten van accoort wegens het viswater tussen de heeren van den Uytwaterende Sluyzen en den regenten 

van Uytgeest 2 maart 1737. 

Alsoo eenigen questien was onstaen tusschen het collegien van den uytwaterenden sluyzen ter eenrer en regenten van 

Uytgeest ter andere, synde over enden ter saecken van het bevisschen van de soo genaemden visscheryen van den 

Nieuwendam often Crommenien met haer lieder toghten en toebehooren namentlyk tusschen het delfsrak enden stirop 

den gaauwsloot westwaerts tot heer Jan Werens toen voor den Cromeni bij den Stirop en Langemeer aen het voors 

collegien van den uytwaterende sluyzen in eygendom toebehorenden sig beswaert ten vinden in den exercitien van dien 



visscheryen ,in consideratie dat deselven na haer gedagten, en na haer bewyzen ten weren wiert geextendeert in den 

Langemeer na den kant van uytgeest, en vervolgens op het water dat aen den regenten van uytgeest behoorden enden 

dat haer visschers gewoon waaren te bevisschen. soo was het, dat tot voorkomingen van verwyderingen enden van 

proceduyren na voorgaenden genomen inspectien oculair onderlingh, enden in min en vrintschap was verdragen enden 

geaccordeert: 

 

Eerstelijk dat den visscheryen van den nieuwendam en crommenien, soo als dien hier vooren is beschreven en 

gedesigneert sal blijven in zyn geheel, en sonder eenige prejuditien. 

 

Ten tweeden dat dien visscheryen sal mogen werden geexerceert door dien van den uytwaaterenden sluyssen in den 

geheelen gaauwsloot van den buyten crommenien aft, tot aen den eynden van deselven sloot, en niet verder. 

 

Ten darden dat ook dien van de uytwaaterenden sluysen mogen bevisschen het water van den buyten crommenien en 

langemeer aen den zuyt en oostzyden van het eylantje genaemt dyckerhemmen tot op den noorderpunt vant selven 

genaemt den crommenierhoek, en van daer rooyenden op den swartenhoeck synden het uytersten oosterpunt van den 

dorregeester polder soo als dit alles in den haert van den uyt waaterenden sluyssen duydelyk en  klaer ten zien is en dat 

vervolgens ten vierden al het water dat tusschen den Crommenierhoek, enden den swartenhoek, en tusschen het westent 

van den gaauwsloot westwaerts op na uytgeest toe gelegen is, sal zyn en blyven ter vryen bevisschingh van den  

regenten van uytgeest. 

 

Met welken verdragh den wedersydsen geinteresseerdens verklaerden te nemen goet genoegen beloovenden haer daer 

na te sullen schikken onder verbant als naar reghten. 

 

En syn hier van gemaackt twee alleens luydende instrumenten beyden soo door den sekertaris van den uytwaaterenden 

sluyssen ter ordonnantien van den heeren dyckgraav en hoochheemraaden van den voors uyt waaterenden sluysen, als 

door den secretaris van Uytgeest, ter ordonnantien van den regenten van Uytgeest, onderteeckent ten dagen enden 

jaaren als in het hooft deses staet uytgedrukt. 

 

Johan Baert   G.Stockemaker” 

 

18 april 1737 

Waarschappen 

Isaak Coog    2 Jan Vroon   1 

 

Vroedschap 

Jan Hesselsen    3 Jan Vroon   3 

Gerrit Stockemaker   3 Jan Vredenburgh   3 

Pieter Stamme    2 Pieter Claesen Hart  2 

Maerten Danielsen   2 Mighiel Asselier   2 

Aemker Kerver    1 Isaak Coog   1 

Arien Cappiteyn    1 Cornelis Odewynsen  1 

 

Weesmoeders 

wed.Corn Cabel    2 Neeltje Maertens   1 

 

Regenten zullen uit de verponding nemen 400 gld. en uit de 100
ste

 penning 200 gld. 

 

19 maart 1738 

Hoogte schot 4 gld de 1000 en burgerschot tegen 16 stuivers. 

 

Jacob Sint verzocht tot demping van het einde van de sloot bij zijn huis aan de Meldijk. Dit wordt toegestaan mits hij 

de sloot zover dempt als hij met Tryn Fransen overeenkomt en de straat naast de sloot en de stetjes onderhoud voor zijn 

rekening. 

 

3 april 1738 

Waarschappen 

Jan Vroon    2 Aamker Kerver   1 

 

Vroedschappen 

Pieter Stamme    3 Pieter Claasen Hart  3 



Maarten Danielsen   3 Mighiel Asselier   3 

Aamker Kerver    2 Corn Odewijnsen   2 

Isaak Coog    2 Arien Cappiteyn   2 

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker  1 

Jan Vredenburgh    1 Leendert Coppenol  1 

 

Weesmoeders 

weduwe Corn. Cabel   2 Hendrikjen Cornelis  1 

 

17 juli 1738 

Op verzoek van impostmeester Pieter van Syl wordt besloten en toegestaan om aan Pieter Claasz Kistemaker te geven 

een houtzeel van heel cappitalist. 

 

23 oktober 1738 

Waarschappen mogen nemen uit de verponding 400 gld. en uit de 100ste penning 200 gld. 

 

5 maart 1739 

Men besluit te proberen om Pieter Jansz Gorter te Haarlem te plaatsen in een tuchthuis te Alkmaar. Dit met 

toestemming van zijn broers Cornelis en Nan en zijn vrouw. 

 

21 maart 1739 

Schot vastgesteld op 4 gld de 1000. Burgerschot 16 stuivers. 

 

26 maart 1739 

Waarschappen 

Aamker Kerver    2 Gerrit Stockemaker  1 

 

Vroedschappen 

Aamker Kerver    3 Corn.Odewynsen   3 

Isaak Coog    3 Arien Cappiteyn   3 

Jan Vroon    2 Gerrit Stockemaker  2 

Jan Vredenburg    2 Leendert Coppenol  2 

Pier Claasen Hart    1 Maarten Danielsen  1 

Mighiel Asselier    1 Lucas Schouten   1 

 

Weesmoeders 

Heyndrikjen Cornelis   2 Arejaantje Gerritsen  1 

 

1739 

Waarschappen zullen nemen uit de verponding 1000 gld. en uit de 100ste penning 500 gld. 

 

 

1739 

Hoogte schot vastgesteld op 4 gld de 1000 en burgerschot 16 stuivers. 

 

1739 

Subsidie aan kerkmeesters Uitgeest 150 gld. 

 

14 april 1740 

Waarschappen 

Gerrit Stockemaker   2 Isaak Coog   1 

 

Vroedschappen 

Jan Vroon    3 Gerrit Stockemaker  3 

Jan Vredenburg    3 Leendert Coppenol  3 

Pieter Claasz Hart   2 Maarten Danielsen  2 

Mighiel Asselier    2 Lucas Schouten   2 

Aamker Kerver    1 Corn.Odewynsen   1 

Isaak Coog    1 Arien Cappiteyn   1 

 



Weesmoeders 

Arejaantjes Gerritsen   2 Aagjen Isaaksen   1 

 

1740 

De vroedschap besluit een stukje land i.d. Markerpolder genaamd Cappelryland te verkopen waarvan sinds 20 jaar 

niemand “is comen zien en veel lasten daarop te quaat synde”. Daarover is met de president van Gecomm. Raden 

gesproken en het land wordt als spagestoken land beschouwd. Het land wordt  verkocht aan Heyndrik Dircksen voor 

“soo veel gelt als daar lasten op ten quaat waren”. 

 

1739 

De vroedschap besluit dat de waarschappen “soo veel sand als er nodig was tot ophoging van het straatjen strekkenden 

van Corn. Alkemaden aff tot Bruyn Harmensz straatjen toe daar op souden laten ryden dat den voors dan het straatje 

voor haar rekening souden laten maken mits sooveel van den ouden steen hebbende als daar toen benodigt was en dat 

sy voorss het straatjen weder altyt sullen onderhouden elk soo veel syn erft is strekkenden.” 

 

2 maart 1741 

Hoogte schot vastgesteld op 4 gld op ieder 1000 en het burgerschot 16 stuivers. 

 

Er worden gecommitteerden naar Purmerend gezonden om te compareren een rekest te formeren aan Haar Edl. Groot 

Mog. Tot verkrijging van een peil in de Langermeer en haar vaarten. 

 

Waarschappen zullen uit de verponding nemen 1000 gld. en uit de 100ste penning 500 gld. 

 

30 maart 1741 

Waarschappen 

Isaak Coog    2 Jan Vroon   1 

 

Vroedschappen 

Pieter Claasz Hart   3 Maarten Danielsen  3 

Mighiel Asselier    3     Lucas Schouten   3 

Aamker Kerver    2 Corn. Odewynsen  2 

Isaak Coog    2 Arien Cappiteyn   2 

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker  1 

Jan Vredenburg    1 Leendert Coppenol  1 

 

Weesmoeders 

Aagjen Isaaks    2 Maartjen Steftens  1 

 

20 september 1741 

Waarschappen mogen uit de verponding nemen 400 gld. en uit de 100ste penning 200 gld. 

 

 

1741 

Waarschappen zullen krijgen uit de verpondingen 400 gld. en uit de 100ste penning 200 gld. 

 

1741 

Aan armvoogden van Uitgeest zal 200 gld. betaald worden. 

Idem weesvaders 200 gld. 

Idem armvoogden Markenbinnen  40 gld. 

 

22 maart 1742 

Waarschappen 

Jan Vroon    2 Aemker Kerver   1 

 

Vroedschap 

Aamker Kerver    3 Corn Odewijnsen   3 

Isaak Coog    3 Arien Cappiteyn   3 

Jan Vroon    2 Gerrit Stockemaker  2 

Jan Vredenburgh    2 Leendert Coppenol  2 

Pr. Claasz Hard    1 Maarten Danielsen  1 



Lucas Schouten    1 Corn. Vierhuysen  1 

 

Weesmoeders 

Wed. Corn. Cabel   2 Heyndrikje Crelis  1 

 

Aan armvoogden van Uitgeest zal 1000 gld. uitbetaald worden. 

Idem kerkmeesters Uitgeest  180 gld. 

dito te Marken  15 gld. 

 

17 november 1742 

Waarschappen krygen uit de ord.verponding 600 gld. en uit de 100ste penning 300 gld. 

 

3 april 1743 

Hoogte schot 4 gld de 1000 voor burgerschot 16 stuivers. 

 

11 april 1743 

Waarschap 

Aamker Kerver    2 Gerrit Stockemaker 1 

 

Vroedschap 

Jan Vroon    3 Gerrit Stockemaker 3 

Jan Vredenburg    3 Leendert Coppenol 3 

Pr. Claasen Hard    2 Aldert Claasen  2 

Lucas Schouten    2 Corn. Vierhuysen 2 

Aamker Kerver    1 Corn.Odewijnsen  1 

Jan Bregman    1 Arien Cappiteyn  1 

 

Weesmoers 

Heyndrikjen Crelis 2 Zientjen Claasen (by overlyden van 

          deselven in plaats Neeltjen Gerritsen) 

 

Besloten om het doprsmeesteren voor een jaar te laten bedienen door Mr Jan Reus voor het oude tractement. 

 

12 september 1743 

Aagjen Fransen aangesteld tot vroedvrouw op een tractement van 80 gld p.j. 

 

1743 

Tot schoolmeester Marken aangesteld Dirck den Jong. Zijn dienst begonnen op 1-12-1743. 

 

1743 of 1744 

Uit de ord verponding zal 400 gld opgenomen worden en uit de extra ord. verponding 200 gld. 

 

17 maart 1744 

œSchot 4 gld de 1000 het burgerschot 16st. 

 

I.p.v Heyndrik Dircksen Kabatten wordt Pieter Harmens tot bode aangesteld. 

 

2 april 1744 

Waarschappen 

Gerrit Stockemaker   2 Jan Bregman  1 

 

Vroedschappen 

Pieter Claasen Hard   3 Aldert Claasen  3 

Lucas Schouten    3 Corn. Vierhuysen 3 

Aamker Kerver    2 Corn. Odewijnsen 2 

Jan Bregman    2 Arien Cappiteyn      2 

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker 1 

Jan Vredenburg    1 Leendert Coppenol 1 

 

Weesmoers 



Neeltjen Gerrits    2 Aagjen Jansen  1 

 

Claas Cleyn zal het dorpsmeesteren bedienen voor een jaar tegen het oude tractement. 

 

20 november 1744 

Uit de ord.verponding zal 600 gld. opgenomen worden en  uit de extra ord.verponding 300gld. 

 

Waarschappen zullen aan armvoogden Uitgeest geven 150 gld. 

Idem aan weesvaders  100 gld. 

Idem aan kerkmeesters Uitgeest 100 gld. 

Idem aan armvoogden Marken  80 gld. 

Idem aan Kerkmeesters Marken 25 gld. 

Idem aan de laatste wegens kosten aan het huis van de predikant  70 gld. 

 

7 april 1745 

Burgerschot 4 gld de 1000, burger 16 stuivers. 

 

15 april 1745 

Waarschappen 

Jan Bregman    2 Jan Vroon  1 

 

Vroedschap 

Aamker Kerver    3 Corn. Odewynsen 3 

Jan Bregman    3 Arien Capiteyn  3 

Jan Vroon    2 Gerrit Stockemaker 2 

Jan Vredenburg    2 Leendert Coppenol 2 

Pr Claasen Hard    1 Aldert Claasen  1 

Lucas Schouten    1 Corn.Vierhuysen  1 

 

Weesmoers 

Aagjen Jans    2 Maartjen Steffensen 1 

 

 

7 april 1746 

Waarschappen 

Jan Vroon    2 Dirck Stockemaker 1 

 

Vroedschap 

Jan Vroon    3 Gerrit Stockemaker 3 

Jan Vredenburg    3 Leendert Coppenol 3 

Pr Claasen Hard    2 Lucas Schouten  2 

Aldert Claasen    2 Corn.Vierhysen  2 

Aamker Kerver    1 Corn.Odewynsen  1 

Jan Bregman    1 Corn. Foppen Goesinnen 1 

 

Weesmoers 

Maartjen Steffens   2 Wyntjen Cornelis 1 

 

30 maart 1747 

Waarschappen 

Dirck Stockemaker   2 Aldert Claasen  1 

 

Vroedschap 

Pr Claasen Hard    3 Aldert Claasen  3 

Luycas Schouten    3 Corn.Vierhuysen  3 

Aamker Kerver    2 Cornelis Odewynsen 2 

Jan Bregman    2 Corn. Foppen Goesinnen 2 

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker 1 

Jan Vredenburg    1 Leendert Coppenol 1 

 



Weesmoeders 

Wyntjen Cornelis   2 Neeltjen Gerrits  1 

 

30 maart 1747 

De voogden over de kinderen van Jan Quant en Guertejen Willems geven te kennen dat zij deze kinderen zullen groot 

brengen op hun kosten en indien zij dit niet meer kunnen deze aan het dorp willen “opteschieten”. 

 

11 april 1748 

Waarschappen 

Aldert Claasen    2 Gerrit Stockemaker 1 

 

Vroedschap 

Aamker Kerver    3 Corn.Odewynsen  3 

Jan Bregman    3 Corn Foppen Goesinnen  3 

Jan Vroon    2 Gerrit Stockemaker 2 

Gerrit Rol (ipv Vredenburg)  2 Leendert Coppenol 2 

Pr. Claasen Hard    1 Aldert Claasen  1 

Lucas Schouten    1 Corn Vierhuysen  1 

 

Weesmoeders 

Neeltjen Gerritsen   2 Aagjen Isaaks  1 

 

1748 

“Aan d. E agtb: heeren schout, waarschappen, schepenen en vroetschappen van den dorpen Uytgeest in qualiteit als 

ambagtsheeren van den voorsz dorpen. 

 

Geven met behoorlyken eerbiedigheyt ten kennen den regenten van den dorpen uytgeest met enden beneffens 

d:eerwaarden kerkenraad van den gereformeerden kerk alhier toen dat bij staanden den vacaturen van het schoolmrs 

amt alhier veelen sollicitanten hebben gehoort, leesen en singen en haar schriften gesien, dat sy uyt allen deselven op 

den 6 juni 1748 hebben genomineert een drie tal en daar op gebragt den personen van Hermanus Bakker schoolmr 

tot midwoud, Jan van Petten schoolmr tot Assendelft, Jan Soomer schoolmr tot Wadway dat de selven persoonen 

haaren gaven boven gemelt nader en proeven van haaren kunst in cyfferen gegeven, waarop vervolgens door hun te 

kennen gevens gesamentlyk door de meerderheyt van stemmen op approbaatsien van U:E:Agtb: verkozen is den 

persoon van Jan van Petten schoolmr tot Assendelft, tot schoolmr van den dorpen Uytgeest versoekenden sy ten 

kennegevers dat U;E;Agt: deselven beroepingen gunstelyk gelieven te approberen. 

 

Uyt naam van den regenten 

Dirck Amilius 

Alder Claasen Bonkenburg 

Corn Odewijnsen 

Corn Foppen Goesinnen 

 

uyt naam van de kerkenraad 

Abram Verstratius 

Dirck Pr. Schipper 

Isaak Wagen 

Claas Maartsen 

Joost Poulissen” 

 

26 juni 1748 

Schout, waarschappen, schepenen en vroedschappen stellen in kwaliteit van ambachtsheren tot schoolmeester aan Jan 

van Petten. 

 

3 april 1749 

Vroedschap staat toe dat de vrienden van Maartjen Koot de vrijheid hebben om de kinderen van gemelde Maartje 

weder aan het dorp op te dragen indien zij niet bij machte mogen zijn deze te onderhouden. 

 

3 april 1749 

Waarschappen 

Gerrit Stockemaker   2 Jan Bregman  1 



 

Vroedschap 

Jan Vroon    3 Gerrit Stockemaker 3 

Gerrit Rol    3 Pieter Claasen Hard 2 

Aldert Claasen    2 Luycas Schouten  2 

Corn.Vierhuysen    2 Aamker Kerver  1 

Corn Odewynsen    1 Jan Bregman  1 

Corn Goesinnen    1 

 

Weesmoeders 

Aagjen Isaaks    2 Maartjen Steffensen 1 

 

Burgerschot 4 gld de 1000, buur 16 stuivers. 

 

26 maart 1750 

Waarschappen 

Jan Bregman    2 Corn Goesinnen  1 

 

Vroedschap 

Pr Claasen Hard    3 Aldert Claasen  3 

Lucas Schouten    3 Corn Vierhuysen  3 

Aamker Kerver    2 Corn.Odewynsen  2 

Jan Bregman    2 Corn Goesinnen  2 

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker 1 

Gerrit Rol    1 Heyn Staal  1 

 

Weesmoeders 

Maartjen Steffens   2 Maartjen Dircksen 1 

 

1750 

Corn. Foppen Goesinnen aangesteld tot Kuythaalder. 

 

Corn. Foppen Goesinnen aangesteld tot zaadmeter aan de Tochtsloot op conditie “dat hy den meet en geen daar aan 

hoort moet onderhouden en den setter waarschouwen als er gemeten moet sal genieten  voor loon f.0:4:8 van't last en 

een acten aan hem gegeven”. 

 

Pieter Heyndriksen tot zaadzetter aangesteld loon per last f.0:3:8. 

 

Jan Corn. Swan i.p.v. wijlen Pieter Andriesen tot turftonder aangesteld. Hem wordt een behoorlijke acte overhandigd 

waarnaar hij zich heeft te gedragen. 

 

Vrouwtjen wordt i.p.v. haar overleden man Pieter Aldertsen aangesteld als turftonster op Marken. 

 

16 november 1750 

Windbrief aan Cornelis Blank c.s. tot het doen laten oprichten van een dubbele oliemolen aan de Tochtsloot te 

Knollendam. Erfpacht (wind) 8 carolis guldens. Voor het eerst juli 1751. Het erf waar de molen op staat moet 

behoorlijk omheind worden zodat geen mensen of beesten schade op kunnen lopen. De naam van de molen zal luiden 

'De Vreede'. De naam moet duidelijk te lezen zijn. 

 

Copie akte waarin Corn Blank c.s. wonende tot West-Knollendam te kennen geeft dat hij van de regenten van Uitgeest 

een windbrief heeft ontvangen voor een dubbele oliemolen a.d. Tochtsloot en dat de erfpacht zal bedragen 8 gulden. 

 

1 april 1751 

Hoogte schot 4 gld de 1000, burgerschot 16 stuivers. 

 

8 april 1751 

Waarschappen 

Corn. Goesinnen    2 Aldert Claasen  1 

 

Vroedschappen 



Aamker Kerver    3 Corn. Odewynsen     3 

Jan Bregman    3 Corn. Goesinnen  3 

Jan Vroon    2 Gerrit Stockemaker 2 

Gerrit Rol    2 Heyn Staal  2 

Pieter Claasz Hard   1 Aldert Claasen  1 

Lucas Schouten    1 Corn Vierhuysen  1 

 

Weesmoeders 

Maartje Dircksen    2 Neeltjen Gerrits  1 

 

1752 

Hoogte schot 4 gld. de 1000, burgerschot 16 stuivers. 

 

30 maart 1752 

Waarschappen 

Aldert Claasen    2 Hendrik Staal  1 

 

Vroedschappen   

Jan Vroon    3 Gerrit Stockemaker 3 

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3 

Aldert Claasen    2 Lucas Schouten  2 

Corn.Vierhuysen    2 Claas Maartsen  2 

Aamker Kerver    1 Corn.Odewijnsen  1 

Jan Bregman    1 Corn Goesinnen  1 

 

Weesmoeders 

Neeltje Gerritsen    2 

Aafje Crelis    1 

 

11 november 1752 

Gerrit Stockemaker en Claas Blauw doe rekening van de ord.verponding “het laatse jaar van 1743 was doen pr. Cas 

2061:2:6”. 

 

Idem Jan Vroon en Claas Stockemaker voor de 100ste penning het laatste jaar 1742 was “doen pr. cas 2280:1:14”. 

 

Tot ontvanger 100ste penning aangesteld Cornelis Coppenol i.p.v. Jan Vroon. 

 

4 april 1754 

Schot 4 gld de 1000 ,”voor vijft hondert hondert vijftig na atvenant” voor buur 16 st. 

 

19 april 1753 

Waarschappen 

Hendrik Staal    2 Corn.Odewijnsen 1 

 

Vroedschap 

Aldert Claasen    3 Lucas Schouten  3 

Corn Vierhuysen    3 Claas Maartsen  3 

Jacob Smit    3 Aamker Kerver  2 

Corn.Kerver    2 Corn.Odewynsen  2 

Corn.Goesinnen    2 Corn.Coppenol  2 

Frans Jacobsen    2 Jan Vroon  1 

Gerrit Stockemaker   1 Corn Kabel  1 

Gerrit Rol    1 Hendrik Staal  1 

 

Weesmoeders 

Aafjen Cornelis    2 

Maartjen Bruynen   1 

 

11 april 1754 

Waarschappen 



Corn. Odewijnsen   2 Corn Goesinnen  1 

 

Vroedschap 

Corn. Odewijnsen   3 Corn Goesinnen  3 

Corn. Coppenol    3 Frans Jacobsen  3 

Aamker Kerver    3 Jan Vroon  2 

Gerrit Stockemaker   2 Gerrit Rol  2 

Heyndrik Staal    2 Corn Cabel  2 

Aldert Claasen    1 Lucas Schouten  1 

Corn. Vierhuysen   1 Claas Maartsen  1   

Jacob Smit      1 

 

Weesmoeders 

Mari Bruynen      2  Grietjen Theunis   1• 

 

19 september 1754 

Kerkenraad van Knollendam en Markenbinnen verzoeken de ambachts heren van Uitgeest om Hendrikus Cuylenburg 

(Amsterdam) tot predikant aan te stellen, hetgeen wordt goedgekeurd. 

 

15 maart 1755 

Schot 4 gld. de 1000, buur 16 stuivers. 

 

27 maart 1755 

Waarschappen 

Corn. Goesinnen    1 Corn Coppenol  2 

 

Vroedschap 

Jan Vroon     3 Gerrit Stockemaker   3  

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3  

Corn Cabel    3 Aldert Claasen   2 

Isaak Wagen    2 Corn Vierhuysen  2  

Claas Maartsen    2 Jacob Smit  2  

Corn Goesinnen    1 Corn Coppenol  1 

Claas Stockmaker   1 Bruin Harmens  1  

Gerrit Reytsma    1 

 

Weesmoeders 

Grietjen Theunis    2 Aagt Sinten  1 

 

3 mei 1755 

Albert Dircksen tot rolmeter aangesteld. 

 

25 maart 1756 

Schot 4 gld de 1000  burgerschot 16 stuivers. 

 

15 april 1756 

Waarschap 

Corn. Coppenol    1 

 

Vroedschappen 

Aldert Claasen    3 Isaak Wagen  3  

Corn.Vierhuysen    3  Claas Maartsen  3  

Jacob Smit    3 Corn Goesinnen  2 

Corn.Coppenol    2 Claas Stockemaker    2  

Bruyn Harmensen   2  Gerrit Reytsma  2  

Jan Vroon    1 Gerrit Stockemaker 1 

Gerrit Rol    1 Heyndrik Staal  1  

Corn.Kabel    1 

 

Weesmoeders 



Aagten Sint    2 Grietjen Pieters  1 

 

29 juli 1756 

Tot hooistekers en brandmeesters worden aangesteld Cornelis Claasz en Jacob Willemsz. 

 

11 januari 1757 

Regenten van Uitgeest en kerkenraad van Markenbinnen nomineren 4 personen: Gysbert van Doorn, Pieter Byl, Floris 

Schenk en Jan Nierp tot schoolmeester van Marken. Op 18 jan 1757 wordt Jan Nierp van Hoorn beroepen tot deze 

funktie hetgeen door de ambachtsheren goedgekeurd wordt. 

 

29 maart 1757 

Schot 4 gld de 1000, burgerschot 16 st. 

 

22 maart 1758 

Waarschappen 

Claas Stokkemaker   2 Cornelis Goesinne 1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Stokkemaker   3 Gerrit Rol  3 

Hendrik Staal    3 Cornelis Cabel  3 

Allert Claase    2 Isaak Waagen  2 

Cornelis Vierhuysen   2 Claas Maartsz  2 

Jacob Smit    2 Cornelis Goesinne 1 

Kornelis Coppenol   1 Claas Stokkemaker 1 

Bruyn Harmesse    1 Gerrit Reytsma  1 

 

Weesmoeders 

Crelia Amilius    2 Grietje Theunis  1 

 

12 april 1759 

Waarschappen 

Corn Goezinne    2 Korn. Coppenol  1 

 

Vroedschap 

Allert Klaase    3 Isaak Waagen  3 

Corn Vierhuysen    3 Klaas Maartsz  3 

Jacob Smit    3 Corn Goezinne  2 

Korn Coppenol    2 Claas Stokkemaker 2 

Bruyn Harmensz    2 Gerrit Reytsma  2 

Gerrit Stokkemaker   1 Gerrit Rol  1 

Hendrik Staal    1 Corn Kabel  1 

    

Weesmoers 

Grietje Teunis    2 Aagje Sinte  1 

 

22 oktober 1759 

Gerrit Stokkemaker blijkt overleden. Tijdens zijn leven was hij waarnemend secretaris van het dorp. In zijn plaats 

wordt nu Claas Stokkemaker aangesteld op de volgende conditie: 1/3 van alle emolumenten uitgezonderd dat hij voor 

zijn rekening alleen zal hebben het profijt van de zegels, het schrijven van de staten en het waarnemen van de 

weeskamer. Hij hoeft geen recognitie te betalen. 

 

Door regenten aangesteld als waarnemers van het ambacht: Cornelis Coppenol, Corn Goezinne, Gerrit Reytsma en 

Klaas Stokkemaker. 

 

6 november 1759 

Regenten van Uitgeest en kerkraad Marken nomineren 4 personen: Cornelis Spaanz, Pieter Baan, Jan Hauwertsz, Jacob 

Bruyn. 

 

13 november 1759 



Cornelis Spaanz wordt door regenen en kerkenraad Marken beroepen tot schoolmeester te Marken. Tergelijkertijd 

acoord door de regenten als ambachtsheren. 

 

April 1760 

Waarschappen 

Corn Coppenol    2 Allert Bonkenburg 1 

 

Vroedschappen 

Corn Goezinne    3 Korn Coppenol  3 

Claas Stokkemaker   3 Bruyn Harmesse  3 

Gerrit Reytsma    3 Gerrit Rol  2 

Heynderik Staal    2 Corn Kabel  2 

Allert Klaase    1 Corn Vierhuyse  1 

Klaas Maartse    1 Jacob Smit  1 

Corn Amilius    1 

 

Weesmoeders 

Aagje Zinte    2 Grietje Pieters  1 

 

“Alzoo by regenten van Uytgeest en Castricum ingevolge het contract in dato 3 april 1610 gemaakt wegens het 

onderhouden en repareeren van den Valbrug en hoofden desselfs over de uytwatering van de Castricummer watermolen 

in de banne van Uytgeest, maar vermits een geruyme tyt de sluys by gemelde molen is gedempt waardoor geen valbrug 

noodig is en vermits nootsaakelijk de valbrug en hoofde moeten werden vernieuwt ofte gerepareert en tegenwoordig 

geen sluys by gemelde molen is, soo ook geen valbrug nodig, verbinden haar de regenten van Uytgeest soo ter tyt een 

sluys by genoemde molen mogt werden gereqireert sig naar inhout van bovengemelde contract te sullen contribueeren 

Actum op den Raathuysen tot Uytgeest den 15 april 1760”.  

 

27 april 1760 

Er zal een som van 300 gld uit de verponding en 200 gld. uit de extraord. verponding worden genomen. 

 

12 juli 1760 

Schout, waarschappen en vroedschappen stellen Claas Stokkemaker aan tot heemraad van de Hogendam i.p.v Gerrit 

Stokkemaker. 

 

Door bovenstaande personen tot rolmeter van Uitgeest aangesteld Arnoldus Amilius. 

 

Tot betaling van de rekeningen van Jacob van Exter zal een som van 189:8:12 uit de extra ord. verponding gelicht 

worden. 

 

Idem nog aan waarschappen 300 gld. uit de verponding en 200 gld. uit de extra ord. Verponding. 

 

19 maart 1761 

Waarschappen 

Allert Bonkenburg   2 Claas Stokkemaker 1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3 

Corn Kabel    3 Allert Bonkenburg 2 

Corn Vierhuyse    2 Claas Maartensz  2 

Jacob Smit    2 Cornelus Amilius 2 

Corn Goezinne    1 Corn Coppenol  1 

Claas Stokkemaker   1 Bruyn Harmensz  1 

Gerrit Reysma    1 

 

Weesmoeders 

Grietje Pieters    2 Tryntje Claas Maertsen 1 

 

28 augustus 1761 



Schuldbekentenis regenten Uitgeest in kwaliteit als ambachtsheren aan Claas en Maarten Stokkemaker voor een 

geleend bedrag van 200 gld tegen 35 p.j. De schuld zal vervallen na overlijden van langst levende op voorwaarde dat 

hun beider graf door regenten onderhouden zal worden voor een periode van 100 jaar (graf p.6 en q 8 en 9). 

 

25 oktober 1763 

Idem als 28-8-1761 bekentenis aan Jacob Metselaar en diens vrouw Neeltje Pieters voor een bedrag van 200 gld op dito 

voorwaarden voor de graven I 9 en 10 en K no 11 en L no 11. 

 

Idem aan Hendrik Staal en zijn vrouw Dieuwertje Pr Vis voor dito bedrag en voorwaarden voor de graven E no.13 Q 

no 11 en R no.6. 

 

8 april 1762 

Waarschappen 

Claas Stokkemaker   2 Corn Goesinne    1 

 

Vroedschappen 

Allert Bonkenburg   3 Corn Vierhuysen    3 

Claas Maartensz    3 Jacob Smit  3 

Corn Amilius    3 Corn Goesinne  2 

Corn Koppenol    2 Klaas Stokkemaker 2 

Bruyn Harmensz    2 Gerrit Reytsma  2 

Gerrit Rol    1 Hendrik Staal  1 

Corn Kabel    1 

 

Weesmoeders 

Trijntje Claas Maartens    2   Grietje Teunis  1 

 

6 juni 1762 

Volgens oude gewoonte is een commissie van de kerkenraad in de vroedschap verschenen bestaande uit de 2 afgegane 

ouderlingen en de thans regerende (Corn Bak en Jan Post) om aan de regenten als ambachtsheren kandidaten voor het 

ambt van predikant voor te stellen. 

De regenten besluiten bij meerderheid van stemmen om de kandidaten te laten prediken en solliciteren en daaruit een 

nominatie en voorts een beroepening te doen voor een traktement van 200 gld. 

 

 

7 september 1762 

“Hebben de E.broeders des kerkenraads beneffens do. de Helt, als haren consulent voor eenige leden van den 

vroetschap geweest (als synde ter dier tyt by den andere) omme de nominatie van vier proponente ter approbatie over te 

geven, maar alsoo nog in het resoluytie boek nog in het kerkeboek, daar van geen bewijs wert gevonde, dan daar van 

het regt aan de regenten als ambagtsheere soude toekome werd gevonde, wert hetselve voor dese reys den kerkenraat 

vry gelaten,om daar uyt een beroep te doen, dog sonder benadeling van yder syn regt soo daar naderhand enig bewys 

mogt werde gevonden.” 

 

21 september 1762 

Corn Bakker en Jan Post ouderling en Hendrik van Leyde en Pieter Hartman diaconen als gecommitteerden van de 

kerkenraad benevens do. Adrianus van Helt consulent verzoeken aan de regenten als ambachtsheren hun proponent, do 

Daniel van Diepe (Amsterdam) te aanvaarden als nieuwe predikant. De proponent wordt aanvaard. 

 

9 november 1762 

Geesje Bos (Oostzaan) wordt tegen een tractement van 100 gld p.j tot vroedvrouw aangesteld. 

 

Vrouwendag 1763 

Tot dorpsmeester wordt aangesteld Mr Bos tegen een tractement van 50 gld p.j 

 

2 februari 1764 

Tryntje Willems tot vroedvrouw aangesteld tegen 80 gld p.j. 

 

1 april 1763 

Waarschappen 

Corn Goesinne    2 Corn Coppenol  1 



 

Vroedschap 

Corn Goesinne    3 Corn Coppenol  3 

Klaas Stokkemaker   3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit Reysma    3 Gerrit Rol  2 

Hendrik Staal    2 Corn Cabel  2 

Allert Bonkenburg   1 Claas Maartens   1 

Jacob Smit    1 Corn Amilius  1 

Syme Carman    1 

 

Weesmoeder 

Grietje Teunis    2 Josyntje Claas  1 

 

19 april 1764 

Waarschappen 

Corn Coppenol    2 Bruyn Harmensz  1 

 

Vroedschappen 

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3 

Corn Kabel    3 Allert Bonkenburg  2 

Claas Maartensz    2 Jacob Smit  2 

Corn Emilius    2 Syme Carman  2 

Corn Goesinnen    1 Corn Coppenol  1 

Klaas Stokkemaker   1 Bruyn Harmens  1 

Gerrit Reysma    1 

 

Weesmoeders 

Josyntje Claas    2 Grietje Pieters    1 

 

4 april 1765 

Waarschappen 

Bruyn Harmese    2 Claas Stokkemaker 1 

 

Vroedschap 

Corn Goezinnen    3 Corn Coppenol  3 

Klaas Stokkemaker   3 Bruyn Harmese  3 

Gerrit Reysma    3 Aldert Bonkenburg 2 

Claas Maartsz    2 Jacob Smit  2 

Corn Amilius    2 Syme Carman  2 

Gerrit Rol    1 Hendrik Staal  1 

Corn Kabel    1 

 

Weesmoeders 

Grietje Pieters    2 Tryntje Claas Maartsz  1 

 

maart 1765 

Door loting en volgens toerbeurt tot warsman Hondsbosse 1765 en 1766 aangesteld schout Dirk Amilius en Corn. 

Goezinnen, oudwaarschap. Zij zullen bekomen 1/5 portie en het dorp 4/5 van het zuiver overschot na aftrek van de 

onkosten. 

 

13 augustus 1765 

Regenten van Uitgeest en kerkenraad Marken nomineren 4 personen te weten Pieter Grotes (Noordend), Pieter Hoons 

(Graftdyk), Cornelis de Haas (Wormerveer) en Jan Amse (Graft). 

Verkozen wordt tot schoolmeester Pieter Grotes. 

 

18 augustus 1765 

De regenten stellen Gerrit Nooder tot bode aan i.p.v. Pieter Harmensz. 

 

19 oktober 1765 

Regenten stellen bode Gerrit Nooder aan tot dorpsdiender i.p.v. Mattys Willemsz voor een tractement 52 gld p.j. 



 

9 november 1765 

De regenten staan do. Daniel van Diepe toe de predikbeurt op woensdagavond te doen 1/4 jaars zoals dat ook door zijn 

voorganger is gedaan. 

 

22 november 1765 

Corn. Goezinne en Corn. Amilius staan borg voor Pieter Grotes schoolmeester inzake de collective middelen. De 

regenten vrijwaren genoemde personen ingeval zij daar schade van mochten ondervinden. 

 

27 maart 1766 

Waarschappen 

Claas Stokkemaker   2 Corn Goezinne  1 

 

Vroedschap 

Corn Goezinne    3 Corn Coppenol  3 

Claas Stokkemaker   3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit Reysma    3 Gerrit Rol  2 

Hendrik Staal    2 Corn Kabel  2 

Aldert Bonkenburg   1 Claas Maartensz   1 

Corn Amilius    1 Simon Carman  1 

Jacob Smit    1 

 

Weesmoeders 

Tryntje Claas Maartens    2 Heyndrikje Janne  1 

 

5 april 1766 

Verschenen is Jan Nieuwenhuis, herbergier in De Ooievaar. Deze stelt zich borg voor alle onkosten voortvloeiende uit 

de inwoning van Catrina Bontee. 

 

1 mei 1766 

Armvoogden beklagen zich over het feit dat de roomse kerkmeesters tot op heden hun quota van f.69:4:0 niet hebben 

betaald. 

 

3 mei 1766 

Regenten van Uitgeest committeren 2 regenten, 2 armvoogden, de r.k priester en 1 r.k. kerkmeester om naar Gecomm 

Raden te Hoorn te gaan en daar te overleggen in deze zaak te doen (zie 1 mei 1766) 

 

24 mei 1766 

De bakkers zullen  voor ieder 12 pond brood 4 duiten voor de armenkas vangen. 

 

Willem Uyterwaart zal voor 1/4 jaar het dorpsmeesteren bedienen, zoals hij het reeds bediend heeft. 

 

Indien een van de scheerders, geen chirurgyn zijnde, komt te overlyden  dan “niemant sal vermogen het scheeren 

weeder op te setten nog van nieuws beginnen”. 

 

30 mei 1766 

Rapport van de commissie 3 mei 1766: R.K. priester en armvoogden zijn gelast voortaan de uitave aan de gemene 

armen te voldoen zonder daarvoor eerst een rekening in specie te mogen vragen. De achterstallige schuld moeten zij 

betalen. 

 

16 april 1767 

Waarschappen 

Corn Goesinne    2 Corn Coppenol  1 

 

Vroedschap 

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3 

Corn Cabel    3 Aldert Bonkenburg  2 

Claas Maartensz    2 Corn Amilius  2 

Simon Carman    2 Jacob Smit  2 

Corn Goezinne    1 Corn Coppenol  1 



Claas Stokkemaker   1 Bruyn Harmensz  1 

Gerrit Reysma    1 

 

Weesmoeders 

Heyndrikje Jans    2 Claasje Jans  1 

 

12 juni 1767 

Door regenten van Uitgeest en Akersloot is een nieuwe grenspaal gezet op hun beider banscheiding. Kosten 

gezamenlijk betaald. 

 

20 juni 1767 

Door regenten van Uitgeest en Assendelft 2 stenen banpalen geslagen. 

1. Binnendyks “van de geslage paal aff 57 voet west aan behoord daar besuyde Assendelft en benoorde Uytgeest, aan't 

end van dese gemelde 57 voeten aff zuyd aan tot den dyk toe is oost aan Assendelft, en west aan Uytgeest, verder van 

dese paal af N.O. op tot de vaart toe is beoosten Assendelft en bewesten Uytgeest 

2. In de Buytendyk . Van de geslagen paal op de royinge van de vlieds west aan (is tot aan de Kil) beoosten de banne 

Assendelft, ten westen de banne van Uytgeest, waa van de costen door die van Assendelft & van Uytgeest zame syn 

betaalt.” 

 

31 januari 1768 

Gecommitteerden van de kerkenraad van Knollendam en Marken verzoeken aan regenten als Ambachtsheren hun 

proponent, do. Hendrikus Cappelhof uit Gorichem, te aanvaarden, hetgeen geschied. 

 

Claas Sweere tot nachtwaker aangesteld. Tractement 40 gld p.j en van ieder huisgezin, niet van de armen levende, 

f.0:2:8 per kwartaal. 

 

Jan May tot turfraper aangesteld. 

 

21 februari 1768 

Besloten wordt indien er 2 scheerders zijn niemand een scheerwinkel mag beginnen dan de reeds bestaande . 

Idem dat indien de schoolmeester van Marken het scheren zou willen uitoefenen dit mag doen en dat niemand buiten 

hem dit beroep zal mogen uitoefenen. 

 

31 maart 1768 

Waarschap 

Corn. Coppenol    2 Bruyn Harmensz  1 

 

Vroedschappen 

Claas Maartensz    3 Corn Amilius  3 

Simon Carman    3 jacob Smit  3 

Corn. Goezinne    2 Corn Coppenol  2 

Claas Stokkemaker   2 Bruyn Harmensz  2 

Gerrit Reysma    2 Gerrit Rol  1 

Hendrik Staal    1 Corn Cabel  1 

 

Weesmoeders 

Claartje Jans    1 Grietje Pieters  1 

 

23 maart 1769 

Waarschap 

Bruyn Harmensz    2 Claas Stokkemaker 1 

 

Vroedschap 

Corn. Goezinne    3 Corn Coppenol  3 

Claas Stokkemaker   3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit Reytsma    3 Gerrit Rol  2 

Hendrik Staal    2 Corn Cabel  2 

Claas Maartensz    1 Corn Amilius  1 

Simon Carman    1 Jacob Smit  1 

 



Weesmoeders 

Grietje Pieters    2 

 

17 februari 1770 

In de vroedschap verschenen de ouderlingen Jan Heyndrikse en Jan Sint meldende dat dominee Daniel van Diepe 

beroepen is tot Velsen. Verzoeken voorts een nieuwe proponent te mogen opvoeren. Hetgeen goedgekeurd word. De 

nieuwe predikant zal 600 gld p.j. aan tractement mogen ontvangen. 

 

12 april 1770 

Waarschappen 

Claas Stokkemaker   2 Corn Goezinne  1 

 

Vroedschap 

Gerrit Rol    3 Hendrik Staal  3 

Corn. Cabel    3 Claas Maartensz   2 

Corn. Amilius    2 Simon Carman  2 

Jacob Smit    2 Corn. Goezinne  1 

Corn. Coppenol    1 Claas Stokkemaker  1 

Bruyn Harmese    1 Gerrit Reysma  1 

 

Weesmoeders 

Grietje Gruys    2 Maartje Crook    1 

 

27 mei 1770 

Copy beroepingsbrief Johannis Schouten (leiden) tot predikant te Uitgeest. 

 

31 mei 1770 

Gys Hendriksz en Jan Sint ouderlingen en gecomm. van de kerkenraad van Uitgeest vragen de regenten van Uitgeest 

approbatie voor hun proponent Johannis Schouten. De approbatie wordt verleend. 

 

28 maart 1771 

Waarschap 

Corn. Goezinnen    2 Corn Cabel  1 

 

Vroedschap 

Claas Maartensz    3 Corn Amilius  3 

Zimon Carman    3 Jacob Smit  3 

Corn Goezinne    2 Corn Coppenol  2 

Claas Stokkemaker   2 Bruyn Harmensz  2 

Gerrit Reytsma    2 Corn Cabel  1 

Gerrit Rol    1 Claas Aldersz  1 

Heyn van Leyde    1 Gerrit Bakker  1 

 

Weesmoeders 

Maartje Krook    2 Josyntje Claaz  1 

 

16 april 1772 

Waarschap 

Corn Kabel    2 Corn Coppenol  1 

 

Vroedschap 

Corn Goezinne    3 Corn Coppenol  3 

Claas Stokkemaker   3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit Reytsma    3 Corn Cabel  2 

Gerrit Rol    2 Claas Alderse  2 

Heyn van Leyde    2 Gerrit Bakker  2 

Corn Amilius    1 Simon Carman  1 

Jacob Smit    1 Arien Jansz  1 

Steffe Cabel    1 

 



Weesmoeders 

Jesyntje Claas    2 Jannetje Aldersz   1 

 

8 april 1773 

Waarschap 

Corn Coppenol    2 dito     1 

 

Vroedschap 

Corn Kabel    3 Gerrit Rol  3 

Claas Aldertsz    3 Hendrik van Leyden  3 

Gerrit Bakker    3 Corn Amilius  2 

Simon Carman    2 Jacob Smit  2 

Arien Jansz    2 Corn Goezinnen  1 

Corn Coppenol    1 Claas Stokkemaker  1 

Bruyn Harmesz    1 Gerrit Reytsma  1 

 

Weesmoeder 

Jannetje Alderz    2 Claartje Jansz  1 

 

1 mei 1773 

Door schout,waarschappen, schepenen en de vroedschap worden door middel van loting bij tourbeurt aangesteld de 

schout Amilius en Corn Goezinne, regerend schepen, tot warsman  voor de jaren 1773 en 1774. Zij zullen 1/5 van de 

netto inkomsten genieten en het dorp 4/5 

 

1773 

Regenten besluiten het veer op Haarlem en de zaterdagsbeurt op Alkmaar te verlenen aan Aris Coopman & Fop 

Cornelisz voor een recognitie van f.2:10:0 p.j. 

 

31 maart 1774 

Waarschap 

Claas Stokkemaker   2 Corn Goezinne  1 

 

Vroedschap 

Corn Amilius    3 Simon Karman  3 

Jacob Smit    3 Arien Jansz  3 

Corn Goezinne    2 Corn Coppenol  2 

Claas Stokkemaker   2 Bruyn Harmensz  2 

Gerrit Reytsma    2 Corn Kabel  1 

Gerrit Rol    1 Claas Aldertsz  1 

Hendrik van Leyde   1 Gerrit Bakker  1 

 

Weesmoeder 

Claartje Jans    2 Grietje Alderts   1 

 

31 maart 1774 

De vroedschap besluit Corn Bak te dagvaarden indien deze zijn schot niet betaald. 

 

18 december 1774 

Het veer op Amsterdam en verder wordt aan Fop Cornelisz verleend voor een recognitie van f.4:0:0 p.j. Dit veer was 

voorheen aan Dirk Wemmer verleend geweest. 

 

28 januari 1775 

Frans Jansz wordt door regenten aangesteld tot nachtwaker tegen een tractement van f.10:0:0 per kwartaal. Hij wordt 

tevens aangesteld tot turftonder. 

 

13 april 1775 

Waarschap 

Corn Goezinne    2 Gerrit Reytsma  1 

 

Vroedschap 



Corn Goezinne    3 Corn Koppenol  3 

Claas Stokkemaker   3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit Reytsma    3 Corn Kabel  2 

Gerrit Rol    2 Claas Aldertsz  2 

Hendrik van Leyde   2 Gerrit Bakker  2 

Corn Amilius    1 Zyme Karman  1 

Jacob Smit    1 Arien Jansz  1 

Pieter de Boer    1 

 

Weesmoeder 

Grietje Aldertsz    2 Jesyntje (Aldersts ?)  1 

 

4 mei 1775 

Schout Dirk Amilius verzoekt de regenten als ambachtsheren dat hij vanwege zijn hoge ouderdom assistentie verleend 

wordt in het schout en gerechtsbode ambt door zijn zoon Cornelis Amilius. Het verzoek wordt toegestaan. 

 

4 april 1776 

Waarschap 

Gerrit Reytsma    2 Corn Coppenol  1 

 

Vroedschap 

Corn Kabel    3 Gerrit Rol  3 

Claas Aldertsz    3 Hendrik van Leyde  3 

Gerrit Bakker    3 Corn Amilius  2 

Syme Karman    2 Jacob Smit  2 

Arien Jansz    2 Pieter de Boer  2 

Corn Goezinne    1 Corn Coppenol  1 

Claas Stokkemaker   1 Bruyn Harmensz  1 

Gerrit Reytsma         1 

 

Weesmoeders 

Jesyntje     2 Jannetje Alders  1 

 

27 april 1776 

Het tractement van de schoolmeester van Marken, Pieter Grotes, wordt verhoogd met 25 gld. 

 

3 december 1776 

Regenten stellen Cornelis Bloem aan tot overzetter en overvoerder van personen over de tochtsloot van Knollendam op 

de Starmeerdyk. Niemand anders mag personen overzetten op boete van 42 Kennemer schellingen ten laste van de 

overzetter en 10 stuivers per persoon. 

De overzetter zal p.p. 2 duiten overdag en 6 na zonsondergang mogen vragen. Als de molens 'geswigt' gaan zal hij p.p. 

4 duiten genieten. Kerkgangers half geld. 

 

19 maart 1777 

Copy brief van de fabriekhouders, zynde de blokken- en stokkemakers d.d. 13 maart 1777 . 

“Dat de geregtsbode gelieve voor te dragen aan president burgemeester off waarschap voor de laatste reys of de 

vroetschap. Sal voorzien dat de nieuw verkooren schipper op Haarlem en Alkmaar met den eersten een schuyt sal 

hebben om te varen zoo even gemelt na behooren spoedig te bevaaren. En off de vroetschap binnen den tyd van agt 

dagen een order of reglement stellen of geven op die veeren waar op die schippers van Uytgeest syn gestelt te bevaaren 

opdat en schipper en koopman haar daar na kan reguleeren.” 

 

“en verders is by de vroetschap geresolveert een reglement of order te stellen op het vaare van de schippers en is niet op 

geresolveert alzoo Heynderik van Leyden een van de fabriekhouders uyt de vroetschap is weggegaan.” 

 

27 maart 1777 

Waarschap 

Corn Coppenol 

 

Vroedschap 

Corn Amilius  3 Syme Karman  3 Jacob Smit  3 



Arien Jansz  3 Corn Goesinne  2 Corn Coppenol  2 

Claas Stokkemaker  2 Bruyn Harmensz   2 Gerrit Reytsma  2 

Corn Kabel  1 Gerrit Rol  1 Claas Aldertsz  1 

Hendr v Leyde    1 Geerit Jansz Bakker  1 

 

Weesmoeders 

Jannetje Alders   2 Maartje Reytsma   1 

 

5 juni 1777 

Cornelis Coppenol en Gerrit Reytsma worden gecommitteerd tot het opstellen van een reglement voor de schippers tot 

genoegen van de fabriekhouders. 

 

1 mei 1777 

Schuldbekentenis van de regenten als ambachtsheren van Uitgeest voor een bedrag van 200 gld, bekomen van Aaltje 

Janz Waagmeester en Tryntje Jacobz Waagmeester, wonende tot Markenbinnen. Rente 3%. Voorwaarde onderhoud 

voor 100 jaar van hun beider graven in de kerk van Uitgeest H no: 5 getekend Corn Coppenol en Claas Stokkemaker 

 

3 november 1778 

Johannes Prins en Jan Ruys worden aangesteld tot veerschipper op Alkmaar door de regenten in kwaliteit als 

ambachtsheren. Recognitie 4 gld p.j. 

 

15 september 1783 

Schuldbekentenis als 1 mei 1777 aan Tryntje Klaas Breeuwen, weduwe van Steffen Cabel en Antje Bruyns voor een 

bedrag van 300 gld rente 3%. Het bedrag zal na overlijden van beider vervallen aan het ambacht. Voorwaarde 

onderhoud van hun graven voor 100 jaren. De graven zijn N no. 4 en 5. 

 

11 maart 1778 

Waarnemend secretaris Claas Stokkemaker zal voortaan i.p.v 1/3 part nu 1/2 genieten van de inkomsten uit het ambt, 

beginnende op 1-1-1778. 

 

1778 

Willem Pietersz Stroop tot turftonder aangesteld. 

 

16 april 1778 

Waarschappen 

Claas Stokkemaker 2 Corn Goezinne  1 

 

Vroedschappen 

Corn Goezinne  3 Corn Coppenol  3 Claas Stokkemaker 3 

Gerrit Reytsma  3 Bruyn Harmensz  3 Corn Kabel  2 

Gerrit Rol  2 Claas Alderts  2 Heyndrik van Leyde 2 

Gerrit Jansz Bakker  2 Corn Amilius  1 Zyme Carman  1 

Jacob Smit  1 Arien Jansz  1 Corn Poulisz Cabel 1 

 

Weesmoeders 

Maartje Reytsma  2 Maartje Jacobz  1 

 

29 juli 1778 

Schout Amilius is overleden. Waarschappen beneffens schepenen en vroedschappen stellen het ambt van schout en 

gerechtsbode vacant. De condities luiden dat de sollicitant uit de regering of burgerstand afkomstig is en dat hij nog 

zijn vrouw of kind nering doende is. Het tractement van f.125 zal aan het dorp vervallen. De nieuwe schout zal alle 

werkzaamheden voor het dorp gratis doen.  

Schout en schepenen zullen op iedere laatste dinsdag rechtdag doen 

Als het ykjaar is zullen de assisterende schepenen vrij zijn daarvoor aan de schout te betalen. 

Op de kermis zal niemand kramen mogen opbouwen zonder permissie van waarschappen. 

Het schout en Boodsambt zal tot wederopzegging aan het ambacht blijven. 

 

15 augustus 1778 

Waarschappen, schepenen en vroedschappen stellen Gerrit Reytsma aan tot schout en gerechtsbode. Conditie 3/10 van 

de revenuen zijn voor Reytsma. 



 

1 april 1779 

Waarschap 

Corn Goesinne  2 Corn Kabel  1 

 

Vroedschap 

Gerrit Kabel  3 Gerrit Rol  3 Claas Aldertsz  3 

Heyndrik van Leyden 3 Gerrit Jansz Bakker  3 

Corn Amilius  2 Symon Carman  2 Jacob Smit  2 

Arien Jansz  2 Corn Poulisz Cabel  2 

Corn Goezinnen  1 Corn Coppenol  1 Claas Stokkemaker  1 

Gerrit Reytsma  1 Bruyn Harmensz  1 

 

Weesmoeders 

Maartje Jacobs  2 Engeltje Heyndriks  1 

 

Mr Aarnout Aalmies mag voor de tijd van 1 jaar het dorpsmeesteren uitoefenen. 

 

De weduwe Gerret Blank wordt toegestaan een kinderschooltje in haar huis te houden. 

 

1 mei 1779 

President waarschap Corn Goezinne, thans heemraad van de Nieuwendam en Schardam zal de rekening bijwonen op de 

1e woensdag 1779. Voorts wordt besloten dat voortaan de oudste waarschap voor een jaar heemraad zal zijn. 

 

1781 

Ambachtsheren stellen Gerrit van Leyden aan tot schout en gerechtsbode. Hij zal van alle daaruit vloeiende 

emolumenten 1/3 part genieten. De werkzaamheden voor het dorp zal hij gratis moeten uitvoeren. 

 

15 april 1781 

Gerrit van Leyden zal uit het ambt van schout en bode nu genieten 45%. 

 

1 januari 1783 

Idem nu gesteld op 50%. 

 

23 maart 1780 

Waarschap 

Corn Kabel  2 Corn Coppenol  1 

 

Vroedschap 

Corn Amilius  3 Symon Carman  3 Jacob Smit  3 

Arien Jansz  3 Corn Poulisz Cabel  3 

Corn Goezinne  2 Corn Coppenol  2 Claas Blokkemaker  2 

Bruyn Harmensz  2 Gerrit van Leyden  2 

Corn Cabel  1 Gerrit Rol  1 Klaas Aldertsz  1 

Hendrik van Leyden   1 Gerrit Jansz Bakker  1 

 

Weesmoeders 

Engeltje Hendriks 2 Claartje Jans  1 

 

Aan het ambacht aangesteld Corn Cabel. 

 

29 april 1780 

Dirk Jansz Visser tot turftonder van Markenbinnen aangesteld. 

 

9 september 1780 

Jan van der Colve tot turftonder aangesteld. 

 

Floris Brat tot dorpswaker aangesteld. 

 

12 april 1781 



Waarschappen 

Corn cabel  2 Simon Carman  1 

 

Vroedschap 

Corn Goezinne  3 Claas Stokkemaker 3 Bruyn Harmensz  3 

Gerrit van Leyden 3 Corn Kabel  2 Gerrit Rol  2 

Claas Aldertsz  2 Hendrik v Leyden 2 Gerrit Jansz Bakker  2 

Corn Amilius  1 Simon Carman  1 Jacob Smit  1 

Arien Jansz  1 Corn Poulisz cabel 1 

 

Weesmoeders 

Claartje Jans  2 Aagje Bakkers  1 

 

16 november 1781 

Ambachtsheren van Uitgeest staan op verzoek van Pieter Hendriksz Besse en Jacob Gerritsz Rol, ouderlingen van 

Markenbinnen, wegens het vertrek van de predikant aldaar, 'hantopening om te laten predike' toe. 

 

25 februari 1782 

Ambachtsheren approberen de kandidaat van de Classis van Hoorn en de kerkenraad van Markenbinnen : Jacobus 

Tasman. 

 

14 december 1781 

Gerrit van leyde wordt door de regenten benoemd tot secretaris i.p.v. Claas Stokkemaker die bedankt heeft. 

Conditie 45% van de emolumenten. Hij hoeft geen recognitiegelden te betalen. Dorpszaken moeten gratis worden 

verricht. 

 

in de marge: 

17 april 1783  50% vanaf 1 jan 1783 

 

Gerrit van Leyden tot gaarder Hontsbosse en Uitwaterende Sluizen aangesteld voor het jaar 1782. Tractement voor 

Hondsbosse en Uitwaterende sluizen 30 gld en van't dykgeld 10 gld p.j. 

 

in de marge: 

1 jan 1782 Gerrit van Leyde bedankt als gaarder. Cornelis Goezinne nu aangesteld. 

 

Tot verpondingsgaarder Corn Poulisz Kabel aangesteld. Blijkt reeds gaarder te zijn. Tractement 90 gld per consent. 

 

 

Tot gaarder 100ste en 200ste penning aangesteld Simon Karman. Tractement 90 gld beneffens Corn Goezinne die reeds 

ontvanger is. 

 

Een ieder die geld aan de weeskamer heeft uitstaan zal deze halen en moeten betalen 1/2% of 10 stuivers van't honderd 

tot onderhoud van de weeskamer. 

 

25 februari 1782 

Voor ambachtsheren verschenen Hendrik van Leyden en Simon Karman verklarende zich borg te stellen voor Gerrit 

van Leyden, waarnemend secretaris en derhalve ontvanger van de collective middelen. 

 

25 januari 1782 

Pieter Grotes, schoolmeester te Markenbinnen bedankt. De funktie wordt vacant gesteld hetgeen bekend zal worden 

gemaakt in de Haarlemse kranten. 

 

4 maart 1782 

Regenten en kerkenraad van Markenbinnen nomineren tot het schoolmeestersambt Cornelis van der Oort, 

schoolmeester te Grosthuyzen, Jan Peeting, schoolmeester te West-Knollendam en Abraham Vroeg wonende te Wyk 

op Zee. 

 

13 maart 1782 

Jan Peeting is niet verschenen, en reeds naar Friesland vertrokken. De overige sollicitanten hebben hun gaven laten zien 

en horen. Beroepen wordt Cornelis van der Oort.  



Het tractement blijft 75 gld p.j. 

 

28 maart 1782 

Waarschap 

Simon Karman  2 Kornelis Goezinne 1 

 

Vroedschap 

Kornelis Kabel  3 Gerit Rol  3 Klaas Aldertsz  3 

Hendr van Leyden 3 Gerrit Jansz Bakker  3 Corn Amilius  2 

Simon Karman  2 Jacob Smit  2 Arie Jansz  2 

Korn Poulisz Kabel  2 Corn Goezinnen  1 Klaas Stokkemaker 1 

Gerrit van Leyden 1 Maarte Bakker  1 Pieter Waagen  1 

 

Weesmoeders 

Aagje Bakkers  2 Aafje Joosten  1 

 

24 september 1782 

De Lutherse Gemeente van De Rijp wordt toegestaan ter onderhoud van hun kerk een collecte te Uitgeest te houden 

mits afrekening voor de secretaris van Uitgeest zal geschieden. 

 

Besloten wordt op verzoek van Pieter Sonye 'markant, wonende tot Alkmaar' dat de gewone veilingen om beurten in de 

verschillende herbergen zullen plaatsvinden 

 

Besloten wordt dat indien Dirk Biesterbos, chirurgyn alhier, komt te overlyden of van woonplaats veranderd, zyn huis 

mag worden verkocht met de vryheid om daarin een chirurgynswinkel in te houden. 

 

Gekeurd en geordonneerd wordt dat een ieder die vee in het schuthok zal komen te hebben boven het schutgeld zal 

moeten betalen de kosten voor praamhuur, oppassen etc. 

 

17 april 1783 

Waarschappen 

Cornelis Goezinnen 2 Corn Poulisz Kabel 1 

 

Vroedschap 

Corn Amilius  3 Simon Karman  3 Jacob Smit  3 

Arie Jansz  3 Corn Poulisz Kabel 3 Corn Goezinne  2 

Klaas Stokkemaker 2 Gerrit van leyden  2 Maarte Bakker  2 

Pieter Wagen  2 Corn Kabel  1 Jacob Rol  1 

Klaas Bonkenburg 1 Hendrik van Leyden 1 Gerrit Jansz Bakker 1 

 

Weesmoeders 

Aafje Joosten  2 Engeltje Hendrikse Visser 1 

 

29 maart 1783 

Wegens 'onpastelikheyd' en ouderdom van schoolmeester Jan van Petten wordt Hendrik Amse, collecteur, aangesteld 

de school te bedienen . De overige posten zal de schoolmeester blijven bedienen en zijn gewone tractement behouden. 

Amse zal wekelijks 1 gld aan Jan van Petten betalen en daarvoor zal Amse boven het normale schoolgeld 21 gld. 

jaarlijks ontvangen. 

 

31 maart 1783 

Voor regenten verschenen predikant Joh.Schouten en Pieter Kluft, ouderling en Pieter Kabel, diaken, allen 

gecommitteerd door de kerkenraad van Uitgeest. Men betoogt dat de kerkenraad het genomen besluit van de regenten 

inzake de schoolmeester ten hoogste goedkeurd en dat men de nieuw aangestelde schoolmeester enige artikelen 

betreffende zijn verplichtigingen zou voorschrijven. De predikant heeft reeds een concept gemaakt hetgeen de 

goedkeuring krijgt van regenten. Besloten wordt om uit dit concept en de artikelen van 19 july 1645 een nieuw 

ordonnantie voor de schoolmeester te maken. 

 

6 mei 1783 

Regenten besluiten dat het jaarlijks tractement voor de chirurgyn, die het weeshuis en armen bediend en al wat het dorp 

aangaat, 60 gld. zal bedragen . Extra ontvangsten alleen by beenbreuken, koudvuur en kanker. 



 

22 augustus 1783 

Besloten wordt dat de jongst regerend burgemeester commissie zal hebben als heemraad van de Hoogendam tot 

Zaandam. 

 

Reglement vastgesteld voor de schoolmeesters van Uitgeest en Markenbinnen, tevens als 

voorzanger, kosters, doodgravers, klokluiders en opwinders. 

 

1. 

S'morgens en s'avonds zal met het zingen van een psalm geeindigd worden.  Tijden: 9.00-12.00 uur en 13.00-16.00. 

De schoolmeester zal letten of alle kinderen wel aanwezig zijn, zo niet, vernemen wat de oorzaak daarvan is en voorts 

daarnaar te handelen. 

2. 

Hij zal de kinderen van jongst af aan het lezen en opzeggen van Onze Vader, de twaalf artikelen van het geloof, de 10 

geboden, het morgen en avondgebed en het gebed voor en na het eten. 

3. 

De bekwaamste van de scholieren die van het Geref. geloof zyn zullen zij de vragen in de Categismus doen leren. 

Zondag in de kerk openbaar opgezegd worden. De kleinste kinderen zullen zij eerst leren enig compendium of kort 

begrip van de Categismus en haar daar in oefenen (in de marge stond:& dog buiten de ordinaire schooltyd.) 

4. 

Zij zullen de bekwaamste kinderen psalmen leren zingen en over de categismus vragen en antwoorden oefenen en 

bekwaam maken om in de kerk te zingen en antwoorden van de kerkelyke categismus (in de marge stond: Ampliatie als 

art:3) 

5. 

In de handhaving van de disipline mag men niet te wreed maar ook niet te zacht optreden. Het oormerk zal zyn 

verbetering en bescheidenheid, teerheid en de humeuren der kinderen gematigd. Gebruikt mogen worden de roede en 

de plak, overeenkomstig met de huisdissipline van de ouders, welke de predikant by gelegenheid daartoe vermaand 

zullen worden. De ouders zullen zo hun kinderen aan de schoolmeesters overgeven en indien hun kinderen gestraft 

worden daar niet ontstelt over wezen. 

6. 

De schoolmeesters zullen niet toestaan dat de Roomse kinderen Roomse boeken, rozekransen, beeldjes, kruizen, 

schilderytjes etc. in de scholen zullen brengen. Voorts zullen de schoolmeesters toezien dat deze kinderen de geref. 

kinderen niet zouden kwellen, lasteren, verdoemen of enige bijgelovigheden in planten . Op straffe van vermaning 

en uit de school gezet te worden. (in de marge: geheel geroyeerd ten dag alsboven.) 

7. 

Zullen er zorg voor dragen dat de kinderen niet de naam des Heren misbruiken , vloeken, zweren, lasteren, ontuchtig 

spreken, stelen, liegen, dobbelen, elkaar slaan, bijnamen geven, hun of hun ouders of vrienden fouten verwijten of enig 

andere onregelmatigheid, ontuchtigheid etc. 

8. 

Zy zullen de kinderen vlijt en godsvrees leren. De ouders, predikanten, meesters, magistraten de nodige respect 

betuigen. 

9 

De schoolmeesters zullen jaarlijks in de Paas-, Pinkster kermis- en kersttijdweken en elke donderdagmiddag vry mogen 

zyn. Zaterdagmiddag na 3 uur. 

10. 

Zy zullen de pennen van de kinderen snyden en de schriften van de kinderen die leren schrijven, alle weken voor haar 

te doen vertonen en deze te nummeren van de beste tot de geringste om zo de kinderen vorderingen aan te moedigen. 

Iedere 1e dinsdag van de maand zullen zy de leerlingen een nieuw voorschrift moeten leveren met ieders naam en 

dagtekening. Voor elk schrift zullen zij 4 duiten genieten. 

11. 

Schoolgeld: 

per kind dat leert lezen p.week  0:0:8 

voor spellen p.week    0:0:8 

voor schryven p.week    0:1:0 

voor cyfferen p.week    0:2:0 

Kinderen van ouders die van de armen leven zijn hiervan vrijgesteld. 

12. 

De schoolmeesters zullen de kerkdienst waarnemen zoals door de kerkenraad bevolen wordt. 

13. 



Zy zullen als er godsdienst gehouden wordt de klok luiden. Te Uitgeest voor de eerste reis de kleine klok en voor de 2e 

reis de grote. Die van Marken de 1e, 2e en 3e reis. Tevens zullen zy het uurwerk opwinden en aan de gang houden en 

zorgen dat het op tyd loopt. 

14. 

Zy zullen ook het openen en dichten van de graven doen op zodanig salaris als daar van ouds voor gold 

Zy zullen zich voorts gedragen als een goed schoolmeester, voorzanger, koster en doodgraver toestaat en behoord te 

doen 

Get: secr J.Evenbly (voor het eerst) 

 

N.B. de nadere amplicatie van dit reglement te zien in de resolutie van donderdag 21 okt 1784 

 

Dit reglement nog geamplieerd 13 mei 1802 met het volgende artikel 

16. 

De schoolmeester zal in het schoolhuis wonen en zulks niet verkiezende zal het huis ten voordele van het dorp verhuurd 

worden. 

 

2 april 1784 

Vroedschap. 

Absent Jacob Smit en Arie Jansen 

Areyntje Alberts (Ursem) wordt tot vroedvrouw beroepen. De secretaris wordt opgedragen haar per brief dit besluit 

bekend te maken. 

 

8 april 1784 

Vroedschap. Absent 3 leden 

Vroedschap Goezinne meldt dat de beroepen vroedvrouw genegen is te komen mits dat geen andere vroedvrouw of 

meester dan haar zelf zal worden toegelaten op boete van 4 gld per keer waarvan de helft voor haar en de helft voor de 

armen. Dit wordt toegestaan er zal een ordonnantie worden vervaardigd. 

 

Regenten als ambachtsheren stellen aan: 

Waarschap 

Corn Poulisz Kabel 2 Corn Kabel  1 

 

Vroedschap 

Corn.Goezinne  3 Klaas Stokkemaker 3 Jan Evenbly  3 

Maarten Bakker  3 Pieter Wagen  3 Corn Kabel  2 

Jacob Rol  2 Klaas Bonkenburg 2 Hendrik v Leyden 2 

Gerrit Jansz Bakker  2 Corn Aemilius  1 Simon Karman  1 

Jacob Smit  2 Arie Jansz  1 Corn Poulisz Kabel  1 

 

Weesmoeders 

Engeltje Hendrikse Visser 2 Neeltje Goezinnen  1 

 

1 mei 1784 

Vergadering gehouden door de vroedschapsleden. Absent Corn Goezinnen, Hendrik van Leyden, Gerrit Jansz Bakker 

en Arie Jansz 

 

Myntje Alberts wordt door de vroedschap in kwaliteit als ambachtsheren van Uitgeest tot vroedvrouw beëdigd 

 

Instructie voor de vroedvrouw 

1. 

Zy zal ten alle tyden en op de 1e aanzoeking de vrouwen haar hulp moeten bedienen. De onvermogenden zal zij voor 

niet assisteren. 

2. 

Zy zal niet buiten de jurisdictie mogen begeven dan alleen na permissie van de schout of heren burgemeesteren 

3. 

Zy zal verplicht zyn geheimhouding te bewaren inzake de bevalling van een ongehuwde vrouw. Zy zal behoorlijke 

attestatie maken. 

4. 

Bij ongehuwde vrouwen zal zy voor tot behandeling over te gaan onder eed de naam van de vader verlangen. 

5. 



Indien tydens de bevalling moeilijkheden ontstaan zal zy tydig de hulp van een vroedmeester inroepen. 

6. 

Zy zal niet eerder mogen vertrekken dan na 6 weken na behoorlijke melding aan de schout of de heren burgemeesters 

zodat men in de tussentyd een nieuwe vroedvrouw kan beroepen. 

7. 

Zy zal schout, burgemeesters, schepenen en vroedschappen de nodige eerbied betonen. 

 

Hierop legt Myntje Alberts de eed af aan de schout. Hierna leest de schout een ordonnantie voor van burgemeesters, 

schepenen met voorkennis en goedkeuring van de vroedschap voor: Dat wanneer de ingezetenen menen tydens de 

bevalling een andere vroedvrouw of vroedmeester dan de door de regering aangestelde vroedvrouw te roepen zij 

daarvoor 4 gld moeten betalen. De helft voor de vroedvrouw en de andere helft voor de armen. 

 

Burgemeester Corn Poulisz Cabel meldt dat er veel krotwoningen zyn, “waarin de jonge luyden tot verleydinge gebragt 

en daardoor veel onbehoorlykheden wierden gepleegt, allen het welke is strekkende tot 

groot nadeel van deze heerlykheyd”. Hij vraagt of het niet dienstig zou zyn daar iets tegen te doen. Besloten wordt 

“dewyl het zig wel het meeste omtrent zodanige personen die van de armen trekken uytstrekt de armvoogden te 

verzoeken op dezelve wel degelyk agt te geven en daar van te onderhouden en ingevalle van weygeringe off het zelve 

niet nalatende daarvoor de hand te stoppen en geen alimentatie te doen”. 

 

De schout meldt dat hy benaderd was door schout van Veen met het verzoek om gelijk als die van Castricum, 

Heemskerk, Akersloot en Limmen het placcaatgeld dat jaarlijk aan de secretaris van de baljuw wordt betaald, niet meer 

te betalen. De regenten stemmen toe. 

 

De schout brengt voorts naar voren dat  er jaarlyks aan de baljuw het hoengeld wordt betaald, waarmee ieder huis of 

huisgezin is belast. En aangezien er vroeger meer huizen en gezinnen waren als tegenwoordig zou dit bedrag dan ook 

nu lager dan toen moeten zijn. Het blijkt dat het tekortkomende hoengeld uit de kas van het dorp wordt betaald. 

Vroedschap Kabel meldt voorts dat de regenten vanouds dit hoengeld gaarden zonder hiervoor iets te ontvangen. 

Men besluit de zaak nader te onderzoeken en te proberen dat de baljuw niet meer hoengeld zal verkrygen dan dat er 

huisgezinnen zyn en voorts het innen af te stoten. 

 

De schout meldt dat het met de toestand van de dorpskas niet gunstig is gesteld. Hij stelt voor een fonds in te stellen 

waaruit ook de armen gealimenteerd kunnen worden. Dit fonds zal bestaan uit gelden voortgekomen uit de opbrengst 

van de verkoop van haardas. Schout zal dit bespreken met een Brabantse asschipper 

 

22 mei 1784 

Vroedschap. absent Pieter Wagen, Hendrik van Leyden, Arie Jansz, Cornelis Goezinne, Claas Bonkenburg, Jacob Smit 

en Jacob Rol. 

 

Vroedschap Corn Poulisz Kabel stelt voor maatregelen te nemen omtrent het yken van maten, kannen, ellen en 

gewichten. De burgemeesters hadden dit aan de ykmeesters van Alkmaar verzocht, doch deze eisen hoger ijkloon. Het 

zal beter zyn dit voortaan zelf te doen. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Door dezelfde voorts naar voren gebracht dat Cornelis Bak voor de electie van schepen heeft bedankt. Men besluit een 

nieuwe aan te stellen : Claas Bonkenburg. 

 

Een beslissing over het verbeteren of vernieuwen van de school wordt uitgesteld doch men besluit evenwel de 

wijzerborden van de toren te vernieuwen. 

 

23 juni 1784 

Burgemeesters melden dat inzake het yken van de maten en gewichten men geen ykers beneden de prys van die van 

Alkmaar heeft kunnen bekomen. 

 

Er wordt een commissie ingesteld die het betalen van het hoengeld en placcaatgeld zal onderzoeken. Benoemd worden 

Corn Poulisz Cabel en de schout Evenbly. 

 

Geconstateerd wordt dat er vele restanten zyn in de gaarboeken van de 100ste en 200ste penning. Men besluit desnoods 

tot parate executie over te gaan. De schout als bode wordt hiertoe geauthoriseerd. 

 

Het ambtgeld van het schoutsambt blijkt minder op te brengen dan de verponding hierover. Men besluit een rekest of 

memorie van doleantie te presenteren. 



 

Kerkmeesters worden toegestaan de kerk te verhogen. 

 

10 juli 1784 

Vroedschap. Absent Hendrik van Leyden, Arie Jansz, Symon Karman, Gerrit 

Bakker, Cornelis Aemilius, Jacob Rol en Jacob Smit.• 

 

Corn Poulisz Cabel en de schout doen rapport van hun commissie inzake het hoen- en placcaatgeld. 

Inzake het hoengeld: de baljuw heeft het ontvangen geld overgenomen en een lijstje van de restanten. Hij zal dit nader 

bezien en er over schrijven. 

Inzake het placcaatgeld: De baljuw heeft geantwoord dat het zijn zaak niet was maar die van zijn secretaris. 

 

Corn Poulisz Cabel vraagt voorts hoe in de toekomst te handelen indien de baljuw er op mocht blijven staan dat het 

hoengeld uit de dorpskas zou worden betaald. Men besluit de restanten niet te betalen 

In de marge stond: Nader besloten met de baljuw tot een vergelijk te komen. Het restant van 1784 zal nog betaald 

worden ter waarde van 20 gld. Corn poulisz cabel wordt hiermee belast (8 sept 1784). 

 

Dezelfde meldt voorts dat de bode nog eens ten overvloede in opdracht van de verpondingsmeesters is rondgegaan 

inzake de achterstallige betalers. De lieden hebben goede belofte gedaan voor de komende rechtdag te betalen. 

Men besluit dat indien dit niet het geval mocht zyn dat tot executie zal worden overgegaan. 

 

Er is een dispuut gerezen tussen dijkmeesters en Corn Goezinne . Dijkmeesters willen zelf hun dijkgelden garen. 

Goezinne was echter hiertoe door de regenten aangesteld. Corn Goezinne bedankt evenwel doch krijgt zijn tractement 

van 40 gld. 

 

Hendrik van Leyden zal op de komende rechtdag gedagvaard worden inzake zyn onwilligheid de schot te betalen. 

 

29 juli 1784 

Vroedschap. Absent Jacob Smit, Jacob Rol, Ary Jansz, Gerrit Bakker, Maarten Bakker, Hendrik van Leyde en Claas 

Stokkemaker. 

 

Corn Poulisz Cabel meldt dat Hendrik van Leyden zyn schot heeft betaald. 

Hij weigert echter de kosten te betalen (zegels schout en bode). Men besluit hem voor deze kosten te dagvaarden. 

 

Toegestaan wordt dat Frederik Lingerak in augustus met de zweep mag draven. 

 

17 augustus 1784 

Vroedschap. Absent : Claas Stokkemaker, H.v.Leyden, Jacob Smit, Jacob Rol en Ary Jansz. 

 

De president legt aan de vroedschap voor dat schoolmeester Jan van Petten heeft bedankt als schoolmeester. De 

kerkenraad heeft reeds een commissie benoemd en vraagt of de regenten dit eveneens willen doen om 

gezamenlijk een nieuwe schoolmeester te beroepen. Men besluit geen aparte commissie uit de vroedschap samen te 

stellen aangezien er leden van de vroedschap tevens kerkenraad zijn.  

 

Corn Goezinne en Simon Karman worden gecommitteerd om de ijkmeester van De Rijp te gaan spreken of hij hier 

(tegen minder kosten dan die van Alkmaar) de maten en gewichten wil komen ijken. 

 

19 augustus 1784 

Vroedschap. Absent Hendrik van Leyden, Jacob Smit en Jacob Rol 

 

Samen met de kerkenraad wordt besloten een advertentie in de Haarlemse Courant te plaatsen voor een nieuwe 

schoolmeester. Tractement 140 gld. Men zal binnen 5 weken moeten verschijnen voor de vroedschap en kerkenraad. 

Burgemeester C.Cabel en ouderling Claas Aemilius worden opdracht gegeven om naar Jan van Petten te gaan om hem 

te vertellen dat men zijn ontslag heeft aanvaard en dat hij een som van 200 gld zal ontvangen, zijnde 4 gld p.week voor 

zijn onderhoud. Voorts uit de kas van de kerk of de diacony 100 gld, uit de privebeurs van de huidige kerkenraad 

f.24:15:0 en tot slot uit de privebeurs van de vroedschap f.85:15:0. 

 

8 september 1784 

Vroedschap. Absent: Jacob Smit, Jacob Rol, Claas Stokkemaker, Hendrik van Leyden, Symen Karman, Arien Jansz en 

Corn Goezinne. 



 

Besloten wordt een ashok te zetten in de rietderg a.h. einde van het Nieuwland. 

 

Gesproken wordt voorts wie tot examinatoren over de schoolmeester zal worden benoemd. Besloten wordt dat dit 

zullen zyn de burgemeesters en de kerkenraad. 

 

Besloten wordt voorts dat de “Franse tirannyen”, welke in de school geleerd worden, te verbieden 

 

23 september 1784 

Vroedschap. Absent: Corn Goezinne, Claas Bonkenburg, Hendrik van Leyden, Arie Jansz, Jacob Smit, Jacob Rol en 

Gerrit Bakker. 

 

Klapwaker Florus Brat bedankt. Men besluit de officie vacant te geven met het aanzetten van biljetten. 

 

Het blijkt dat weesvader Cornelis Neff de kinderen en andere personen i.h. weeshuis zeer slecht behandeld. Men besluit 

hem te ontslaan . Hij moet het huis ruimen. Het ambt zal vacant worden gesteld, hetgeen in de courant bekend zal 

worden gemaakt. 

 

 

28 september 1784 

Vroedschap. De meeste leden present. 

 

Er blijken 20 personen gesolliciteerd te hebben voor het schoolmeestersambt. Genomineerd worden Hendrik Winkelaar 

(Lisse), Claas Muntjewerff (West-Knollendam) en Gerrit van der Berg (Groet). Zy zullen ontboden worden op 7 

oktober a.s om geexamineerd te worden. 

 

7 oktober 1784 

Vroedschap en kerkenraad. Meeste leden present. 

 

De genomineerden voor het schoolmeestersambt, voorzanger en doodgraver zijn gezien en gehoord. Aangesteld wordt 

Hendrik Winkelaar, ondermeester te Lisse. 

 

12 oktober 1784 

Vroedschap. Meerderheid aanwezig. 

 

Gesproken werd over het haardas en het zetten van een ashok en de geboden 5 stuivers per harington door schipper 

Kemp. De zaak wordt aangehouden. 

 

21 oktober 1784 

Vroedschap. Meerderheid present 

 

Maarten Muys wordt tot klapwaker aangesteld. 

 

Het reglement voor de schoolmeester wordt aangevuld en gewijzigd. 

art 14 

Aanvullen achter de woorden 'wanneer er een lyk moet begraven worden en zal daarvoor genieten : 

voor 1 diep graf    : 1:10:0 

2 diep    : 2:10:0 

3 diep     : 3:10:0 

 

Graf voor een kind   : 0:16:0 (moet wel onder de arm gedragen worden) 

 

Uitrooien voor iedere kist   : 0:6:0 

 

Voor het verboeken van een graf : 0:8:0 

 

Tevens zal de schoolmeester t.b.v. de kerk voor ieder graf 1 gulden ontvangen. 

 

art.15 



De schoolmeester zal op de 1e aanmaning van de predikant de kerkenraad dagvaarden en wanneer deze vergaderd zyn 

deze in alles ten dienste staan. Hij zal geheimhouding bewaren . 

 

26 oktober 1784 

Vroedschap. Meerderheid present 

 

De predikant had a.d. kerkenraad bekend gemaakt dat het resolutieboek van de kerkenraad vol was en dat hij reeds een 

nieuw heeft besteld. De vroedschap besluit dat dit door de kerkenraad betaald moet worden. 

 

Cornelis Neeff, voormalig weesvader alhier, blijkt naar Bergen vertrokken, alwaar hij vandaan kwam. Hy verzoekt een 

akte van indemniteit, hetgeen geweigerd wordt. 

 

Tot weesvader worden genomineerd Jan Christiaan Muusman (Wormer), Pieter Dircksz de Geus (Wormer), Cornelis 

Houtappel (Haarlem) en Willebertus Henricus Fabricius. De laatste wordt aangesteld. 

 

13 november 1784 

Vroedschap. meerderheid present 

Men besluit voortaan geen chirurgyns meer toe te laten indien zij geen examen hebben afgelegd. 

 

Schepenen blijken dit jaar 3 dagen bij het ijken geassisteerd en ook geijkt te hebben. Men vraagt of de schepenen 

daarvoor geen dagloon zouden moeten krijgen aangezien voor het ijken een stuiver per stuk gevangen wordt. Men 

besluit dat schepenen de netto-opbrengst mogen hebben, na aftrek van de onkosten (timmerman, koperslager). 

 

Er wordt besloten een kast te laten maken waarin het ijk gereedschap zal worden opgeborgen. De schout zal de sleutel 

hiervan hebben. 

 

28 december 1784 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Er blijken 2 huisjes te koop te zyn 1 van Pieter Kraakman en 1 van de wed. Jan Mante. De vroedvrouw had verzocht of 

de regenten niet een van deze huisjes zouden kopen waar zij in zou kunnen gaan wonen. Burgemeester Claas Poulisz 

Cabel en schout Jan Evenbly worden hiermee belast. Het huisje van Mante mag niet meer kosten dan 220 gld en dat 

van Kraakman 280 gld. 

 

Naar voren wordt gebracht dat Hendrik Mink op 16e j.l. op de dag van de doleantie voor de regenten is verschenen 

nopende de schotting. Hij verweet de regenten ten onrechte schotgeld te innen van wylen Anthony Roest en dat indien 

de regenten om schot bij hem zouden komen hij hen 'de deur zoude uytdonderen'. Men besluit de zaak niet voor gezien. 

Geeist zal worden dat Mink zyn woorden zal herroepen, zo niet zal de zaak gemaintieneerd worden. 

 

8 januari 1785 

Vroedschap. Present: Claas Poulisz Cabel, Claas Cabel, Claas Aemilius, Corn.Goezinnen, M.Bakker, Gt.Bakker, 

Cl.Aldertsz.Bonkenburg, S.Kraakman en Jan Evenblij 

 

Naar voren gebracht dat de weesmeesters niets genieten voor het waarnemen van de weescapitalen en interest en dat 

van de uitstaande capitalen 3% wordt getrokken terwyl dit op andere plaatsen niet meer is dan 2,5%.  

Besloten wordt de weesmeesters voortaan voor de afgegeven interest zullen genieten de 10e penning. 

 

Hendrik Mink zal voor regenten gedaagd worden. Hij zal zyn woorden moeten intrekken en een boete betalen van 

minstens 3 gulden voor de armen. Bij weigering zal de zaak voor het Hof van Holland gedaagd worden. 

 

De achterstalligen voor de jaren 1781 tot 1783 zullen nog eens mondeling gesommeerd worden, indien dit niet helpt 

schriftelijk. Mocht men alsnog weigeren te betalen zal tot parate executie worden overgegaan. 

 

Er wordt een nieuw reglement voor de binnen weesvaders en moeders opgesteld. 

 

1. 

De kinderen van het weeshuis zullen de binnen en buiten weesvaders en moeders erkennen en deze benevens regenten 

van het dorp behoorlijk eren en 'reverentie' bewijzen. Zij zullen de binnen en buiten weesmoeders en vaders 

gehoorzamen zoals een kind aan zyn ouders verschuldigd is. Zij zullen de binnenweesvader en moeder van nu af aan 



vader en moeder noemen in plaats van Oom en Peetje en niets mogen doen zonder toestemming van de 

binnenweesvader. 

2. 

De kinderen zullen op de eerste roep van de binnenweesvader of moeder opstaan tenzy by ziekte, zodat ieder op de 

juiste tyd op hun werk zal zyn. Alvorens op het werk te verschynen moeten zy zich reinigen en wassen. Zy zullen 

zolang op het werk blyven totdat het schafttyd is of het morgenontbijt 

3. 

Indien zy in het weeshuis zyn gekomen om te ontbyten zullen zy zich onmiddelyk naar de kamer begeven waar men 

gewoon is te eten. Alvorens met het eten te beginnen zal door een van de bekwaamste kinderen, door weesvader 

verkozen, het morgengebed worden gelezen of gebeden. Vervolgens zal men in aanwezigheid van de weesvader en 

moeder gaan eten en drinken en hierna God danken alvorens naar het werk te gaan. Schaft tussen de middag als ontbyt. 

Hierna voor de 3e maal naar het werk begeven en daar blyven tot de tyd dat men gewoon is om met het werk te 

stoppen. Zullen zich wederom direct naar het weeshuis begeven tenzy daarvoor toestemming te hebben gehad om 

buiten te blijven. Zy moeten zich dan wel gedragen zonder geschreeuw of geweld op straffe van 8 dagen met een blok 

aan't been te moeten lopen. 

4. 

De kinderen groot of klein zullen de gehele week door hun werk met vlyt en yver moeten verrichten, zodat degene waar 

zij te werk zyn gesteld geen reden tot klagen heeft. Indien er toch klachten zyn zal naar behoren gestraft worden. 

5. 

De kinderen mogen niet eerder van de maaltyd opstaan dan dat een ieder gereed is en een dankwoord heeft gesproken. 

Ook mogen zy niet over het voorgezette eten klagen. Niet met het eten apart zitten, voor de haard etc. of langs de straat 

lopen met stukken. Straf: de volgende maaltyd geen eten. 

6. 

Een ieder zal wachten in de spyskamer of kelder te gaan om zich daar met spys of drank te bemoeien; enig drinken of 

eten te stelen op straffe van 8 dagen op water en brood. 

7. 

De kinderen zullen op alle predik en bededagen met de binnenweesvader en 

moeder t'zy eens, tweemaal ,zo vaak er gepredikt wordt, in stilte en goede orde naar de Geref.Kerk begeven. Daar 

zullen zy op de hun aangewezen plaats stil en aandachtig moeten zitten. Na de dienst in goede orde en stilte naar het 

weeshuis begeven, zonder een andere weg in te slaan, af te breken etc. op straf. 

8. 

De kinderen zullen zich buiten werktyden niet buiten het erf van het weeshuis begeven tenzy daarvoor toestemming te 

hebben gehad van de vader of moeder. Zy mogen zich niet begeven in herbergen, krothuizen en andere onbetamelyke 

plaatsen, maar zullen zich niet verder ophouden als het Nieuwland op straffe van 8 dagen met een blok aan't been te 

moeten lopen. 

9. 

Toegestaan wordt op den zondag of andere verbodsdagen na de 2
e
 kerkdienst eens uit mogen gaan doch met in 

achtneming van het bovenstaande zich niet op onbetamelijke plekken te begeven, te dobbelen, kolven of enig ander 

handspel. Moeten zich voor s'avonds 9 uur weer in het weeshuis bevinden op straffe als boven. 

10. 

De kinderen mogen zich niet buiten het dorp begeven dan na toestemming van de vader en moeder en met 

inachtneming van de gestelde tyden van terugkomst. By overtreding zal men buiten het onderhoud van het 

weeshuis gezet worden. 

11. 

Niemand in het weeshuis zal enig vee mogen hebben zowel binnen als buitenshuis. Zo die daar hebben zullen zij deze 

weg moeten doen. 

12. 

De kinderen moeten by opdracht van de vader en moeder boodschappen doen en zonder tegenspreken de helpende hand 

geven. By weigering straf. 

13. 

Niemand zal met open licht of brandende pyp op de zolder van het huis mogen gaan of waar de brandstoffen 

opgeslagen liggen. Men zal zich niet met woorden of daden tegen de vader of moeder of onderling mogen 

verzetten . Men zal hiervoor gestraft worden. 

14. 

In alle zaken hierboven niet genoemd zullen de kinderen zich stil en ordentelijk gedragen. Vader en moeder zullen 

scherp moeten toezien. De kinderen zullen zich naar hun raad richten. Wanneer zy zich toch niet gedragen dan zullen 

vader en moeder zich adresseren aan de buitenweesvaders die dan zullen besluiten welke straf betamelijk is. 

15. 

Binnenweesvader en moeder zullen vroegtyds opstaan om de kinderen te wekken zodat deze op behoorlyke tyd op hun 

werk verschynen. 



16. 

Zy zullen aan dezelfde tafel eten als de kinderen en dezelfde spyzen en dranken nuttigen. Zy zullen er zorg voor dragen 

dat de ontbyttafel, middag en avondeten tydig klaar is. Zy zullen zorg dragen dat het gehele gezin niet later dan 10 uur 

te bed ligt. 

17. 

Vader en moeder zullen er op toezien dat de gebeden en dankzeggingen uitgevoerd worden. 

18. 

Vader en moeder zullen zich op de gebedsdagen met de kinderen naar de kerk begeven. 

19. 

Mogen geen vee houden of met een open licht of brandende pyp zullen begeven naar de brandstoffen. 

20. 

Zij zullen zich in het waarnemen van hun officie naarstig en getrouwelyk gedragen. Goed toezicht houden over de 

spyzen endranken, zuinig en een goed voorbeeld voor de kinderen zijn. Zorg dragen voor het koren, de waag, het 

bakken en de klederen van de kinderen. 

 
 

8 januari 1785 

Reglement gemaakt door de vroedschap waarnaar de gewone klapwaker zich zal moeten reguleren in't doen van de 

nachtwacht. 

 

1. 

Den klapwaker zal allen nagten moeten gaan met een behoorlyken klap voorzien het dorp van Uytgeest door langs allen 

huyzen en straten en goede toezigt nemen op dezelven, dat die voor alle ongemakken beveyligt blyven, hy zal zig dan 

ten dien eynde des avonts omtrent tien uuren moeten begeven en maken te zyn by off omtrent de kerk omme zo haast 

de klok tien uuren zal hebben geslagen zyne wagt te beginnen en't gem.e uur gelyk ook alle andere uuren van de nagt 

met luyder stemme uytroepen en het uur nog eens te herhalen by elke roep en de wagt niet eerder te eyndigen als 

s'morgens ten 4 uuren by den winter, en des zomers s'morgens ten 3 uuren. 

2. 

Dat dezelve zyne wagt zal moeten beginnen van den kerk aftot aan het laatste huys op de Loet toe, en daar van daan 

moeten gaan den Schevelstraat door, en die ten eynde gekomen zynde den Vinkebuurt in het uyterpad door naar het 

Nieuwland en dat ten eynde, zynde de Hollansche Tuyn over en de Meldijk op en daar vandaan de Langebuurt door, 

(dog zal denzelven te gelijk moeten gaan na den Agterweg tot het Slimpadje toe) en als dus de Langebuurt en 

Westergeest vervolgen tot den Berg toe, en in deszelfs wederomkomst de rest van den Agterwegh tot het gezegde 

Slimpadje en dat alzo doorgaande den Kerkbuurt door tot aan den kerk toe. Edoch zal denzelven 't elken reyzen als hy 

wederom by de kerk zal gekomen zyn, dezelve rondom heen moeten gaan, en dan wederom afwagten tot dat de klok 

zal geslagen hebben, en zo dra dezelve geslagen hebben zal, wederom den gezegde roete moeten loopen, en dat zo 

lange tot dat de klok des zomers drie en des winters vier uuren zal hebben geslagen, op den verbeurte van eenen gulden 

ten behoeve van den armen alhier, welke hem van zyn tractement zal worden afgehouden. 

3. 

Bij brand onmiddelijk de klap 'verkeerd' slaan, aan de huizen kloppen en de brandmeesters waarschuwen. Hij moet met 

luide stem brand brand roepen. Verbeurt 1/4 jaartractement bij tekort koming. 

4. 

Bij constatering van inbraak zal hij met enige lieden de inbrekers 'keren' en zo mogelijk in bewaring nemen. Bij 

straatschenderij zal hij een waarschuwing geven. Indien daar niet naar geluisterd wordt zal hij de volgende dag dit 

doorgeven aan de schout 

5. 

Tydens de wacht mag de waker niet in enig huis zitten op verbeurte van f.4:12:0. 

6. 

Tractement per kwartaal 10 gld uit de dorpskas en van ieder huisgezin f.0:2:8. 

7. 

Wanneer hij om een of andere reden zyn wacht niet kan uitvoeren dan moet hy dit de burgemeesters verzoeken een 

ander in zyn plaats te stellen 

 

“Laatstelijk nog gerapporteert zynde door den schout als medelidt vande vroedschap dat denzelven had ontvangen eene 

missive met bylage van dhr procureur van der Kop uyt s'Hage waar by denzelve meld dat er op de requeste van 

regenten als ambagtheeren van Uytgeest aan haar Ed. Groot Mogende Heeren staaten van Holland en Westvriesland 

gepresenteert omme ontslag van het amptgeld op het schoutsampt staande favorabel door Haar Ed. Gr. Mog. Was 

gedisponeert en dierhalven ook geheel ontslagen van’t voorn amptgeld, dog dat den twee vier honderste penning waar 

op’t zelve jaarlijks was aangeslagen op dertig guldens was vermindert op zeven guldens tien stuyvers in te gaan met 



den jaare 1785 zynde de bylage de resolutie van 15 december 1784 by haar Ed. Groot Mog. deswegens genomen, en 

van den volgenden inhoud: 

 

Is gelezen het advis van de Heeren gecommiteerde Raaden in Westvriesland en het Noorderkwartier van den 10 dezer 

hebbende ingevolge en ter voldoeninge van Hun Ed. Groot Mog. Appointement van den 7 october dezes jaars, 

geexamineert de requeste van de regenten als ambagtsheeren van den ambagte van Uytgeest, verzoekende om dat het 

schoutampt van Uytgeest zo gering is geworden van tractement en emolumenten, dat hun Ed. Groot Mog. het zelve 

ampt van het furnissement der amptgelden en de aanslagen in de twee honderste penning op de ampten gelieven te 

ontheffen en te exineren. 

Waarop gedelibereert zynde is goedgevonden en verstaan , het voorn schoutampt voor het toekomende te ontheffen van 

het furnissement op de amptgelden, alsmede van den aanslag in de 200ste penning tot zeeven gulden 10 stuyvers op 

den ampten, integaan met den jaare 1785, en de Heeren gecommitteerde Raden tot Hoorn residerende, te qualificeren, 

daartoe de nodige ordre te stellen”. 

 

2 januari  1785 

œVroedschap. Present Cs.P.Cabel, C.Cabel, Cs.Goezinnen, Cl. 

Ald.Bonkenburg, Gt. P.Bakker, S.Karman en Jan Evenbly 

 

Gelezen de nominaties door schout en schepenen, zynde Corn. Goezinnen en Gerrit Jansz Bakker. Met eenparigheid 

van stemmen wordt Corn. Goezinne tot schepen benoemd om deze plaats tot mei a.s. te vervullen ipv de overleden 

Pieter Wagen. 

 

Besloten wordt zo spoedig mogelijk tot de bouw van een nieuwe school te komen. 

 

De questie tegen Hendrik Mink zal op dezelfde voet worden voortgezet. 

 

 

10 februari 1785 

Vroedschap en kerkenraad. Meerderheid beide colleges present. 

 

De president van de vroedschap meldt dat Dirk Winkelaar is beroepen tot schoolmeester in Oudtshoorn. Zyn plaats is 

vacant. Men besluit de twee afgevallen van de vorige benoemingsprocedure wederom te nomineren daarbij zal een 

nieuwe gevoegd worden. De nominanten zyn: Gerrit van den Berg, schoolmeester te Groet, Claas Muntjewerff, 

schoolmeester te W-Knollendam en Corn Waegemaker schoolmeester te Oostgrafdyk. Deze personen zullen 

aangeschreven worden om op 10 maart in de herberg De Ooievaar te verschijnen. Examinator zal zyn Jan Aecker, 

schoolmeester te Heemskerk. 

 

De exerceermeester Jacob Schrikken zal bij provisie uit de verponding of ambachtskas betaald worden. 

 

De zaak Mink. De meerderheid van de vroedschap wordt gecommitteerd ter afdoening van deze zaak. 

 

10 maart 1785 

Vroedschap en kerkenraad 

Na examinatie besluit men uit de nominanten tot het schoolmeestersambt te kiezen. Zowel Claas Muntjewerff als Gerrit 

van den Berg krijgen 7 stemmen. Na loting valt het lot op de laatste die de benoeming aanvaard. 

 

24 maart 1785 

Waarschappen 

Cornelis Cabel  2 Simon Karman 1 

 

Vroedschap 

Corn.Cabel  3 Jacob Rol  3 

Klaas Bonkenburg 3 Hendrik van Leyden 3 

Gerrit Jansz Bakker 3 Corn Aemilius  2 

Simon Karman  2 Jacob Smit  2 

Arie Jansz  2 Corn. Poulisz Cabel 2 

Corn Goezinnen  1 Maarten Bakker  1 

Arent Wage  1 Corn. Bak  1 

Jan Wage  1 

 



Weesmoeders 

Neeltje Goezinnen 2 Antje van Leyden 1 

 

16 april 1785 

Cornelis Goezinnen bedankt als verpondingsgaarder van de extraord verponding. Besloten wordt dat een van de drie 

overige verpondingsgaarders de beide contraontvangboeken zal hebben. 

 

Inzake de bouw van de nieuwe school wordt besloten dat het steenwerk uitbesteed zal worden en het timmerwerk door 

Maarten Bakker te laten verrichten om daggeld. 

 

23 mei 1785 

Vroedschap. Present Corn Cabel president, Simon Karman, Gerrit Jansz Bakker, Claas Poulisz Cabel, Claas Aemilius 

en Claas Bak 

 

De wed. Aris Coopman heeft bedankt voor het veer naar Amsterdam. Het veer zal 5 weken worden vacant gesteld. In 

de tussenliggende tijd zal de weduwe het veer waarnemen. 

 

10 juni 1785 

Vroedschap, aanwezig Corn. Cabel, Simon Karman, C. Goezinnen, M.Bakker, C.P.Cabel, Claas Aldertsz Bonkenburg 

“en dus de minderheyt present edog uyt hoofde der noodzakelykheid 't volgende geresolveert” 

 

Enige rekeningen van wylen procureur Den Lange binnengekomen. Deze zullen betaald worden. 

 

Voor een vergadering tussen regenten Akersloot en Uitgeest zyn de jagers van de Starmeerdyk verschenen. De kwestie 

van hunlieden aangehoord. De jager van het Zuideinde meldt dat hij een akte van de dekens van het schippersgilde te 

Alkmaar heeft bekomen waarin hem toegestaan wordt met meerdere paarden te mogen jagen. 

 

Het blijkt dat er nog steeds lieden zyn die weigerachtig zyn het schot te betalen. Men besluit deze nogmaals mondeling 

te sommeren en mocht dit niet helpen ze te dagvaarden. 

 

23 juni 1785 

Vroedschap, meerderheid present 

 

De onwillige schotbetalers zullen gedagvaard worden. 

 

Arent Wagen wordt tot ontvanger van de Hondsbosse aangesteld. Zyn voorganger Goezinne had bedankt. 

 

Inzake de questie wegens het jagen op de Starmeerdyk besluit men dat men niets anders kan doen dan Jacob Koper by 

provisie alleen als jager te doen fungeren. 

 

De predikant verzoekt zyn 'classis reysgeld’, wat te verhogen. Men 

besluit dit te doen verhogen van f.1:10:0 naar f.2:0:0. 

 

12 juli 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Inzake de vacature voor een schipper op het veer naar Amsterdam wordt besloten de zaak te verleggen naar 21 juli a.s. 

 

21 juli 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Dirk Hannevelt wordt uit de sollicitanten gekozen tot schipper op het veer naar Amsterdam. 

 

18 augustus1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Men besluit dat de oude gaarder van de Hondsbosse over 14 dagen rekening en overgeving van de restantlijsten zal 

doen ten behoeve van de nieuw aangestelde gaarder. 

 



Men brengt de vraag in omloop hoe men dacht de gelden ter betaling van de bouw van de nieuwe school denkt te 

bekomen. Deze zaak wordt naar een volgende vergadering verschoven. 

 

“Nog door den schout voorgedragen zijnde dat denzelven door den stedehouder van den bailluw van Kennemerland 

was aangezegd geworden uyt den naam van gem. hoog bailluw omme binnen 14 dagen 

den ... ban te komen halen off dat denzelven anders zoude voortgaan met het ... zyner procedures dienaangaande 

vermeenende denzelven schout ongehouden te zyn denzelven ban aan te nemen voor eerst omdat deszelfs commissie 

welke hy van de ambagtsheeren hadde verkregen zulx niet inhielt ten 2e omdat het regt van ambagtsheeren daardoor 

wierd verkort; t'welk hy ingevolge 't formulier van zyn plegtig gezworen eedt hem voorgehouden by't aanvaarden van 

deszelfs schoutambt niet konde doen ten waare hen zulx door ons wierde geordonneert geworden denzelven tevens aan 

ons over eenen memorie van en adsthoutieff waar toe denzelven zig refeerde en waaruit hy vermeende genoegzaam 

zoude consteren het regt van ambagtsheeren versoekende denzelven voorts onze advis dienaangaande te mogen 

erlangen op't welke na rype deliberatie is goedgevonden en verstaan den schout te verbieden den ban aantenemen by 

provisie tot er tyt t'zelve aan hem door ons zal zyn geordonneert, alsmede om met genoemde memorie te gaan 

adviseren te Amsterdam by twee advocaten . Gecomm daartoe worden Corn Bak mitsgaders nog met de ambagtsheeren 

van den dorpe welkers schoute tot het halen van gezegde ban mede zyn aangemaant te combineren om alzo 

gezamentlyk tegen den bailluw als intervinierende den schout te procederen en alzo ieder voor zyn aandeel de costen te 

betalen, mitsgaders den bailluw te schryven dat men er eerst over zoude adviseren en binnen den tyt van zes weken, zig 

de.. te zullen declareren”. 

 

1 september 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Gerrit Noder blijkt het ambt als klapwaker te hebben waargenomen. Men besluit Noder nog eens 2 

maanden te laten continueren. Hierna zal Cornelis Slok aangesteld worden ipv Maarten Muys. 

 

De drilmeester verzoekt om betaling. Hij zal voortaan uit de verponding worden betaald. 

 

Gerrit Nooder zal de restanten van de Hondsbos en dijkgeld ontvangen en zal daarvoor genieten 10 gld. 

 

Gecomm wordt Claas Poulisz Cabel om met gecommitteerden van Akersloot te gaan naar de dijkgraaf van de 

Starnmeerdijk om hem te verzoeken hierop een jaaghuisje te bouwen. 

 

1 oktober 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Gelezen wordt een bericht van de fabrikeurs alhier ter voldoening van het appointement op het rekest van de 

veerschippers van 1 september 1785 om vermeerdering van vracht in handen van de fabrikeurs gesteld. Men besluit het 

verzoek af te slaan en integendeel Johannis Princelaar aan te zeggen zijn in slechte staat verkerende schuit te vervangen 

voor 1 november 1785 en zijn slechte gedrag te verbeteren en dat hij niet zal mogen drinken als hij moet varen. Bij 

nalatigheid zal hij uit zijn ambt gezet worden en zal alsnog op verzoek van de fabrikeurs een nieuwe schipper worden 

aangesteld. 

 

22 oktober 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Twee monsters turf getoond. Eén afkomstig van Hendrik Post en eén van Arend van Veen. Men besluit dat de laatste 

turf zal leveren voor de armen in 1785. 

 

Naar voren gebracht wordt of men de Schevelstraat  en het einde van de Meldyk tot de wed. Wage toe niet zou 

verleggen. Besloten wordt nog dit najaar met het verstraten te beginnen. 

• 

26 november 1785 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Het blijkt dat het meermalen voorkomt dat, hoewel de vroedschappen tijdig gedagvaard worden, toch absent bleven. 

Men besluit een boete in te stellen van 10 stuivers. Men zal half twee aanwezig moeten zijn anders tot absent gerekend 

worden. Uitgezonderd worden diegene die de bode bij de dagvaarding reden van afwezig heeft geven. Ook de secretaris 

wordt onder de regeling begrepen. 

 



Op verzoek van Arent Wage worden drie zitdagen van de hondsbos gaarder ingesteld. 

 

Binnenweesvader verzoekt verhoging van zyn tractement van 30 gld. Besloten wordt hem te bedanken en voor mei 

1786 uit het weeshuis te laten vertrekken. 

 

Besloten wordt om van de Ooievaar af tot voorby het padje van't 

huis van Karman de Agterweg mede te bestraten. 

 

Het advies van de heren advocaten Castrop en Bont gegeven op de memorie van de ambachtsheren, luidt dat men de 

schout niet de ban moet laten aannemen. Men besluit de schout te ordonneren de ban niet aan te nemen. 

 

24 december 1785 

Door het verwijderen van zand van het kerkhof ten behoeve van de aanleg van de straat is het kerkhof dermate kleiner 

geworden dat men het noodzakelijk acht een doodgraver over't kerkhof aan te stellen ten einde die op het kerkhof 

worden begraven volgens de regels zal geschieden. Hij zal voor elk lijk boven de 10 jaren genieten 8 stuivers en onder 

de 10 jaren 4 stuivers alsmede 2 stuivers van ieder lijk voor't onderhoud van de benodigde materialen en dat de 

secretaris dezelve sommen zal innen. 

 

10 februari 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Met de weesvaders overlegd omtrent de vacature van binnenweesvader en moeder. Besloten wordt nog even te wachten 

met een advertentie en eerst Cornelis Houtappel te schrijven of deze nog geinteresseerd is in de functie. 

 

De achterstallige betalers van de ord. en extraord.verponding worden aangezegd binnen 14 dagen hun restanten te 

voldoen, zo niet, dan zal worden voortgegaan met executie en de lijst ter hand te stellen aan deurwaarder Visser te 

Alkmaar ten einde derzelver ter executie te stellen. 

 

Albert Jansz Aelbering verzoekt zijn huis op Assum te mogen . Het zal toegestaan worden mits hij de lopende 

verponding betaald. 

 

De order op de brandspuit zullen worden veranderd, gedrukt worden en aan iedere burger en de commandeurs 

overhandigd worden. Gecomm worden schout Jan Evenbly, Claas Poulisz Cabel, Simon Karman en Maarten Bakker. 

 

21 maart 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Jan Albertsz Oosthuys zal niet toegestaan worden zyn huis af te breken. 

 

De schout verzoekt een reglement ter regeling van het salaris van schout, secretaris en gerechtsbode. Het oude 

reglement bevat vele duisterheden die allicht tot kwade gebruiken aanleiding geven. De vroedschap besluit het nieuwe 

reglement aan te nemen en die van 1667 te vernietigen. 

 

SCHOUT 

Van ieder die gedagvaard zynde en niet compareerden voor de 1e en 2e reis  f.0:2:8, de 3e reis f.2:12:8 

 

Van den eysser ten geparafigeerden dage niet comparerende telkens f.2:12:8 

 

Partyen compareerende van ieder voor het spannen van de vierschaar  f.0:5:0 

 

In alle zaaken daar geprosedeert word van custing off kostgeld dubbeld salaris 

 

Als den schout list gebied zal niemand spreken, op poene van f.0:12:0 

 

Die over vonnissen dingt verbeuren  f.0:10:0 

 

Als iemand in regte off voor de vierschaar vloekt, zweert, off kwalyk spreekt verbeurt telkens f.2:12:8 

 

Voor het manen en hooren pronuncieren van een vonnis van ieder parthy  f.0:6:0 

 



Voor het kiezen van een voogd f.0:11:0 

 

Voor het trouwen van persoonen  f.1:10:0 

 

Trouwen aan huis dubbel salaris 

 

Voor het zegelen van een procuratie of certificatie f.0:6:0 

 

Van een akte van borgtogt off admissie  f.0:10:0 

 

Voor het zegelen van een opdragt of custingsbrief  f.0:11:0 

 

Buytenlieden voor extra ord.. na disorctie 

 

Voor het zegelen van een rentebrief van 200 gld  f.0:12:0 

 

Boven de 200 gld.  f.0:15:0 

 

Voor het yken van een kan, el, maat of gewicht op ord.tyden  f.0:0:8 

 

IJken op extra ord. tyden  f.0:1:0 

 

Voor het compareren op vlotvaardig regt behalven den ord. termijn f.1:6:0 

 

Voor het doen off assisteren van een rooying en de besoignes daar op vallende zo die maar 1 uur duren  f.0:18:0 

 

Langer ieder volgend uur  f.0:10:0 

 

Voor procederen inzake van decreet en executeren op norm tyden  f.0:5:0 

 

Voor het staan over inventarisatien van aangewezen offte anderen goederen  f.2:12:8 

 

Presentiegeld by't publiceren van biljetten  f.0:12:0 

 

Presentiegeld bij executies  f.1:6:0 

 

Als iemand een arrest violeert verbeurt  f.2:12:8 

 

Voor't regt van gecontigneerde penningen zal denzelven genieten 1/3 van de 40ste penning 

 

Voor het assisteren van de schouw van verdronken ofte andersints verongelukte lichamen  f.1:6:0 

 

Voor het afnemen van de eed f.0:4:0 

 

Voor het staan over alle actens van transport hypotheek als anders zal den schout genieten f.1:6:0 

 

Voor het compareren op ieder regtdag wanneer er zaken voor den bank zyn f.0:12:0 

 

dog extra ordr dubbel salaris 

 

SCHEPENEN 

Voor het staan over alle actens  ieder  f.0:6:0 

 

Extra ord. dubbel salaris 

 

Voor het trouwen van personen ider f.0:6:0 

 

Wanneer er zaken voor de bank zyn ider f.0:6:0 

 

Extra ord. regtdagen dubbel salaris 



 

Voor het compareren op vlotvaardig regt dubbel salaris 

 

Voor het doen van een roying zo die maar 1 uur duurt te samen f.1:4:0 

 

Voor ieder volgend uur f.0:16:0 

 

Voor het staan over een inventarisatie van aangewezen ofte anderen goederen ieder  f.1:4:0 

 

Voor het staan over een taxatie van roerende goederen ieder f.1:4:0 

 

Onroerende goederen ordr tauxatie regt 

 

Voor't bewaren van geconsigneerde gelden 1/3 van de 40ste penning 

 

Voor't assisteren van de schouw over verdronken off anderssints verongelukte lichamen ider f.0:12:0 

 

SECRETARIS 

Voor een presentie ter rol stellen  f.0:4:0 

 

Dog een blad groot zynde  f.0:6:0 

 

Voor't rolleren van een eysch per blad  f.0:6:0 

 

Item antwoord per blad  f.0:6:0 

 

Item re en duplicq  f.0:6:0 

 

Item van alle andere documenten welke gerolleerd moeten worden per blad  f.0:6:0 

 

Als er maar simpel voor re duplicq gepersisteert word ieder  f.0:4:0 

 

Voort rolleren van default, comparuit scheepenen fiat op't stellen van een zaak in staten  f.0:4:0 

 

Voor simpele reprocken en salvatie ider f.0:4:0 

 

Dog gelibelleert zynde per blad  f.0:6:0 

 

Voor het dienen van bewys van ieder party  f.0:4:0 

 

Voor het stellen van exhibitium en't voorlezen van ieder document dat overlegd word  f.0:4:0 

 

Dat gelyken voet zal worden geobserveert in zaken van reconventie, oppositie, exceptie en verzoeken daar contradictie 

valt   

 

Voor het recolleren van ieder getuygen en de acte van recollement te stellen  f.0:6:0 

 

Voor het horen van een getuygen en de centificatie off attestatie te extenderen en uyttegeven  f.1:4:0 

 

En zo veel getuygen als er meer zyn en op't zelve sufct word gehoort van ieder  f.0:5:0 

 

Indien den certificatie off attestatie grooter is als een blad vanieder volgend blad nog f.0:6:0 

 

Voor een appoinctement op request  f.0:6:0 

 

Voor een insinuatie en protest niet grooter als een blad inte stellen  f.0:12:0 

 

Dog grooter van elk volgend blad  f.0:6:0 

 

Voor't instellen rolleren pronuncieren van een sententie provisioneel  f.0:12:0 



 

Voor een sententie deffinitief  f.0:15:0 

 

Dog grooter zynde als een blad van ieder volgend blad f.0:5:0 

 

Voor het aantekenen van een appel off reformatie  f.0:6:0 

 

Acte daar uyt te geven  f.0:6:0 

 

Voor't extraheren van vonnissen appoinctementen dingtalen en andere officiele acten 't eerste blad  f.0:8:0 

 

Volgende bladen ieder  f.0:5:0 

 

Voort authentiseren van ieder acte  f.0:5:0 

 

Voor een regtelyke wet letteren requisitoiriaal met de extracten  f.0:18:0 

 

Dog de extracten groter zynde als een blad van ieder f.0:5:0 

 

Voor het compareren op extra ord. regtdagen of vlotvaardig regt behalve dingtalen  f.1:0:0 

 

Voor een zeebrief  f.1:10:0 

 

Voor een tolbrief  f.0:4:0 

 

Voor het minuteren opmaken protocolleren en het nemen van verley van opdragtbrieven en kustingbrieven van landen 

huyzen etc  f.2:0:0 

 

Buyteluyden voor extra ord. moeite van discretie voor een rente off constitutiebrieff en als voren f.2:0:0 

 

Van scheepen kenissen en alle anderen actens voor schout en scheepenen gepasseert werden  f.1:10:0 

 

Dog grooter zynde als een blad van ieder volgend  f.0:6:0 

 

Voor het overboeken der landen en huizen  f.0:6:0 

 

Voor het openen en opzoeken ten prothocollen van eenige renten, custingen, ofte andere diergelyke brieven en die te 

extraheeren f.1:4:0 

 

Voor alle indicieelen en anderen actens en besoignes by deesen niet gespecificeert zal den secretaris genieten na 

discretie alles behalven het francyn en kleyn zegel 

 

GERECHTSBODE 

Van alle monelinge citatien  f.0:2:8 

 

Voor het doen van alle insinuatien citaten arresten interdictien en diergelyke exp.  f.0:6:0 

 

Voor het arrest op een persoon  f.0:10:0 

 

Voor't dagvaarden van schepenen en secretaris als een zaak de eerste regte dag dienen zal van ieder  f.0:2:8 

 

Voor't ontslaan van arrestanten  f.0:6:0 

 

Van't inroepen van parthyen als't regt is ieder  f.0:2:8 

 

Voor het doen van sommatie  f.0:12:0 

 

Voor het doen van renovatien, gyzelingen en diergelyken  f.1:4:0 

 

Voor het relaas van ieder exploict  f.0:6:0 



 

Als er geproclameerd word voor't kleppen van de klok  f.0:3:0 

 

Van alle roerende goederen op boelhuyzen verkogt wordende met den secretaris samen  f.0:0:8 

 

Van de onroerende goederen by executie off decreet verkogt wordende met den secretaris samen  f.0:0:4 

 

En van den roerende goederen met den secr samen  f.0:1:0 

 

En van de onroerende goederen die publicq worden verkogt off binnen 3 maanden van de gedane veyling, met de 

secretaris samen  f.0:0:2 

 

Alles behalven het kleinzegel 

 

Reserverende niet te min aan ons dezen reglementen zodanigen veranderingen vermindering en vermeerdering te 

maken als wy in tyt en wylen mogten komen goed te vinden, latende en bevelende voorts onzen schout scheepenen 

secretaris en geregtsbode nu zynde off namaals wordende zig naar deezen stiptelyk te gedragen. 

 

27 maart 1786 

Met buitenweesvaders worden genomineerd tot binnenweesvader: Jacob Gorter (Westzaan), Jan Verwoert (Leiderdorp) 

en Pieter den Geus (Wormer). Aangesteld wordt Jacob Gorter. 

 

13 april 1786 

Waarschappen 

Simon Karman   2 Corn.Aemilius  1 

 

Vroedschappen 

Corn Aemilius   3 Simon Karman  3 

Arie Jansz   3 C.P.Cabel  3 

Pr.Meester   3 Corn.Goezinne  2 

M.Bakker   2 Corn.Bak  2 

Jan Wage   2 Dirk Biesterbos   2 

C.Cabel    1 Jb.Rol   1 

Klaas Bonkenburgh  1 Gerrit J.Bakker  1 

Jan van Lith   1 

 

Weesmoeder 

Antje van Leyden  2 Aafje Joosten 1 

 

Besloten wordt voortaan een beestenmarkt in het voor- en najaar te houden en wel by het rechthuis. De voorjaarsmarkt 

zal gehouden worden op 27 april en de najaarsmarkt 10 november. Het besluit zal in de couranten worden bekend 

gemaakt. 

 

Claas Krygsman, Jan Koedyk en Pieter Smit worden genoodzaakt hun schot te betalen. 

Evert Kuylman zal aangezegd worden binnen 8 dagen op de secretarie zyn bewyzen van burgerschap te Purmerend 

voor te leggen of anders zyn schot te betalen. By weigering zal hy Marken moeten verlaten. 

 

Dirk Hannevelt bedankt voor het veer op Amsterdam. Men besluit het vacant te stellen. 

 

Pieter Plok tot turftonder van Marken aangesteld. 

 

3 mei 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Cornelis Bierman tot veerschipper op Alkmaar aangesteld. 

 

Besloten wordt dat Hendrik Princelaar een nieuwe boot moet kopen omdat de oude niet meer bevaarbaar is. De gelden 

zullen hem in de vorm van een hypotheek uit de dorpskas worden verstrekt. 

 



Schout Jan Evenbly wordt gecommitteerd om met gecommitteerden van Akersloot naar de dykgraaf van de 

Starnmeerdyk te gaan en hem te verzoeken een huisje of schuurtje voor de jagers op de dyk te stellen. 

 

4 juni 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

De schout doet rapport van zyn commissie met de schout van Akersloot om toestemming te krygen voor de bouw van 

een huisje of schuurtje tegenover de Stierop aan de ondervoet, binnenzyde van de Starnmeerdyk ten dienste van de 

jagers om by slecht weer en by nacht met hun paarden daar de wacht kunnen houden op de voorbygaande schepen. De 

dykgraaf (te Purmerend) gaf te kennen wegens de drukte niet direkt een besluit te willen nemen, doch dit schriftelyk 

aan een van beide schouten kenbaar te zullen maken. 

 

Secr Jan Evenbly en vroedschap Pieter Meester worden gecommitteerd om op 8 juni voor de Gecomm. Raden te Hoorn 

te verschynen om daar op verzoek van de laatste te spreken over de kwestie inzake het schot van Evert Kuylman te 

Markenbinnen. 

 

Armvoogden worden gekwalificeerd om Aaltje de Pruyck te helpen inzake haar zoon Jan. 

 

1 juli 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

De schout en Pieter Meester doen rapport over hun commissie voor Gecomm. Raden te Hoorn inzake het schot van 

Evert Kuylman. Gecomm.Raden stellen de regenten in het gelyk en raden Evert Kuylman, die ook aanwezig was, aan 

zyn schot alsnog te betalen. 

 

Vervolgens op tafel gebracht het punt dat men niet precies weet welke rechten de heerlykheid heeft en of niet alle 

documenten in de secretarie onderzocht moeten worden. Hiervoor dient de secretarie wel eerst op orde gebracht te 

worden. Jan Evenbly wordt hiermee belast. 

 

19 juli 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Ontvangen een brief van dykgraaf en heemraden van de Starnmeerdyk inzake de plaatsing van een huisje voor de 

jagers. Dit wordt toegestaan echter vragen een klein erfpachtje van 3 a 4 gld. Cornelis Poulisz Cabel wordt 

gecommitteerd om met burgemeesters van Alkmaar tot de minste kosten de zaak af te handelen. 

 

6 augustus 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Stadhouder van Kennemerland vraagt, inzake de klachten over diefstallen, of de raad er mee in kan stemmen een 

premie uit te loven. Dit wordt toegestaan: f.50:0:0. 

 

Het huis van Albert Jansz op Assum moet wegens bouwvalligheid worden afgebroken. 

 

Committeerde van Uitgeest en Ambachtsheren Akersloot hebben met de dykgraaf van de Starnmeerdyk gesproken over 

de hoogte van de erfpacht. Secr Keyzer (Akersloot) zal de benodigde documenten opmaken. Tot de commissie zal 

voorts toetreden secr Jan Evenbly. 

 

Simon Kooren, kastelyn van De Zwaan, wordt toegestaan alhier te doen laten draven voor een zilveren zweep mits 6 

gld. betalende aan de armen. 

 

Het baljuwschap heeft een rekest by Gecomm. Raden ingediend tot afdwinging van het placcaatgeld zoals deze 

voorheen door de regenten van Castricum, Uitgeest en Limmen werd betaald. Gecomm. Raden verzoeken laatst 

genoemde regenten voor 16 aug schriftelyk te reageren. 

 

Copy Brief van de secretaris (Casperus Henricus van Heinenberg Reuvens ) en de bode (Joh. Meinoldus Adrianus 

Boedeken) van het baljuwschap Kennemerland aan Gecomm. Raden. 

Beide heren melden dat zy voor hun ambt geen tractement ontvangen en voor hun inkomsten afhankelijk zijn van enige 

emolumenten, waaronder het placcaatgeld, betaald door de diverse dorpen: voor ieder placcaat of publikatie 26 

stuivers. Sommige dorpen betalen zelfs een vast bedrag per jaar waarvoor de placcaten en publicaties zelfs franco 



bezorgd dienen te worden. Uitgeest en Akersloot liggen zelfs buiten de postroute zodat dit extra kosten met zich 

meebrengt. Betoogt wordt voorts dat de inkomsten van beide heren vnl uit de placcaatgelden zyn. Zy voeren voorts aan 

dat zy deze gelden van diverse dorpen sedert lang ontvangen en dat dit recht algemeen erkend was in diverse 

processen. Verzocht wordt de regenten van Uitgeest, Castricum en Limmen te gelasten het placcaatgeld te betalen. 

 

De vroedschap besluit de secretaris te committeren om met de regenten van Castricum en Limmen gezamenlijk een 

brief aan Gecomm. Raden op te stellen en voorts alles te doen wat in het belang van een goede afwikkeling van deze 

zaak nodig is. 

 

25 augustus 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Gecomm. Jan Evenbly en Corn Poulisz Cabel doen rapport van hun vergadering met dykgraaf en heemraden van de 

Starnmeerdyk te Spykerboor. Dykgraaf en heemraden zien af van enig erfpacht. Gecomm. hebben vervolgens met die 

van Akersloot overlegd door wie en op welke wijze het huisje getimmerd zal worden. Besloten is dat het huisje 

gemaakt zal worden door timmerlieden uit Uitgeest. Het huisje zal worden gemaakt met een heeren voeting en een krib 

daarin en voorts ter lengte van 20 voeten. 

 

20 september 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Chirurgijn Zwaluw wordt toegestaan in Markenbinnen zijn nering uit te oefenen. 

 

Een verzoek ontvangen van J.Geelvink , ambachtsheer van Castricum, om twee kalkovens aan de Koogdyk te mogen 

zetten met de benodigde huizen en schuren. Het verzoek wordt toegestaan. 

 

Burgemeesters worden opgedragen de bomen aan het eind van de Korendyk strekkende van het eigendom van Teunis 

Barendsz Regtuyt tot het eigendom van Hendrik van Leyden publiek te verkopen. 

 

26 september 1786 

Binnenweesvader en moeder blijken op de nominatielijst te staan voor een betrekking te Wormerveer. Aangezien zij 

zeer goed voldoen wordt besloten te trachten hen hier te houden door het tractement 

te verhogen met 25 gld. 

 

Gemelde weesvader voor de vroedschap verschenen maakt kenbaar dat hij voor dit bedrag bij benoeming te 

Wormerveer niet te zullen blijven tenzy men hem 50 gld toelegd. Men besluit hem deze 50 gld verhoging toe te staan 

als hij benoemd wordt. Doch wanneer dit niet het geval mocht zijn een verhoging van 30 gld. 

 

3 november 1786 

Diverse monsters armenturf binnengekomen. Besloten wordt dat Rein Meines turf zal leveren tbv de armen:  235 ton a 

11 stuivers de ton. 

 

De jager op de Starnmeerdyk J.Kooper kon niet verschijnen om zyn akte te verkrygen en over zyn recognitie te praten. 

Besloten wordt dat hy op later tydstip voor de burgemeesters en de secretaris zal verschijnen. 

Voorts voorgelezen de instructie van de jager over de Starnmeerdyk: 

1. 

Hy zal met niet meer dan 5 paarden jagen door de Uitgeester en Akersloterban op verbeurte van 1 gld per paard. Hy zal 

gedogen dat de Akersloter jager door de ban van Uitgeest jaagt. 

2. 

Hy moet 2 paarden by nacht en dag in de loods by de Stierop houden teneinde de schepen van Alkmaar, Uitgeest en 

Akersloot en alle andere ten alle tyden ten dienst te kunnen  zyn op verbeurte van 1 gld per paard. 

3. 

De jagers zyn gehouden 3 paarden te Knollendam te houden waarvan er tenminste 2 klaar moeten staan om schepen 

voor de aankomende Alkmaarder, Uitgeester en Akersloter schepen vanuit de Zaan en Krommenieervaart. Boete als 

voren. 

4. 

De jagers mogen de paarden niet op de dyk laten grazen doch in de loodsen houden op verbeurte van 1 gld. boven de 

akte vande heer dykgraaf van de Starnmeer 

5. 



Zy zullen er zorg voor moeten dragen geen schade aan de dyk toe te brengen. Boete 24 stuivers + onkosten en akte 

dykgraaf. 

6. 

Zy mogen voor jaaggeld niet meer verlangen dan de vastgestelde som op verbeurte van het meerdere en een boete van 

3 gld. 

7. 

Boeten 1/2 schout (die met toezicht wordt belast) en 1/2 armen Uitgeest. 

 

Jacob Gerritsz uit Vollenhove, hier komende wonen, wordt gelast binnen 14 dagen behoorlyke attestatie te bezorgen of 

te vertrekken. De bode werd gestuurd doch trof zyn vrouw aan die mede deelde dat haar man naar Vollenhove was 

vertrokken om verlangde attestatie te halen. Men besluit af te wachten. 

 

Besloten wordt de molenaar van de 5e watermolen gelijke aanzegging te doen. 

 

Nachtwaker Corn Bak heeft geklaagd over zyn sober loon dat hem niet meer dan 8 stuivers per nacht opbrengt. Hy 

verzoekt verhoging van zyn tractement.  

Men besluit een kohier te maken waarin een ieder zal worden aangeslagen naar de hoeveelheid onroerende goederen en 

brandstoffen.  

 

“Laatstelyk nog gepropaneert zynde dat by experientie bevonden was, dat wanneer er't zy binnen off buytensdorps 

brand ontstond waartoe den spuyten gebruykt wierden, er verscheiden persoonen zig niet ontsagen zig op die tyt 

dronken te drinken t'welk niet anders als disordres en inconvinienten veroorzaakten waar in (also zulx voor al in 

zodanige droevige omstandigheden niet en behoort) principaal diende te worden voorsien, off men dierhalve niet 

zouden kunnen goedvinden, daar tegens by eenen publicatie te doen: zo is daar op eenparig geresolveert bij publicatie 

wel scherpelyk te interdiceren en verbieden: dat niemand wie hy zy welke aan de brandspuyten dezes dorps worden 

geemployeert, ten tyde van brand off't proberen der spuyten,'t zy zy met den spuyt in off buytendorps zyn zich zullen 

vermogen dronken te drinken, op verbeurte van ieder oppercommandeur drie guldens ieder ander commandeur twee 

guldens en ieder der andere manschappen een gulden 't elken reyze te verbeuren, en de voornoemde boetens te innen 

door en te appliceren ten behoeve van als ten opzigte van andere boetens by 't reglement op't bluschen der brand. 

Gestatueert werdende voorts den secretaris gelast aan de oppercommandeur van elke spuyt leveren een extract dezes 

ten eynde zig daarna te kunnen reguleren.” 

 

7 november 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Op verzoek van Gerrit Roozen, gedaan aan burgemeesters, wordt hij wederom in het weeshuis toegelaten, mits zich 

onderwerpende aan de daar geldende wetten. Hy zal daar opgesloten worden en zodra genezen te zijn “met't blok aan't 

been gesloten te zullen worden”. 

 

23 november 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

Het nieuw gemaakte kohier wakersgeld wordt aangenomen na enige kleine wyzigingen daarin aangebracht te hebben. 

Het kohier zal berusten bij de heren burgemeesters. De nachtwaker zal een copy daarvan krygen. Een en ander zal 

d.m.v. een publicatie aan het volk bekend worden gemaakt. 

 

Besloten wordt als vanouds een stille wacht in te stellen van 4 burgers. De secretaris krygt opdracht een concept 

reglement op te stellen die na goedkeuring door de vroedschappen Cabel, Karman en Aemilius aan schout en 

schepenen overgeleverd zal worden met verzoek het by publicatie en affictie te introduceren. 

 

15 december 1786 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Het blijkt dat er thans 60 personen zyn die het wakersgeld aan burgemeesters weigeren te betalen. De bode zal langs 

gaan en de personen aanzeggen binnen 8 dagen te betalen anders zal beklag gedaan worden aan Gecomm. Raden van 

het Noorderkwartier. 

 

Willem Toorn verzoekt om alleen bulloper te mogen zyn. Dit wordt toegestaan. Hy zal genieten 8 stuivers per beest. 

 

29 december 1786 

Vroedschap, meerderheid aanwezig. 



 

Nog 44 personen blijken weigerachtig het wakersgeld te betalen. Een rekest zal worden gestuurd naar Gecomm. Raden. 

 

“Vervolgens geproponeert zynde, dat dewyl Christiaan Coster schynt weygerig en in gebreken te blyven om den 

opruyming van de notweg welke hem door schout en schepenen was geordonneert te doen, en dus schout en schepenen 

genoodzaakt zullen zyn hun juridis gesag te maintineeren: off de heren van de vroedschap aan schout en schepenen 

gelieven te permitteren om ten costen van't dorp hun gesag ten opsigte van die notweg te mainteneren. Waarop eenparig 

is geresolveert om zuly aan schout en schepenen te admitteren gelyk 't zelve geadmitteerd wordt by desen. alsmede dat 

de vroedschap zou adviseren met den heer advocaat Keyzer om te vernemen off er ook proscriptie kan vallen in een 

dorpsgrond en zo niet, dat regenten zig in dat geval als ambagtsheren met schout en schepenen zullen voegen en de 

voorn. weg reclameren.” 

 

 

Voor schout en schepenen verscheen Maarten Muys met het verzoek of de regenten zyn kinderen in het weeshuis wil 

opnemen op conditie dat hy voor hun onderhoud zal gaan varen en het geld door regenten zal worden ontvangen. Het 

wordt toegestaan mits een contract opgemaakt wordt. 

 

Schipper Hannis Princelaar, veerschipper op Amsterdam, heeft in zyn schuit een gat gevaren en hierdoor grote schade 

veroorzaakt aan de goederen der ingezetenen. Voorts blijkt dat hy telkens dronken is. De burgers vinden het niet langer 

verantwoord. Men besluit Princelaar af te zetten. 

 

4 januari 1787 

Vroedschap, meerderheid present. 

 

Ingebracht door de secretaris een conceptbrief gericht aan Gecomm. Raden inzake het betalen van het wakersgeld. 

In de brief wordt geschets hoe het inkomen van de waker gezakt was naar 6 stuivers per nacht en dat men dit wil 

trachten te verhogen naar 12 stuivers. Hiertoe werd een kohier samengesteld waarin ieder huisgezin wordt aangeslagen 

naarmate van de aanwezige hoeveelheid brandstoffen in klassen van 4, 3, 2 1/2, 2, 1 1/5 en 1 1/4 st. Men vind dit een 

betere regeling aangezien voorheen de ryken net zoveel betaalden als de armen. Edoch blijken diverse personen 

weigerachtig te betalen ondanks diverse verzoeken. Deze personen zyn: Ernst Boesiek, Klaas Schouten, Hendrik Mink, 

Jan Meyer, Hendrik Dirksz, Willem van Styn, Willem Zonnevelt, Gerrit Jansz Bergwever, Frederik Lingerak, Floor 

Brat, Willem Smit, Klaas Verguld, Meyndert Bleker, Jan Harmensz Ringering, Hendrik Emke, Jacob Simonsz Groot, 

Frederik Klomp, Cornelis Rosen, Jan Emmerseel, Jan de Wit, Hendrik Zinnige, Pieter Engelsz, Arien Ariensz, Jan Vel, 

Klaas Zeunen, Klaas Castricum, Pieter Barendsz, Jacob Floren, Jan Albertsz Oosthuys, Govert Overpelt, Jan Vonk, 

Mathys Willemsz van Altenhove, Corn de Groot, Egbert de Beer, wed. Albert Buys, Gerrit Grapendaal, Roelof 

Zaatnoordyk, wed Simon Jacobsz Groot, Jacob van Hem, Gerrit Bakker, Hendrik van Leyden, Dirk Beugel en Teunis 

Barendsz. Verzocht wordt dat Gecomm. Raden deze personen zullen ordonneren te betalen. 

 

Johannes Princelaar heeft zyn schip overgegeven aan regenten. Het veer zal vacant gesteld worden. 

 

19 januari 1787 

Ontvangen een antwoord van Gecomm. Raden inzake het wakersgeld. Gecomm. Raden hebben Ernst Boesiek 

aangeschreven om uit de weigerachtigen een commissie te vormen die op 25 jan 1787 voor Gecomm.Raden zal moeten 

verschijnen om de reden van de weigering tot betaling aan te horen. Tevens wordt een commissie verwacht van de 

regenten. Besloten wordt dat Cornelis Poulisz Cabel en secretaris J.Evenbly namens de regenten zullen verschijnen. 

 

De jager van de Starmeerdyk klaagt dat de jager van Akersloot met 5 paarden jaagt ten nadele van onze jager. Er zal 

een vergadering met die van Akersloot op het rechthuis belegd worden  alwaar beide jagers gehoord zullen worden. 

 

Besloten wordt dat de kerkmeesters i.p.v. een muur een hek zullen maken. 

 

Dykgraaf en heemraden van de st.Aagtendyk blijven weigerachtig te voldoen aan het laatste reglement. Men brengt in 

omvraag of men zal betalen of niet. Besloten wordt om hoofdingeland Claas Bak te authoriseren om met de andere 

hoofdingelanden te spreken en te resolveren. 

 

29 januari 1787 

Vroedschap. Present: S.Karman, C.Aemilius, C.P.Cabel, J.Wagen, G.P.Bakker, D.Biesterbos, J.v.Lith, M.Bakker, 

C.Cabel, C.Bak 

 



De jagers van de Starmeerdyk hebben verzocht om in het huisje een kooi, ruif en zoldertje te laten maken. Waarop 

wordt besloten de zaak te bestuderen. 

 

De gecommitteerden inzake de kwestie wegens het wakersgeld doen rapport van hun reis naar Hoorn alwaar zy voor 

Gecomm. Raden verschenen zyn. De weigerachtigen moeten betalen. 

 

Klaas Aldertsz Bonkenburg vraagt en krygt demissie van zyn regentschap. 

 

8 februari 1787 

Vroedschap. present: C.Aemilius, C.P.Cabel, Arie Jansz, J.Rol, G.J.Bakker, P.Meester, M.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak 

 

Simon Rol (Wormer), Leendert Starreveld (Bergen) en Jacob Boonacker (Alkmaar) worden genomineerd tot schipper 

op het veer naar Amsterdam.Vervolgens worden Jacob Rol, Pieter Meester , C.Cabel en C.Bak gecommitteerd 

informatie over gemoende personen in te winnen. 

Men stelt voor het veer van woensdag te verleggen naar dinsdagavond en ipv donderdagmiddag woensdagmiddag uit 

Amsterdam te retourneren. Voorts moet het reglement op de veerschippers aangevuld worden met bepalingen die hun 

discipline moet regelen.  Gecomm wordt C.P.Cabel om over deze punten overleg te plegen met de fabrikeurs alhier en 

zodanige veranderingen te maken die de grootste nut voor de burgery zouden zyn. 

 

17 februari 1787 

Present: S.Karman, C.Aemilius, C.P.Cabel, A.Jansz, D.Biesterbos, J.Wagen, G.J.Bakker, M.Bakker, C.Cabel, C.Bak, 

J.Rol, P.Meester 

 

Ontvangen een rekest van de direkteuren van de begrafenissocieteit ‘Gedenk te sterven’opgericht in 1766. Verzocht 

wordt goedkeuring van de wyzigingen door hen aangebracht in het reglement. Dit wordt toegestaan. 

 

24 februari 1787 

Present: S.Karman, C.Aemilius, J.Wagen, A.Jansz., J.v.Lith, C.P.Cabel, G.J.Bakker, D.Biesterbos, M.Bakker, C.Kabel. 

 

Leendert Starreveld wordt aangesteld tot veerschipper op Amsterdam en Alkmaar. De schuit zal aan hem 

getransporteerd worden voor f.750,00 en dat geld op een bybrief met 50 gld afleggen in 3.5 % interest p.j. 

 

Gerrit Noder wordt bedankt als diender. De secr wordt gelast het diendersambt vacant te stellen. 

 

17 maart 1787 

Present: C.Aemilius, C.P.Cabel, J.Wagen, G.J.Bakker, J.v.Lith, D.Biesterbos, C.Bak en M.Bakker. 

 

Kerkenraad verzocht deze vergadering omdat predikant Johannis Schouten is overleden. Men verzoekt de vroedschap 

of men tot een benoeming ofwel tot een proponent zou overgaan. De vroedschap besluit een predikant te beroepen en 

wel op een tractement van 650 gld. 

 

Vervolgens zyn voor regenten verschenen Jan Gerritsz Groen en Jan Sint gecomm uit de kerkenraad verzoekende aan 

ambachtsheren nominatie en verkiezing van een proponent en predikant. 

 

27 maart 1787 

Present: S.Karman, C.Aemilius, A.Jansz, C.P.Cabel, J.Wagen, J.v.Lith, D.Biesterbos, G.J.Bakker, P.Meester, C.Bak, 

M.Bakker en C.Cabel. 

 

Drie personen worden genomineerd tot het diendersambt: Willem Toorn, Jacob de Jongh en Jacob.J.Groot. Gekozen 

wordt Jacob de Jongh. 

 

Gecommitteerd worden C.Aemilius, C.P.Cabel “om te gaan horen na een predikant”. 

 

In omvraag gebracht of men de rekening van Coster en zyn advocaat zoude betalen. Men besluit de schout te 

authoriseren deze rekening van f.129:18:0 te betalen 

 

5 april 1787 

Present: S.Karman, C.Aemilius, C.P.Cabel, M.Bakker, J.Wagen, D.Biesterbos, P.Meester, J.v.Lith, J.Rol, G.P.Bakker, 

C.Cabel, en C.Bak absent Arie Jansz, Corn Goezinne en Claas Alders Bonkenburg. 

 



Waarschappen 

Cs.Aemilius  2 Corn.Poulisz Cabel 1  genomineerd C.P.Cabel 

           en Gt.J.Bakker 

Vroedschap 

Corn.Goezinnen  3 Maarten Bakker  3 

C.Bak   3 Jan Wage  3 

Dirk Biesterbos  3 Cs.Cabel  2 

Jb.Rol   2 Kls.   2 

Gerrit Jse.Bakker  2 Jan van Lith     2 

Cs.Aemilius  1 J.Karman  1 

Arie Jansz  1 Cs.Pse.Cabel  1 

Pr.Meester  1 

 

Weesmoeders 

Aafje Joosten  1 Engeltje Visser  2 

 

Hendrik Mink en Hendrik van Leyden zullen aangezegd worden hun schot te betalen. 

 

C.Bak wordt geauthoriseerd om in de zaak aangaande dykgraaf en heemraden van de st.Aagtendyk met andere dorpen 

te 'concluderen'. 

 

3 mei 1787 

Present: S.Karman, C.Aemilius, C.Cabel, D.Biesterbos, P.Meester, J.Wagen, Jb.Rol, C.P.Cabel, Cs.Bak, Me.Bakker, 

Arien Jansz, Gerrit Jsen.Bakker, en Jan van Lith. 

 

Er is een rekening binnengekomen van een scheepmaker te Alkmaar inzake de schuit van L.Starreveld . De 

verrichtingen blijken uitgevoerd in de tyd dat J.Princelaar nog schipper was. Men besluit met betalen nog even te 

wachten en Princelaar hier eerst nog over te horen. Gecomm worden J.Karman, C.Aemilius, C.Cabel, C.P.Cabel en de 

secretaris. 

 

16 juli 1787 

Present: Cs.Aemilius,, C.P.Cabel, D.Biesterbos, G.J.Bakker, Sm.Karman, Cs.Bak, M.Bakker 

 

Binnengekomen een brief van de schout en regenten van Bergen om op aanstaande zaterdag 21 juli in Alkmaar te 

compareren om met andere dorpen van de Duinkavel te vergaderen inzake een verzoek tot remissie van de verponding. 

Gecomm. daartoe worden: C.Aemilius, C.Bak, en de schout J.Evenbly. 

 

Jacob Bakker wordt tot dorpsbode benoemd. 

 

Corn. Goezinne heeft bedankt als oppercommandeur van de kleine spuit. In zyn plaats wordt Klaas Aldertsz 

Bonkenburgh aangesteld en in diens plaats als oppercommandeur aan de grote brandspuit 

Jan Wage. 

 

Ingekomen een sommatie biljet van de Hondsbosse 18 st per morgen. 

Idem St.Aagtendyk f.278:16:0 

• 

J.Lingerak verzocht wederom in de maand augustus met de zweep te draven. Het verzoek wordt wegens de slechte 

toestand van het land afgewezen. 

 

C.Bak, Arien Jansz en Gerrit Jansz Bakker worden tot keurmeesters van de bullen benoemd. 

 

P.Duyneveld, gecomm van de schout en gerecht van Castricum, krijgt toestemming de hoek van de Nieuwenweg en de 

Koogdyk te verbreden. Er zal een contract worden opgemaakt waarin opgenomen wordt dat de inwoners van Uitgeest 

de weg vryelyk mogen gebruiken. 

 

Naar voren gebracht of men de aktens van indemniteit niet zouden afschaffen aangezien het dorp daar veel nadeel van 

lijdt. 

 

Het turfrapen zal 14 dagen vacant gesteld worden. 

 



28 augustus 1787 

Present: C.Aemilius president, C.P.Cabel, Corn.Kabel, M.Bakker, S.Karman, J.v.Lith, D.Biesterbos, Arien Jansz, Jan 

Wagen 

 

Aanwezig zijn de gecomm uit de kerkenraad Jan Sint (ouderling), Gerrit Klaasz Groen (ouderling) en predikant 

Joh.Wegeri (Beverwijk). De laatste als consulent. Verzocht wordt aan vroedschap goedkeuring voor de benoeming van 

Hendrikus van Bork (Akersloot) tot predikant van Uitgeest. 

Ondertekend door Simon Karman (ouderling), Gerrit Groen (ouderling), Roelof Zaatnoordyk (ouderling), Jan Jacobsz 

Sint (ouderling), Klaas Aldersz Bonkenburg (diaken), Jacob Petersen van Hem (diaken), Maarten Bakker, Jacob Minne 

Jan Roukamer, Corn Kluft. 

 

Voorts een beroepingsbrief ondertekend door bovenstaande personen 

 

De nominatie en benoeming wordt door regenten van Uitgeest in kwaliteit als ambachtsheren aanvaard. 

 

3 oktober 1787 

C.Aemilius president, C.P.Kabel, S.Karman, M.Bakker, Corn.Bak, D.Biesterbos, J.Rol, P.Meester 

 

Binnengekomen een brief van de commissie van het het Duinkavel tot verzoeking tot remissie van de verponding. Men 

verzoekt enige vragen te beantwoorden. 

 

Er zal een rok voor de dienaar gekocht worden alsmede een kerkelijk placaatboek. 

 

8 oktober 1787 

C.Aemilius, C.P.Cabel, Simon Karman, M.Bakker, C.Kabel, Jan van Lith, G.J.Bakker, Arie Jansz, C.Goezinne, 

D.Biesterbos, Jan Wagen. 

 

C.P.Kabel, C.Aemilius, S.Karman en de secretaris melden dat de vorige nacht omtrent 11 uur drie Pruissische huzaren 

waren gekomen die de regering namens de commandant kwamen aanzeggen er voor zorg te dragen dat 500 man 

huzaren en 200 man grenadiers ingekwartierd kunnen worden voor 14 dagen.. Bovengenoemde heren brachten in dat 

men in zo'n korte tyd dit niet kan regelen en dat het dorp zoveel manschappen niet kon bergen. Waarop door de huzaren 

werd geantwoord dat men de inkwartiering kon afkopen voor 120 daalders, zouden een kwitantie krygen en voortaan 

niet meer lastig gevallen worden. Genoemde heren achtten dit beter dan een inkwartiering en betaalden. De vroedschap 

stemt achteraf toe in deze handelswyze doch besloten wordt een commissie naar de commandant in Beverwyk te sturen 

hoe men zich in toekomende gevallen zou moeten gedragen. De commissie bestaat uit 

C.Aemilius, S.Karman en de secretaris. 

 

Des avonds wederom 6 uren vroedschap gehouden 

De commissie doet rapport: 

Nadat de vroedschap heden morgen was uiteengegaan kwam een bediende van de heer Deutz van Assendelft by de 

schout alhier teneinde te melden dat by Deutz heden morgen een heer was geweest die het mogelyk achtte dat men het 

geld terug kon ontvangen mits men zich direkt naar Spaarndam zou begeven alwaar de 3 huzaren inkwartiering hielden.  

Met een wagentje dat by Deutz klaar stond en de schepen Aecker van Heemskerk die naar Spaarndam moest, reden de 

leden van de commissie mee tot Velsen alwaar men vernam dat de 3 huzaren wel degelijk in Pruissische dienst stonden 

en te Spaarndam en Haarlem gelogeerd waren. Men meldde voorts dat men het wel kon vergeten het geld terug te 

krygen, er was geen twyffel of een en ander was gebeurd met kennis en toelating van hun officieren. De heren van de 

commissie achten het verder niet nodig de commandant te Beverwyk te gaan spreken en aangezien het reeds 4 uur was 

werd terugtocht ingezet. Schepen Aecker besloot echter door te gaan zodat de commissieleden hem verzochten onze 

zaak waar te nemen en de kwitantie mede te nemen. De commissie werd voorts voor hun moeite bedankt en werd 

besloten die nacht een wacht in te stellen. Ieder regent zal een man aanstellen. Volgende vergadering volgende morgen 

9 uur. 

 

9 oktober 1787 

œnader vroedschap gehouden. present voorstaande leden. 

 

Er zal een burgerwacht van 16 man ingesteld worden die zal lopen van s'avonds 10 uren tot s'morgens 5 uur. De 

secretaris zal dit besluit bekend maken. Er zal voorts een paard by herberg De Zwaen gestald worden om in geval van 

nood direkt naar Beverwyk te zenden om hulp der militie. 

 

10 oktober 1787 



De burgerwacht wordt uitgebreid naar 32 manschappen. 

 

24 oktober 1787 

Meerderheid present 

 

Burgerwacht wordt ingekrompen naar 16 man. 

 

Een verzoek van een chirurgijn te Groet om zich alhier te mogen vestigen wordt afgeslagen. 

 

8 november 1787 

Armenvoogden brengen 3 monsters turf. 2 van 10st per ton en 1 voor de armen voor 8 st en het weeshuis 8,5 st. 

Besloten wordt dat J.Warnaar voor 10 st de ton 220 ton turf aan de armen zal leveren. 

 

De dienaars van Kennemerland verzoeken logies als zy hier komen. Men besluit dat er niets betaald zal worden. 

 

Predikant H.van Bork wordt toegestaan tegen een tractement van 50 gld de winterbeurten op woensdagavonden in de 

winter waar te nemen. 

 

“Memorie van Heeren Regenten van Uitgeest ter beantwoording der 

pointen welke door Hn.gecommitteerden uyt de dorpen van het 

Duyncavel aan Hunn.Ed.Achtb. totdat eijnden waren gesuspediteerd haakende het verzoek om continuatie van remissie 

voor de 

districten vant Duyncavel voorn. 

Vraag 1. 

Op te geven het getal der geamoveerde gebouwen na het laatst bekomen octroy. 

Antwoord: int geheel grosso modo 17. 

Vraag 2. 

Vermindering der binnenlasten zedert het laatste octroy. 

antwoord: der vermeerdering van dorps als polderlasten bedragen sedert het laatste octroy f.15000,- meerder des 10 jaar 

voort bekomen vant selven. 

Vraag 3. 

Wanneer runderziekten plaatsgevonden? 

Antwoord: Voort laatst in 1783. Sindsdien niet weder openbaart. 

Vraag 4. 

Off den landen meerdere vrugten geven als voor heen. 

Antwoord: Over de laatste 10 jaar neen. 

Vraag 5. 

Zo neen, oorzaak. 

Antwoord: Seisoen zo int voor als najaar dewijl men sedert verscheijden agter een volgende jaren in't voorjaar last 

gehad van kouden en schralen en sintstijds natten en kouden voorjaren t' welke bijeen heeft veroccasioneert. 

1e Vee langer op stal hierdoor meer veevoeder nodig. 

2e weinig grasgroei, hierdoor weinig hooi. Hierdoor kan de landman niet zoveel vee houden waardoor de opbrengsten 

verminderen. Ook wordt de prijs van het hooi duurder. 

"zuyvel ook zoo veel duurder. Dit staan wij toe, gelijk wij ook toestaan dat de lande eens hoogen huur opbrengen. Maar 

wanneer men hier tegen in consideratie neemt dat principaal de hooylanden off welk grassen was denselver in een 

enorme prijs zijn, welk is daar de reden van, niet de verbetering der selven, maar de schaarsheijd van't gewas. Zo ist 

ook niet het zuyvel dewijl er minder zuyvel getrokken word moet t'selve natuurlijk duurder zijn. Dog den landman 

verrijkt daar van niet, dewijl hij bijvoorbeeld 20 beesten bevorens op zijn eijgen land hebbenden kunnen voeden, nu 

niet meer als 15 kan houden uyt hoofde van te schraal gewas, off hij is genoodzaakt opt duurste meerder land te 

huuren" 

"te meer kan men in consideratie neemt hoe schadelijk 't lant het huuren der landen tegens zo een enorme prijs als 

tegenwoordig voor desen bouwlieden is, waarvan men dese wijsen genoeg voor handen heeft, en want die bouwlieden 

welke allen hunne landen moeten huuren ruineren volstrekt zigzelfs niet tegenstaande t' zuyvel hoog in prijs is zulk ziet 

men immers jaarlijks, wijl deselven hunnen bouwerij volstrekt moeten opbreken en om een daggeld gaan werken.” 

3e. Sedert verscheidene jaren natte najaren gehad. Hierdoor vee vroeger op stal wegens gebrek aan gras. 

4e.Door het overbodig vocht voedingswaarde lager. 

Vraag 6. 

Verwachten de eigenaars van graanlanden door deze natte zomer schade? 

Antwoord: Deze zomer geen schade "favorabele oogst". Doch natte zomers, zware wind kunnen wel degelijk schade 

toebrengen door het knakken der halmen. 



Vraag 7 

Effect van overstuiving 

Antwoord: Wij hebben geen duin. 

Vraag 8. 

Wolveen schade geleden door natte zomers? 

Antwoord: Ja. Bouwlieden: schade is enorm, gewas is voor groot deel dood. Het resterende voor half geld verkocht. 

Vraag 9. 

Getal armen vermeerderd? 

Antwoord: Ja. Diaconie f2100,-, armen f.2005,- meerder uitgegeven. 

Vraag 10 

Zo ja, oorzaak? 

Antwoord: 1e duurte levensmiddelen; 2e afsterven der mannen 

Vraag 11. 

Dorp sedert het laatste octroy in geenen deelen van beter staat 

geworden? 

Antwoord: Onkosten van het dorp zijn gestegen. Het schot moest met 1/4 worden verhoogd. Polderlasten ook gestegen. 

Vraag 12. 

Sedert 1775-76 verzwaring van dijken met extra onkosten gemaakt? Extra kosten voor de molens door zwaarder en 

sterk opmalen? 

Antwoord: Ja met name st.Aagtendijk en Lagedijk. Molens ook te veel te lijden gehad. Kosten f.6000,- 

 

24 december 1787 

Present: C.P.Cabel, C.Cabel, Jan Wagen, Arien Jansz, Jan v.Lith, G.J.Bakker, D.Biesterbos, S.Karman 

 

Schout Jan Evenbly meldt dat hij tot schout, vendumeester en gerechtsbode te Westzaan is benoemd 

Het schout, secretaris en gerechtsbodeambt zal in de Haarlemse Courant vacant gesteld worden. 

 

Tot waarnemend schout, secretaris en gerechtsbode wordt aangesteld C.P.Cabel welke dezelfde emolumenten zal 

genieten als de voorgaande. 

 

6 februari 1788 

Vroedschap, iedereen present behalve Pieter Meester. 

 

Uit de sollicitanten worden een 12-tal genomineerd: H.A.Swaanshals 12 stemmen, Willem Brak 12 st, Jan Bosch 12 

st., S.F.Gaukes 11 st, C.J.Jugen 11 st, P.Bruyneman 11 st, G.Metselaar, 10 st, Joh. Kempenaar 9 st., P.Klinkhamer 8 st, 

J.de Wit jr. 8 st., P. Velderhoff 7 st., A.Donker 6 st. 

 

Hieruit een 6 tal gekozen: 

Willem Brak 11 st., Gaukes 11 st., Swaanhals 10 st, Hugen 10 st., Jan Bosch 10 st., Jan de Witt 5 st 

 

Hieruit genomineerd 

Willem Brak van Gouda 10st C.J.Hugen van Oudewater 9 st. H.A.Swaanshals te Delft 8 st. 

 

Simon Karman, Corn.Bak en Gerrit bakker worden gecomm nadere inlichtingen in te winnen. 

 

In de marge: 1788 19 feb: Om gewichtige redenen deze personen niet in aanmerking genomen. 

 

 

19 februari 1788 

Iedereen present behalve Pieter Meester. 

 

De commissie meldt dat de genomineerde personen niet in aanmerking komen. Een nieuwe nominatie van 3 personen 

wordt gemaakt: 

Pieter Bruyneman 9 stemmen 

Jan Bosch  7 stemmen 

Arend Donker  5 stemmen 

 

Gecomm tot inwinning van informatie worden Maarten Bakker, Gerrit Bakker, Corn.Aemilius en Corn.Bak 

 

22 februari 1788 



Iedereen present behalve Pieter Meester 

 

Beroepen wordt Pieter Bruyneman, gerechtsbode van Petten, tot schout, secretaris en gerechtsbode van Uitgeest. 

 

25 februari 1788 

Alle leden present. 

 

De nieuw beroepen schout, secretaris en gerechtsbode wordt geinstalleerd. 

Met de nieuw beroepen schout gesproken over diverse zaken en de dorpsbode naar Zaandam gezonden om de heer 

Evenbly te vragen aanstaande week over te komen om aan de nieuw beroepen secretaris 

over te leveren (zegels?). Voorts geresolveerd dat de zegels die vereist worden by de zaken van de schout, secr. en 

gerechtsbode ambt zullen moeten worden betaald. De onkosten zullen betaald worden door het ambacht. 

 

20 maart 1788 

Present Corn.Aemilius, Corn.P.cabel, dirk Biesterbos, Gerrit Jansz Bakker, Pieter Meester, Jacob Rol, Symon Karman, 

Arie Jansz., Maarten Bakker, Jan van Lith, Cornelis Bak, Cornelis Goezinne en Cornelis Cabel.• 

 

Allereerst wordt besloten om ingevolge “van Hun Ed. Gmt. tot het in den Eed neemen van alle amptenaaren van 

gehouw en getrouw te zyn den oude constitutie den Hooge Regeering en het erffstadhouders op zo en in dier voege als 

hetzelve in Hun Ed. Grt. mooge Resolutie van den jaare 1747 is opgedraagen aan den tegenwoordigen erfstadhouder en 

in het jaar 1766 aanvaard te executeren donderdag 27 maart 1788.” 

 

Waarschappen 

Corn.P.Cabel  2 Cornelis Cabel  1 

 

Vroedschap 

Cornelis Cabel  3 Jacob Rol  3 Kls   3 

Gerrit Jansz Bakker   3 Jan van Lith  3 Cornelis Aemilius 2 

Symon Karman  2 Arie Jansz  2 Cs.P.Cabel  2 

Pieter Meester  2 Cornelis Goezinne 1 Maarten Bakker  1 

Cs.Bak   1 Dirk Biesterbos  1 Arend Waage  1 

 

Weesmoeders 

Engeltje Visser  2 Johanna Beukelaar 1 

 

De jaarlijkse koemarkt in het voorjaar wordt bepaald op de 4e donderdag in april en die in het najaar op de 2e 

donderdag in november. De schout wordt opgedragen de aantekeningen in de almanak jaarlijks te verzorgen. 

 

27 maart 1788 

Present C.Aemilius, C.P.Cabel, Maarten Bakker, P.Biesterbos, Arie Jansz, Pieter Meester, Symon Karman, Jacob Rol, 

Cornelis Bak, Gerrit Jansz. Bakker, Cornelis Cabel 

 

C.P.Cabel, Symon Karman en C.Cabel doen rekening van het ontvang van de ord en extraord. verponding 1787. 

 

Voorts overgegaan tot het afnemen van de eed omschreven als in de vergadering van 20 maart 1788 

 

Allereerst de schout de eed in handen van burgemeester C.Aemilius 

Vervolgens de schout en schepenen de eed in handen van het volledige college van vroedschappen en schepenen. 

De schepenen voorts afzondelyk met de woorden  “zo waarlyk helpe my God almagtig” behalve Pieter Meester die 

mennoniet is. 

Daarop de dominee en de kerkenraad op gelijke wijze als van de regenten. Kerkenraad Hendrik Amse tevens de eed als 

collecteur van Uitgeest. 

Vervolgens Symon Potte kerkmeester van de mennonieten. 

Daarop de dorpsbode Jacob de Jong. 

De kerkmeesters van de Roomse Kerk en de armbezorgers van dito. 

Vervolgens 'toesiender' Ernst Boesiek. 

 

De overigen zullen de eed afleggen op woensdag 2 april 

 

11 april 1788 



Present C.Aemilius, Cornelis P.cabel, C.Cabel, Dirk Biesterbos, Gerrit Jansz Kluyt 

 

Schout en schepenen doen verslag aan de vroedschap over het verdere verloop van de eedafleggingen. 

 

J.Evenbly zal de restanten van zyn tractementen en andere openstaande posten worden betaald tevens een bedrag van 

50 gld voor het in orde brengen van de secretarie. 

 

3 mei 1788 

Bij C.P.Cabel, C.C.Cabel, Symon Karman wordt tot medeambachtbewaarder aangesteld C.Aemilius ipv C.Goezinnen. 

 

De boedel van Goezinne zal in de Haarlemse Courant worden geadverteerd. De secretaris wordt verzocht opgave te 

doen of over 6 weken een testament van C.Goezinne is gepasseerd. 

 

6 mei 1788 

Present.: Symon Karman, Cornelis Aemilius, Cornelis Cabel, Cornelis P.Cabel, Cornelis Bak Maarten Bak Dirk 

Biesterbos. 

 

Concept rekest prolongatie remissie verpondingen ontvangen. Enige opmerkingen worden gemaakt die aan de heer 

Poppelman zullen worden medegedeeld door de schout. 

 

Tevens een rekest inzake octrooi armen en weeshuis besproken. 

 

Schepenen zullen doen wat nodig is inzake de greppel van W.Fanten en A.v.Trigt 

 

30 mei 1788 

Present: C.P.Kabel, C.Aemilius, Symon Karman, C.Cabel, Dirk Biesterbos, Arent Wage, Cornelis Bak en Maarten 

Bakker 

 

Jan van Lith en Jan van Petten, weesvaders alhier, zouden rekening doen, doch door ziekte van de eerste uitgesteld. 

 

Schout wordt opgedragen in de courant bekend te maken dat geen 'lekkery smakkery spullen' gepermitteerd worden. 

 

Jan Moy verzoekt voor hem een huur te zoeken op de Oost- of Westvaart aangezien hy onmogelyk van de inkomsten 

uit zyn land kan leven. 

 

25 juni 1788 

Present Corn.C.Cabel, Simon Karman, Gerrit Jansz Bakker, Maarten Bakker, Arent Wagen, Dirk Biesterbos. 

 

Burgemeester Corn Corn Cabel en secretaris Bruyneman hebben de nagelaten boedel van Cornelis Goezinnen 

geinventariseerd. Er blijkt een advertentie geplaatst te zyn in de Haarlemse Courant waarin aan secretarissen en 

notarissen verzocht wordt na te gaan of een testament van wylen Goezinnen voor hen gepasseerd is en zo ja dit binnen 

6 weken aan te geven.Tot op heden niets ontvangen. Wel is medeerfgenaam Teunis Goezinne verschenen met het 

verzoek de zaak te bespoedigen en tot liquiditeit van de boedel te komen. 

Hierop geresolveerd dat de weduwe Aris Coopman en Teunis Goezinne een procurateur zoeken en weesmeesters te 

gelasten voogden te zoeken voor de kinderen van Fop Goezinne. 

 

Weesvader Biesterbos wordt opgedragen de leveranties aan het weeshuis te laten rouleren by Uitgeester winkeliers. 

 

5 juli 1788 

Present Cornelis Poulisz Cabel, Cornelis Cornelisz cabel, Symon Karman, Maarten Bakker, Dirk Biesterbos, Arent 

Wagen, en Corn Aemilius 

 

Voorgesteld wordt om wegens tijdsomstandigheden die tegenwoordig zo 'cretiecq' zijn ipv 2 dienaars, 4 dienaars van 

de baljuw op de jaarlijkse kermis te vragen. 2 zullen er in de Zwaan en 2 in de Ooievaar op eigen kosten gelogeerd 

worden. Voorts wordt Jan Cornelisz Sillen verboden om op de kermis te gaan spelen. 

 

Teunis Barendsz zal worden aangezegd zyn schuld aan het ambacht te voldoen zo niet dan zal hy op de komende 

rechtdag gedagvaard worden. 

 



De kerkveegster krijgt opdracht de straat van het zuidrooster tot de zuiderpoort schoon te houden; de bode de 

resterende straat om de kerk en de doodgraver om de padjes alles behoorlijk knap te houden. 

 

5 augustus 1788 

Present C.P.Cabel, Corn.Cabel, Jacob Rol, Gerrit Jansz Bakker, Corn Aemilius, Arent Wagen, Dirk Biesterbos, Arie 

Jansz, Maarten Bakker en Pieter Meester. 

 

Besloten wordt om zoals in vele ander steden en dorpen om op de verjaardag van de prinses een 'eluminatie' te doen. 

 

F.Lingerak wordt toegestaan met de zweep te rijden. 

 

Op 28 en 29 aug zal schot vergaard worden. 

 

28 augustus 1788 

Present: Cornelis P.Cabel, C.Cabel, C.Aemilius, Symon Karman, Arent Waagen, Maarten Bakker, Gerrit Jansz Bakker, 

Jan v. Lith, Cornelis Bak en Dirk Biesterbos. 

 

Ambachtsbewaarders verzoeken authorisatie tot het voeren van de nodige proceduren tegen Teunis Barendsz die vanaf 

1772 weigerachtig is geweest de revenuen uit 4 snees land en een stuk land genaamd Rietveld in de polder de Broek te 

betalen. Verzoek wordt toegestaan. 

 

?.Kooy en Sieuwertje Vrienden zullen voortaan samen geschot worden. 

 

15 oktober 1788 

Present: Corn.P.Cabel, C.Kabel, C.Aemilius, Symon Karman, Arent Wage, Gerrit Jansz.Bakker, Arie Jansz.,  Dirk 

Biesterbos, Maarten Bakker en Jacob Rol. 

 

Op verzoek van Heydert Heyn wordt een collecte toegestaan voor de gereformeerde en lutherse kerk. De secretaris 

wordt opgedragen dit besluit in een missive bekend te maken. 

 

Turftonder Frans Schipper blijkt door lichaamsgebreken niet langer in staat dit ambt uit te voeren Men besluit tydelijk 

aan te stellen de persoon van Jacob Monis (?) zolang dat Frans Schipper onmachtig blijft. 

 

31 oktober 1788 

Present C.P.Cabel, C.Cabel, Pieter Meester, Jan van Lith, Symon Karman, Arent Wage, Gerrit Jansz Bakker, Maarten 

Bakker, C.Aemilius, Corn.Bak. 

 

5 monsters turf ingebracht. Men besluit dat Arend van Veen 250 ton a 8,5 stuivers zal leveren. 

 

Poulis de Wildt wordt uit 3 sollicitanten tot turftonder aangesteld. De schout wordt opgedragen hem dit mede te delen. 

 

Er zal deze winter weer een nachtwacht worden ingesteld. 

 

Arent Wagen heeft als ontvanger v.d. st.Aagtendyk verzocht de omslag te bepalen op 10 stuivers per morgen. 

 

 

18 november 1788 

Present: C.P.Kabel, C.Cabel, Jan v.Lith, Maarten Bakker, Dirk Biesterbos, Arent Wagen, Gerrit Bakker, Symon 

Karman, en Cornelis Bak 

 

Verschenen Christiaan Coster. Hy vind zyn schot te hoog . De regenten schatten hem 1500 gld gegoed. Coster vind dit 

te hoog en vertrekt zonder antwoord af te wachten. 

 

Pieter Barendsz verzocht toestemming tot afbraak van een huisje staande tussen zyn bewoond huis op Westergeest en 

die van Albert de Wild. Dit wordt toegestaan mits de lopende lasten daarvan jaarlyks worden betaald. 

Idem Pieter de Haan te Markenbinnen. 

 

Verschenen Jacob Symonsz Groot verklarende niet ontevreden met zyn schot te zyn doch daarin tegengewerkt wordt 

door zyn vrouw, de vroedvrouw, die hem niet als mens maar als een beest behandeld. Regenten verklaren dat hy later 

met de nodige bewyzen moet verschynen. 



 

Verschenen P.Beugel verklarende zyn schot te hoog te vinden en verlangde vermindering van 4:10:0 . De regenten 

weigeren dit doch dat hy wel recht tot verweer had en dit op de juiste plaats moest doen. 

 

18 december 1788 

Present: C.P.Kabel, Corn.Kabel, Dirk Biesterbos, Pieter Meester, Maarten Bakker, Jacob Rol, Symon Karman, Jan van 

Lith, Cornelis Bak, Cornelis Aemilius. 

 

Er zyn klachten gekomen over de vertrektijden van de veerschepen van en naar Amsterdam. Post blijkt niet meer op tyd 

mee te komen hetgeen extra portlasten met zich meebrengt. De regenten worden verzocht een nieuwe regeling te 

maken en doen dat by deze: 

Naar Amsterdam dinsdagavond 8 uur terug woensdag middag half twee. Het veer op Amsterdam op zondag blijft 

gehandhaafd volgens het reglement 3-11-1778. De verandering zal middels een rekest aan Gecomm.Raden verzocht 

worden zodat het in de couranten bekend gemaakt kan worden. 

 

In het zelfde rekest zal verhoging aangevraagd worden voor vrachtkosten op de veren naar Haarlem en Amsterdam. 

 

Weesvaders zyn verschenen. Melden dat het weeshuis is belast met het in onecht 'geteelde' kind van Pietje Schuytje en 

Dirk Schermerhorn. Weesvaders hebben inmiddels de boedel geinventariseerd en vragen nu wat verder te doen. 

Weesvaders worden gelast de grootste crediteuren aan te spreken en tot een verdeling te komen. 

 

Naar voren gebracht of men in navolging van die van Limmen en anderen een rekest aan de staten van Holland zou 

indienen ter bekoming van een octrooi tot heffing van schot op buitenlieden als eigenaars van Natie effecten onder deze 

jurisdictie. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Voorts gesproken hoe te handelen met Christ Coster die weigerachtig is schot te betalen. Besloten wordt te wachten tot 

de schotgaring. 

 

Met toestemming van weduwe Jacob Klaesz Dik (Wormer) zal haar land in de Wouderpolder publiek verkocht worden 

ter bekomening van de sinds enige jaren achterstallige ongelden. 

 

Ook de 14 snees land in't land van Klaas Bes zal verkocht worden 

 

De Huisvrouw van Pieter Blom te Marken zal van de armvoogden aldaar onderstand krygen. 

 

Regenten van Markenbinnen verzoeken toestemming tot de instelling van een wacht op Marken en deze tot minstens 

april te hebben. Onkosten f.10,- uit dorpskas en overige kosten betaald door inwoners van Marken. Verzoek wordt 

toegestaan. De bode zal de inwoners van Marken tot contributie verzoeken. 

 

Verschenen de huisvrouw van Hendrik Dircksz . Zy verzocht vermindering van haar schot van 1/2 prik. De regenten 

antwoorden dat niet te kunnen doen. De vrouw berust hierin. 

 

Jacob Symen Groot doet beklag dat zyn vrouw toen zy in barendsnood verkeerde door de vroedvrouw niet als mens 

maar als beest werd behandeld. Ook dokter Hummelman getuigde dat zyn vrouw door de vroedvrouw 'bedorven' 

is. Arie Leegwater doet een zelfde beklag over de vroedvrouw en melde dat zyn kind door onkundigheid dood ter 

wereld is gekomen. Reyen Vos bevestigt de verklaring van Arie Leegwater. Dirk Sterken melde een zelfde behandeling 

by zyn eerste vrouw. Getuigenissen van gelyke aard worden gedaan door Arie van Veen, Cornelis Kessens,  Maria 

Boekel, Gerrit Symonsz vrouw, Gerrit Jansz Aalbring en Cornelis de Groot. 

De vroedschap besluit de vroedvrouw te ontslaan. 

 

Regenten van Marken doen rekening van ontvang en uitgaaf van het dorpshuis. Men heeft een batelyk slot van 

f.15:11:8 gebleven by Pieter Meester die opnieuw als boek en kashouder wordt gecommitteerd. 

 

15 januari 1789 

Present: C.P.Cabel, C.Cabel, Arie Jansz, Arent Wagen, Dirk Biesterbos, Jan van Lith, Gerrit Jansz Bakker, Maarten 

Bakker, Cornelis Bak,, Simon Karman, Cornelis Aemilius. 

 

Rekening gedaan van de ontvang van de Hondsbosse en Uitwaterende Sluizen en de Schardam, Hoogdam, 

Nieuwendam en Schardamse dyken. 

 



Gecommitteerden van Kolhorn verzoeken tot het houden van een collecte te Markenbinnen voor hun afgebrande 

mennonieten kerk. Verzoek wordt toegestaan. 

 

Willemina Horenkrul heeft vrywillig afstand gedaan. Besloten wordt de funktie van vroedvrouw vacant te stellen. 

Tractement 100 gld en vry huishuur. 

 

Er zal gepubliceerd worden dat de inwoners hun schoorstenen moeten vegen onder schouw van schout en schepenen. 

 

Ingevolge het placaat van 30 september 1788 worden tot commissarissen tot eedaflegging door schout en schepenen 

aangesteld Cornelis Poulisz Cabel en Maarten Bakker. 

 

27 februari 1789 

Present: C.P.Kabel, C.Kabel, Dirk Biesterbos, Arent Wage, Gerrit Jansz Bakker, Symon Karman, Corn Bak, en 

Cornelis Aemilius. 

 

Cornelis Coopman, schipper op Haarlem, verzoekt verhoging van zijn vrachtloon. Voor ieder zak Blokwerk voortaan 3 

st., bos stokken 1,5 st. Mede op mondeling verzoek van de schippers op Amsterdam besluit de vroedschap e.e.a. in 

overleg te doen met de fabrikeurs. Daartoe wordt aangesteld Gerrit Cornelisz Bakker. 

 

Met de betaling van de ordinaire en extraordinaire verponding is het slecht gesteld, zo melden de gaarders. Men besluit 

ten overvloede de bode nog eens rond te sturen. Indien men weigerachtig blijft zal de gerechtsbode rondgezonden 

worden desnoods zal tot executie worden overgegaan. 

 

Cornelis van Vliet wil binnen de jurisdictie wonen. Dit verzoek wordt afgeslagen mits dat hy behoorlyke borg en 

attestatie kan overleggen. 

• 

10 maart 1789 

Present: C.P.Cabel, Corn.Cabel, Arent Wagen, Dirk Biesterbos, Jan van Lith, Gerrit.J.Bakker, Symon Carman, 

Corn.Aemilius, Cornelis Bak. 

 

President Burgemeester meldt dat de Classis te Haarlem een aanmaning heeft gestuurd waarin herinnerd wordt 40 gld 

te betalen (door kerkmeesters Uitgeest) zoals dat gebruik was bij de benoeming van een nieuwe dominee. Men besluit 

de kerkenraad te gelasten de 40 gld te betalen. 

 

Dominee H.v.Bork blijkt beroepen te zijn tot Zuiderdorp. Men is hier ongelukkig mee aangezien hij zeer goed voldoet. 

Getracht zal worden hem hier te houden door hem een eenmalig presentje van 100 gld te geven. Kerkmeesters 

C.P.Cabel en Jan van Lith worden hiermee belast. 

 

1 april 1789 

Present: C.P.Cabel, C.Cabel, C.Aemilius, Arent Wagen, D.Biesterbos, Gerrit.J.Bakker, Symon Karman, Maarten 

Bakker, Jan van Lith, en Cornelis Bak. 

 

De vacante plaats van vroedvrouw wordt opgevuld door Adriana Rietveld, huisvrouw van Jan de Jongh en vroedvrouw 

te Wijk aan Zee.  

 

President burgemeester brengt in het voorstel van Jan Sint het villen in de Broek en Buyten en het Dorregeest per jaar 

op nog nader uit te werken conditien te verhuren. Ambachtsbewaarders worden daarmee belast. 

 

Gerrit Roosen en Jan kat worden op verzoek van de weesmeesters in het weeshuis opgenomen. 

 

De secretaris brengt een bericht in van de fabrikeurs te Uitgeest inzake de vroedschapsresolutie d.d. 27 februari j.l. 

De fabrikeurs geven te kennen: 

1.Zijn ontevreden over de vorige verandering in de tijden van af en aanvaring der schepen. 

2. Het verzoek is gedaan zonder opgaaf van gegronde redenen. 

3. Zij verzoeken verbetering van het 'apartement' in de schuit en bevrijding van lucht en veiligheid van de koeien en 

andere zaken. 

Besloten wordt daarover met de schippers te overleggen. 

 

9 april 1789 

Absent: Arent Wagen en Arie Jansz 



 

De verhuizing van de nieuwe vroedvrouw zal plaatsvinden op kosten van het dorp. 

 

Op verzoek van Jan Kat (weeshuis) zal deze met een 'ordentelijk habijt' gekleed worden. 

 

De schoolmeester wordt toegestaan zijn 14 dagen vakantie achtereen te laten volgen met Pinksteren. 

 

De baljuw zal worden verzocht toe te staan zoals van ouds 'eene kaek te mogen stellen'. 

 

Vroedschappen van Marken melden dat hun schoolmeester C.van den Oord te Egmondbinnen is beroepen. Besloten 

wordt de vacature per advertentie in de courant te plaatsen. Men moet reageren voor 3 mei a.s. 

 

Waarschappen 

C.Kabel    2 Maarte Bakker  1 

 

Vroedschappen 

Cornelis Aemilius  3 Symon Karman  3 Arie Jansz  3 

Corn.P.Cabel   3 Pieter Meester  3 Corn Goezinnen  2 

M.Bakker   2 Dirk Biesterbos  2 Cornelis Bak  2 

Arend Wagen       2     Cornelis Kabel  1 Jacob Rol  1 

Gerrit Jansz Bakker     1     Jan van Lith  1 

 

Weesmoeders 

Genomineerd: Antje van Leyden en Klaasje Vierhuyzen. 

Gekozen: Johanna Beukelaar en Antje van Leyden weduwe van C.C.Kabel. 

 

7 mei 1789 

Absent P.Meester 

 

Willem van Steyn verzoekt in alle opzichten aanvaard te worden als burger en als chirurgyn te mogen fungeren. Men 

besluit dit toe te staan mits dat hij een examen aflegd aan een door het dorp aangewezen persoon. 

 

“In omvraag gebragt het verzoek van Roomse Kerkmeesteren om daar de zelve 1/3 contribueeren aan de alimentaties te 

genieten 1/3 van de revenuen en dus ook in de cooppenningen van het door armevoogden verkogte vaste goed. twelk 

hun in dien opzigte geanondeerd is vande verkogte 2 akkertjes f.10,- dog vant huysje niet vermits hetzelve door 

regenten schynt behoeftigt te zyn tot den noodigen reparatie”. 

 

Schout Bruyneman wordt aangesteld tot pondgaarder. 

 

13 mei 1789 

Vergadering van de vroedschappen en de kerkenraad van Markenbinnen inzake de nominatie van een 3-tal personen tot 

het schoolmeestersambt te Markenbinnen. De nominanten zijn Symon Graaff, schoolmeester en voorzanger te 

Oosterleek, Symon van Marken wonende te Enkhuizen, Hendrik van Vliet te Westzaan, Jan Bruyn te Oostknollendam. 

De secretaris zal hen aanschrijven en verzoeken de 20ste a.s te verschijnen en hun bekwaamheden te tonen. 

 

De schout heeft bericht gehad van advocaat J.P.Poppelman dat het bewuste octrooi van remissie en regeste in orde is. 

Het zal te Alkmaar worden gedrukt en kan op de 16e a.s. aldaar worden afgehaald. De committeerden van de diverse 

dorpen kunnen het afhalen. Daartoe aangesteld worden de schout Bruyneman, C.Aemilius en Cornelis Bak. De kosten 

voor Uitgeest bedragen f.87:9:13. 

 

Op verzoek van de president burgemeester wordt Dirk Biesterbos tot 4
e
 ambachtsbewaarder benoemd. 

 

20 mei 1789 

Vergadering vroedschap met kerkenraad van Markenbinnen inzake de benoeming van de nieuwe schoolmeester te 

Markenbinnen. Met meerderheid van stemmen wordt Symon Graaff aangesteld. 

 

Jan van Lith meldt dat hij op de 2e maandag van deze maand bij de schouw te Markenbinnen aanwezig was en heeft 

ondervonden dat de sluis ten oosten van de dijk met de brug niet langer op reparatie kan wachten. Hij is daartoe met de 

poldermeesters en Jacob Rol naar de dijkgraaf van de Starnmeer te Spijkerboor geweest om een en ander te verzoeken. 

Deze heeft afwijzend gereageerd. De vroedschap besluit nu dat de secretaris een brief naar de dijkgraaf stuurt waarin 



hem verzocht wordt de reparatie uit te voeren en dat bij weigering er krachtiger middelen ter hand genomen zullen 

worden. 

 

Kerkmeester verzoeken en worden toegestaan de ,zuyderchaisjes' te vernieuwen. 

 

24 juni 1789 

Present: C.Cabel, C.P.Cabel, A.Wagen en D.Biesterbos. 

 

De schout brengt in het verzoek van Jan Cornelisz Sillen om op de komende kermis wederom te mogen spelen. Het 

verzoek wordt toegestaan. 

 

De schout leest een brief van de heer C.Heynis te Heiloo d.d. 19 juny 1789 voor inhoudende dat er 2 leden van de 

regenten de 21 j.l te Akersloot op zijn verzoek zijn verschenen om met hem te overleggen, als gecomm van Hun Ed. 

Mog inzake het onderzoek betreffende het verzoek van de regenten van Uitgeest schot te mogen heffen op buiten 

Uitgeest woonachtige eigenaars van onroerende goederen te Uitgeest. De gecomm van Uitgeest hadden ingebracht als 

belangrijkste punten tot ondersteuning van het rekest.: de grote achteruitgang van het dorp hetgeen op zijn beurt te 

verklaren valt uit het feit van de grote achteruitgang van de fabrieken, blokken- en stokkenmakerijen die de 

belangrijkste bron van bestaan te Uitgeest waren. Zij werden nergens anders gevonden maar komen nu ook elders voor. 

De achteruitgang van deze fabrieken valt mede te verklaren uit de schaarste van het 'koyhaar' buiten welke de blokken 

tot geen gebruik te maken zijn. Tevens blijkt de buitenlandse verzending nagenoeg verdwenen. Het is dus duidelijk dat 

daardoor vele lieden werkloos waren geworden, behoeftig en tot last van het dorp zijn gekomen. Ook de ontvang van 

het schot is hierdoor verminderd en de uitgaaf vergroot. Daarbij komen nog enige uitgaven in de laatste 2 jaar die 

onvermijdelijk waren zoals het laten maken van een nieuwe school, het laten repareren van de 'stukgebrooken 

kerktoorn' etc. Er zijn dus absoluut meer inkomsten nodig. De burgers kunnen niet langer meer verhogingen opbrengen. 

Het is daarom noodzakelijk dat het schot ook gegaard mag worden op buiten Uitgeest woonachtigen en wel 6 stuivers 

voor ieder morgen land en per huis 20 stuivers en dit voor de tijd van 15 jaren. 

 

Antwoord Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier op bovengenoemde brief: Personen buiten het dorp betalen 

al burgerlasten in hun eigen dorp. "Dus zouden den indien 't verzogte octroy vergund werde eene  dubbele schatting 

gevordert worden van een enkel capitaal dat mogelijk al bewoners zo veel is bezwaard door verpondingen en ander alle 

binnen omslagen dat er voor den eygenaar zeer geringe prijs overschiet" 

"En dit zal mogelijk de reeden zijn dat luyden van Uitgeest capitaal en in Uitgeest woonachtig, al veel af zien van 

aankoop der landerijen en waarschijnlijk de laatste jaaren hun hebben toegelegt ten aankoop van s' Lands obligaties. 

Vervolgens stellen Gecomm.Raden een aantal vragen. 

Bij hun bekend is dat er in Uitgeest in 1632 440 huizen waren; in 1732 385 huizen en 9 fabrieksmolens; in 1749 374 

huizen, 5 oliemolens, 1 zaagmolen, 1 hennepklopper, 1 verfmolen en 1 meelmolen. 

 

Vraag 1: Hoeveel huizen zijn er heden? 

Vraag 2: Hoeveel fabriekmolens? 

Vraag 3:Heeft Uitgeest wegens de 5 oliemolens zijn voordeel uit de huisgezinnen welk haar bestaan uit derzelve 

hebben? 

Vraag 4: “Bestaat 't voornaam voordeel der recognitien uyt de 5 oliemolens het nut al tot betaling der interessen den 

f.20.000,- waarvoor de heerlijkheid in 1730 door regenten is gekogt?” 

Vraag 5:”Is er ook groot voordeel voor die van Uitgeest ten opzigte de huysgezinnen van de zaag, hennip en verfmolen 

of ist al een sober bestaan?” 

Vraag 6: “Is de meelmolen een bestaan voor de huysgezinnen der molenaars.” 

 

Zijn de inkomsten wegens het recht van de Ambachtsheerlijkheid toereikend om de interesten over de eerder genoemde 

f.20.000,- te voldoen of moeten deze tegenwoordige regenten aanvullen uit andere dorpsinkomsten? 

 

Verzoek opgave: 

1.Getal vermindering fabrieken, van werkhuizen zo stokken als blokkenmakerijen in de laatste 50 jaar. 

2.De vermindering wegens de schipperij 

3.De vermindering van rolrederijen 

4.Vermindering van Boen- en Bouwhuizen 

5.Vermindering andere  

 

Antwoord dorpsbestuurders Uitgeest 

Het verzoek tot octrooi is billijk. Het is bekend dat personen elders wonende daar geen schot 

betalen. Wij vragen geen schot van hetgeen door een burger gehuurd wordt maar over wat eigendom is. 



Er valt geen grotere aankoop van obligaties te constateren. 

Erfenissen gaan meestal naar buiten het dorp woonachtigen.Momenteel meerder dan f.1.000.000,- 

 

Het getal der huizen is minder dan 300. Er zijn 7 fabriekmolens: 5 olie, 1 meel en 1 deplorabele zaagmolen. 

Er is geen voordeel, voor Uitgeest uit de oliemolens. De gezinnen wonen in Knollendam,Wormerveer als elders. 

Van de zaagmolen valt geen minste voordeel te verwachten. Daar werkt de eigenaar met zijn twee zonen en een knecht. 

Hij is "in wijnige jaren van rijk naar doodarm geworden is". De meelmolen is door vermindering der huisgezinnen geen 

bestaan mogelijk. De meelmolenaar bedient tevens de meelmolen te Akersloot en een watermolen. 

Vermindering der fabrieken: 

 1. 9 blokken en stokkenmakerijen 

 2. In plaats van 12 florisante nu 3 zeer geringe rolredrijen. 

 3.Vermindering schipperij 

   wekelijks i.p.v  5 nog maar 2 schuiten op Alkmaar 

                3 nog maar 2 schuiten op Amsterdam 

                        2 nog maar 1 schuit op Haarlem 

   Het veer op Rotterdam bestaat niet meer 

Tevens was er een florisante zaadkoperij. Deze bestaat niet meer. Veel belangrijker waren de Boen- en Bouwhuizen. Er 

waren florisante binnenvissers. 

 

Rapport C.Heijnis aan de Edel Grootmogende Heren. Hij meldt dat hij i.v.m. het rekest gesprekken heeft gevoerd met 

de regenten van Uitgeest. Op zijn opmerkingen aan regenten dat het rekest hem vreemd voor komt aangezien hierdoor 

buiten Uitgeest woonachtigen dubbel schot gaan betalen, zowel in Uitgeest en in hun woonplaats. 

Daarbij komt dat deze personen hun land en huizen verhuren ,waarschijnlijk aan Uitgeesters en deze moeten schot 

betalen naar  geschat inkomen waaronder die uit gehuurde land en/of gebouwen reeds zijn inbegrepen. De regenten 

antwoorden hierop dat deze visie onjuist het schot wordt bepaald naar bezit en rijkdommen. Heijnis vroeg voorts naar 

de redenen der vermindering der dorpsinkomsten. De regenten antwoorden: In de laatste 50 jaar veel bezit o.a. door 

vererfing naar buiten het dorp woonachtigen gegaan. Geschat 1.000.000 gld. Voorts blijkt sinds 1749 het aantal huizen 

met 75 verminderd te zijn Het aantal inwoners is afgenomen. Veel huisgezinnen naar elders vertrokken. De bloei van 

het dorp werd mede bepaald door de hier aanwezige blokken-en stokkenmakerijen en rolrederijen. Het aantal Blokken-

en stokkenmakerijen is gedaald naar 9. Ook de winkels hebben hier gevolgen van ondervonden. Het loon van de 

arbeider is met 1/3 verminderd. Alles komt voort uit de duurte van hout, ijzer en borstels en de verminderde verzending 

naar het buitenland. Volgens diverse Uitgeesters kende het dorp een 12 tot 14 tal florisante rolrederijen. Nu zijn er nog 

slechts 3 en deze zijn kwijnende. Alles is het gevolg van de achteruitgang van de schipperij. Had het dorp voorheen 11 

schuiten nu niet meer dan 4. De 5 oliemolens leveren het dorp geen profijt op aangezien de werklieden buiten Uitgeest 

woonachtig zijn en dus ook geen schot betalen.  De verfmolen en de hennipklopper die nog in 1749 bestonden zijn 

reeds verdwenen. De korenmolen geeft geen grote inkomsten wegens de vermindering van het 

aantal inwoners. De zaagmolen staat op het punt afgebroken te worden. De koophandel in granen, vlas en wol bestaat 

niet meer. De aankoop van de Ambachtsheerlijkheid was destijds gedaan op basis van de omstandigheden in 1730 die 

niet ongunstig waren. Doch sedertdien zijn vele inkomsten uit recognitien en bedieningen aanmerkelijk verminderd. 

Voorts merken de regenten op dat de uitgaven wegens het dorp op een hoog peil bleven. 

C.Heijnis besluit zijn rapport door te adviseren het octrooi te verlenen. 

 

14 juli 1789 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, C.Aemilius, C.Kabel, A.Wagen, Dirk Biesterbos, G.J.Bakker en J.v.Lith. 

 

Versmakken wordt toegestaan op de komende kermis te spelen. 

 

Ingebracht wordt dat het sinds een oudere resolutie aan aankomende schepen verplicht was gesteld 6 stuivers aan 

kaaigeld  te betalen, hetgeen tegenwoordig nog maar zeldzaam gebeurd. Men besluit een publikatie te maken en die op 

een op te maken bord te bevestigen. Dirk van Louwe (?) wordt met de inning belast. 

 

2 oktober 1789 

Present C.Kabel, C.P.Kabel, A.Jansz., D.Biesterbos, A.Wagen, G.J.Bakker, C.Aemilius en C.Bak. 

 

Jan Wagen en Gerrit Corn Bakker melden dat de fabrikeurs geen bezwaar hebben tegen de door de schippers verzochte 

verhoging van het vrachtgeld zolang de stokken en harken daar buiten blijven. Men besluit dit aan de schippers mede te 

delen en daarna verzoek tot goedkeuring aan de Ed. Mogenden te vragen. 

 

President waarschap meldt dat hij vele restanten in het burgerschot heeft. De schout wordt gelast de wanbetalers te 

sommeren. 



 

Voorts wordt gemeld dat reeds vele steden schot zijn gaan heffen op de wijze waarvoor Uitgeest octrooi heeft 

aangevraagd. De secretaris van Hun. Ed. Mog zal benaderd worden, aangezien men bevreesd is dat het anders een 

langslepende affaire wordt. 

 

De huisvrouw van C.Blom wordt te inwoning te Markenbinnen ontzegt. 

 

Cornelis van Vliet blijkt nog steeds met zijn gezin in Uitgeest te wonen, ondanks aanmaning tot vertrek. Het blijkt dat 

hij geen attestatie van goed gedrag heeft kunnen bekomen. Men besluit  bij Hun Ed.Mog om raad 

te gaan. 

 

13 oktober 1789 

Present: C.Kabel, C.P.Kabel, M.Bakker, J.v.Lith, A.Wagen, C.Bak, C.Aemilius. 

 

A.Wage doet rekening van de ontvangsten van de Hondsbosse, Uitwaterende Sluizen en st.Aagtendijkgeld. 

Totaal inkomsten f.3346:16:8 . Uitgaven waren f.3211:15:2 

 

Jan Warnaar wordt opgedragen tegen 9,5 st de tun 260 tonnen te leveren aan de armvoogden en de mennonieten. 

Tevens 15 ton als 'doceur' aan Adriana Reetgeld, vroedvrouw. 

 

Besloten wordt de burgerwacht op maandag de 16e a.s. te beginnen. 

 

8 december 1789 

Present: C.Kabel, M.Bakker, A.Waagen, D.Biesterbos, G.J.Bakker, J.v.Lith, C.P.Cabel, C.Bak, C.Aemilius. 

 

Cornelis Koopman bedankt voor zijn schippersambt op het veer naar Alkmaar. Men zal een advertentie plaatsen in het 

Haarlemse Courant. 

 

Jan Waagen wordt op zijn verzoek als oppercommandeur van spuit no.1 vervangen. De nieuwe commandant is Jan van 

Lith. 

 

4 januari 1790 

Present: C.Kabel, M.Bakker, A.Jansz, D.Biesterbos, G.J.Bakker, J.v.Lith, C.P.Cabel, A.Waagen, C.Aemilius. 

 

Fokke Wiebes wordt toegestaan alhier een collecte te houden tot opbouw van zijn verbrandde huis. 

 

Jan de Jong (Uitgeest) wordt benoemd tot schipper op het veer naar Alkmaar en Haarlem. 

 

Willem Toor gaat verhuizen en bedankt als bulloper. President waarschap C.Kabel vraagt of het niet interessant zou 

zijn als het dorp de bullen koopt en de lopers inhuurd, zodat de inkomsten in de dorpskas vloeien. Men 

besluit echter de funktie vacant te stellen. 

 

Men discussieerd voorts of het niet dienstig zou wezen een schotgaarder tegen vast salaris aan te stellen i.p.v. de 

huidige gewoonte de inning door de regenten te laten verrichten. Men besluit nog 2 of 3 weken te 

wachten. 

 

1 februari 1790 

Present: C.Kabel, M.Bakker, A.Waagen, D.Biesterbos, C.P.cabel, J.v.Lith, C.Bak, C.Aemilius. 

 

C.P.Cabel en de schout worden gecommitteerd om naar Castricum te gaan om daar op 3 februari a.s. met 

gedeputeerden van Limmen en Castricum met de baljuw van Kennemerland te overleggen inzake de weigering tot 

betalen van het placcaatgeld. 

 

Burgemeester C.Kabel geeft te kennen dat er een sollicitant voor het ambt van bulloper voor hem is verschenen zijnde 

Jan van der Eng. Men besluit hem onder voorwaarden met het ambt te begunstigen. 

 

De schoolmeester klaagt over de benauwdheid die in de school heerst. Hij stelt voor een houten beluchtingspijp te 

instaleren. Men gaat accoord en besluit tevens enige lindebomen bij het kerkhof te verplanten. 

 



De schoolmeester klaagt voorts dat Marie Baysen is begonnen met een soort van 'schoolhoudingh'. Men besluit haar dit 

op straffe te verbieden. 

 

Jacob de Jong meldt dat hij naar de landen van Blois is beroepen en bedankt voor zijn ambten te Uitgeest zijnde als 

dorpsbode en dienaar. Men besluit de funktie vacant te stellen. 

 

Men besluit een vaste schotgaarder tegen een vast salaris aan te stellen hij moet echter uit de burgerstand afkomstig 

zijn. 

 

5 februari 1790 

Present: C.Kabel, M.Bakker, C.P.Cabel, A.Jansz., D.Biesterbos, A.Waagen, P.Meester, C.Aemilius, C.Bak, G.J.Bakker 

en J.v.Lith. 

 

Jan Symonsz. Groot en Dirk Dirksz, turfrijders, worden toegestaan 3 stuivers te heffen op 1 kar turf, voorbij Klaas 

Schouten 4 stuivers. Het sleeploon met 1 paard 3 stuivers tot aan de Ooievaar. Met 2 paarden 5 st. 1 wagen vracht in 

het dorp 6 stuivers. Voor 1 hoed smitkolen 9 stuivers. 

 

Jan van Petten wordt uit meerdere sollicitanten verkozen tot de nieuwe dorpsbode en dienaar. 

 

Nu volgt een gedeeltelijk onleesbare tekst over de diefstal van enige goederen ter waarde van 20 gld. toebehorende aan 

Dirk Louwe. 

 

5 maart 1790 

Present C.Kabel, M.Bakker, C.P.Cabel, D.Biesterbos, A.Waagen, G.J. Bakker, C.Aemilius en C.Bak 

 

Gerrit van den Bergh wordt tegen een tractement van 25 gld p.j. aangesteld tot schotgaarder. Hij zal 2x p.j het dorp 

rond gaan. 

 

16 maart 1790 

Present: C.Cabel, M.Bakker, C.P.Cabel, P.Meester, D.Biesterbos, J.v.Lith, C.Bak en C.Aemilius. 

 

Cornelis Bak en Cornelis Aemilius verklaren zich voor een bedrag van 1500 gld. borg te stellen voor Gerrit van den 

Bergh, schotgaarder. 

 

1 april 1790 

Present: C.Kabel, M.Bakker, C.P.Cabel, P.Meester, D.Biesterbos, G.J.Bakker, J.v.Lith, J.Rol, C.Aemilius. 

 

Waarschappen 

Maarten Bakker en Cornelis Aemilius 

 

Vroedschappen 

3e jaar: Cornelis Gz., M.Bakker, Dirk Biesterbos, Cornelis Bak, Arent Waagen. 

2e jaar: Cornelis Kabel, Jacob Rol, Gerrit Jansz.Bakker, Jan van Lith, Kl.Al. 

1e jaar: Cornelis Aemilius, Arie Jansz, Cornelis Poulisz Cabel, Pieter Meester, Klaas Blaauw. 

 

Weesmoeders 

2e jaar Antje van Leyden 

1e jaar Neeltje Goezinnen 

 

10 april 1790 

Present: C.Kabel, M.Bakker, D.Biesterbos, G.J.Bakker, A.Waagen, J.v.Lith, C.P.Cabel. 

 

Schout en Cornelis Poulisz Cabel doen rapport van hun commissie naar Castricum inzake het placcaatgeld van de 

secretaris en bode van Kennemerland. Men blijkt opnieuw verzocht te betalen. De dorpen die weigerachtig zijn 

(Uitgeest, Castricum en Limmen) hebben geen toezegging gedaan. besloten werd te Limmen opnieuw bijeen te komen 

op aldaar te bepalen hoe de dorpen op gelijke voet in de toekomst gaan handelen in deze kwestie. De vroedschap blijkt 

bereid tot een compromis. 

 

21 april 1790 

Present: C.P.Cabel, D.Biesterbos, G.J.Bakker, J.Rol, P.Meester, C.Aemilius,C.Bak, A.Waagen, ..? 



 

Deze tekst is moeilijk leesbaar 

Pieter Meester doet rekening van ... van Markenbinnen 

 

Burgemeester Maarten Bakker meldt dat de president burgemeester is overleden. Gecomm wordt C.Aemilius. 

 

Aangezien ..Cabel is overleden blijkt de funktie van .. vacant deze wordt opgevuld door ..? 

 

Tot schepenen worden gekozen Dirk Biesterbos en Klaas Blaauw. 

 

Tot pondgaarder benoemd Maarten Bakker. 

 

21 mei 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, C.P.Cabel, D.Biesterbos, P.Meester, K.Blaauw, C.Bak, G.J.Bakker, J.Rol, A.Waagen. 

 

De regenten van Markenbinnen doen hun beklag dat de Roomse Kerk van 26 september 1786 tot heden hun 1/3 deel in 

de alimentatie niet hebben betaald. Het totaal bedraagt nu f.119:19:2. Men besluit de kerkmeesters van de R.K. 

gemeente alhier te ondervragen. 

 

De president burgemeester doet verslag van een bezoek van secretaris Sypesteyn inzake een klacht van de heer van 

Assendelft betreffende het toenemende gebruik van de Lagendijk tot schade van het tolhek van de heer 

van Assendelft. Hij wees op de keur van de regenten van Uitgeest, de heren van de stad Haarlem en de heer van 

Assendelft en verzoekt de regenten stappen te ondernemen. 

 

31 mei 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, D.Biesterbos, K.Blaauw, G.J.Bakker, C.P.Cabel, A.Jansz. 

 

De secretaris meldt de binnenkomst van een missive van de secretaris van de Hondsbosse. Het blijkt dat Uitgeest per 

tourbeurt een hoofdingeland moet leveren voor het jaar 1790 en 1791. Gecomm. wordt Pieter Bruyneman. 

 

9 augustus 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, D.Biesterbos, P.Meester, A.Jansz., C.Bak, A.Waagen, C.P.Cabel, K.Blaauw. 

 

Binnengekomen een rekest van P.Bruyneman waarin deze verzoekt tot verlaging van zijn recognitie met 1/3. Dit wordt 

toegestaan. Hij betaalt nu 200 gld p.j. 

 

Gecomm. van de kerkenraad verzoeken verhoging van de 2 gld aan reiskosten per reis naar de classis te Haarlem. Het 

verzoek wordt afgewezen. 

 

Diaconen melden dat Mr.Aalmeer is overleden in de maand juni 1786 en verzoeken restitutie van vertering van't 

zoontje. Weesvaders worden hiermee belast. 

 

23 augustus 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, J.v.Lith, D.Biesterbos, K.Blaauw, C.Bak, J.Rol, A.Waagen, C.P.Cabel. 

 

Gecomm. inzake het placcaatgeld doen verslag van hun vergadering te Limmen. Die van Limmen willen de 

dagvaardiging niet afwachten en  gaan betalen. Uitgeest en Castricum geloven dat de secr. en bode van Kennemerland 

nooit gefundeerde gronden zou kunnen vinden om zijn gelijk te kunnen halen. Twee opties zijn nu mogelijk: of men 

besluit tot het vaststellen van een vaste som voor een aantal vastgestelde jaren of men wacht de uitslag van de 

dagvaardiging af. De vroedschap besluit tot het laatste.   

 

12 oktober 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, C.P.Cabel, A.Jansz., J.v.Lith, P.Meester, D Biesterbos, G.J.Bakker, K.Blaauw, 

A.Waagen. 

 

De reiskosten van de kerkenraad worden verhoogd naar f.3:3:0 mits het totaal niet de f.12:12:0 overschrijd. 

 

Jan de Jong heeft bedankt als veerschipper op Haarlem en Alkmaar. Jan Dekker vraagt tot aanstaande vrijdag 

bedenking in deze. 

• 



8 november 1790 

Present: M.Bakker, C.Aemilius, C.P.Cabel, D.Biesterbos, P.Meester, J.v.Lith, A.Wagen  

 

Harmen Cornelisz wordt opgedragen 333 ton turf voor de armen te leveren voor 8 st de ton. 

 

De burgerwacht zal nog in deze week aanvangen. 

 

Teunis Brasser verzoekt en wordt toegestaan het huis van Griet Vis in de Kerkbuurt af te breken. 

 

Er zijn geen sollicitanten voor het veer op Alkmaar en Haarlem dan Manis Ryning. Besloten wordt hem door 

burgemeesters te laten ondervragen. 

 

14 december 1790 

Present: de vroedschappen en de kerkenraad van Markenbinnen 

 

Schoolmeester Graaf is naar Zijdewind beroepen. Het schoolmeestersambt te Markenbinnen is hierdoor vacant 

gekomen. Genomineerd worden Maarten Brugman (Noordeind), Gerrit Hop (Driehuizen), Cornelis Heemans (Boekel), 

Pieter Kraay (Oostknollendam). 

 

De dag van beroeping wordt bepaald 23 dec a.s. 

 

Het schoolmeestersambt te Uitgeest is vacant gekomen door het beroepen van Gerrit van den Berg naar Herrewijnen. 

 

23 december 1790 

Present: vroedschap en kerkenraad van Markenbinnen 

 

Gerrit Hop wordt gekozen tot nieuwe schoolmeester te Markenbinnen. 

 

14 januari 1791 

Present: vroedschappen en kerkenraad van Uitgeest 

 

Er wordt een nominatielijst opgesteld voor een nieuwe schoolmeester zijnde: Gerrit Muntjewerff (Limmen), Gerrit 

Renoy (Oostgrafdijk), Maarten Brugman (Noordeinde), Pieter Kraay (Oostknollendam), Jan Bruyn (Wormer), Aris 

Tulling (Ootterleek), Hendrik Phillips (Schoten),  Thys de Smet (Groet) 

Daaruit worden een 4-tal personen genomineerd zijnde: G.Muntjewerff met 15 stemmen, G.Renoy met 10 stemmen, 

H.Brugman met 10 stemmen, en J.Bruyn met 10 stemmen. De dag van beroeping wordt bepaald op 20 jan 1791. 

 

2 februari 1791 

Present: vroedschap behalve Pieter Meester en Jacob Rol. 

 

De vroedvrouw van Dort wordt benoemd tot vroedvrouw van Uitgeest. 

 

I.p.v. Cornelis Aemilius wordt Cornelis Bak tot heemraad van de st.Aagtendijk 

aangesteld. 

 

Arent Waagen als ontvanger van de Hondsbosse doet rekening van de Hondsbosse en Uitwaterende Sluizengelden. 

 

24 maart 1791 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, A.Jansz., P.Meester, J.v.Lith, J.Rol, K.Blaauw, G.J.Bakker, D.Biesterbos en C.Bak. 

 

Waarschappen: 

2e jaar: Cornelis Poulisz Cabel 

1e jaar: Maarten Bakker 

 

Vroedschappen 

3e jaar: C.K.: is dood, Gerrit Jansz Bakker, Jan van Lith, Kl:Al, Jacob Rol. 

2e jaar: Cornelus Aemilius dood, Arie Jansz, Cornelis.P.Cabel, Klaas Blaauw, Pieter Meester. 

1e jaar: C.Gz., Maarten Bakker, Dirk Biesterbos, Cornelis Bak, Arent Waagen 

 

Weesmoeders 



2e jaar Neeltje Goezinne 

1e jaar Klaartje Vierhuyzen 

 

30 juni 1791 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, J.v.Lith,, K.Blaauw, D.Biesterbos, C.Bak 

 

De ouderlingen C.P.Cabel en Jacob Beukelaar verzoeken de vroedschap uit naam van de kerkenraad tot handopening 

tot beroepen van een nieuwe dominee. De huidige is beroepen naar Krommeniedijk. Het verzoek wordt toegestaan, 

mits jaartractement f.600,- 

 

Weesmeesters geven te kennen dat Jacob Coppenol hun een proces wil aandoen en verzoeken indien dit proces nadelig 

mocht uitvallen 'conform “t 2e articul van ons weeskamer naar vermoogen tragten te behouden. Zo men niet slagen 

mogten in't vrindelijke de zaak uyt de wereld te helpen waartoe men nog pogingen zal aanwenden.” De vroedschappen 

besluiten dat volgens het weeskamerreglement gehandeld moet worden en onverhoopt op dorpskosten. 

 

1 september 1791 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, C.Bak, K.Blaauw, J.v.Lith, G.J.Bakker en D.Biesterbos. 

 

President ouderling C.P.Cabel meldt dat de kerkenraad genomineerd heeft: ..Serririer predikant te Os, Jan Rolleris te 

Durgerdam, ..Tenking te Graft en ..Colmschaten te Limmen. Hij verzoekt voorts dat het dorp de kosten betaald voor de 

reis naar Durgerdam en Os om de predikanten van die dorpen te horen. Het verzoek wordt toegestaan. 

 

15 september 1791 

Present: Aie Jansz, G.J.Bakker, K.Blaauw, C.Bak en J.v.Lith. 

 

Jacob Beukelaar en Cornelis Kluft, gecommitteerden van de Kerkenraad van Uitgeest geassisteerd door do. Johannis 

Wigers van Beverwijk, geven te kennen dat de kerkenraad heeft genomineerd: dominee Ten Mink van Graft als 

opvolger van dominee Hendrik van Bork die naar Krommeniedijk is vertrokken. Men verzoekt schriftelijke approbatie 

van de vroedschap als ambachtsheren. Het verzoek wordt toegestaan de approbatie zal aan de schoolmeester als 

kerkenraadbode overhandigd worden. 

 

20 september 1791 

Present: C.P.Cabel, M.Bakker, J.v.Lith, K.Blaauw, A.Waagen, G.J.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak. 

 

Do.J.Wigeri, Jacob Beukelaar en Cornelis Kluft doen rapport dat dominee Ten Mink voor zijn benoeming te Uitgeest 

heeft bedankt en zij verzoeken nu opnieuw handopening. Dit wordt toegestaan. 

 

Arent Waagen geeft te kennen dat hij een bedrag van f.200,- te kort komt aan dijkgelden. De schout wordt opdracht 

gegeven het resterende bedrag van de pondgaarders te lenen onder voorwaarde het bedrag in december te restitueren. 

 

Garbrand Machielsen verzoekt bijstand in de kosten van medicijnen voor zijn zieke zoon. Dit wordt voor de tijd van 3 a 

4 weken toegestaan. Mr.Biesterbos wordt te kennen gegeven dat de medicijnen door het dorp bekostigd zullen worden. 

 

13 oktober 1791 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, A.Waagen, A.Jansz., J.v.Lith, G.J.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak en K.Blaauw 

 

Gecommitteerden van de kerkenraad verzoeken approbatie van de nominatie van L.Ph.Serrieus tot dominee te Uitgeest. 

Dit wordt toegestaan. 

 

30 oktober 1791 

Present: C.P.Cabel, A.Waagen, K.Blaauw, J.v.Lith, D.Biesterbos, G.J.Bakker, C.Bak. 

 

Kerkmeesters geven te kennen dat bij begraving van lijken in de kerk de toeloop zo groot wordt dat dit veel hinder 

oplevert tijdens de begravenissen. Verzocht wordt toestemming van de publicatie van een 'notificatie'. Het verzoek is 

toegestaan. 

 

Gecommitteerden van de kerkenraad J.wigerius, Roeloff Zaadnoordijk en Jacob Beukelaar geven te kennen dat do. 

Serrieur voor zijn benoeming heeft bedankt. Men verzoekt opnieuw tot handopnening. Dit verzoek wordt 

toegestaan. 

 



7 november 1791 

Present: G.J.Bakker, A.Waagen, J.v.Lith, A.Jansz., D.Biesterbos, C.Bak, C.P.Cabel, M.Bakker 

 

De gecommitteerden van de kerkenraad melden dat de keuze is gevallen op S.J.H.van Heugel te Amsterdam als 

dominee te Uitgeest en verzoekt approbatie, hetgeen wordt gegeven. 

 

12 november 1791 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, K.Blaauw, A.Waagen, G.J.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak. 

 

De schout geeft te kennen de keuren tegen het nodeloos bijwonen van begrafenissen in de Kerk. Deze worden 

vastgesteld. 

 

Op verzoek van voorname regenten en burgers heeft de schout de burgerwacht voor deze winter ingesteld. Het besluit 

wordt toegestaan en men geeft opdracht tot publicatie. 

 

Arent Waagen ontvanger van de dijkgelden van de Hondschbosse Uitwaterdende sluizen en st.Aagtendijk doet 

rekening voor het jaar 1790. 

 

Gecommitteerden van de kerkenraad melden dat de heer van Heugel zijn benoeming heeft aanvaard. 

 

Armvoogden brachten een 4-tal turfmonsters. Besloten wordt dat Harme Cornelisz tegen 8 3/4 st. turf voor de armen 

zal leveren. 

 

Er is een verzoekschrift binnengekomen van schoolmeester Gerrit Muntjewerff inzake wijziging van zijn instructie op 

art.13. :”Dat hij voormiddags bij Godsdienstoeffeningen zal mogen leezen uyt het oude testament van den beginne tot 

het eynde en daarna voor't zingen de wet of 10 gebooden des Heeren en namiddags uyt het Nieuwe Testament in 

maniere als boven almeede van het begin tot het eynde en daarna den 12 articulen des geloofs en bij telken 

godsdiensten te zingen de volgende psalmen alsmeede van de eerste tot de laatste zelfs de lofzanger incluijs.” Als reden 

wordt opgegeven ter voorkoming van disputen met de dominee. Het verzoek wordt toegestaan. 

 

9 januari 1792 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, J.v.Lith, A.Waagen, G.J.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak. 

 

Frederik Bak wordt tot sterfman van de heerlijkheid aangesteld. 

 

5 april 1792 

Present: M.Bakker, C.P.Cabel, K.Blaauw, J.v.Lith, P.Meester, G.J.Bakker, D.Biesterbos, C.Bak. 

 

Waarschappen 

2e jaar C.P.Cabel 

1e jaar Cornelis Bak 

 

Vroedschappen 

3e jaar: C.Am., Arie Jansz., Cornelis Pulisz. Cabel, Klaas Blaauw, Pieter Meester. 

2e jaar: Corn.Gz., Maarten Bakker, Dirk Biesterbos, Cornelis Bak, Arent Waagen. 

1e jaar: Kl.Al.B, Gerrit Jansz. Bakker, Jan van Lith, Jan Rol, Fredrik Bak 

 

Weesmoeders 

2e jaar: Engeltje Visser 

1e jaar: Johanna Beukelaar 

 

Tot hoofdingeland van st-Aagtendijk wordt aangesteld C.P.Cabel. 

 

21 april 1791 

Present:M.Bakker, C.P.Cabel, K.Blaauw, A.Waagen, D.Biesterbos, C.Bak 

 

Missive aan de hoogbaljuw van Kennemerland. 

Regenten doen hierin hun beklag over ene Anth.Scholten. Volgens schrijven een zeer gevaarlijk persoon die al 

menigeen heeft mishandeld. Hij staat inmiddels onder arrest. Doch de kosten van bewaken e.d zijn hoog en men durft 

hem toch niet te laten gaan. De baljuw wordt verzocht de gevangene over te nemen. 



 

3 mei 1792 

Present M.Bakker, C.P.Cabel, A.Jansz., A.Waagen, J.v.Lith, P.Meester, K.Blaauw, J.Rol, D.Biesterbos, G.J.Bakker, 

C.Bel. 

 

C.P.Cabel doet rekening en verantwoording van het ontvang der extra.verponding. 

 

Dito samen met de secretaris als ontvangers ord.verponding. 

 

Regenten van Marken doen rekening voor een huis aan de heerlijkheid toebehorende. 

 

Waarschappen doen rekening 

 

Idem kerkmeesters Uitgeest en Marken 

 

Idem armvoogden Uitgeest en Marken. 

 

Idem weesvaders  

 

De nieuwe regenten worden beëdigd en geinstalleerd naar behooren. 

 

13 juni 1792 

Present: C.P.cabel, M.Bakker, J.v.Lith, D.Biesterbos. 

 

Voor de tijd van 6 jaar tot heemraad van de Schardam en Nieuwendamsedijk gecomm. C.P.Cabel. 

 

C.P.Cabel meldt vanwege de pondgaarders dat deze wel genegen waren volgens j.l. resolutie een nieuw plan 'omtrent 

het doen van Reekening', mits zij hiervoor enige vergoeding ontvangen. 

 

Steffe en Klaas Michielsz Coulombaan nagelaten kinderen van Michiel Coulombaan zullen door armvoogden worden 

uitbesteed. 

 

29 juni 1792 

Present:C.P.Cabel, A.waagen, D.Biesterbos, J.v.Lith, G.J.Bak, M.Bakker, en F.Bak. 

 

Men besluit met de kerkmeesters van de R.K. te overleggen over het onderhoud van Steffe en Klaas Coulombaan. In de 

tussentijd worden zij ondergebracht bij Gerrit Verduijn tegen een vergoeding. Tot overleg met genoemde kerkvoogden 

worden gecomm Arent waagen en Pieter Bruyneman. 

 

17 juli 1792 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, A.Jansz., J.v.Lith, A.Waagen, D.Biesterbos, K.Blaauw, M.Bakker. 

 

Diaconen klagen dat de weduwe van dominee J.Schouten zich slecht gedraagd. Zij blijkt regelmatig dronken en vloekt 

en is vernielzuchtig. Op verzoek van diaconen is zij door de schout in asiel gebracht. De vroedschap besluit haar 

voorlopig in bewaring te houden totdat een regeling wordt gevonden. 

 

14 augustus 1792 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, G.J.Bakker, J.v.lith, D.Biesterbos, F.Bak, A.Jansz. 

 

C.P.Cabel wordt opnieuw benoemd tot ontvanger van de extra.ord.verponding. 

Idem P.Bruyneman de ord.verponding en Maarten Bakker de contraboeken. 

Salaris : de ontvangers f.70,- ieder en de contraboekhouder f.40,- 

 

20 september 1792 

Present: C.P.cabel, C.Bak, F.Bak, D.Biesterbos, A.Waagen, G.J.Bakker, K.Blaauw, A.Jansz, M.Bakker, J.v.Lith, 

P.Meester, J.Rol. 

 

Steffe en Klaas Coulombaan worden voor een jaar uitbesteed bij Franciscus en Andries Zoetendaal te Bregt in de 

Kempen en Brabant tegen een bedrag van f.88,- Brabants (=f.77,- Hollands). 

 



Burgemeester stellen voor  tot vaststelling van het schot voor de jaren 93 t/m 96 over te gaan. 

 

Hendrik Brinkmeyer, klokkenmaker in de Beverwijk, heeft te kennen gegeven dat hij de klok in de toren kan repareren 

voor f.36,- zodat hij beter gaat als voren en voor f.150,- garandeerd hij dat de klok zeker 4 jaar goed funktioneerd. 

 

15 november 1792 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, A.Waagen., F.Bak, J.v.Lith, D.Biesterbos, G.J.Bakker, K.Blaauw. 

 

Op deze dag verschenen diverse personen om vermindering van hun schot te vragen: Cristiaan Koster, Jan van Petten, 

Jacob Blankert. 

 

De ontvanger van de Hondsbosse en Uitwaterende sluisgelden, dijkgelden etc. zal innen f.3000,- voor't jaar 1793. 

 

C.P.cabel wordt aangesteld om voor f.14,- een nette opgaaf te doen van de landerijen, huizen, molens etc “om in't 

vervolg daar na te kunne reguleeren”. 

 

Casper Starken uit Meppel zal 250 ton turf a f.0:9:0 per ton leveren. 

 

4 december 1792 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, M.Bakker, F.Bak, D.Biesterbos, K.Blaauw, A.Waagen, G.J.Bakker en J.v.Lith 

 

Cornelis Bak heeft in kwaliteit als jongste burgemeester de damschouw te Zaandam bijgewoond. Hij meldt dat aldaar 

wel wat verbetering mogelijk is doch dat onmogelijk gemaakt wordt indien men maar eens per jaar verschijnt. Men 

besluit deze situatie te veranderen. C.Bak wordt voor 1 jaar  gecommitteerd. 

 

De schout heeft bezoek gehad van de hoofdofficier van Alkmaar. Met zich meebrengende een sterk verwaarloosd kind 

dat te kennen had gegeven uit Uitgeest afkomstig te zijn en dat zijn vader watermolenaar is. Vroedschap besluit het 

kind zolang onder te brengen in het weeshuis en zijn stiefvader Jan Huygen te ontbieden. Deze zal in ieder geval de 

reeds gemaakte kosten moeten betalen alsmede f.1:10:0 p.w. voor het weeshuis. 

 

18 december 1792 

Present: C.P.Cabel, K.Blaauw, A.Waagen, D.Biesterbos, J.v.Lith, M.Bakker, G.J.Bakker. 

 

President burgemeester meldt namens de kerkenraad dat wegens de opdracht van de Staten men voortaan dubbele 

registers moet houden van doop en trouwen, zonder dat de doop of trouwpersonen daar meer kosten voor zullen 

dragen. De secretaris wordt gelast de nodige boekjes aan te schaffen en tot waarneming van een en ander de jongste 

schepen. 

 

Arent Waagen doet rekening voor ontvang en uitgaaf Hondsbosse en Uitwaterende sluis en dijkgeld 

Ontvangen f.3475:6:6 Uitgaaf: f.3404:2:4. 

 

Jan Huygen is verschenen. Heeft zich voor de vroedschap verontschuldigd waarna het kind aan hem is meegegeven. 

 

27 december 1793 

Present: C.Bak, J.v.Lith, A.Waagen, A.Jansz., F.Bak, K.Blaauw, G.Bakker en C.P.cabel 

 

Er is voorgesteld wegens de toestand van de Hondsbos de dijken van de Zijpe te laten maken voor de som van 

f.70.000,- . C.Bak en C.P.Cabel worden belast om namens Uitgeest met de naburige plaatsen te overleggen. 

 

31 januari 1793 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, A.Jansz., J.Rol, M.Bakker, P.Meester, D.Biesterbos, A.Waagen, G.J.Bakker, F.Bak en 

K.Blaauw. 

 

De gaarders van de verponding doen rekening. 

 

Men bestudeert het door C.P.Cabel gemaakte plan inzake huizen en morgentalen die in de verponding contribueren. 

Het wordt goedgekeurd. 

 

Men besluit te keuren dat aan personen die gealimenteerd worden verboden zal zijn enige honden te houden. Straf : 

intrekking van de alimentatie. 



 

President burgemeester meldt dat een klacht is binnen gekomen van schoolmeester Gerrit Muntjewerff. Het blijkt dat 

Jan van Suyt en Corn.Smit minder schoolgeld betalen voor hun kinderen dan hetgeen wat daar voor staat. Zij hebben 

tevens te kennen gegeven dat indien de schoolmeester daar geen genoegen mee nam zij hun kinderen naar Heemskerk 

zullen sturen. De schoolmeester verzoekt nu maatregelen van de vroedschap. 

 

Jan Symen Groot verzoekt en krijgt toestemming om als enig sleper en rijder te Uitgeest te mogen fungeren. 

 

28 maart 1793 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, M.Bakker, A.Jansz., J.v.Lith, P.Meester, J.Rol, D.Biesterbos, F.Bak, A.Waagen, 

G.J.Bakker. 

 

Waarschappen 

2e jaar Cornelis Bak 

1e jaar Jan van Lith 

 

Vroedschappen 

3e jaar Corn.Gz., Maarten Bakker, Dirk biesterbos, Cornelis Bak, Arent Waagen. 

2e jaar Kl Bonkenb, Gerrit Jansz Bakker, Jan van Lith, Jan Rol, Fredrik Bak. 

1e jaar Corn.P.cabel, Arie Jansz., Klaas Blaauw, Pieter Meester, Jan Out. 

 

Weesmoeders 

2e jaar Johanna Beukelaar 

1e jaar Antje van Leyden 

 

4 mei 1793 

Present: C.P.cabel, C.Bak, J.v.Lith, K.Blaauw, A.Waagen, G.J.Bakker, D.Biesterbos, F.Bak, M.Bakker. 

 

President burgemeester C.P.Cabel geeft te kennen dat schoolmeester Gerrit Muntjewerff op de nominatielijst staat voor 

Durgerdam. Men besluit de zaak nog even aan te zien alvorens tot een verhoging van tractement te 

besluiten. 

 

10 mei 1793 

Present: C.P.Cabel, C.Bak, D.Biesterbos, J.v.Lith, G.J.Bakker, J.Rol, F.Bak, A.Waagen, M.Bakker, K.Blaauw, 

P.Meester en A.Jansz. 

 

Generale dorpsrekening 1792 

 

     Ontvang  Uitgaaf 

Burgemeesters    2717:03:10 27.... 

 

Kerkmeester uitgeest   1345:16:2 1333:6:12 

 

Kerkmeesters Marken   212:17:4 201:4:10 

 

Armvoogden Uitgeest   1199:16:6 912:14:12 

 

Armvoogden Marken   225:19:14 186:5:4 

 

Weesvaders    1430:15:12 1365:7:2 

 

17 mei 1793 

Present: C.Bak, J.v.Lith, D.Biesterbos, G.J.Bakker, A.Jansz., A.Waagen, M.Bakker, K.Blaauw, F.Bak, C.P.Cabel, 

J.Out 

 

President burgemeester geeft te kennen dat er een commissie is geweest van Langedijk met het verzoek tot collectie 

wegens de grote brand aldaar. Dit verzoek wordt toegestaan. De predikant en de pastoor zullen e.e.a. in hun kerken 

bekend maken. 

 



Op verzoek van de burgemeesters hebben de buitenvaders van het weeshuis het gedrag van de binnenweesvader- en 

moeder opgenomen. Het blijkt dat hun bevindingen in overeenstemming zijn met de berichten. Besloten wordt de 

funktie van binnenweesvader per st.Jacob vacant te stellen tegen een 

tractement van f.100,-. 

 

3 juni 1793 

Present: C.Bak, C.P.Cabel, G.J.Bakker, D.Biesterbos, A.Jansz., J.Out, M.Bakker, F.Bak en K.Blaauw. 

 

Hendrik Louwen en vrouw, binnenweesvader en moeder te Graft worden tot binnenweesvader en moeder alhier 

aangesteld. 

 

De president burgemeester geeft te kennen dat Cornelis Koopman van het recht behorende bij zijn huis gebruik wil 

maken om weder als herbergier te beginnen. De vroedschappen geven te kennen hiertoe niet bevoegd te zijn en geen 

partij te willen nemen. De uitgifte van akten is een zaak voor schout en schepenen. 

 

11 juli 1793 

Present: C.Bak, J.v.Lith, D.Biesterbos, J.Out, C.P.Cabel 

 

Belangrijke zaken nihil 

 

16 juli 1793 

Present; C.P.Cabel, J.v.Lith, K.Blaauw, D.Biesterbos, A.Waagen, J.Out, A.Jansz., F.Bak, G.J.Bakker, M.Bakker. 

 

De gaarders van de ord. en extra. ord. verponding en de Hondsbosse etc  melden hun borgen. 

C.P.Cabel : Antje van Leyden en Jan van Lith 

Maarten Bakker : Aagje Bakker en Jan Out 

P.Bruyneman : Klaas IJff en Gerrit Dekker 

Arent Waagen : Cornelis Bak en Pieter Meester. 

 

26 juli 1793 

Present: C.Bak, J.v.Lith, A.Waagen, F.Bak, A.Jansz., D.Biesterbos, C.P.Cabel, M.Bakker, J.Out. 

 

De secretaris doet verslag aangaande de kwestie met de meelmolenaar omtrent de hoogte van het maalloon voor de 

armen. Er is nog geen beslissing gevallen. 

 

Er zijn klachten binnengekomen van diverse burgers en de huisvrouw van Anthonie Scholten. Deze blijkt weder 

gebracht te zijn in het weeshuiskamertje. Er zal een commissie naar de baljuw gezonden worden. 

 

31 augustus 1793 

Present: C.Bak, J.v.Lith, J.Out, F.Bak, A.Waagen, D.Biesterbos, C.P.Cabel, P.Meester, K.Blaauw, M.Bakker. 

 

De president burgemeester en de secretaris doen rapport betreffende hun commissie naar de baljuw inzake de persoon 

van Anth.Scholten. De reis heeft weinig opgebracht. Men besluit vervolgens Scholten te ontbieden en te trachten hem 

over te halen 'ter Zee te vaaren'. Anthonie Scholtens heeft toegestemd. 

 

22 augustus 1793 

Present: C.Bak, D.Biesterbos, J.v.Lith, F.Bak, A.Waagen, K.Blaauw, C.P.Cabel, G.J.Bakker en Jan Out. 

 

De secretaris doet verslag inzake het gesprek tussen hem en procureur Veer namens Dirk Sprong meelmolenaar alhier. 

De gesprekken zijn vruchteloos verlopen. 

 

4 oktober 1793 

Present; C.Bak, J.v.Lith, J.Out, A.Waagen, G.J.Bakker, K.Blaauw, M.Bakker, C.P.Cebel, D.Biesterbos. 

 

De dominee wordt toegestaan om deze winter winterbeurten op woensdagavonden te houden voor f.50,- 

 

7 november 1793 

Present: C.Bak, C.P.Cabel, J.v.Lith, F.Bak, D.Biesterbos, G.J.Bakker, A.Jansz., K.Blaauw, M.Bakker. 

 

Arent Waagen doet rekening van ontvangst en uitgaaf Hondsbosse, Uitwaterende Sluizen en dijkgelden. 



 

Casper Starken zal armenturf leveren tegen 9 stuivers de ton. 

 

20 januari 1794 

Present: C.bak, J.v.Lith, C.P.cabel, A.Waagen, K.Blaauw, G.J.Bakker, D.Biesterbos, M.Bakker, F.Bak en J.Out. 

 

Cornelis de Groot•verzoekt onderstand voor hem en zijn door brand gekwest kind. Het verzoek wordt onder enig 

reserve toegestaan. 

 

Hendrik Amse, collecteur van de collective middelen voor de armen, moet voortaan verantwoording afleggen voor de 

ontvangsten. 

 

23 januari 1794 

Present: C.Bak, J.v.Lith, C.P.Cabel, J.Out, D.Biesterbos, G.J.Bakker, A.Waagen. K.Blaauw, F.Bak, A.Jansz., 

M.Bakker. 

 

Verschenen zijn de binnenweesvader en moeder. Zij klagen over een van de wezen, Maria Sout die van tijd tot tijd 

onhandelbaar is. Zij vloekt en heeft de binnenweesvader en moeder kwetsuren toegebracht. Zij achtten deze toestand 

ondragelijk. Voorts vinden zij de bemoeienis van de buitenweesvaders, met name Dirk Biesterbos, te ver gaan. Deze 

bemoeit zich met zelfs met alle “huisselijke en vrouwelijke zaaken en bezigheden”. Genoemde personen vinden e.e.a. 

reden om op te stappen. De vroedschap besluit te komen tot een minnelijke schikking. Biesterbos wordt aangehoord. 

Hij wordt “voorten houden te menageeren geduurig in't weeshuys te koomen en over alle wissewasjes te corrigeeren en 

te berispen en als het moogelijk is dese huysselijke questie in der minne te applieeren”. Biesterbos accepteert. Het 

voorstel zal aan mede buitenvader C.Kluft worden overgebracht. De schikking wordt geaccepteerd ieder gaat weer zijn 

weg. 

 

22 maart 1794 

Present: C.Bak, J.v.Lith, C.P.Cabel, J.Out, D.Biesterbos, M.Bakker, A.Waagen, G.J.Bakker, A.Jansz., F.Bak. 

 

C.P.Cabel doet verantwoording als ontvanger van de extra ord.verponding voor 1793 ontvangen f.7353:5:14. uitgaaf 

f.5966:8:10. 

 

Idem Pieter bruyneman als ontvanger van de ord.verponding voor 1792 

Ontvang f.7213:7:12   Uitgaaf f.5949:7:6. 

 

17 april 1794 

Alle vroedschappen present 

 

Burgemeesters 

2e jaar Jan van Lith 

1e jaar Maarten Bakker 

 

Vroedschappen 

3e jaar Kl.B, Gerrit J.Bakker, Jan van Lith, Jan Rol, Frederik Bak. 

2e jaar C.P.Cabel, Arie Jansz., Jan Out, Pieter Meester, Klaas Blaauw 

1e jaar Maarten Bakker, Dirk Biesterbos, Cornelis Bak, Arent Waagen, Cornelis Swemmer 

 

Weesmoeders 

2e jaar Antje van Leyden 

1e jaar Neeltje Kluft ofte Neel Bonkenburg 

 

7 mei 1794 

Present: C.Bak, J.v.Lith, K.Blaauw, J.Out, J.Rol, F.Bak, D.Biesterbos, G.J.Bakker, A.Waagen, A.Jansz., M.Bakker, 

P.Meester, C.P.Cabel. 

 

De president schepen meldt dat bode Jan van Petten overleden is. Besloten wordt dat zijn zoon Klaas van Petten het 

ambt zal waarnemen. 

 

18 juni 1794 

Present: J.v.Lith, M.Bakker, J.Out, K.Blaauw, D.Biesterbos, C.Swemmers, C.P.Cabel, G.J.Bakker, A.Waagen. 



 

Arent Waagen, ontvanger van de Hondsbosse, meldt dat de warsman van de Duinkavel, A.v.Coevenhoven, heeft 

bekend gemaakt dat de gewone omslag van 24st per morgen verhoogd wordt met een extra omslag van 12 stuivers. 

Maakt totaal f.3169:16:6. 

 

Op voorstel van de president burgemeester wordt het ambt van bode tot 1 juli 1794 vacant gesteld. 

 

Gerrit Dekker, ontboden zijnde, wordt gezegd dat, hoewel hij toestemming van de schout had gekregen om op 24 juni 

met de zweep te laten drijven, dit uit te stellen tot een betere gelegenheid zich aanbied. Dekker brengt in het geweer dat 

hij reeds kosten heeft gemaakt o.a. door advertenties. Hij vraagt of het eventueel bezwaarlijk zou zijn om op het 

grondgebied van castricum te draven. De vroedschap reageerde hierop dat zij daartoe niet bevoegd zijn. 

 

2 juli 1794 

Present: J.v.Lith, M.Bakker, F.bak, D.Biesterbos, A.Jansz., J.Out, C.Bak, C.P.Cabel, G.J.Bakker. 

 

Jan Winkelman wordt gekozen als de nieuwe bode van het dorp. 

 

25 juli 1794 

Present: J.v.Lith, M.Bakker, F.Bak, J.Out, D.Biesterbos, C.Swemmer, C.Bak, C.P.Cabel, G.J.Bakker, A.Waagen. 

 

De president burgemeester meldt dat er vele klachten binnen komen over de kwaliteit van het brood, zowel voor het 

weeshuis als de gealimenteerden. 

Weesvaders krijgen opdracht er zorg voor te dragen dat het brood elke week gebakken wordt i.p.v. om de 3 weken 

zodat minder bederf optreed. 

 

Ook zijn klachten binnengekomen over tonnen van turf door turftonders. 

Besloten wordt de nodige middelen in het werk te stellen. 

 

12 augustus 1794 

Present: J.v.Lith, F.Bak, D.Biesterbos, A.Jansz., C.Bak, C.P.Cabel, J.Out. 

 

De secretaris toont een akte van borg voor de dorpslopende bode en dienaar van de heerlijkheid Jan Winkelman, die 

tevens de penningen moet ophalen voor de diverse gaarders. 

 

30 oktober 1794 

Present: J.v.Lith, M.bakker, J.Out, F.Bak, G.J.Bakker en C.Bak. 

 

Armvoogden leveren een lijst in met de personen die om armenturf vragen. Besloten wordt 180 ton turf te bestellen bij 

Casper Starker tegen 9 stuivers de ton. 

Armvoogden worden vervolgens opdracht gegeven aan te zeggen dat diegene die het schot niet betalen ook niet op turf 

hoeven te rekenen. 

 

Maarten Bakker verzoekt ontslag als oppercommandeur. Men besluit dit stilzwijgend te laten slippen. 

 

2 december 1794 

Present: J.v.Lith, M.Bakker, C.P.Cabel, A.Waagen, D.Biesterbos, J.Out, K.Blaauw, F.Bak, G.J.Bakker, C.Bak. 

 

Arent Waagen doet rekening van ontvang en uitgaaf Hondsbosse etc. 

 

Besloten wordt dat Klaas Karman f.18,- voor moet betalen als afstammeling van Symon Carman. Zijn zwager Jan Out 

heeft reeds de andere helft betaald. 

 

De stille wacht in de wintermaanden zal worden gedaan door 3 mannen. 

 

2 februari 1795 

Eerste jaar van de Bataafse vrijheid 

Present alle vroedschappen, behalve die van Markenbinnen. 

 

“Door den president burgemeester is aan den vergadering gecommuniceerd dat zijn ed. gisteravond aan zyn huys had 

gehad vanwegens het commissie militair des Franschen volks in Holland om niet alleen te instieren dat de opgisteren 



alhier ingekoomen en volgens Resolutie dato 31 january 1795 in het weeshuys en school geinquartierde meckcerlingsen 

troepen volgens begeerte en begrip van zijne committeerten by de burgers moetten werden geinquartierd maar dat hij 

daarop zouden enige de minste tijd gunning catagorisch antwoord vorderde om daarvan rapport te doen dat hij 

president zig alstoen gedwongen gevonden had gem. commissaris belofte te doen zijn vlijt hem toe aan te wenden niet 

alleen maar met aanneming zulks op poene van afstand wegens zijn ampt te willen doen in cas van geen succes. dat aan 

het gemelde request voldaan werd dat dus hij president solliciteerde dat deze zijne belofte gestand gedaan werde.” 

Besloten wordt het volk  bij publicatie mede te delen en op te roepen om op heden middag 3 uur in de Geref. Kerk te 

verschijnen om aldaar het voorstel van de vergadering aan te horen. 

 

Op dato gedane publicatie compareerde namens voor het raadhuys staande burgerij in dese vergadering vier 

gecommitteerden als Jan waagen, Jan Out, Klaas IJff en Pieter Kraakman dewelke den inhoud der gedane 

publicatie namens hunne comm. 

 

Hierop in middagsten drie uur weder vergadering gehouden van gemelde vroedschapsleden. 

 

Geresolveerd is ingevolge de bij publicatie op huyden morgen gedaanen belofte om propositie te doen aan burgers van 

Uitgeest tot de vergaderde Burgers in de Geref kerk te gaan om voor aff te zien wie denzelven gecommitteerders en des 

mogelijkte onderzoeken wat hunne begeertens waren gebleeken zijnde dat de vier genoemde gecommitteerdens door de 

gestemd hebbende burgers met nog een weeten den meedeburger Corn. Teunisz en dus een vijftal vermeerderd was  en 

dat hunlieden commissie zig metverde uytstrekte als onprovisioneel aan te hooren wat deesen zijds geproponeerd 

en voorgetseld zouden werden. Zo is dan wegens den vroedschap presentatie gedaan om aan den burgers ofte hunne 

representanten verslag te doen van het tot dus verre in deze verrigte en om met dezelve in conherrentie te handelen. 

Ingevolge deze gedane en geaccepteerde presentatie is gehouden. 

 

Des avonds ten vijff uur convocatie tussen vroedschappen en de vijff gemelde representanten van den Burgerstaat. 

 

In welke door ofte van wegens de eerste aan de laatst gemelde volgens gedeene en geaccepteerde gedaan is rapport van 

die verrigting omtrent de tweemaal gedaane billietteening van doortrekkende en nu inquartiering van dese blijvenden 

trouppen en't geen daar toe betrekking hadde. Verder betuygden schout, regenten en den secretaris dat zy alle (nu 

belevende een tijd dat de vryheid ten troon gesteegen en de allgemeene volk ook hier de Burgerstem klinkende was, zo 

dat elk burgermaatschappye na verkiezing volgens de gelykheid dat is zonder aanzien van religie zig regenten 

representanten kiezen zouden inden schoot van hunnen Burgerij van hunnen medeburgers hunne ampten tot dus verre 

bekleed nederlijde en hun onderwerpen aan den volkstem van Uytgeest met aanneminge omme ingevalle de Burgerij 

konde goedvinden hun met posten off commissien te bezwaaren die na vermoogen te zullen aan en waarnemen, welke 

renunciatie van vroedschappen door de representanten meergem. geaccepteerd zijnde door deze laatsten gecollinteerd is 

dat staande en nog geene Burgelijke bijeenkomst gehouden was tot verkiezing van wettige van door het volk gekoozen 

regenten elk der nu bedankt hebbende regeerders hunne posten in qualiteit bevorens bekleed wilden waarnemen ten 

eynde geene volstrekte Regeeringloosheyd plaats hebben zoude 't welk elk der bedankt hebbende bereyd vaardiglyk 

heeft aangenomen als betuygende ider als meede Burger zig daartoe verpligt reekende. Van alle het welke voorgevallen 

zij provisionele Burgerrepresentanten aangenomen hebben aan hunne committeerden verslag te zullen doen betuygende 

zij verder zeer vergenoegd te zijn dat deeze gewigtige stap door alle den regenten zo eenstemmig  en zo volmaakt in der 

minne verrigt was.” 

 

P.Bruyneman provisioneel secr.   

 

7 februari 1795 

“Door meerderheyd van stemmen den bij geaffigeerde publicatien en behoorlijke omroeping en aanzegging 

geinsinnueerde en gecompareerde Burgers van Uytgeest, verkoorene representanten den burgerij alhier 

bestaande uyt den volgende als: Jan Out, Pieter Kraakman, Cornelis Poulisz Cabel, Cornelis Teunisz, Jan Waagen, Jan 

van Lith, Klaas IJff, Daniel Meyer Pz., Maarten Bakker, Dirk Beugel, Dirk Oorthuys, Jan Naning Cabel en Cornelis 

Bak, absent Dirk Beugel.” 

• 

8 februari 1795 

De door de burgerij van Uitgeest gekozen, 13-tal representanten kiezen 3 leden om de vacante burgermeestersplaatsen 

op te vullen, vier om die van schepen en 3 om die van ambachtsbewaarders. De resterende zullen neutrale 

representanten blijven. Zij hoeden toezicht over de rekeningen. Pieter Bruyneman wordt provisioneel benoemd tot 

secretris, schout en gerechtsbode voor de tijd van 3 maanden. 

 

Burgemeesters: Jan van Lith, Maarten Bakker en Corn teunisz. 

 



Schepenen: C.P.Cabel, C.Bak, Jan Waagen, Pieter Kraakman. 

 

Ambachtsbewaarders: C.P.cabel, Klaas IJff, Daniel Meyer pz. 

 

Neutrale representanten: Jan Out, Dirk Beugel, Dirk Oorthuys, Jan N.Cabel• 

 

10 februari 1795 

Present alle leden. 

 

Allereerst eedaflegging voor de schout door de nieuw benoemde representanten van de burgers. 

 

“Verder zijn voor vroedschappen gecompareerd de twee vorige en den nieuw verkoorene armevoogd rekeninge 

geleverde dat hun kas ledig en de verschotten reeds veele waaren, zij dus adhttende versogte van burgemeesteren, 

waarop hun nader elundatie gevraagd wierd; door hun onder andere is opgegeeven dat de Rendant van rekening des 

jongst gepresenteerde jaars de dato 3 may jongsleeden bij overleevering den cass minder in gelden te berde gebragt 

hadden als het batelijk slot bedroeg de som van f.100,- het geen door denzelven, te weeten Klaas IJff meede present 

zijnde niet volkomen genigeerd zijnde, egter door hem is ten kennen gegeeven dat hij geloovd dat er een abuys in de 

gedane rekening zoude ingesloopen zijn dien het abuijs van dat casgeld zoude goedmaken waarop geresolveerd is de 

oudste armevoogd G.C.Swaan te verzoeken zijn boeken en documenten te haelen ten eynde dezelve te examineeren en 

dus mogelijk dat abuys ... ten minsten de egtheyd .. opte speuren ’t welk gedaan zijnde bevonden is dat de boeken goed 

zijn en dus dat het fout stond by de voorige oudste rendent de gepasseerden jaars 1793 Klaas IJff dewelke zulks 

getoond heeft zelve ... als de oorzaak den fout te zien die veroorzaakt oft door onkunde oft moedwil dat de cas f.100 te 

kort is koomende deswegens hem aangezegd den met eenparigheid van stemmen genomene resolutie dat door hem de 

gem f.100 gesuppleerd moetten werden en hij niet getollereerd kan werden als zitting inde vroedschap te hebben 

deshalven hem te verzoeken zig te abhenteeren; t' welke hy bereydwillig aengenomen heeft en vertrokken is. Hierna 

heeft Jan Out zig gedeclareerd in den eed als vroedschap wel te willen doen hetwelk hij ook dadlijk 

gepresteerd heeft.” 

 

“Weder enige militaire veranderingen en gemaeckt met dezelve van geklaagd hebbende burgers bij andere lieden te 

plaatsen.” 

 

Verder geformeerd een commissie militair bestaande in Jan Wage, P.Kraakman en de schout.  

 

17 februari 1795 

Present: alle leden 

 

Voor de periode van 3 maanden zijn tot armvoogden aangesteld Cornelis Corn Swaan, Dirk Bakker en Klaas 

Biesterbos. 

 

Tot weesvaders: Jacobus Jongejans, bij Dirk Biesterbos en Jan Roukensen; voor de periode van 3 maanden. 

 

Jan Out en de secretaris zijn te Markenbinnen geweest en hebben de resolutie van 10 februari volbracht. Tot 

representanten van Marken zijn benoemd Cornelis Jacobsz Bus en Gerrit Hop ipv Pieter Meester en Jan Rol. 

Ook daar is P.Bruyneman in zijn posten hersteld. 

 

Klaas IJff is verschenen een heeft zich op zijn verzoek verdedigd. Zijn verklaring wordt aangenomen en hij wordt 

opnieuw als representant van de burgers aangenomen. 

 

Voorts wordt besloten dat “tot vermijding van alle verdere abuysieven”..”dat voort aan nimmer Reekeninge als 

behoorlijke verandwoordingen zullen werden ge..teerd ofte geaccepteerd voor dat de cas het behoorlijke slot als proeff 

beantwoord en de ge... representanten der burgerij van uytgeest beantwoord en alle schadeloosheid zij door 

contant geld zij door genoegzame borgtocht.” 

 

20 februari 1795 

Vergadering van de municipaliteit.• 

 

De president burgemeester doet verslag van het verzoek van de armvoogden om geld. De kas is leeg en er zijn vele 

schuldeisers voor 1794. Op verzoek geven zij aan dat minstens een bedrag van f.400,- nodig is om de eerste schulden 

op te vangen. De grootste schuldeiser is Klaas Biesterbos, grutter, met een rekening van f.200,- en deze staat er op dat 

zijn schuld betaald wordt. Ook heeft Biesterbos nog een bedrag uitstaan van ca.f.116,- voor geleverde goederen aan de 



armen van de R.K.gemeente alhier. Het dorpsbestuur ziet zich niet in staat het verzoek in te willigen op korte termijn . 

De ontvanger van de ord.verponding heeft reeds opdracht gekregen een bedrag van 600 gld te betalen, doch dit zal pas 

in april plaatsvinden. Hierop reageerden de leden C.P.Cabel en Jan Waagen als voogden over het kind van wijlen 

Cornelis Cabel junior, dat zij een bedrag van 600 gld willen uitlenen op een interest van 3,5%. Dit voorstel wordt 

aangenomen. 

 

“Wijders gav eender leeden Jan Out in propositie dat men volgens zijn rekening en die der meedeweesvader Jacobus 

Jongejans in de mogelijkheyd zouden zijn eene imposanten uytwinning te bewerken door het benodigde gebak van 

rogge en tarwebrood; tegen ordinair bakloon door de bakkers alhier te laaten bakken en dat wel om meenigvuldige 

Reedenen hun daartoe moverende enige van welke hij Jan Out reeds opgegeeven heeft en welke de eenparige 

goedkeuring in dese vergadering hebben weggedragen weshalven geresolveerd ook dit voorstel aanteneemen en 

werkstellig te maaken op de wijze dat de weesvaders daartoe met de bakkers binnen Uytgeest op den menagieuste 

wijze te contraiteeren en bepalingen te maaken tot het bakken buyten het weeshuys.” 

 

24 februari 1795 

Allen present behalve C.Bak 

 

De president burgemeester meldt dat hij een missive heeft ontvangen van J.N.van der Veen van Castricum met het 

verzoek een tweetal vertegenwoordigers van Uitgeest naar Castricum te zenden op 27 a.s om aldaar in het raadhuis met 

de anderen een deputatie te formeren voor de vergaderingen van 'Hollands provisioneele volksvertegenwoordigers'. 

Gecommitteerd worden de schepen P.Kraakman en de secretaris P.Bruyneman. 

 

28 februari 1795 

Allen present behalve C.Bak 

 

Pieter Kraakman en Pr.Bruyneman doen verslag van hun commissie naar Castricum op de 27ste j.l. 

De vergadering werd bijgewoond door J.N.van der Veen (Castricum), Jan Glorie (Castricum), Pieter Duyneveld 

(Castricum) P.Laarsma (Limmen), Thijs Dekker (Limmen), W.Laarsma (Heiloo), Klaas Lourisz Groot (Heiloo), 

Barend Kuyper (Heemskerk), Gerrit Velthuys (Heemskerk), J.Veenhuyzen (Binnen Egmonden) en Jan Kraakman 

(Binnen Egmonden). 

Allereerst werd een voorzitter en een secretaris gekozen: J.N.v.d.Veen (voorzitter), P.Bruyneman (secretaris). 

Vervolgens werd de vraag gesteld of men begreep dat het nuttig en nodig was dat de dorpelingen deputeerden in de 

vergadering van Hollands Provisioneele Volksvertegenwoordigers. Deze vraag werd met ja beantwoord. Gemelde 

dorpen mogen twee gedeputeerden aanstellen die enige tijd in Den Haag zullen verblijven en daarvoor kosten moeten 

maken. Besloten werd hun wekelijks een som van f.50,- uit te betalen. Tot gedeputeerden werden vervolgens benoemd 

J.N.v.d.Veen en J.Veenhuyzen. Volgens resolutie zal deze deputatie na 14 dagen door een nieuwe vervangen moeten 

worden. Hiertoe zal een vergadering op 12 maart gehouden worden en wel te Heiloo omdat dit dorp voor alle dorpen 

het meest centraal ligt. Getracht zal worden dat hier ook andere dorpen van de Duincavel compareren. De secretaris zal 

hiertoe missiven verzenden. 

 

Jan Waagen en Jan van Lith doen rapport van hun bezoek aan de heer Duyn te zaandam. Ze hebben aldaar namens 

Uitgeest verlichting verzocht inzake het aantal ingekwartierde militairen. Duyn heeft toegezegd zijn best te 

zullen doen. 

 

De president burgemeester meldt dat er nog steeds grote restanten waren van het burgerschot en dat deze veroorzaakt 

werden door steeds dezelfde wanbetalers. Men besluit nog even te wachten met maatregelen aangezien de 

winter streng is en de grote, meer dan normale, armoede die in het dorp heerst. 

 

4 maart 1795 

Present allen, behalve C.Bak 

 

De secretaris meldt dat hij als secretaris van de gecomm. municipaliteiten missiven naar de volgende dorpen heeft 

gestuurd om op 12 maart te Heiloo te compareren : Assendelft, Krommenie, Velsen, Beverwijk, Schoorl, Bergen, 

Wimmenum, Bakkum, Petten, Groet, Wijk op zee, Wijk aan Duijn, Akersloot. 

 

President Burgemeester meldt dat Andries Meyer broer van Antje Meyer, “onze burgeres”, die op 21 februari te 

Monnickendam overleden was, nalatende 2 kinderen 13 en 6 jaar oud, heeft verzocht dat het dorp beide kinderen zou 

alimenteren aangezien hij niet bij machte was dit te doen. Men besluit het verzoek in te willigen. De secretaris zal een 

brief schrijven naar Andries, schoenmaker op het Nieuwenoord te Hoorn, dat hij het jongste kind zal sturen. de 

predikant zal naar Wormer vertrekken alwaar het oudste kind ondergebracht is. 



 

26 maart 1795 

Present: allen 

 

Burgers Kraakman en Bruyneman deden verslag van de comparitie te Heiloo. 

 

5 april 1795 

Present allen behalve D.Meyer Pzn. 

 

Burger Bruyneman doet verslag van de vergadering wegens de Hondsbosse gehouden in de Rode Leeuw te Alkmaar 

met de gezamenlijke dorpen van de Duincavel. 

 

Hoofdingelanden zijn gelast te blijven weigeren  “de Teekening de jongste aane Hondsboschreekening en het gedaane 

protest vol te houden daarzij bij hunne aanschrijving zelve verklaaren dat er posten zyn strijdig met het 

octrooi van 1717.” 

Verder werd besloten dat de heemraad gelast zal worden voortaan bij de vergaderingen present te zijn. 

 

Uiteindelijk werd een commissie geformeerd bestaande uit de burgers Doelman en Veer van Velsen en Akersloot. Deze 

commissie zal met de andere cavels corresponderen en adviseren  “en ten meesten nutte en grootten spoed 

ten verbeetering Resolveren.” 

 

Binnengekomen een missive van burger Nuhout van der Veen van Castricum als lid van de 'commissie van voorligting 

off remotie', met het verzoek of hier nog iets voor deze commissie te doen valt of dominee niet geremoveerd moest. 

“Hierop herinnerde hij de municipaliteit de gedaane belofte derzelven namentlijk dat men na expiratie van drie 

maanden na den 1e week in february den burgery zouden voorleezen een plan zo als men dagt het geschikt te zijn den 

verkiezingen van Regenten en andere commites in den beste en geregelte ordre te moeten doen, hij lasten dien eynde 

zijne gedagte voor luydende alsvolgt fiat insensio.” 

Men keurt het plan goed. Op 7 april a.s. zal het plan openbaar gemaakt worden door aanplakking en omroeping en 

voorlezing in de Geref. kerk. alwaar het gezamenlijk verbeterd kan worden. 

 

Vervolgens wordt een verzoek van 4 gecomm uit het midden “der weldenkenste Burgerstaat” ter tafel gebracht, 

inhoudende toestemming om uit hun midden de persoon van Arent de lange te benoemen om zo spoedig mogelijk naar 

Den Haag te gaan met het verzoek om 50 geweren en wapenen en te bewerkstellen zo af te komen van de inkwartiering 

der Meckelse troepen. Het verzoek wordt toegestaan. Men zal een schriftelijke lastgeving medegeven. 

Voorts verzocht gemelde commissie de benoeming van een oppercommandeur voor de brandspuit no.1. Dit wordt 

eveneens toegestaan. Jan waagen wordt benoemd en tot diens luitenant Jan Out. 

 

7 mei 1795 

Allen present 

 

Jan Rol (Markenbinnen ), Pieter Grotes (Wormerveer) en Pieter Meester (Markenbinnen) krijgen permissie om het lijk 

van Jacob Rol (Wormerveer) te Uitgeest begraven. Zij krijgen eveneens toestemming om op te treden als executeurs 

over de boedel van de overledene. 

 

Men gaat over tot de verkiezing van een nieuwe regering en tot dien einde wordt de burgerij bijeen geroepen na het 

luiden van de klok. Het plan “dat niemand volgens de tegenwoordige constitutie en reeds bekend 

gemaakte intentie en met meer dan billijke decreeten vande provisioneele represenranten van het volk van Holland. 

inzonderheyd die van 8 april  jongstleden tot posten van regeering off bewind ook niet tot de administratie van justitie 

off iets van dien aard off natuur ook verkoozen mag werden de zodanigen welke voor deze gelukkige omwending van 

zaaken bekend zijn geweest voor aanklevers van het huys van oranje en de zogenaamde oude constitutie ten waaren zij 

door spreekende bewijze hunnen vaderl. en vrijheydsliefde konden aanden dag leggen en betoonen.” 

Voorts: ieder burger is stemgerechtigd mits van de vereiste ouderdom en niet van de armen levend. 

Stemming m.b.v. gesloten briefjes waaronder de stemmer zijn naam vermeldt of door openbare stemming. 

Verkiezing moet geschieden bij meerderheid van stemmen en wel tot aanstelling van 4 personen tot kiezers. Deze 

zullen de voornaamste spil zijn bij de formering van een nieuwe regering. Deze formateurs mogen geen deel uitmaken 

van de bestaande municipaliteit, van onbesproken wandel zijn, de nieuwe constitutie aanhangen en van niemand 

afhankelijk zijn. Uitgesloten zijn de schout, predikant, pastoor en schoolmeester. 

Deze vier kiezers zullen kiezen een 8-tal inwoners die zij bekwaam achten de posten van bestuur te bekleden. 

Dit twaalftal zal uit hun midden moeten formeren de volgende commissies: 

Commissie van Algemeen Belang en Financien, vervangende het voormalig college van waarschappen (2 personen); 



Commissie van Justitie 4 personen; 

Administratie Heerlijke goederen 2 personen. 

De laatse 2 personen en de vier kiezers vormen het Committe van Waakzaamheid. 

De twaalf municipalen kiezen 3 weesmeesters, 2 armvoogden, 2 weesvaders en 2 buitenweesmoeders. Alles na 

goedkeuring door de burgerij die na klokkegeklep bijeengeroepen was. Nadat het plan aan de bevolking was bekend 

gemaakt werd na toestemming der burgerij een commissie gevormd bestaande uit Jan Waagen, Pieter Kraakman, 

CornelisTeunisse en Klaas IJff die belast werd met de telling van de stembriefjes onder toezicht van Hendrik Amse en 

Ernst Boeziek daartoe door de burgerij verkozen. 

Tot kiezers zijn benoemd: Dirk Bakker, Christiaan Koster, Jan Minke, Jacob Klaase Haker. 

Deze vervolgens kozen de volgende 8 personen : Cornelis Poulisz. Cabel, Jan Waagen, Jan Out, Pieter Kraakman, 

Daniel Meyer Pzn., Cornelis Teunisse, Jan Nanning Cabel en Cornelis Meyne. 

Vervolgens werd P.Bruyneman in alle zijn vorige posten hersteld. I.p.v. 200 gld zal hij dit jaar 130 gld recognitie 

moeten betalen. 

De commitees worden geformeerd: 

Algemeen Belang en Financien: C.P.Cabel en C.Teunisz 

Justitie: J.Waagen, Jan Out, Jan Nanning Cabel en C.Meyne. 

Administratie Heerlijke goederen: P.Kraakman en D.Meyer Pzn. 

Waakzaamheid: D.Bakker, J.Minke, C.Koster en J.K.Haker. 

Weesmeesters: C.P.Cabel, P.Kraakman, D.Bakker 

Armvoogden: Klaas Biesterbos, Michiel Huypie, Dirk Beugel 

Weesvaders: Dirk Biesterbos, Dirk Oorsthuys 

Weesmoeders: Neeltje Kluft en Sytje Schreuder 

 

De verkiezing werd aan de bevolking bekend gemaakt en goedgekeurd waarna beediging volgde. 

 

Voorts werd de predikant als hoofd van de geref kerkenraad gelast zo spoedig mogelijk te zorgen voor de verkiezing 

van 2 kerkmeesters. 

 

De oude municipaliteit heeft aan de nieuwe zoveel mogelijk opening van zaken gegeven. Daarbij bleek dat de 

financiele toestand slecht was en dat 2000 gld nodig is om de algemene dorpszaken te kunnen verrichten en dat op de 

minst drukkende wijze. Besloten wordt “eene geld negotiatie” op de heerlijke goederen te doen. 

 

8 mei 1795 

De kerkenraad heeft verkozen tot kerkmeesters C.P.Cabel en J.Waagen. 

 

11 mei 1795 

De gecomm tot negotiatie van f.2000,- melden dat alles tot op heden vruchteloos is geweest. Men besluit de commissie 

uit te breiden. 

 

14 mei 1795 

Nog steeds is de negotiatie vruchteloos. 

 

Kerkenraad en kerkmeesters van de R.K.Kerk dragen het nagelaten kind van Anthonie Scholten op. Besloten wordt het 

kind  eerst bij burgers van de Roomse religie uit te besteden. 

 

Jan Out wordt gecommitteerd om in s'lands magazijn te Naarden te gaan halen patroontassen en bandelieren. 

Idem P.Bruyneman en Arent de Lange naar Delft voor geweren met driekantige bajonetten. 

 

De bode wordt opnieuw aangesteld 

 

Tot commissarissen benoemd zijn Jan Out en Jan waagen om de kerkenraad te assisteren bij de zuivering der leden. 

 

19 mei 1795 

Jan Out en P.Bruyneman brengen verslag uit van hun reis naar Naarden en Delft. Er zijn een 49 patroontassen en een 

49 geweren opgehaald. 

 

Jan Wagen doet verslag van zijn reis naar Amsterdam iv.m. de negotiatie van f.2000,- Alles vruchteloos verlopen. 

 

J.Wagen, P.Kraakman en Bruineman verzoeken ontslag als comm. militair. De nieuwe comm. bestaat nu uit 

P.Bruyneman, Jan Out en Dirk Oorthuys. 



 

Klaas Bonkenburg verzoekt een akte om als voerman te mogen fungeren en admissie om een rijtuig te verhuren. 

Idem Klaas Westers als voerman. Beide verzoeken toegestaan.. 

 

Burgers Kraakman, Bruyneman, J.Waagen en J.Mink worden gecomm. inzake de negotiatie. 

 

De predikant maakt bekend dat tot ouderling zijn verkozen C.P.Cabel, J.Waagen, K.IJff en Cornelis Smit en tot 

diaconen: Dirk Bakker, Jan.P.Cabel, Ariaan de Boer en Klaas Biesterbos. 

 

27 mei 1795 

Aangesteld voor Markenbinnen: 

 

Municipaliteit: Jan Rol, Pieter Meester 

Justitie: Jan Rol 

Waakzaamheid: Klaas Jansz Smit, Cornelis Besse 

Kerkmeesters: Jacob Besse, Gerrit Hop 

Armvoogden: Aris Tamme en Jacob Will. Bas. 

 

Dit jaar geen kermis te Uitgeest. 

 

Er wordt een exercitieplaats uitgekozen: het ... van de geref. Kerk die voor deze gelegenheid met planken zal worden 

belegd. 

 

P.Grotes en Jan Rol rapporteren dat zij Jacob Rol hebben doen laten begraven en zijn boedel verkocht hebben. Het 

blijkt dat de schulden de baten overtroffen en dat de 5 nagelaten kinderen in het weeshuis moeten worden opgenomen 

ware het niet dat zich reeds vrienden van de overledene aangemeld hebben om de kinderen te huisvesten. Het aanbod 

wordt in dank aanvaard. 

 

16 juni 1795 

Presidident C.P.Cabel blijkt bereid het dorp te helpen door 2000 gld uit te lenen tegen 4,5% interest. Het aanbod wordt 

aanvaard. Men is nu in staat de generale dorpsrekening te volbrengen en deze wordt bepaald op 24 juni. 

 

24 juni 1795 

Generale rekening waarbij tevens vertegenwoordigd zijn de oude bestuurscolleges. 

 

Tot contra boekhouder der verponding wordt aangesteld Gerrit Muntjewerff, schoolmeester tegen f.40,00 p.j. onder 

voorwaarde dat hij de kinderen van geallimenteerden gratis onderwijs geeft. Borgen voor Muntjwerff zijn : C.P.cabel, 

J.Out. 

 

29 juni 1795 

Besloten wordt de godsdienstoefeningen van R.K. en Geref gelijk te laten houden en dat de klokken zullen luiden 

s’morgens 6,7, 8 &9 uur en smiddags half 2. 

 

De secr van het Genoodschap van Wapenhandel verzoekt voor de manschappen patronen te mogen kopen. Verzoek 

wordt ingewilligd. 

De schutterij verlangt een drilveld. Men zal tracten aan dit verzoek te voldoen. 

Idem verzoek om een drilmeester. Men vraagt nog enig geduld uit te oefenen. 

 

Collecteur Amse aan welke een obligatie van f.242 reeds op 16 mrt 1795 was opgezegd heeft dit nog niet voldaan. 

Geeist wordt dat hij dit voor morgenmiddag half twee moet voldoen. Tevens wordt hem aangezegd zo spoedig 

mogelijk verantwoording af te leggen voor de commissie van Algemeen Belang en Financien inzake van de opnieuw 

door hem ontvangen collectieve middelen. 

 

De pondvangers zullen 200gld voorschieten aan de weesmeesters. 

 

Pondvangers zullen een lijst met de namen van de wanbetalers doen opstellen en die in een volgende vergadering doen 

overleggen . Enkele wanbetalers zullen dan gedwongen worden te betalen dit als voorbeeld voor 

de anderen. 

 

13 juli 1795 



Op verzoek van enige burgers wordt toegestaan dat ipv een kermis met de viool gespeeld mag worden. 

 

De kerkraad van de R.K.Kerk alhier verzoekt een wijziging van de bedeling. Deze zou op basis van gelijkheid moeten 

worden ingevoerd. Op een komende vergadering zal hierover gepraat worden. 

 

Men neemt juridische stappen tegen collecteur Amse en wil hem dwingen de opgezegde obligatie uit te betalen. Tevens 

moet hij maandelijks rekening doen van de ontvangsten der coll middelen. 

 

17 juli 1795 

Ingevolge het verzoek van de R.K.gemeente alhier inzake de verdeling van de bedelingsgelden wordt een missive 

opgesteld: “In antwoord op Ul drieledig voorstel op de jongsteleede vergadering den dato 13 july jongstleeden aan de 

municipaliteit ingeleverd inhoudende om verandering in de alimentaie en directie aan en over Ul armen en weesen: 

waartoe ten dien eynde ten menageeren alles nutteloose herhalingen en herinneringen gerefereerd werd, diend het 

navolgend. 

Dat de onroomsche leden der municipalieit; met elk ander geoordeeld hebben om afzonderlijke die van Ul Religie 

hierop te moeten antwoorden (niet om dat zijde verdenken in hun gevoelens off in hunnen eerlijke handelingen maar 

uyt hoofde dat de reeden van zelve spreekt dat het in dit geval voor hun onmogelijk is neutraal te handelen den 

andwoorders twijffelen geen ogenblik off de roomschegezinden zullen hier van overtuigd zijn en dus dese 

afgezonderde handeling gee.. ten quaadste duyden. Zij avanceeren dan articulatium 

1e Dat gyl uw met reeden laat voortaan en dat des antwoorders dus dit voorstel billyken dat alle heersagtige 

bestieringen ook in dit geval van bedeeling (zo die hier bestaan hebben) zijn vervallen en moeten blijven vervallen en 

het dus geenen den minsten tegenkanting onderheevig is dat den bedeeling voldoen moet aan de titel Gelijkheid dan 

omtrent ul. mondeling explicatie aan gemelde voorstellen namentlijk bevrijding van restitutie der alimentatie aan 

ulieden armen avanceeren zij dat het om veele reedeneen (na den te deduceeren ) onder anderen dat al waar nog geen 

verandering is gemaakt blijft op den oude voet. Al waar nog geen intrekking van octrooi en privilegien en voorregten 

plaats heeft het gedendeerd waar is dat die verleende octrooien privilegien voorregten werkende blijven en dus de 

restitutie in de alimentatiekosten blijven en dus de restitutie in de alimentatie conform het apostel van G.R. d.d. 29 mei 

1766 tot 1/3 nog is. exteerende en dus betaald moet worden De billikheyd van dit apostil is in het sustenn der 

antwoorders allesints geobserveerd, dit te bewijzen zoude Ul voorstellen  bevrijden gaan ja wet zeggen wij voornu 

hopende zijn. 

2e des antwoorders vertrouwen aan dit tweede gedeelte omtrent UL geregtigheyd van meededirectie te mogen en 

moeten hebben in de fondsen uyt welke de alimentatie geschieden moet door de jongst gedane remote en verandering 

van regeeringsvorm voldaan te hebben. 

3e. Omtrent de bezorging van spys drank en inwooning aan Ul weesen presenteeren de antwoorders met Ul 

committerten Ul geloofsgenooten ofte hunnen vertegenwoordigers zo in als buyten deese vergadering 

gemeenschapelijk met die van de voorheen genaamd werdende publieke kerk te handelen om de billijke de geschikste 

en onkostelijkste middelen te employeren 

Tis er wel verre ja zo verre het mogelijk is aff dat de andwoorders van gevoelen zijn dat een ouderloose wees om 

religie gevoelens in welk hij geboren zijn en opgevoed werden in hunnen alimentatie en opvoeding minder dan andere 

bedeeld zouden moeten worden off voorrechten genieten; dit zoude regtstreeks strijdende zijn met de rechten die den 

mensch bij zijn geboorte ontfangd en ontfangen moet. Des antwoorders meenen door deesen volkoomen voldaan te 

hebbem aan UL drieledig voorstel en refereeren zig tot UL nader te doenen propositien en per.. bij hunne tot dus verre 

gedaane vorderingen als vertrouwende aan geen wettige teegenspraak onderhevig te zijn.” 

 

Er zal een vrouw in het weeshuis worden aangesteld ter assistentie. Buitenweesvaders en armvoogden worden hiermee 

belast. 

 

De wed. Steffen de lange zal met haar drie kinderen in het weeshuis opgenomen worden. De vrouw heeft een enorm 

gezwel op haar bil die de chirurgijn niet durft te verwijderen. 

 

Tot weger van hooi wordt aangesteld Jan van Suyt. Voor elke 1000 pond hooi die hij aan de Meldijk weegt zal hij 6 

stuivers ontvangen en elders 8 stuivers. De helft is voor het weeshuis. 

Voor het meten van ieder last graan zetloon 8 st. 

 

21 juli 1795 

Jan van Zuyt doet eedaflegging. 

 

Een commissie is verschenen van de krijgsraad alhier met decreet dat inwoners die niet genegen zijn tot de 

wapenhandel of daartoe getollereerd kunnen worden contribuanten zullen zijn. Er zal een commissie geformeerd 



moeten worden bestaande uit leden van de krijgsraad en de municipaliteit. Vanuit de municipaliteit worden de burgers 

Jan Out en Kraakman benoemd. 

 

Enige burgers zijn verschenen met de klacht dat volgens octrooi de impost van 3 stuivers per zak rogge en tarwe 4 st 

tbv armen en het weeshuis door de bakkers moeten worden betaald. Dat dit tot op heden alleen voor rogge is gedaan 

hetgeen onbillijk is aangezien zo de minst draagkrachtigen betaalden. Er wordt een commissie bestaande uit leden van 

de burgerij en de bakkers geformeerd om de zaak te onderzoeken. Zij zullen geassisteerd worden door J.Waagen en 

P.Kraakman. 

 

Namens enige burgers wordt verzocht dat het hooisteken toeneemt. Besloten wordt 2 hooistekers op Assum, 2 op 

dorregeest en 4 binnen Uitgeest aan te stellen: Daniel Meyer Pzn., Jan Nanning Cabel, Michiel Kok, Klaas Haker, 

Teunis Brasser, Cornelis Bak, Jan Bankersz, Jacob Haker. 

 

Armvoogden delen mede dat de bedeling dit jaar enorm is toegenomen en dat als dit zo door gaat de uitgave rond de 

3000 gld zal komen te liggen. Zij verzoeken de municipaliteit in overdenking te nemen hoe aan de benodigde gelden te 

geraken. 

 

Twee missiven ontvangen van de Hondsbosse verzoekende aanwezig zijn bij vergaderingen. Een betreffende het wel of 

niet handhaven van een hoofdingeland wegens zijn politieke gevoelens, een vanwege een comparitie met die van 

Waterland. 

 

22 juli 1795 

Publikatie van de municipaliteit inzake de aanstelling van hooistekers en een reglement: 

1. De hooistekers zullen in den hooytijd gehouden zijn in elk in zijne wijk ten minste allen 6 dagen eens de ronde te 

doen by alle diegeenen welke hooy ingewonnen hebben, en het ingewonnen hooy ijzeren en daarover en omtrent 

handelen en doen handelen naar hun oordeels. 

2. Daar tegen zijnde de hooysteekers verzogt maar zy worden bij deesen aangemaand gequalificeerd volkomen 

geauthoriseerd om zo dikwijls zij zulks verkiezen off noodig oordelen bovengemelde rondte & visitatie te 

doen (:zonder dat iemand hoe dikwijls en menigvuldig ook zy dit willen doen daarin hun zullen moogen tegengaan off 

hinderlijk zijn 

3. Den hooisteekers hebben de ontegenzeggelijke magt en last, en het vermogen om in gevalle zy het nodig oordeelen 

den luyden tot het boetten (ja zelfs wel uytryden van het ingewonnen hooy) in eens te ordonneeren niet alleen maar in 

geval van weygering of nalatigheyd om aan die orders te voldoen, is aan hun de magt om zulks te laaten doen door volk 

welke zij waar willen stellen ten kosten van de nalatige met belofte aan den zijde van de municipaliteit om de gemelde 

hooysteekers (ten minste van het algemeen ook degelijk van de nalatige) te zullen adsisteeren en mainteneeren in hun 

billijk recht en gezag ten invordering van restitutie voor de daartoe gemaakte kosten. 

4. De wijken der hooystekers zijn dusdanig verdeeld dat Daniel Meyer Pzn en Jan Nanning cabel hun wijk op Assum 

hebben, Jan Bankersen en Jacob Haker op Dorregeest, Cornelis Bak en Teunis Brasser aan het Noordeynd van Uytgeest 

dat is tot Jan Putters en Jacob Flooren incluys en den resteerende off het zuydergedeelte van Uytgeest is den Wijk van 

Michiel Kok en Klaas Haker'. 


