nr. i - fol. 1 - 1560-02-08
Jacob gheritsz to Landsmeer leent cJ 150 aan Dirick jansz & broer Cornelis jansz. Rente cf 9 per 24
augustus. Onderpand: 4 koeven; gelegen in de Middel voor Bruijn comen japis aan de weg. Met Jan gheritsz
tN en Claes pieter tZ.
nr. 2 - fol. 1-v - 1561-01-29
Cornelis pietersz to Alkmaar verkoopt aan Willem pouwelsz to Wormerveer een huffs met werf op
Wormerveer; met Jacob claesz tN en Wiliem pouwelsz tZ. Bovendien 1 mad land, gelegen een kamp achter
Cornelis claw Versaens; met Cornelis zijbicsz tN en Claes coraelisz tZ.
nr. 3 - fol. 1-a - 1560-09-29
Cornelis maertsz to Zunderdorp leent cf 150 aan Claes jansz = Claes ouwe dirickis. Rente cf 8.5.0 per 1
oktober. Onderpaad: 2,5 mad land; gelegen voor ouwe Jan claw jan baerts 2 kampen uit. Met de kinderen
van Jacob cornelisz tl~' en Dirick cornelisz tZ.
nr. 4 - fol. 2 - 1561-01-06
Floris tijmisz to Monnickendam leent cf 100 aan Jan claw louwensz van de dijk =Jan claesz. Rente f 6 per
12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 2 mad land, gelegen buitendijks met Pieter ariansz tN en Cornelis heijnrickxsz to Zaandam tZ.
nr. S - foi. 3 - 1561-Off-31
Cowen Cornelis jansz 'oase moers man' leent cf 500 aan de gebroeders Pieter jansz & Claes jansz. Rente
cf 25 per 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: a) de 'Noorder middelven' met 'upperkampje' aan de
noordkant; groot ca 2,5 mad. Gelegea in de Middel met Stijn jan die Wacckers tN en Alit pieters weduwe tZ.
onderpand: b) 0,5 raad land; gelegen voor jonghe Jan broers op do Watering met Stijn jan die Waeckers th
en PieterjansztZ.
nr. 6 - foi. 4 - 1561-01-13
Weentgia ............. pieters to Nieuwendam leent cf 100 aan Mathijs willemsz Molenaer. Rente cf 5.10.0 per
ZS januari. Onderpand: 5 hont land, gelegen achter Jan zijbertsz, over de Watering. Met groot Allert tN en
Arian jan van IJperen tZ.
nr. 7 - foi. 4-v - 1561-01-22
jonghe Jacob jansz teent cf 80 aan Willem heijnriciUcsz op de Koog. Rente cf 4 per 12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 'Hantgis dijckamp', groot 2 koeven; gelegen op een kamp aan Dirick gheritsz' huffs op de Koog.
Met Cornelis willemsz als gebruiker tN en Gherit sijmoa Jacobs tZ.
nr. 8 - fot. 5 - 1561-01-22
Cornelis martaz to Zunderdorp leent of 100 aan Claes cornelisz [Schoenmaecker]. Rente cf 5 per 2 februazi.
Onderpaad: 1,5 mad land; gelegen buiten huijsen, tussen de Gouw en de weg. Met Pieter dirick enghels t1V
en Aef, Gherit jansz' weduwe tZ.
nr. 9 - fol. 5-v - 1561-01-26
Jacob willemsz op de Hogendijk leent cf 80 aan Dirick jansz de Weents uit de Middel. Rente cf 4 binnen de
12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 1.5 mad land in de Middel, achter Dirick sijmisz uit aan de Dijkkampen. Met Cornelis cornelisz tN en Pieter oudt heijnnis tZ.
nr. 10 - fol. 5+ - 1561-01-27
Claes heijnisz to Zaandam leent cf 100 aan Claes jansz Smit van Knollendam. Rente cf 5 per 2 februari.
Onderpand: 1 mad land bij Kaoltendam in die 'sonni even' (?). Met de erfgenamen van Dirick ctaes willems
to Krommenie tN en Pieter heyrtgis tZ.
nr. 11 - fol. S+v - 1561-01-28
Jan pietersz 6z broer Willem pietersz to Haarlem lenen cf 100 aan Jan Willem evertsz = Jan willemsz. Rente
of 6 per 2 februari. Onderpand: 2 mad land aan de Nieuwe Zijd, aehter Cornelis mycnsz een kamp uit. Met
de Papelijcke proven tN en Guiert Willem Claes weduwe en kinderen tZ.
nr. 12 - fol. 6 - 1561-Off-31
Gherit claesz to Haarlem leent cf 50 aan Claes sijmisz, zoon van Sijmon claesz, die borg staat. Rente cf 3 per
2 februari. De debiteur heel in de kop: Claes sijmonsz gherit van Oesten swaegher. Mogelijk is riij de
'zwager' (dal duidt alleen op een familieralatie) van de crediteur. Onderpand: 1 mad land in de
Crabbelbuurt achter jonghe Gherit Jan Jacob aerntsa huiskamp. Met Cornelis claw sijmisz tN en de
kinderen van Cornelis claw Jan baerts tZ.

nr. 13 - fol. 6-v - 1561-02-01
'Neel, Baert jansz weduwe leent cf 80 aan Cornelis jan loukisz =Cornelis jansz. Rente cf 4 binnen 12
nachten van Kerstmis. Onderpand: 2 koeven land„ gelegen naast Cornelis jansz loukisz' huffs aan de weg.
Met Neel, Baert jansz weduwe tN en Arian zijbitsz tZ.
nr. 14 - fol. 6+ - 1561-02-04
Pieter jansz en zijn broer Gherit jansz to Landsmeer lenen cf 153 aan Dirick heijnrickxsz Snier_ Borg staat
Cornelis claes maertaz. Rente cf 8.10.- binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 'Korvers ven', groot 9
hont. Gelegen achter Cornelis Willem dirick gherits een kamp over de Gouw. Met Claes arian maeris tN en
Dirick cornelisz tZ.
nr. 15 - fol. 7 - 1561-03-03
De nagelaten kinderen van Adam Cornelis Bol to Haarlem lenen cf 50 aan Pieter engelsz to Knollendam.
Rente cf 3 per 1 mei.
Onderpand: zijn huffs en werf op Knollendam met Cornelis allertsz t0 en Gherit claes jannen tW.
nr. 16 - fol. 7-v - 1561-03-07
Willem louwerisz op de Hogendijk is verkoper (zie nr. 17) en leent cf 600 aan Aeuwel cornelisz, die tevens
koper is. Rente cf 30 per 14 januari. De onderpanden zijn:
a) bet huffs, dat Aeuwel pas gekocht ea betrokken heeft op de Hogeadijk.
b) 5 hoot land, gelegen ten oosten van de Braken; met de erfgenamen van Claes claesz tN en de kinderen van
Willem jansz tZ.
c) 1 mad land naast Aernt Pieter sijmis met Claes arian maerts tN ea Dirick albertsz tZ.
d) 3 mad rietland, buitendijks gelegen mct de Hogendijk tN en Willem pietersz tZ.
e) 1,5 mad, genaamd 'De Claverkamp'; met de kinderen van Claes Pieter loukis tN en de kinderen van Claes
maertsz tZ.
f) 1 mad rietland met Jan claesz tN en Willem pietersz tZ.
g) 0,5 mad buitendij~s land met de kinderen van Claes Pieter ioukis t0 ea Jan dirickxsz tW.
nr. 17 - fol. 8 - 1561-03-07
Willem louwerisz verkoopt 7 percelen aan Aeuwel cornelisz. De percelen stemmen in hoofdzaak overeen
met de onderpanden van nr. 16. Geheel overeenstemmend zijn de percelen a, b, d, e, f en g.
Ook bet perceel c) wordt genoemd, maar nu met Dirick albertsz als belendend tZ en Claes arian maertsz tN.
Er wordt nu ook een geheel ander perceel genoemd:
h) 0,5 mad land aan de Twisck. Met Claes arian maertsz tN en Dirick albertsz tZ.
nr. 18 - fol. 8-v - 1561 zonder datum.
Pieter huijghesz ouwe school leent cf 300 aan Cornelis gheritsz Stickel. Dieas broer Jacob gheritsz Stickel
sleet borg. Rente cf 18 per 25 juli. Onderpand: 3 koeven, gelegen in bet Zuidend voor Willem jan marthijns
aan de weg. Met de kinderen van Willem jan mazthijns tI~' en Claes arian maerts tZ.
or. 19 - fol. 9 - 1561-OS-27
De gebroeders Arian jansz en Dirick jansz en Claes jansz to Amsterdam lenen cf 20 aan Sent cornelisz.
Rente cf 3 per 1 juni. Onderpand: 3 hont land in de Middel voor Jan jan broers op en binnea de Watering.
Met Cornelis bruijnsz tN en Baert nannisz tZ.
nr. 20 - fol. 9•v - 1561-06-16
Claes jansz to Assendelft leent cf 250 aan Neel Baert jansz weduwe, bijgestaan door haar zoon en bestorven
voogd Dirick baertsz. Rente cf 15 per 1 juni. Onderpand: 2 mad land, gelegen voor Neel baerts werf uit op
en rner de Watering. Met jongh Jan claesz tN en Claes sijmisz tZ.
nr. 21 - fol. 10 - 1561-06-29
Neel jansdr to Amsterdam leent cf 54 aan Claes claesz =Piet jonck claes. Rente cf 3 per 1 mei.
Onderpand: 0,5 mad land, gelegen voor &sz. Claes claesz deur eea kamp uit. Met &sz. Claes claesz tN en
Katrijn sijmis weduwe tZ.
nr. 22 - fol. 10-v - 1561-07-07
Pieter jan gheritsdochter to Amsterdam leent cf 120 aan Claes zijbertsz—= oudt Claes zijbertsz. Rente
cf 6.10.- per 24 juni. Onderpand: 5 hont land; gelegen in het Zuidend voor jong Sijmis uit op en binnen de
Gouw. Met Aris pietersz tN en Cornelis arisz tZ.
nr. 23 - fol. 11 - 1561-08-31
Claes zijbertsz leent cf 75 aan Pieter dirickxsz [cleijn Koninck]. Rente cf 4 plus 1 scoter (opm.: stoter is 2~f.~
stuiver) per 1 mei 1562 en volgende jaren. Onderpand: 1,5 mad land, gelegen is de Middel voor Katrijn luijts
omtrent drie kampen over de Watering. !btet Jan luijtsz t?~ en Arian heijn tZ.

nr. 24 - fol. 11-v - 1561-11-16
Cornelis bruijnsz, schepen van Westzaan, vermaakt - ingeval hij kinderloos sterft - alles aan de nagelaten
kinderen van wijlen Claes bruijnsz, verwekt bij Guiert claesdr, diens huisvrouw. Deze Guiert wordt
bijgestaan door hear bestorven voogd Dirick bruijnsz.
Ingeval zijn erfgenamen hiertegen protesteren, dan gaat 1/3 near de Baljuw van Beverwijk, i/3 naar de Kerk
van Westzaan en 1/3 Haar de armen van Westzaan.
nr. 25 - fol. 12 - 1561-12-22
Jacob Oetgersz to Buiksioot leent cf 100 aan Willem heijnrickx van de Koog. Rente cf 6 per 21 december.
Onderpand: 'Dowers Ven', groot 7 6ont en gelegen voor de kerk van Westzaan. Met Jan pietersz, de kostea
to Westzaandam tN en Pieter dirick Oetgers tZ.
or. 26 - fol. 12-v - 1562-01-15
Jan sijmisz to Landsmeer leent cf 100 aan ouwe Willem g6eritsz. Rente cf 6 binnen 12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 11 hoot land, gelegen achter Cornelis Jongers in het Zuidend op en binnen de Gouw. Met Claes
claes aerts tN en Arian zijbitsz tZ.
ar. 27 - fol. 13 - 1562-01-26
Pieter huijgesz, ouwe school, leent cf 200 aan Dirick Jacob sijmis in de Middel. Diens broer Aris jacobsz
steal botg. Rente cf 12 binnen 12 nachten van Kerstmis.
Onderpanden: a) 0,5 mad land in de Middel op de Weelsloot bij Vrerick ariansz om de oostzijde van de weg.
Met Cornelis gheritsz tN en Vrerick ariansz tZ. En b) 'Gerbericx Weer', een vierdepart van 2 mad land. Ook
in de Middel. Met Vrerick ariansz tN en Rijm, Jacob sijmis weduwe en ook Pieter bruijnsz tZ.
nr. 28 - fol. 13-v - 1562-02-02
Dirick gheritsz = Dirick Jan Kock~c verkoopt aan Dirick cornelisz: omtrent 3 hont land, gelegen voor 8csz.
Dirick cornelisz uit op de Twisck. Met Claes Jan claes jannen tN cn Claes jansz tZ.
nr. 29 - foi. 14 - 1562-02-OS
Cornelis arisz in bet Zuidend verkoopt aan Dirick gheritsz, rentmeester van het Hondsbos 4 mad land,
gelegen aan de Zaandijk met Cornelis jansz tN en Jacob jacobsz Cop tZ.
Opm.: als koper was cerder genoteerd en daarna doorgehaald: Pieter jansz sluiswachter Zaandam.
nr. 30 - fol. 14-v - 1562-02-OS
Katrijn, weduwe van Luijt jansz, bijgestaan door hear bestorven voogd Jaa Luijtsz (blijkbaar hear zoon),
schenkt aan Jan Jansz, de zoon van Jan luijtsz en kleinzoon vaa Katrijn, de helft van haar huffs met hooihuis
en werf in de Middel. Het huffs van Jan luijtsz staat ten noorden.
Dit is voor Jan jansz meteen zijn arbeidsloon. Zolang Katrijn leeft zal zij hem voor de hour S stuivers per
jaar betalen. Na haar werlijden krijgt Jan ook de andere heift van hear huffs, hooihuis en werf.
nr. 31 - fol. 15 - 1562-02-OS
Jan gheritsz to Haarlem leent cf 100 aan Jan gheritsz =Jan gherit allertsz. Rente cf 6 per 2 februari.
Onderpand: 2 mad land in de Middel, achter Jan geritsz. Met Sijmon claesz tN en de Papclijcke Proven tZ.
En boveadien zijn huffs met werf, wear hij nu woont.
nr. 32 - fol. 15v-1 - 1562-02-OS
Jacob heijnrickxsz is verkoper voor zichzelf. Voor zijn 3 zusters, die de dochters zijn van Heijnrick Jan luijts
treden op de voogden: Valck heijnrickxsz ea Cornelis arisz en Jan luijtsz. Zij verkopen samen aan jonck
Claes ariansz omtrent 1 mad land. Gelegea achter Jan pietersz die toper (die hier dos niet de koper is) uit
een kamp rner de Watering. Met de kinderen van Heijnrick Jan luijtsz sg. tN en Pieter dirick Oetgers tZ.
nr. 33 - f ol. 15v-2 - 1562-02-OS
Jacob heijarickxsz is verkoper voor zichzelf. Voor zijn 3 zusters, die de dochters zijn van Heijnrick Jan luijts
treden op de voogden: Valck heijnrickxsz ea Cornelis arisz ea Jan luijtsz. Zij verkopen samen aan Jacob
ouwe geritdis =Jacob gheritsz omtrent 2 mad land, gelegen voor Valek heijnrickxsz een kamp uit. Met
Pieter dirick Cuijpers tN en Claes claesz tZ.
nr. 34 - fol. 16 - 1562-02-15
Willem heijnnis to Oostzaan leent cf 90 aan Pieter Jan Vloets op de Hogeadyk. Rente cf 5.15.- per 17 maart.
Onderpand: de 'podt kamp', groot 1,5 mad en gelegen binnendijks beoosten Cornelis Jan nannis. Met de
Hogendijk tN en Willem cornelisz tZ.

nr. 35 - fol. 16-v - 1562-02-22
Allen gheritsz en zijn vrouw Anna bouwensdr. nemen een lijfrente op beider Leven. Alfaert jansz zal zolang
zij Leven jaarlijks cf 10 betalen op 22 februari. Onderpand: 3 hoot land, gelegen in de Middel achter de
kinderen van Jan ariansz sg. een kamp over de Watering. Met Guiert, de weduwe van Arian thonis en hear
kinderen tN en de Papelijcke Proven tZ.
nr. 36 - fol. 17 - 156?-02-24
Jan sijmisz en Cornelis pietersz verhuren als kerkmeesters van Westzaan aan Cornelis willemsz en zijn
vrouw Aef bet Yeilig Kruishuis, dat tegenwer de kerk ligt. De huurders zullen het pand opknappen (volgens
specificatie) en ook onderhouden. Daarna molten zij er levenslang wonen voor ecn hour van cf 2.15.- per
jaar. Na hun overlijden krijgen hun erfgenamcn voorkeur als nieuwe huurders voor alsdan to bepalen hour.
nr. 37 - fol. 17-v - 1562-02-26
Pieter huijghesz [Vleen ?] verkoopt aan Cornelis jansz to Zaandam omtrent 3 hont, gelegen voor Jacob
heijnrickxsz op en over de Watering. Met Jan claes axis tN en Claes Willem dirickx tZ.
nr. 38 - fol. 18 - 1562-03-03
Pietcr huijgesz [doorgehaald: school, sijn veer] leent cf 136 aan Gherit pietersz = Gherit pietcr huijgesz.
Rente cf 8 per 24 februari of 8 dagen later. Onderpand: 2 mad land in de Middel achter Gherit pietersz &sz
een kamp uit. Met Jan luijtsz tN en tZ.
or. 39 - fol. 18-v - 1562-03-03
Gherit claesz to Haarlem leent cf 50 aan Cornelis zijbitsz Molenaer tc Wormcrveer. Rente cf 3 per 2
februari. Onderpand: 2 koeven, gelegen achter Griet sijmis weduwe to Wormerveer op ea ten westen van de
Watering. Met Cornelis cues aemgers van Krommenie tN en Griet jansdr. tZ.
nr. 40 - fol. 19 - 1562-03-12
Jan sijmisz to Nieuwendam leeat cf 50 aan Vrerick gheritsz Smits to Zaandam. Rente cf 4.15.- per 6 januari.
Onderpand: 1,5 koeven, gelegen tegen de molen van Zaandam over eea kamp uit. Met Dirick pietersz tN en
Heijnrick claesz tZ.
ar. 41 - fol. 19-v - 1562-04-10
Maritgin cornelisdr. neemt een lijfrente. Jan baertsz =Jan baert aerntsz zal hear zolang zij leeft jaarlijks op
10 april cf 7.-.- betalen. Onderpand: 3,5 mad land, gelegen voor Jacob aerntsz uit een tramp aan de Zaandijk.
Met Jan IJf tN en Aris pieter Upers tZ.
nr. 42 - fol. 20 - 156?-04-14
Griet, Jan reijms' weduwe to Zunderdorp leent cf 100 aan Jan cornelisz van de Koog. Rente cf 5 per 2
februari. Onderpand: 4 koeven, gelegen voor Jacob heijnrickxsz op een tramp aan de Zaandijk. Met Aris
willemsz tN en Pouwels claes aris to Haarlem tZ.
nr. 43 - fol. 20-v - 1562-04-25
Griet, Jan reijms' weduwe to Zunderdorp leent cf 100 aan Maerten cornelisz [Maerten van de Koog]. Rente
of 6 per 1 mei. Onderpand: 3 koeven, gelegen voor Jacob heijnricxsz uit aan de Zaandijk. Met Aris wiilemsz
t?~ en Pouwels claes aris to Haarlem tZ.
nr. 44 - fol. 21 - 1562-04-30
Anna jansdochter to Amsterdam leent cf 216 aan Claes zijbertsz. Rente cf 12 per 4 mei. Onderpand: 3 mad
►and, gelegen achter de werf van Claes zijbertsz. Met Arian pietersz tN en Aef, weduwc van Gherit jansz tZ.
nr. 45 - fol. 21-v - 1562-04-30
Claes zijberts2 leent cf 216 aan Cornelis willemsz. Rente cf 12 per 4 mei. Onderpand: 3 mad land, gelegen
achtcr de werf van Cornelis willemsz; recht aan de Gouw toe. Met Claes claes netts & Dirick 6eijnrickxsz tN
en Katrijn sijmis tZ. In de tekst gent bet om karolus-guldens van 20 stuivers in vergelijking met Philipsguldensvan 25 stuivers.
_ _.
nr. 46 - fol. 22-1 - 1562-OS-22
Maarten mathijs, deurwaarder en met procuratie van Ypolitus Percijn, president van het Hof van Utrecht,
verkoopt aan Cornelis willemsz to Westzaan twec percelen. a) 'Uven Weer' groot 1032 roeden en ook b)
twee stukken land: 'Waeterinckx Ven, groot 1728 roeden.
nr. 47 - fol. 22-2 - 1564-OS-22
Pieter huijghesz ouwe school verkoopt aan Jan gheritsz =Jan gerit allerts 9 hoot land, gelegen in de Middel
achter de werf van Jan gherit allerts. Met Sijmon claesz tl~ en de Papelijcke Proven tZ. Marij 6eijmis
weduwe leende hier op reeds eerder cf 80.

`f

nr. 48 - fol. 22-v - 1562-OS-22
Boedelscheiding tussen Cornelis claesz to Krommenie voor zijn 3 kinderen en Cornelis Jacob aernts voor
zijn 6 kinderen. Betreft de nalatenschapvan Aef ciaesdochter sg. begijn in de Groote Hoff to Haarlem, die
een testament gemaakt had. Bemiddelaars zijn: Arian jansz van Westzaan en Gerit claesz van Krommenie.
Cornelis claesz geeft aan de kinderen van Cornelis jacobsz: de gerechte helft van 'Wijvitten Ven', gelegen
voor Vrerick jansz uit (van de Dwarssloot tot de Zaanweg), groot omtrent 7 verndeel lands. Met Nanning
pouwelsz tN en Guiertgin, weduwe van Nanning jansz tZ.
Cornelis jacobsz geeft aan de kindern van Cornelis claesz: 'Marckts Ven', gelegen aan 2 zijdea tussen
Cornelis claesz' land met het eind op de Watering.
Als boeteclausule: 100 gouden karolus guldens, waarvan de helft voor de huiszitten armen to Krommenie en
de andere helft voor de kerk van Krommenie.
nr. 49 - fol. 23 - 1562-i1-10
Pieter huijghesz verkoopt als schout vaa Hem & Venhuizen aan Jacob heijnrickxsz 'De Hoy Ven', groot 2
mad. Gelegen voor Mazij dirick vaers uit 3 kampen over Watering. Met Jacob heijaricl~sz met zijn zusters
tI`T en G6erit dirickzsz op de Koog tZ.
nr. 50 - fol. 23-v - 1562-08-02
De kinderea van Jacob gheritsz sg lenen cf 105 aan Gerit gheritsz [schipper] in de Middel, die een broer van
bun overleden under is. Rente cf S.1S.- per 1 mei. Onderpand: eerst een huffs met werf in de Middel, ten
noorden van bet huffs van de moedor van Gherit. Daarnaast 0,5 mad land, gelegen voor de kerk op en over de
Gouty met Pouwels allertsz als gebruiker th en Gherit jansz, de under van zijn vrouw (dus zijn schoonvader)
tZ.
nr. 51 - fol. 23+ - 1562-11-10
Neei, Baert claesz' weduwe met hear gerechtelijke voogd Jacob heijnricicxsz, verkopen aan Gherit claesz to
Haarlem 0,5 mad land in de Middel achter Dirick Jan de Weents to Mits~veeren int Ve1t. Met Diric~ Jan de
Weents tN en de kinderen van Jan jacobsz tZ.
nr. 52 - fol. 23+v - 1562-11-22
Jacob gheritsz to Landsmeer leent cf 150 aan Cornelis heijnrickxsz =Cornelis Jong heijnis. Rente cf 9 per
11 november. Twee onderpanden: a) 5 hont land, gelegen achter Cornelis hcijnrick~csz &sz. 2 kampen uit.
Met Havick jansz tN en Cornelis dirickxsz tZ. en b) 4,5 hont land 'het Kleyne Ventgin', gelegen westelijk aan
de weg met Aecht arian maerts tN en Cornelis dirckxsz tZ.
nr. 53 - fol. 24-i - 1562-11-27
Claesgen Jan zijbertsdochter, bijgestaan door haar voogd Claes zijbertsz, verkoopt aan Jan claesz en aan
Dirick baertsz de complete erfenis van Claesgen.
nr. 54 - fol. 24-2 - 1562-11-27
Claes zijbertsz verkoopt aan zija gherechte erfghenaemen 3 koeven in bet Zuidend, gelegen voor Cornelis
arist aan de weg. Met Dirick baertsz tN en Dirick dirickxsz tZ.
nr. 55 - fol. 24-v - 1562-i1-27
Claes zijbertsz, oom van Heijnrick jansz neemt een lijfrente op zijn ]even. Zijn neef Heijnrick jansz van de
dijk zal jaarlijks op 25 nrnember cf 35 betalen, zolang zijn oom leeft. Onderpand: 3 mad land, gelegen in de
Ooster-Willens met Griet Roelen en hear kinderen tN en Aecht claes gherit aris met haar kinderen tZ.
nr. 56 fol. 25 - 1562-12-18
Sijmon gheritsz to Landsmeer leent cf 90 aan Sijmon heijarickxsz = Symon heyn picter Sanis. Rente
c f 4.10.- per 1 mei of 14 dagen later. Twee onderpanden: a) 5 hont land tussen de Gouty en de weg achter
Sijmon heijnrickxsz. Met Cornelis jansz t~ en Claes arian maerts tZ. Bovendien b) zijn huffs met werf in het
Zuidend. Met Maerten heijnrickxsz tN en Pieter dirick enghels tZ.
nr. 57 - fol. 25-v - 1562-12-26
Dirick claesz to Landsmeer leeat cf 100 aan Claes cornelisz [Schoenmaeckerszoon] op bet eiad van het
Zuidend. Rente cf 5.10.- binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 1 mad, gelegen buijtenhuisen in de
Willens, oost van de weg. Met Havick Jan duijvis to Beverwijk tN en Claes cornelisz &sz tZ.
nr. 58 - fol. 26 - 1563-01-04
Jacob pietersz op de Zaandijk leenl cf 100 aan Jan dirick gheritsz van de Zaandijk =Jan dirick gherit aris
Corvers. Rente cf 6 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: zijn huffs met werf op de Zaandijk of aan
de Zaandijksloot. Met Pouwels jacobsz tN en Arian heijnrickxsz tZ.

nr. 59 - fol. 26v-1 - 1563-01-04
Jan dirick gheritsz van de Zaandijk =Jan dirick gheritsz aris Corvers verkoopt aan zijn buurman Jan
diricksz, ook van de Zaandijk, 3 hoot land in do Middel voor Vrerick ariansz op 2 kampen aan de Zaandijk.
Met Dirick gheritsz tN en Jacob claesz tZ.
nr. 60 - fol. 26v-2 - 1S63-01-27
Gherit Pieter huijgesz = Gherit pietersz verkoopt aan Arian jansz in de Middel 3 hoot geaaamd 'Suijer
tuyskamp'. Gelegen in de Middel achter Claes Stiermans uit to Midsweren in't Velt. Met dArian jansz t1V en
Sijmon jan egghes tZ.
nr. 61 - fol. 27 - 1563-01-OS
Willem gheritsz Bol to Haarlem leent cf 100 aan Pieter willemsz = Picter Willem sijmen aernts uit het
Zuidend. Rente cf 9 per 2 februari. Onderpand: 2 koeven land, gclegen in bet Zuidend achter de werf van
Pieter willemsz. Met Pieter claesz Cuijper tN ea Allert cornelisz tZ.
ar. 62 - fol. 27-v - 1563-01-16
Pieter reijnsoon to Landsmeet leent cf 125 aan Arian sijmisz in de Crabbelbuurt. Diens wader Sijmon claesz
is borg. Rente cf 7.10.- per 21 januari. Onderpand: 4,5 hoot land achter de werf van Arian sijmisz. Met
Guiert Pieter IJpers tN en zijn wader Sijmon claesz tN.
nr. 63 - fol. 28 - 1563-01-16
Jan willemsz to Amsterdam leent cf 72 aan Jan heijnrickxsz =Jan heijn Pieter sijmis op het eind vaa de
Crabbeibuurt. Rente cf 4 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand 1 koeven ac6ter de werf van Jan
6eijnrickxaz. Met de erfgenamen van Aris willemsz tN en Jan claesz tZ.

•

nr. 64 - fol. 028-v - 1563-01-16
Mater (de Moeder) van de barvoetszusters to Haarlem leent cf 100 aan Jacob willemsz =Jacob Willem
sijmon aernts. Arian diricicsz staat borg voor hem. Rente cf 6 (er 2 februari. Onderpand: 3 koeven land
achter Jacob willemsz &sz uit binnen de Reef. Met Jong Willem gheritsz Stickel tN en Pieter wiliemsz tZ.
or. 65 - fol. 29 - 1563-01-19
Twee weeskinderen van Pieter dirickxsz sg to Landsmeer lenen cf 100 aan Jan claesz van de Hogendijk =Jan
claes louwis. Rente cf 6 per 21 januari. Onderpand: 2 mad land, genaamd 'Bruijns Kamp', gelegen buitendijk
voor Jaep jannis. Met Pieter arian zijbits to Zaandam tN en Jan cornelisz c.s. tZ.
nr. 66 - foi. 29-v - 1563-01-24
Jan maertsz to Vaerip leent cf 200 aan Willem pouwelsz to Wormerveer. Rente cf 11 binnen 12 nachten van
Kerstmis. Onderpand: 2 koeven land in de Hem bij de Wormerveerder molen. Met Cornelis zijbitsz de
moleaaar tN en Claes cornelisz tZ.
nr. 67 - fol. 30-1 - 1563-02-17
Dirick gheritsz to Zaandam als rentmeester van bet Hondsbosch geeft land aan zijn drie kinderen: Gherit
dirickxsz, 20 jeer, Griet dirickxdr, 18 jeer en Alit dirickxdr, 15 jaar. Zij krijgen de helft van 4 mad, genaamd:
'Cornelis arisz Ven' aan de Zaandijk. Met Cornelis jansz tN en Jaep Cop tZ.
nr. 68 - fol. 30-2 - 1563-02-25
Jan claesz Backer en zijn moeder Aecht, bijgestaan door haar voogd Clacs Cornelisz verkopen aan Claes
valeksz de Noorderwerf tot de Nousen (?) van hear hula toe recht oostwaarts uit ten halve dorssloot toe,
waar Claes valckxsz hula op staat. Met Cornelis claesz tN en Aecht, Claes sijmis' weduwe tZ.
nr. 69 - fol. 30-v - 1563-02-25
Willem heijnisz to Zaandam leent cf 113 aan Maerten claesz = Maerten claes maerts. Rente cf 6.10.- per 2
februari. Onderpand: 2 mad }and in de Iniaag buitendijk. Met Gherit aria gheritsz tN en Jan claesz tZ.
nr. 70 - fol. 31 - 1563-03-02
Florin martsz, poorter van Amsterdam leent 400 Keizersguldens tot 40 grooten Vlaams aan Gherit dirickxsz
= Gherit enghel op de Koog. Vier mcnsen staan borg: Cornelis arisz, Vaick heijnrickxsz, Jan luijtsz en Jacob
heijnrickxsz. Er zijn twee ondorpanden: a) zijn hula met werf op de Koog; met Garbrant jansz tN en zijn
wader Dirick gheritsz tZ. En b) 4 mad land achter de Costers uit, op 2 kampen aan de Zaandijk. Met Jacob
heijnrickxsz 8c Jan jansz tN en met Jan cornelisz tZ.
nr. 71 - fol. 32-1 - 1563-03-28
Gherit dirickxsz = Gherit enghel van de Zaandijk verkoopt aan Pieter jansz to Zaandam 3 hoot land
'Zaandijk' bij de Zaandijk. Met Dirick gherit aria Corvers tN en de erfgenamen van Jurment dirick Oetgers
tZ.

nr. 72 - f ol. 32-2 - 1564-02-02
Jan gheritsz =Jan gherit allerts verkoopt aan Pieter huijghesz ouwe schout 2,5 mad, gelegen achter de werf
van Dirick gherit aris Corvers aaa de Zaandijk. Met jonghe Pieter jacobsz tN en diens broer Pouwels jacobsz
als gebruiker tZ.
nr. 73 - fol. 32-v - 1563-10-24
Cornelis willemsz achter kerk van Westzaaa leent cf 150 aan Cornelis heijnrickxsz =Cornelis jong heijnis
op bet eind van het Zuidend of 150. Rente cf 9 per 's-Heeren Hemelvaart. Onderpand: 4 mad land in de
Ooster-Willens met Heijnrick jansz tl`' en Claes jansz tZ.
Indien Aef, de vrouw van Cornelis willemsz sterft, dan na 1 jaar of to lossen.
nr. 74 - fol. 33 - 1563-11-OS
Vier rcgenten van de St Jacobs kapel in Amsterdam: Pieter Slacht, Claes claesz, Wigger jansz en Lucas van
Teijlinghen lenen cf 200 aan Cornelis dirickxsz [wever op eind Zuidendj. Rente cf 12 per 1 november. Twee
mensen staan borg: Claes claesz en Claes dirickxsz Schuijtemaecker. Onderpand: 11 hoot land op bet einde
van bet Zuidead, gelegen achter Jan aris gheritsz een kamp uit. Met Jaa dirickxsz tN en Cornelis jansz tZ.
nr. 75 - fol. 033-v - 1563-11-OS
Cornelis willemsz achter kerk van Westzaan leent cf 175 aan Jan arisz =Jan aril gherits, aaa bet erode van
het Zuidend. Rente cf 10.10.- per 1 nwember. Onderpand: 2,5 mad, genaamd 'In de Breeveen' in de OosterWillens op de Gouw. Met Cornelis heijnrickxsz tN en Cornelis jaasz tZ.
nr. 76 - fol. 34 - 1563-11-OS
Simon gheritsz to Buiksloot leent cf 200 aan Pieter baerntsz. Rente cf 11 op Kerstdag. Onderpand: 4 koeven
land, gelegen bij de Zaandammer molen aaa de Zaandijk. Met de kinderen van Walich oud jans tN en de
kinderen van Jan bruijnen tZ.
nr. 77 - fol. 34-v - 1563-11-OS
Jacob jan nannis to Zaandam leent cf 200 aan Pieter claesz =Pieter claes louwis op de Hogendijk. Rente cf
12 per 1 november. Twee onderpanden: a) 1,5 mad 'Spijkerkamp' in de Wester-Willens op een kamp aan de
Gouw. Met Jan jacobsz tN en Jan pietersz tZ. En b) 5 hont land, buitendijk gelegen met Pieter claesz Huijs
en de Hogendijk tN en Cornelis Moelenaer tZ.
or. 78 - fol. 35 - 1563-11-OS
Floris martsz, poorter van Amsterdam leent cf 150 aan Pieter huijghesz ouwe schout. Rente cf 9 (van 40
grooten Vlaams) per 7 november, ingaande 1564. Onderpand: 3 mad land, gelegen is de Crabbelbuurt,
achter Dirick Cornelis dirick Oetgors op en over de Gouw. Met Pieter dirick Cuijpers tN en Maritgen,
weduwe van Frans jansz met zijn kinderen tZ.
nr. 79 - fol. 35-v - 1563-11-08
l~ieel Cornelis Diewers to Schellingwoude leent cf 100 aan de gebroeders: ouwe Jacob jansz en jonge Jacob
jansz. Ook wei ouwe Jaep en jonge Jaep. Rente cf 6 per 11 november. Onderpand: 9 hont land, genaamd 'de
langhe ven', gelegen achter jonge Jacob jansz &sz op en binnen de Watering. Met ouwe Jacob jansz tN en
Cornelis jansz tZ.
nr. 80 - foi. 36 - 1563-11-30
Willem heijnnisz to Zaandam leent cf 125 aan Jan jacobsz = ]an Jacob gherits op de Koog. Rente c.f 7.15.per 30 november. Onderpand: 4 koeven aan de Zaandijk achter de werf van Jan gheritsz op de Koog. Met Jan
gheritsz op de Koog tN en Jan gherit van Oesten tZ.
nr. 81 - fol. 36-v - 1564 ongedateerd
Pieter reijnsz to Landsmeer leeat cf 75 aan Arian sijmisz in de Crabbelbuurt. Zijn vader Sijmon claesz steal
borg. Rente cf 4.10.- per 21 januari. Onderpand: de westelijke helft van 3 mad land 'Het Breedweer' in de
Crabbelbuurt voor Pieter aerntsz sg. op en binnen de Watering. Met Jan claesz tN en Lobberich, weduwe
van Cornelis willemsz met haar kinderen tZ.
nr. 82 - fol. 37 - 1564-Oi-13
Marij pietersdr. to Beverwijk leent cf 100 aan Cornelis cornelisz van Krommenie [Glees ?]. Doorgehaald is,
dal Jan vastersz to Krommenic borg zou zijn. Rente cf 6 per 21 januari. Onderpand: een mad land bij de
Knollendammer tredt (?) deur. Met Willem claesz op Wormerveer tN en groote Willem to Krommenie tZ.
nr. 83 - foi. 37-v - 1564-01-17
Jacob Jan naanisz to Zaandam leent cf 100 aan Cornelis claesz, schoonzoon (er staat het oude begrip
'zwager') van Dirick heijnricxsz Backer. Deze schoonvader Dirick heijnrickxsz alyas Didick Jan to Zaandam
staat borg voor hem. Rente cf 6 per 14 januari. Onderpand (eigendom van de schoonvader) 1,5 mad land to
Zaandam. Gelegen achter Jan ouwe jans 2 kampen in bet veld. Met IJsbrant cornelisz tN en Griet ouwe fans
met Naar kinderen tZ.

nr. 84 - fol. 38 - 1564, ongedateerd.
Aef nannisdr. leent cf 200 aan Naar broer Willem nannisz in de Middel. Rente cf 12 binnen 12 nachten van
Kerstmis. Onderpand: 2 koeven genaamd 'twuijter breed' en gelegen voor Willem nannisz' deur. Met de
erfgenamen van Dirck pietersz to Wormerveer op 2 kampen aan de Zaandijk tN en Cornelis sijmisz tZ.
nr. 85 - fol. 38-v - 1564-01-17
Jan beth jacobsz to Amsterdam leent cf 150 aan Jan gheritsz Backer, die voor do kerk woont. Rente cf 9 per
14 januari. Onderpand: zijn huffs en werf en de huiskamp achter de werf. Met Jan huibertsz en Aechte
gheritszdochter tN en met Claes jacobsz Cop en Gerit sijmisz tZ.
ar. 86 - fol. 39-1 - 1564, ongedateerd
Jan beth jacobsz to Amsterdam verkoopt samea met Jan claesz als schout v.Hem & Venhuizen en met Jacob
jacobsz Swaen van Amsterdam en ook met Pieter huijgesz ouwe schout als voogd in deze over aver Lijsbeth
jansdr. de weduwe van Baert claesz. Zij verkopen aan Jan cornelisz en Jan gheritsz het stenen huffs, wear
Brant in woont, gclegen in de Zuider Kerkbuurt met Pieter huijghesz ouwc schout tN en Comen Cornelis
jansztZ.
nr. 87 - fol. 39-2a - 1564, ongedateerd
Jan claesz verkoopt aan Cornelis vrericksz (en Jan hcijn vrericx ?) de hetft van 2.5 mad land, genaamd 'die
Halich'. Gelegen in de Middel achter Ian gherit allerts op een kamp aan de Zaandijk. Met Dirick gheritsz tN
en de Papelijcke Proeven tZ.
nr. 88 - fol. 39-26 - 1564, ongedateerd
Cornelis vrerixsz verkoopt aan Aris willemsz en Dirick gheritsz (het gehele stuk van) 2,5 mad land, dat in
voorgaande akte wend omschreven.

nr. 89 - fol. 39-v - 1564-02-10
Huijbertwillemsz to Krommeniedijk leent cf 100 aan Arian jansz =Arian ruijg jans in de Middet. Rente cf 5
per 5 juni. Onderpand: twee laenen land, gelegen in de Middel voor Dirck jan die Weents van de weg tot de
nieuwe wegsloot. Met Claes cornelisz Sherman tN en Katrijn luijks weduwe tZ.
nr. 90 - fol. 40 - 1564-01-21
Claes claesz alias Claes heijmsen to Landsmeer leent cf 100 aan Aris pietersz = Aris pieter IJpers, voor wie
Arian sijmisz Borg steal. Rente cf 6 per 14 januari. Onderpand: 1,5 mad land in bet Zuidend voor Katrijn
arians een tramp rner de Gouw. Met Jacob willemsz tI~T en Brecht claes Kocnis tZ.
nr. 91 - fol. 40-v - 1564-OZ-O8
Pieter [Blanco) to Ilpendam leent cf 100 aan ouwe Willem gheritsz in bet Zuidend. Rente cf 6 per 2 februari.
Onderpand: 7 hoot land, gelegen buijten huijsen aan de weg met Claes valcksz tN en Jacob willemsz tZ.
nr. 92 - fol. 41 - 1564-02-24
Cornelis claesz leent cf 100 aan jonghe Jacob jansz Knip. Rente cf 6 binnen 12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 3 koeven land in de Crabbelbuurt achter Pieter sijmon jacobsz op en binnen de Gouw. Met
feel, weduwe van Baert jansz en hear kinderen tN en Jacob jansz = jonge Jacob jansz Knip tZ.
nr. 93 - foi. 41-v - 1564-02-24
Marij g6eritsdochter, begijn to Monnickendam, leent cf 100 aan Cornelis claesz =Cornelis claes claesz in de
Rerkbuurt. Rente cf 5 per 1 mei. Onderpand: 7 hoot land, gelegcn in de Crabbelbuurt voor Dirick heijnrickxsz Snier op en binnen de Reef. Met bet kind van Aris Willem out heijnnis & wijlen Neel pietersdr. tN en
Cornelis claesz =Cornelis claes claesz iri de Kerkbuurt tZ.
nr. 94 - foi. 42-1 - 1564-02-25
Claes arian maerts verkoopt aan zijn zwager (de broer van zijn vrouw) Willem jansz de erfenis, die de vrouw
van Claes of hun kinderen kunnen erven van Jan claesz, de vader van die vrouw.
or. 95 - fol. 42-2 - 1564-02-26
Maritge aerntsdr, weduwe van Willem ijsbrantsz (Brouwer tc Delft) leent aan Claes bruijnsz een niet
genoemd bedrag op een rente van 30 pond groot Vlaams. Als onderpand diencn zijn huffs en werf aan de
Nieuwe Zijd met Aris jacobsz tN en Cornelis willemsz tZ. Dit onderpand is al belast met een hoofdsom van
cJ 81 en een rente van of 4.10.- per jaar ten gunste van Jacob tijsz to Amsterdam. Er is op 14 februari 1563 in
Delft een akte verleden.
(op folio 42 volgt in het register inderdaad folio 44-vs)

nr. 96 - fol. 44-v - 1S61-01-29
Guiert gherit javersdochter to Zaandam neemt een lijfrente. Dirick serntsz en zijn broer Gherit aerntsz
zullen zolang zij leeft jaarlijks op 2 februari cf 14 betalen. (vergelijk ook nr. 98). Iedere broer stelt een
onderpand:
a) onderpand van Dirick: 3 hoot land, gelegca achter Valck heijnricxsz op Twisck. Met Dirick aerntsz &sz.
t~' en Claes jans tZ. b) onderpand van Gherit: 2,5 hont land achter Cornelis dirick Oetgers op de Koogsloot
2 kampen over de Gouw. Met de kinderen van Joest mathijsz tN en Gherii aerntsz tZ.
nr. 97 - fol. 45 - 1561-OS-19
Jasper Craeck to Amsterdam verkocht een karveelschip met toebehorea aan Volcaert willemsz. Er wordt een
lening van cf 400 aan verbonden, die in drie termijnen terugbetaald zal worden. i/3 contant en 1/3 met
Pinksteren en i/3 met de daaropvolgende Pinksteren. (Opm. Pinksteren 1561 op 25 mei; in 1562 op 17 mei
en in 1563 op 30 mei). Als onderpand wordt gesteld: 2 koeven land, genaamd 'Meester Jans', gelegen in het
Zuidend voor Cornelis arisz een kamp uit. Met Dirick baertsz tN en Dirick dirickxsz tZ.
nr. 98 - fol. 45-v - 1564-03-11
Guiert gherit javersdochter to Zaandam neemt een lijfrente. De gebroeders Dirick serntsz en Gherit aeratsz
zullen zolang zij leeft cf 14 betalen per 2 februari. (Vergeiijk nr. 96). Het onderpand van Dirick is identiek
aan nr. 96, maar bet onderpand van Gherit wordt iets anders omschreven: 2,5 hont achter zijn huffs uit twee
kampen. Met Pieter huijghesz 8c G6erit aerntsz 8csz tN en de kinderen van Gherit Coem pieters to Haarlem
tZ.
nr. 99 - fol. 46 - 1564-03-19
Pieter huijghesz ouwe schout leent cf 100 aan Jacob heijnrickxsz =Jacob heijnrickxsz jan luyts. Rente cf 6
per 17 maart. Onderpand: 2 mad genaamd 'De hoyven', gelegen achter Alfert jansz op 3 kampen aan de
Zaandijk. Met Jacob heijnrickxsz met zijn zusters tN en Gherit dirickxsz op de Koog tZ.
nr. 100 - fol. 46v - 1564-OS-28
Pieter huijgesz ouwe schout leent cf 50 aan Jasper jaspersz. Rente cf 3 per 1 mei of 14 dagen later.
Onderpand: zijn kamer met erf in de Zuider Kerkbuurt. Met Dirick wi(lemsz tN en IJsbrant bruijnsz tZ.
nr. 101 - fol. 47 - 1564-06-06
Willem pouwelsz to Amsterdam leeat cf 500 aan Zijbrant pietersz to Zaandam, voor wie Dirick gheritsz to
Zaandam borg staat. Reate cf 30 per 20 maart. Er zijn twee onderpanden. a) 2 mad land bij Zaandam, achter
Cornelis baerntsz in de Willens. Met Baernt fransz tN en Arian claesz tZ. En daarnaast b) 1 mad op de
Watering ac6ter Claes houwers bij Zaandam. Met Cornelis Moelenaer tN en Cornelis claesz tZ.
nr. 102 - fol. 47-v - 1564-07-30
Corneliswillemsz to Westzaan achter de kerk leent cf 150 aan Pieter heijnrickxsz =Pieter jong heijnnis van
de Hogendijk. Rente cf 9 per 5 juni. Onderpand: 3,5 mad land in de Ooster-Willens met Claes cornelisz tN
en Cornelis ciaesz tZ. Indien Aef, de vrouw van Cornelis willemsz, sterft, dan moet de lening na een jeer
afgelost worden.
nr. 103 - fo(. 48 - 1564-06-01
Cornelis willemsz to Westzaan achter de kerk leent cf 150 aan Sijmon jacobsz van de dijk. Rente cf 9 per 5
juni. Sijmon stelt 2 onderpanden: a) 2,5 mad'Elssen Weer' op en binnen de Gouw. Met Jacob willemsz tN en
de kinderen van ouwe Pieter heijnnis als gebruikers tZ. En b) i mad land over en op de Gouw op de
Moelensloot. Met Jan diricksz tN en Jacob willemsz tZ. Indien Aef, de vrouw van Cornelis willemsz, sterft,
dan moet de lening na een jaar afgelost worden.
nr. 104 - fol. 48-v - 1564-06-01
Cornelis willemsz to Westzaan achter de kerk leent cf 100 aan Claes jansz op de Hogendijk. Rente cf 6 per 5
juni. Onderpand: 2 mad land in Breeveen. Gelegen in de Ooster-Willens op en over de Gouw. Met Cornelis
heijndrickxsz tN en Cornelis blanck jannis tZ. Indien Aef, de vrouw van Cornelis willemsz, sterft, dan moet
de lening na een jaar afgelost worden.

°

nr. 105 - fol. 49 - 1564-06-01
Lijsbeth Cornelis Brunten to Amsterdam leent cf 400 aan Dirick gheritsz to Zaandam, rentmeester van het
Hondsbos. Rente cf 25 per 2 februari. Hij step 2 onderpanden: a) 1.5 mad bij Zaandam achter Baert claesz
op een kamp aan de Zaandijk. Met Cornelis Moelenaer tIv en Bouwen claesz tZ. Bovendien b) 1,5 mad land
achter Claes claes aertsz op een kamp aan de Zaandijk bij Zaandam. Met Cornelis jansz tN en Goris claesz
tZ.
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nr. 106 - fol. 49-v - 1564-06-06
Zijbrant pietersz leent cf 250 aan zijn buurman Dirick gheritsz to Zaandam, rentmeester van het Hondsbos.
Rente cf 15 per 20 maart. Onderpand: zijn huffs en werf to Zaandam met Jan jacobsz tN en Zijbrant pietersz
tZ.
nr. 107 - fol. 50 - 1564-06-18
Aef willemsdochter is een zuster van wijlen Cornelis willemsz sg en dus de tante van diens kinderen, to
weten: Willem cornelisz, Arian cornelisz, Guiert cornelisdr. en Claer coraelisdr. Deze Claer is getrouwd met
IJsack allertsz. En dit tweetal woont in een huffs voor de kerk, dat eigendom is van deze tante. Tante Aef
schenkt aan deze kinderen de helft van dat huffs en ook nog een bed en een dubbel compas. Het huffs ligt dus
voor de kerk van Westzaan met Pouwels allertsz tN en Jan huijbertsz tZ (vergelijk nr. 111).
nr. 108 - foi. 50-v - 1564-07-09
Pieter jansz Sem, burger van Amsterdam, leent cf 300 aan Willem pieter olfferts, die optreedt namens zijn
zwager Dirick cornelisz. Dit bedrag moet voor de heift wordea afgelost per mei 1565 en voor de andere
helft per mei 1566. Onderpand: 9 hoot land in het Zuidend achter Willem pieterz uit op en binnen de
Watering. Met genoemde Willem pietersz tN en Alijt jan ijsnen dochter tZ.
nr. 109 - fol. 51 - 1564-07-02
jonghe Jan duijvisz to Amsterdam leent cf 69 aan Dirick pieter jan Avis to Zaandam = Dirick pietersz.
Rente cf 3.10.- per 17 maart. Onderpand: 7 6ont land, gelegen achter Bouwen claesz to Zaandam een kamp
uit. Met Jacob claesz cN ea Pieter Moelenaer tZ.
nr. 110 - fol. 51-v - 1564-07-10
Cornelis jansz =Cornelis jan nannis op de Hogendijk doet een schenking als man en voogd van Marij
jansdochter. De begunstigden zijn hun drie kinderen: Dirick cornelisz, 18 jeer en Jan cornelisz, 16 jeer en
bun dochter Guiert cornelisdr van 9 jaar. Zij schenken al bun land, bun huffs en hooihuis, de koeien en de
viskerije. Uitgezoaderd 'Lutke Ven', dat achter Jan jan dirickxsz Blomkis ligt, tussen de Gouw en de weg.
nr. 111 - fol. 52 - 1564-07-13
Rip claesz to Amsterdam leent cf 39.10.- aan Jan huijbertsz (vgi. 0107) voor kerk Westzaan. De rente cf 2.5.per 24 juni to betalen. Onderpand: zijn woonhuis met werf, gelegen voor de kerk met Usack allertsz c.s. (vgl.
0107) tN en Jan gheritsz Backer tZ. Op dit onderpand staat al een losrente van cf 3.-.-per jaar.
nr. 112 - fol. 52-v - 1564-11-17 (dit is een akte van bewijs)
Jan willemsz Caeteen is weduwnaaz van Katryn pieters en zij hebben een zoon Jan jansz. Namens dit kind is
jonghe Willem gheritsz partij als voogd. Het kind 6eeft recht op 0.5 mad land, als moeders erfdeel gekomen
van zijn grootvader Pieter huijgesz. Dat ligt achter Jacob mijensz op de Twisck. Met Jan claes arisz tN en de
erfgenamen van Dirick leijmans tZ.
Vader Jan willemsz Caetgen bewaart voor hem ook cf 140 plus nog cf 50 voor de waarde van de klediag van
zijn moeder plus een 'scrientgin' (kastje). Dat alles krijgt Jan als hij 19 of 20 is of een half jeer na zijn
huwelijk. Intussen zal under hem Haar behoren opvoeden; lezea en schrijven en een vak laten leren.
Als onderpand voor waders verplichtingen step hij 9 hont land, gelegen is bet Zuidend achter Jan dirick jan
dirick gherits op en binnen de Gouw. Met de kinderen van Pieter oud jans tN en Willem claesz jannen tZ.
nr. 113 - fol. 53 - 1564-09-21
Heijnrick jansdochter, de weduwe van Evert jansz Moelenaer, buiten de Haarlemmerpoort to Amsterdam,
leent cf 108 aan Jan jansz =Jan Jan Jacob oud jans to Zaaadam. Rente cf 6 per 21 september. Onderpand:
3.5 mad 'Jan Starckx Ven' (vgl. nr. 115) to Zaandam gelegen aan de Zaandijk voor Jan pietersz' dear. Met
Claes claes aerts tN en Goris ciaesz tZ.
or. 114 - fol. 53-v - 1564-09-24
jonghe Jan claesz = jonghe Jan claes Jan baerts verkoopt land aan Sijmon gheritsz to Buiksloot. Voor de
verkoper slant zijn broer Dirick claesz bong. Het gnat om 9 hoot land 'Gellaerts', gelegen in de Crabbelbuurt
achter Claes sijmisz een kamp uit. Met Gherit sijmisz tN en Jan gheritsz tZ.
nr. 115 - foi. 54 - 1564-11-12
Claer jansdr. weduwe van Jaep Hoppers to Vaerip leent cf 100 aan Jacob jansz Comers to Zaandam. Rente
cf 5.10.- per 12 november. Onderpand: 'Jan Sterckx Ven' (vgl. 113) achter Jan tines jars dirick gheritsz in het
Zuidend op ten kamp ears de Zaandijk. Met de erfgenamen van Cornelis jansz Crijger tN en Goris claesz tZ.

ii
nr. 116 - fol. 54-v - 1564-11-28
De moeder Guiert, weduwe van Willem dirckx komt met Naar kinderen tot een scheiding van de boedel. Die
kinderen zijn: Dirick willemsz, Jan willemsz en Claes willemsz plus de sckoonzoon Pieter arisz to
Amsterdam (vermoedelijk getrouwd met dochter Lijsbeth). In de tekst worden ook nog vermeld: Lijsbeth
willemsz, de kinderen van Cornelis willemsz en de kinderen van ouwe Jan willemsz.
Dirick en Jan betalen cf 40 voor 'Jan vrerickxven'. Hiervan krijgt bun zuster Lijsbeth cf 26.10.- als hun
moeder een jaar dood is.; de rest siaat op de Plas met de 2 Lange strepen.
Claes en de kinderen van ouwe ]an krijgen die Pias met 2 Lange strepen. Lijsbeth en de kinderen van
Cornelis krijgen de Zijdwinning plus 2 halfmaden en 5,5 ackertjea aan het eind.
?vtoedex Guiert krijgt jaarlijks met Allerheiiigen cf 27.
nr. 117 - fol. 55 - 1564-12-25
Gherit pietersz to Oostzaan leent cf 100 aan Jacob jansz [Corfmaecker] to Zaaadam. Rente cf 6 per
Kerstdag. Onderpand: 7 hoot land, gelegen voor Pieter claes IJpers op een kamp aan de Zaandijk. Met
Cornelis baert aerntsz tN en jonge Pieter jansz tZ.
or. 118 - fol. 55-v - 1565-01-Ol
Comen Cornelis jansz leent cf 50 aan Jan pieters2 Coster, under van Dirick jansz, die borg slant voor ziju
under. Rente cf 3 per nieuwjaarsdag. Onderpand: 5 hont land, genaamd de 'Koggers strepen' gelegen achter
Gherit aeratsz twee kampen wer de Watering. Met Pouwels claesz to Haarlem en Claes Koen tN en Willem
heijnrickxz op de Koog tZ.
nr. 119 - fol. 57 - 1565-01-OS
Cornelis dirick Oetghers leent cf 50 aan Sijmon ariansz = Sijmoa arian egghesz in de Middel. Rente
cf 2.10: binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 3 hont land, gelegen in de Middel achter Sijmon
ariansz 8csz. vier kampen wer de Watering. Met Cornelis pietersz (zoon van de volgende Alijt) tN en Alijt
pietcrs weduwe tZ.
nr. 120 - fol. 57-v - 1565-01-09
Lutgert jansdochter to Vaerip leent cf 200 aan Jan jansz = Jaa Jan Jacob oud fans to Zaandam. Rente cf 12
binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 4,5 mat, genaamd 'd'ouwe Vea', gelegen bij Zaandam met
Dirick geritsz tN en Jan houwersz tZ.
nr. 121 - fol. 58 - 1565-01-12
Katrijn jansdochter to Landsmeer leent cf 150 aan Aernt pietersz = Aernt pieter serntsz. Voor hem sleet
Valck heijnrickxsz borg. Rente cf 9 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: zijn woonhuis met werf
plus 2 koeven erachter. Gelegen in de Crabbelbuurt met Katrijn sijmis tN en Aef, de weduwe van Gherit jans
tZ.
nr. 122 - fol. 58-v - 1565-01-17
De erfgenamen van Margriete goeisensdr. to Amsterdam lenen 175 Keizersguldens van 40 grooten Vlaems
aan Jacob 6eijnrickxsz =Jacob heijnrick Jan luijts. Yoor hem staan vier mensen borg: Comen evert woutersz
van Wormer en Claes ariansz to Westzaan en Jan gherit allertsz to Westzaan ea Gherit ouwe jans to
Westzaan. Rente 10 Keizersguldens en 10 stuivers per 16 december. Twee onderpanden: a) zijn huffs en werf
op bet Zuidend van de Middel en b) 2 mad land voor zijn dear gelegen van zijn werf tot de Watering. Met
Cornelis huijbertsz tN ea Dirick gheritsz tN en Claes sijmonsz tZ.
nr. 123 - fol. 59-v - 1565-Off -21
Comen Cornelis jansz leeat cf 100 aan Dirick jansz de Costersz voor wie Valek heijnrickxsz 8c Jacob bruijnsz
borg staan. Rente cf 6 per 14 januari. Twee onderpanden: a) 1 mad benoorden de brag aan de Nieuwe Zijd,
ten westen van de nieuwe wegsloot. Met Ciaes wiliemsz &Pieter bruijnsz tN en de Papelijcke Proeven tZ.
Voorts b) een streep recht tegenover het voorgaande perceei; ook aan de wegsloot. Met Jacob bruijnsz tN
en de Papelijeke Proeven tZ.
nr. 124 - fol. 60 - 1565-02-08
Sijtgin, de weduwe van Jacob claesz en haar kinderen lenen cf 175 aan jonghe Jacob jansz Knip. Rente
cf 10.10.- bianen 12 nachten van Kerstmis: Onderpand: 9 boat land in de Crabbdbuurt achter jonghe Jacob
jansz Knip op en binnen de Watering. Met ouwe Jacob jansz [Knip ?] tN en Cornelis jansz tZ.
nr. 125 - foL 60-v - 1565-02-08
Lobberich heijnrickxdr. weduwe van Cornelis cornelisz verkoopt samen met haar kinderen een stuk land.
Haar voogd is jonck Claes ariansz en de voogden van de 2 onmondige kinderen zijn jongh Willem g6eritsz en
Sijmon willemsz. De koper is Volekaert willemsz en het betreft bet huffs en de werf, door deze Volckaert
bewoond in het Zuidend met Jong Willem gheritsz tl~' en Aris cornelisz met zijn moeder en zuster tZ.
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nr. 126 - fol. 61 - 1565-02-11
Claes claesz to Landsmeer leent cf 100 aan Jacob claesz to Zaandam. Rente cf 6 per 2 februari. Onderpand:
7 hont land to Zaandam voor Cornelis Moelenaer tussen de Gouw en de Watering. Met Pieter Moelenaer tN
en Heijnrick claesz tZ.
nr. 127 - fol. 61-v - 1565-03-21
Aef nannisdr. leent cf 66 aan hear broer Willem nannisz in de Middel. Rente cf 9.17.8 (Opm. een stoter is
2~i4 stuiver) binnen 12 nachten van Kerstmis. Twee onderpanden: a) 1 mad land in de Middel voor Baert
nannis op een kamp aan de Zaandijk. Met jonghe Pieter bruijnsz tN en Cornelis dirick pieter dirickx tZ. En °
b) 3 hoot land voor Willem nannisz op 2 kampen aan do Zaandijk. Met Pieter bruijnsz t1V en Cornelis sijmisz
tZ.
nr. 128 - fol. 62 - 1565-03-18
Griet ijsbrantsdr. in het Zuidend neemt een lijfrente. Claes ijsbrantsz en Dirick ijsbrantsz en Aris cornelisz
zullen 6aar zolang zij leeft cf 7 per jeer betalen. De helft op 24 juni en de andere helft op Kerstdag. Ieder
stelt een onderpand. Claes ijsbrantsz een mad ac6ter zijn werf in het Zuidend. Dirick ijsbrantsz 1 koeven in
het Zuidend buitenhuisen ac6ter zijn werf en Aris cornelisz 1,5 mad voor jong Willem gheritsz in bet
Zuidend een kamp over de Gouw; met Cornelis baert aerntsz tN en Heijnrick claesz tZ.
nr. 129 - fol. 62v - 1565-03-21
Pieter diricl~sz to Landsmeer leent cf 100 aan Claes dirickxsz van de Zaandijk = Clas dirick gherit aris
Korvers. Rente cf 6 per 1 maart. Twee onderpanden: a) 1,5 mad in de Middel achter Jan gherit allerts tc
Midsweeren in 't Velt. Met Cornelis vrericksz tN en de Papelijcke Proevea tZ. Daarenbwen b) 1 mad
noordelijk van genoemde 1,5 mad. Dit Land is eigendom van zijn moeder Aecht cornelisdr, weduwe van
Dirick gheritsz. Zijn moeder geeft toestemming met hear broer ea voogd Cornelis cornelisz.
nr. 130 - f oL 63 - 1565-OS-02
Marij willems weduwe to Ouwerkerk leent cf 114 aan Aris sijmisz in de Middel. Rente cf 6.5.- per 2 februari.
Onderpaad zijn huffs met werf en 1,5 mad land erachter, gelegen in de Middet met Claes jansz tN en Dirick
cornelisz tZ.
nr. 131 - fol. 63-v - 1565-OS-OZ
]an pietersz to Zaandam leent cf 200 aan Alfert jansz. Rente of 12 per jeer, maar vervaldatum niet vermeld.
Dus mogelijk ook 2 mei. Onderpand: 5 hont land in de Middel aan de oostzijde van de weg. Met Guiert, de
weduwe van Sijmon jan egghes tN en ouwe Pieter jacobsz tZ.
nr. 132 - foi. 64 - 1565-OS-15
Floris martsz, poorter van Amsterdam leent cf 200 van 40 grooten Vlaems aan Pieter huijghes ouwe schout.
Rent~e cf 12 ingaande 1 mei 1566. Onderpand: 3 mad land in de Crabbelbuurt achter Dirick Cornelis dirick
Oetgers op ea wer de Gouw. Met Pieter dirick Cuijpers tN en Maritgiu, de weduwe van Frans jansz met zijn
kinderen tZ.
nr. 133 - fol. 64-v - 1565-OS-15
Lijsbeth Cornelis Brunten to Amsterdam leent cf 600 aan Dirick gheritsz to Zaandam, rentmeester van het
Hondsbos. Rente cf 37.10.- per 2 februari. Hij stelt drie onderpanden: a) 1,5 mad bij Zaandam achter Baert
claesz op een kamp aan de Zaandijk. Met Cornelis Moelenaer tN en Bouwen claesz tZ. Voorts b) 1,5 mad
achter Claes claes aerts op een kamp aan do Zaandijk bij Zaandam. Met Cornelis jansz tN en Goris ciaesz
tZ. En dan nog c) 3 hont land achter Aris cornelisz in bet Zuidend op en rner de Watering. Met de
erfgenamen van Neel, de weduwe van Pieter pietersz t1V en Gijsbert jansz tZ.
nr. 134 - fol. 65 - 1565-OS-20
Willem gheritsz Bol to Haariem leent cf 100 aan Jan claes arisz. Rente of 6 binnen 12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 5 hont land in de Crabbelbuurt achter Cornelis willemsz droechscheerder op en binnen de
Gouty. Met Jacob gheritsz tN en Cornelis willemsz droechscheerder ~sz. tZ.
nr. 135 - fol. 65v-1 - 1565-OS-31
Willem ariansz to Assendelft verkoopt aan Claes gheritsz alyas Koen to Westtaan 5 hont veens, gelegen voor
ouwe Pieter Jacob sijmis; van de Costers tuin tot de Twisck. Met Jacob jansz als gebruiker tl~' en Pieter
dirickxsz &Jan jansz Schoenmaecker tZ.
nz. 136 - fol. 65v-2 - 1565-OS-31
Theunis jansz to Haarlem leent cf 200 aan Jan Cornelis haerntsz to Zaandam. Blijkbaar renteloos en of to
lossen op Pasen 'naastkomend'. Onderpand 2 koeven en 1 mad land, gelegen aan bet westend bij Zaandam,
achter Baernt fransz een kamp uit. Met Heijnrick claesz en Baernt fransz t?` en met Willem zijbrantsz tZ.
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nr. 137 - fol. 66 - 1565-06-02
Gebroeders Dirick jansz en Pieter jansz lenen cf 110 aan Dirick claesz = Dirick jan claes Coppis. Rente
cf 6.2.- per 1 mei. Onderpand: het huffs en de werf waar hij wooat aan de Nieuwe Zijd met Jacob huijbertaz
tN en Jacob bruijnsz tZ.
or. 138 - fol. 66-v - 1565-06-OS
Cornelis willemsz to Westzaan achter de kerk leent cf 200 aan Claes gheritsz = Claes Koen. Rente cf 12 per
1 mei. Onderpand: 9 hoot land in het Zuidend voor Katrijn arians weduwe op en over de Gouw. Met Pieter
claesz Cuijper tN en de erfgenamea van Pieter gherit maerts tZ. Indien Aef, de vrouw van Cornelis willemsz
sterft, dan moet de lening as een jaarworden afgelost. (vgl. nrs. 102-104).
nr. 139 - fol. 67 - 1565-06-12
Pieter willemsz to Muiden leeat cf 200 aaa Claes ciaesz alyas Piet Nel in de Crabbelbuurt. Rente cf 11 per 1
mei. Ondcrpand: 2 mad land achterwijlen Cornelis loukis op en binnen de Rcef. Mct Cornelis baert aerntsz
tN en Claes claesz &sz (=alyas Piet Nel) tZ.
nr. 140 - fol. 67-v - 1565-06-13
Gherit pietersz leent cf 108 aan Cornelis vrerickxsz. Rente cf 6 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: bet huffs met de werf wear hij woont in de Middel. Met Dirick jan de Weents tN en Gherit pietersz 8csz
tZ. (vergelijk volgende akte).
nr. 141 - fol. 68 - 1565-06-13
Gherit pietersz = Gherit pieter huijgesz verkoopt aan Cornelis vrerickxsz hct huffs met de werf, wear hij al
woont in de Middel. Met Dirick jan de Wcents tN en Gherit pietersz tZ. (vergelijk voorgaande akte).
nr. 142 - fol. 68-v - 1565-08-10
Cornelis claesz to Beverwijk leent cf 150 aan Jan baertsz =Jan baert aerntsz. Rente cf 9 per 10 sugustus.
Onderpand: zijn huffs met werf en 3,5 hoot land achter de werf in de Crabbelbuurt. Met Katrijn 6IJN16
weduwe en hear kinderen tN en Lobberich ariansdr met Naar kinderea tZ.
nr. 143 - fol. 69 - 1566-01-OS
Cornelis claes Bettis to Landsmeer leeat cf 300 aan Cornelis claesz op de Hogendijk. Rente cf 18 per
Kerstdag. Twee onderpanden: a) 3 koeven in de Ooster-Willens buitenhuizen. Met Pieter jong heijnnis tN
en Cornelis claes heijn roencx to Zaandam tZ. Voorts b) 3,5 hont genaamd 'Pieters Kamp' op de Molensloot
een kamp over de Gouw. Met Cornelis jan nannis tI~' en Cornelis jansz tZ.
nr. 144 - fol. 69-v - 1566-01-10
jonge Claes claesz Bet to Landsmeer (Lijsbeth claesdochter is doorgehaald) !cent cf 200 aan ouwe Dirick
cornelisz = ouwe Dirick Cornelis dirick Oetghers. Reate cf 12 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand:
4 koeven land in de Crabbelbuurt achter ouwe Jacob jansz aan de Zaandijk. Met Claes cornelisz tN en Jacob
aerntsztZ.
nr. 145 - fol. 70-1 - 1566-01-14
Jacob gheritsz =Jacob gherit ouwe geriddis verkoopt aan Dirick cornelisz 4 kocven land in de Crabbelbuurt
achter ouwe Jan jansz aan de Zaandijk. Met Claes cornelisz tN en Jacob aernuz tZ.
nr. 146 - fol. 70-2 - 1566-01-14
ll~
jonghe Pieter claes Gruijs to Landsmeer !cent cf 150 aan Theu~ jansz to Zaandam (vergelijk ook volgende
akte). Rente of 9 per 14 januari. Onderpand: 2 koeven land to Zaandam achter Pieter arian zijbits aan de
dijL•. Met Jan janaz tN en Claes jacobsz Schermer tZ.
1L
nr. 147 - fol. 70-3 - 1566-01-22
Arian pietersz to Zaandam !cent cf 100 aan The~i' jansz to Zaandam (&sz in voorgaande akte). Rente
cf 5.10.- per 2 februari. Onderpand 1 koeven achter Pieter arian zijbits to Zaandam een kamp uit. Met Jan
jansz tN en Claes jacobsz Schermer tZ.
nr. 148 - fol. 70v-1 - 1566-01-15
Claes jansz to Oostzaan !cent cf 100 aan Dirick heijn op de Zaandijk. Diens broer Willem heyn op de Koog
staat borg voor hem. Rente cf 6 per jaar, maar geen vervaldatum genoemd, dus mogelijk op 15 januari.
Onderpand: zijn huffs met werf en 1 koeven achter het huffs en de werf aan de Zaandijk met Pouwels jacobsz
tN en Jan diricksz tZ.
nr. 149 - fol. 70v-2 - 1566-01-26
Jan Sijmonsz (doorgehaald: Pieter) to ~~peed~n-Landsmeer !cent cf 100 aan ouwe Willem gheritsz in het
Zuidend. Rente cf 6 binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 1 koeven achter de werf van Dirick
i~sbrantsz. Met Jan vrederickxsz to Krommenie tN en Dirick dirickaz tZ.
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nr. 150 - fol. 71-i - 1566-01-29
Ghijsbert jansz to Zaandam leent cf 230 aan Jacob claes claesz bij de molen to Zaandam. Rente cf 12.13.binnen 12 nachten van Kcrstmis. Onderpand: 4 mad min 1 hoot, genaamd 'De Mijene Ven', gelegen achter
Dirick Wilkis. Met Baert claesz en Ghijsbert jansz tN en Dirick pietersz en Bouwen claesz tZ.
nr. 151 - fol. 71-2 - 1566-02-02
Zijberich dirickxdochter wordt geassisteerd door hear voogd Cornelis willemsz en koopt voor cf 44 een
lijfrentc van haar broer Gherit dirickusz. Laatstgenoemde zal hear zolang zij leeft jaarlijks op 2 februari cf 5
betalen. Als onderpand step hij 1 mad land in de Midde] achter geneomde Gherit dirickxsz twee kampen
over Watering. Met Jan jansz tN en Gherit dirickxsz &sz. tZ.
nr. 152 - fol. 71v-1 -1566-02-06
Maerten sijmisz van Leiden verkoopt aan Pieter heijnrickxsz 3 mad land op Ruigoord in de Negen Maed.
Met G6erit arisz tN en Heijnrick jansz tZ.
nr. 153 - fol. 71v-2 - 1566-02-24
Pieter reijnisz en Pieter claesz to Landsmcer lenen cf 100 aan Dirick claes jan baertsz. De vervaldag is 24
februari, maar de rente wordt niet genoemd. Onderpand: 3 mad land in de Crabbelbuurt voor ouwe Jacob
jansz' dour een kamp uit. Met Jan Pieter van Melaen tN en Cornelis baertsz tZ.
nr. 154 - fol. 72-1 - 1566-04-23
oudt Claes claes Bettis alyas Claes heijmis to Landsmeer leent cf 100 aan Claes sijmonsz = Claes sijmon jan
egghis in de Middel. Rente cf 6 binnen 12 aachun van Kerstmis. Onderpand: 1,5 koeven in de Middei achter
de werf van zijn moeder. Met Aris jacobsz en jonge Aris sijmisz tN en Alfert jansz en Aris jansz tZ.
nr. 155 - fol. 72-2 - 1566-06-24
Cornelis dirick jannen Ieent cf 70 aan zijn buurman Willem claesz = Wiliem claesz Abbetijts to Zaandam.
Rente cf 4.4.-per 24 juni. Onderpand: zijn woonhuis met werf in Zaandam. Met Dirick jan die Backer tN en
Zijberich, weduwe van Jacob Coppis tZ.
ar. 156 - fol. 72-3 - 1566-09-06
Lucij aerntsdochter to Westzaan achter de toren !cent of 100 aaa Gherit sijmisz to Westzaan voor de kerk.
Rente cf 5 per 8 September. Oaderpand: 3 I~oeven land achter Dirck ciaes jan baerts op een kamp aan de
Zaandijk. Met Willem heijntgis op de Koog tN en Jan gherit Willem gherits tZ.
nr. 157 - fol. 72v-1 - 1566-11-23
Claes claesz to Zaandam !cent cf 100 aan Dirick pieter jan Avis to Zaaodam = Dirick pietersz. Rente
cf 5.10.- per 25 juli. Onderpand: zijn woonhuis en werf. Met Baert daesz tN en Pieter sijmisz tZ.
nr. 158 - fol. 72v-2 - 1566-12-11
Ciaes cornelisz to Sloten !cent cf 100 aan ouwe Pieter jacobsz van de Zaandijk. Voor hem Steen twee
personen borg: Arian 6eijnrickxsz (sc6epen) co jonghe Pieter jacobsz. Reate cf 6 per 13 december.
Onderpand: 1 mad land voor Vrerick ariansz op een kamp aan de Zaandijk. Met Willem ariansz van Assendelft tN en San diricksz tZ.
nr. 159 - fol. 72v-3 - 1566-12-24
Cornelis claes Bettis to Landsmeer !cent cf 150 aan Cornelis baertsz =Cornelis baert aernts. Rente cf 9 per
27 december of 8 dagen later. Onderpand: 5 koeven land, gelegen achter Cornelis jan loukis een tramp uit.
Met Dirick claes jan baerts tN en Pieter claesz tZ.
nr. 160 - fol. 73-1 - 1567-01-15
Jacob jacobsz to Buiksloot !cent cf 200 aan Dirick ijsbrantsz (buijtenhuijsen). Twee personen staan borg
voor hem: Jacob Willem van Dijck en Pieter bruija claesz van de Nieuwe Zijd. Rente cf 12 per 21 januari.
Onderpand: 5 koeven land, gelegen in de Willens aan de weg. Met Gerit aris geritsz tN en Claes Hals,
brouwer to Haarlem tZ.
nr. 161 - fol. 73-2 - 1567-01-21
Claes claesz to Landsmeer }cent cf 150 aan Garbrant sijmon claesz in de Middel. Rente cf 9 per jaar, maar
vervaldatum niet vermeld. Is mogelijk ook 21 januari. Onderpand: 1 mad land in de Middel aan de westkant
aan de wcg. Met jonghe Jan sijmisz tN en Dirick gheritsz tZ.
nr. 162 - fol. 73-3 - 1567-01-21
Pieter jan Coddis to Ivieuwendam lecnt cf 100 aan Jan claes louwis, die woont op de dijk op Claes Heijnkishofsteed. Rentc cf 6 per 21 januari. Onderpand: 3 mad land achter hey huffs van ]an claesz, een tramp breet
van zijn werl. Met de weduwe van Dirick Cornelis jan t?~ en Jan ciaesz louwis &sz. tZ.

is
nr. 163 - fol. 73v-i - 1567-01-23
De kinderen van Sijmon reijersz to Oostzaan lenen cf 175 aan ouwe Willem gheritsz Stickel, Wiens broer
jonge Willem gheritsz borg voor Gem staat. Rente of 10.10.- per 26 januari. Onderpand: 3 koeven land in bet
Zuidend achter de werf van Jan garbrantsz. Met Jan vrederickxsz to Krommenie tN en Dirick dirickxsz tZ
nr. 164 - fol. 73v-2 - 1567-01-25
Cornelis claes Bettis to Landsmeer leent cf 100 aan Claes claesz = Claes Stiermans in de Middel. Rente cf 6
per Kerstdag of derthienen (vgl. 12 nachten). Twee onderpanden: a) zijn woonhuis met werf in de Middel.
Voorts b) de helft van 5 koeven achter zijn werf in de MiddeL Met Jan luijtsz tN en Allert garbrantsz tZ.
nr. 165 - fol. 73v-3 - 1567-01-25
Cornelis claes Bettis to Landsmeer leent cf lOQ aan Arian jan ijsbrants in de Middel. Rente cf 6 per
Kerstdag of derthienen. Onderpand: 4,5 mad land in de Middel ac6ter Claes Stiermans to Midsweeren in 't
Velt. Met Cornelis bruijnsz tN en Jan pietersz tZ.
nr. 166 - fol. 74-1 - 1567-01-28
Welmet ijsbrantsdochter to Neck leent of 100 aan Jan geritsz to Wormerveer. Rente cf 6 per 2 februari.
Onderpand: 5,5 hoot land, genaamd 'Jonckis Ven', gelegen voor joack Claes pieters uit op ecn kamp aan de
Zaandijk. Met Griet jags tN en Goer dirick gerits weduwe tZ.
nr. 167 - fol. 74-2 - 1567.
Deze akte is niet gedateerd, vermeldt Been schepenen en is doorgehaald !
De 3 kinderen van Frans jan luijts lenen cf 100 aan ouwe Dirick Cornelis dirick Oetgers. = ouwe Dirick
cornelisz. Rente cf 6 binnen 12 nac6ten van Kerstmis. Onderpand: 2 mad land in de Crabbelbuurt achter
Arian pietersz twee kampen wer de Gouw. Met Willem tansz tN en Cornelis baertsz tZ.
nr. 168 - fol. 74-3 - 1567-02-19
Cornelis claes Bettis to Landsmeer leent cf 150 aap Claes claesz Pronck. Rente cf 9 per 15 februari.
Onderpand: 3 mad land, gelegen op de Koogsioot achter Cornelis dirick Oetghers een kamp over de Oude
Watering. Met Jen jaasz tN en Dirick gheritsz op de Koog tZ.
nr. 169 - fol. 74v-1 - 1567-02-24
Claes cornelisz en zijn broer Pieter cornelisz zijn zonen van Cornelis claesz. Zij lenen cf 100 aan bun oom
Jan claesz = jonghe Jan claes jan baerts. Deze is dus een broer van Cornelis claesz. De rente van cf 5.10.per 2 februari. Onderpand: 1,5 mad land in do Crabbclbuurt gelegen voor Neel, de weduwe van Baert jansz.
een tramp wer de Gouw. Met Dirick pietersz tN en Neel, de weduwe van Baert jansz tZ.
nr. 170 - fol. 74v-2 - 1567-OS-28
De kinderen van Jacob Coppis to Zaandam lenen cf 100 aan Pieter jansz Noet in bet Zuidend. Rente cf 6 per
27 december. (Opm.: '29 mei' werd gecorrigeerd). Onderpand: 3 koeven Iand in het Zuidend achter Cornelis
jacobsz op de Reef. Met Gherit groote Neelis tN en de weduwe van Heijn claes maerts tZ. (vgi. nr. 171).
nr. 171 - fol. 74v-3 - 1567-OS-28
De kiaderen van Jacob Coppis to Zaaadam lenen cf 52 aan Pieter jansz Noet. Rente 50 stuivers (=cf 2.10.-)
per 25 december. Onderpand: de 3 koeven uit nr. 170.
nr. 172 - fol. 75-i - 1567-06-09
De 3 kinderen van Frans jan luijts lenen cf 100 aan ouwe Dirick Cornelis dirick Oetgers. Rente cf 6 binnen
12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 2 mad land in de Crabbelbuurt achter Arian pieter dirick Oetgers
twee kampen over de Gouw. Met Willem jansz tN en Cornelis baertsz tZ.
nr. 173 - fol. 75-2 - 1567-OS-28
Claes jan de Waeckers to Assendelft leent cf 52.10.- aan Jan jan Broers. Rente cf 3.15.- per 1 nrnember of 14
dagen later. Twee onderpanden: a) zijn halve huffs met werf in de Middel met Sent cornelisz tN en Willem
nannisz tZ. Bovendien b) een half mad, genaamd 'Duijter lagt Ven' achter Pieter comans in de Middei twee
kampen over de Watering. Met Aris sijmisz tN en Pieter jansz tZ.
nr. 174 - fol. 75-3 - 1567-i1-23
Claes cornelisz to Sloten leent cf 150 aan Dirick gheritsz en Aris willemsz van de Zaandijk. Twee personen
staan borg voor hen, to weten: Willem out heijnnisz ea Jan dirickxsz. Rente cf 9 per 25 nwember. Er zijn
twee onderpanden: a) (van Dirick) 5 hoot land, genaamd 'Die Haeling', gelegen achter Jan gerit allerts op
een tramp aan de Zaandijk. En ook b) (van Aris) 2,5 mad daarnaast, ook 'Die Haeling' genoemd. Beide
percelen met Willem out heijnnisz tN en de Papelijcke Proven tZ.

16

nr. 175 - fol. 75v-1 - 1568-01-02
Jan sijmonsz to Nieuwendam leent cf 50 aan Sijmon jan Bruijnen to Zaandam. Rente cf 3 per Nieuwjaarsdag. Onderpand: 5 hoot land in bet Zuidend achter Gerit groote Nelis op en over de Watering. Met
Simon jonghe jaa van IJperen tN en Gherit jan van IJperen tZ.
nr. 176 - fol. 75v-2 - 1568-01-OZ
Jan sijmonsz to Nieuwendam leent cf 50 aan Aris pietersz =Axis pieter sijmons op de Hogendijk. Rente cf 3
per 1Vieuwjaarsdag. Onderpand: 5 hoot land buitenhuisen voor Pieter gheritsz op en ovcr de Gouw. Met
Arian zijbitsz tI~ en Cornelis blanck jannis tZ.
nr. 177 - fol. 75v-3 - 1568-01-20
Jacob jan nannisz to Zaandam leent cf 200 aan Ghijsbert jansz to Zaandam. Rente cf 12 binnen 12 nachten
van Kerstmis. Drie onderpanden: a) 3 koeven lead voor Pieter claes Upers aan de Zaandijk. Met Ciaes claes
aerts tN en Harman dirickxsz als gebruiker tZ. Voorts b) 3 boat land, genaamd 'De Vertuijns Kamp'.
gelegen als het voorgaande voor Pieter claes Upers op en over de Watering. Met Dirick gheritsz tN en
Cornelis jansz tZ. En ten slotte c) 1,5 mad land, genaamd 'Gabkis Ven' en 'Smits kamp', gelegen achter
Claes ijsbrantsz, bewesten en op de Watering. Met Gerit grote Nelis als gcbruikcr tN en Jan pieter olferts
tZ.
nr. 178 - fol. 76-1 - 1568-01-24
Jan pietersz to Landsmeer leent cf 150 aan Cornelis pietersz to Zaandam. Rente cf 8.5.- per 25 januari.
Onderpaad: 5,5 6ont land bij Zaandam in de Hueter dijk. Met Pieter ariansz tN en de erfgenamen van Jan
nannisz tZ.
nr. 179 - fol. 76-2 - 1568-01-28
Claes willemsz op de Hoorn leeat cf 109 aan Jacob cornelisz =Jacob Jong neeltgis in het Zuidend. Rente
cf 6.10: binnen 12 nachten van Kerstmis. Onderpand: 2 mad land in het Zuidend achter Willem pieter olferts een tramp uit. Met Jan cornelisz, de broer van Jacob cornelisz tN en Aef, de weduwe van Gerit jansz tZ.
or. 180 - fol. 76-3 - 1568-02-03 (er staat 1563, maaz dat is uitgesloten)
Anna louwen to Oterleek leent cf 200 aan hear broer Heijnrick louwen op Krommeniedijk. Rente cf 12
binnen 12 aachten van Kerstmis. Onderpand: zijn woonhuis met werf op Krommeniedijk. Met Dirick
cornelisz tN en Meijnert jansz tZ.
nr. 181 - fol. 76-4 - 1568-03-08
Anna woutersdochter, begijn to Amsterdam, leent cf 50 aan Bouwen claesz to Zaandam. Rente cf 3 per 12
maart. Onderpand: 1 mad to Zaandam achter Baert claesz twee kampen uit. Met Dirick gheritsz tN en
Bouwen claesz tZ.
nr. 182a - fol. 76-v - 1568-OS-08
Claes jansz, poorter van Haarlem verkoopt als man en voogd van Katrijne aerntsdochter aan Dirick
cornelisz Moy circa 2S mad land, genaamd 'Dirickx Weer'. Gelegen in de Middel voor Jan jan ijsbrants en
Baert nannisz deuren aan de weg tot de Watering toe. Met Aris sijmonsz tN en Sijmon jansz en Jan luijtsz
tZ.
nr. 182b - fol. 76-v - 1568-OS-08
Dirick cornelisz alyas Moy (zie vorige akte) verkoopt aan zijn buurman Aernt cornelisz bet perceel uit akte
182a.
nr. 183 - fol. ?7a-1 - 1568, ongedateerd.
Dirick dirickxsz alyas Dirick Haelen to Landsmeer leent cf 100 aan Huijg heijnrickxsz = Huijg comers
heijnnen van Krommeniedijk. Zijn borgen zijn: Cornelis heijnrickxsz en Jan jansz. Rente cf 6 per 20
februari. Onderpand: 'Willem bruijns Ven' circa 2 koeven groot, gelegen in Krommenie met de Westdijk tN
en Jan pietersz tZ. Bovendien step de borg Jan jansz tot onderpand: 1 groot koeven genaamd 'Dat Een
Weer', gclegen in Krommenic met Wiilem claesz Shiers tZ en Jan willemsz tZ en tW.
nr. 184 - fol. 77a-2 - 1568-12-20
Thijs baertsz to Krommeniedijk verkoopt ears Dirick cornelisz to Krommeniedijk een huffs met erf to
Krommeniedijk. Met Jan pietersz t0 en Willcro maertsz tW.
nr. 185 - fol. 77a-vl - 1569-02-11
De weduwe van Willem claesz van den 6aeren leent cf 150 aan Claes jacobsz to Zaandam. Rente cf 9 per
jeer, maar geen vervaldatum vermeld. Ondcrpand: een derdc part van 'Breve Koy', gelegen buitendijk met
IJmke Koyen t0 en Lappers Koyen tW en de Zaan tN.

i~
nr. 186 - fol. 77a-v2 - 1569-02-17
Cornelis dircksz to Zaandam leent cf 100 aan Barent fransz to Zaandam. Rente cf 6 binnen 12 nachten van
Kerstmis. Onderpand: circa 5 6ont land, gelegen achter Baerent fransz over de Watering. Met Claes claes
serfs tN en Jan fransz tZ.
or. 187 - fol. 77a-v3 - 1569-03-25
Cornelis jansz Groen leeat cf 140 aan Jan gheritsz. Rente cf 8.10.- per 25 maart. Onderpand: 2,5 mad land
aan de Zaandijk bij Jan gheritsz ver Koech. Met Jan jacobsz op de Koog th en Lobberich van de Koog tZ.
nr. 188 - fol. 077b - 1569-12-25
Griet jansdochter, weesje to Spaarnwoude, leent cf 90 aan Pieter jansz op de dijk. Reate cf 4.10.- per 2
februari. Onderpand: de 'Potcamp'van 1.5 mad, gelegen buitendijks met de dijk tN en ouwe Jan claes louwes
t0 en Aerian cornelisz tZ en Willem jacobsz tW. Op hetzelfde Iand staat bovendien nog cf 90.
nr. 189 - fol. 77b-vi - 1570-01-06
Niesgen arentsdochter to Alkmaar ]cent cf 100 aan jonge Jae simonsz in de Middel. Rente cf 6 per 6 januari.
Onderpand: circa 11 boat land, genaamd 'die grote Saen', gelegen in de Middel met Baert nannesz tN en
Garbrandt simonsz tZ. En de Middelweg t0 en de Overwegsloot tW.
ar. 190 - fol. 77b-v2 - 1570-01-17
Hemrick oudt willemsz en Claes jansz verkopen aan Pieter claesz Schoenmaeckcr van Nauwerna een stuk
land geaaamd: 'Willem jan martijns vijff hondt' en gelegcn in bet Zuidend in de Gerrdts weer met Pieter
claesz als gebruiker. Met Claes ijsbrantsz tN cn Grief jans, weer to Haarlem (vgl. ar. 188 ?) tZ.
nr. 191 - fol. 78-1 - 1570-01-27
Arian jacobsz, poorter van Amsterdam ]cent cf 150 aan Cornelis willemsz, voor wie Pieter claes IJpers borg
staat. Rente cf 9 per 2 februari. Onderpand: 2 koeven war en op de Gouw met Jacob cornelisz tN en Pieter
arentsz tZ.
nr. 192 - fol. 78-2 - 1570-01-29
Lijsbeth jansdochter verkoopt met assistentie van haaz voogd Claes simonsz aan Jacob claesz van 't Zaandammer Weyver een stuk land aan de Zaandijk bij Dirck geridtsz. Met jonge Pieter Jaep Vloots tN en de
erfgenamen vaa Lambert pietersz van Amsterdam tZ.
nr. 193 - fol. 78v-1 - 1570-02-04
Simon woutersz ]cent cf 162 aan Baert nanaisz in de Middel. Af to lossen in drie termijnen: met cf 20 op de
eerstkomende midwinter, met cf 100 op de volgende midwinter en met cf 42 op de derde midwinter.
Onderpand: 0.5 mad land in de Middel voor Simon jan de Waeckers deur. Met Gerit nannisz tN en Claes
cornelisz Stuierman tZ.
mr. 194 - fol. 78v-2 - 1570-02-04
Simon woutersz verkoopt aan Baert nannisz in de Middel circa een half mad land, gelegen in de Middel voor
Simoa jan de Waeckers' deur. Met Gerit nannisz t0 (!) en Claes cornelisz Stuierman tZ.
nr. 19S - fol. 79-1 - 1570-02-23
Neeltge fransdochter en Alijdt fransdochter lenen cf 50 aan Dirck jansz [ouwe kosters zoon). Voor hem
staan Jacob bruijnsz en Valck heijnricksz borg. Rente cf 3 per Kerstmis. Onderpand: zijn woonhuis met
wart. Met Pieter bruijnsz t0 en Jan geritsz Backer tW.
nr. 196 - foi. 79-2 - 1569-12-25
Grief jansdoc6ter ]cent cf 100 aan Jacob arentsz. Rente cf 6 per 25 december. Onderpand: 3 koeven land,
gelegen achter Simon claesz aan de Zaandijk. Met Dirck cornelisz tN en Jan [blanco] berchouwer tZ.
nr. 197 - fol. 79v-1 - 1570-02-25
Dirck jansz verkoopt eea stuk land, maar behoudt bet in erfpacht voor cf 12 per jaar: of to kopen met cf 200.
De Doper is jonge Ciaes claesz to Landsmeer. Het betreft circa 2 mad land achter Katrijn simonsdr. op en
binnen de Reef. Met genoemde Katrijn ten N en Marij bae;tsz tZ.
—
nr. 198 - fol. 79v-2 - 1570-02-25
Trijn willemsdr. neemt een lijfrente. Haar broers Claes willemsz en Jan wiliemsz en zwager Pieter hemricxsz
zullen haar zolang zij leeft cf 25 per jaar betalen per 15 januari. Dit geld[ als afkoopsom van de erfenis van
haar moeder. Haar voogd Pieter claes IJpers stemt daarin toe. Er zijn drie onderpanden: a) van Claes (die
f 13.10.- betaalt) 7 hont land met Jan 6emricxsz tZ en Anna, de weduwe van Willem allertsz tW. Voorts h)
van Jan (die f 5.15.5 betaalt) 9 hont land met Jan pietersz tN en Willem jansz tZ. Ten slotte c) van Pieter
(die f 5.15.- betaalt) ook 9 hoot land, met Willem geritsz tl~ en Jan Jacob simons tZ.
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nr. 199 - fol. SO - 1570-03-12
Claes claesz in de Kerkbuurt verkoopt aan Cornelis cornelisz Bet van Landsmeer (met zijn broer en twee
zusters) circa 2 mad land aan de zuidzijde van de Weelsloot. Met Jan claes aris t0 en Dirck geritsz tZ en
genoemde Claes claesz tW. Hij step daarvoor als onderpand: een ventje van ca 1,5 mad, gelegen bij Heijn jan
laijts op de Gouw. Met Claes simonsz tN, Jan willemsz t0, Pouwels allertsz tZ en Dirck geritsz tW.
nr. 200 - fol. 80v-1 - 1570-03-12
Dirck die breewer to Zaaadam leent f 100 aan Jan jacobsz op de dijk. Rente f 5 per 1 mei. Onderpand: de
heft van een ven van circa 2,5 mad. Gelegen in de Willens, bewesten de Watering, tegen Kons Ven aan. Mety
Cornelis claesz en Gerit arise tN en Cornelis jan nennis tZ.
nr. 201 - fo(. 80v-2 - 1570, ongedateerd,
Pieter dircksz van de Zaandijk verkoopt aan Henrick jansz van de Zaandijk 5 hont land. Met de werf van
Aec6t cornelisdr (alleen) tN en Aril willemsz t0 en Aocht cornelisdr. samen met Dirck geritsz tZ en Jan
jansz tW. Als onderpand step hij het gerechte vierendeel van een huffs met werf, gelegen op de Zaaadijk met
Pieter jacobsz tN en Pieter jansz to Zaandam; zijn dijk tZ
nr. 202 - fot. 81-1 - 1570-04-03
Jan millem evertsz verkoopt aan Jan geritsz buiten de Schalkwijkerpoort to Haarlem een streep land van
circa 0,5 mad, gelegen op de Twisch met &sz Jan Willem evertsz tN ea de weduwe van Even Willem claesz tZ.
nr. 203 - fol. 81-2 - 1570-06-22
Dirck geritsz to Zaandam leent cf 100 aan Barent fransz to Zaandam. Rente cf 6 binnen 12 nachten van
Kerstmis. Onderpand: 'de tsalve derdalff madt' met ~sz. Barent tN ea Hemrick claesz ea Zijbrant pietersz
tZ'
nr. 204 - fol. 81-3 - 1570-09-02
Aeff, de weduwe van Jan geritsz, to Amsterdam leent cf 50 aan Pieter claes IJpers. Rente cf 3 per 12 juni.
Onderpand: een ven naast zijn 6uis met de kinderen van Jong Claes Upers tN en Dirck stijnes' ouwe
kinderen LZ.
nr. 205 - fol. 81v-1 - 1570, ongedatcerd
Claes cornelisz to Wormerveer verkoopt aan Claes Stuiermans in de Middet 'tHes weer'. groot circa een half
mad en een sestienendeel. Met genoemde Claes Stuiermans tN en Gerit nannisz tZ.
nr. 206 - fol. Slv-2 -1570-12-22
Dirck eenisz, nu wonend to Leiden, leent cf 150 aan Dirck geritsz en zijn zusters Griete geritsdochter en
Lijsbeth geritsdochter. Hun voogd is Jan claes aria. Rente cf 9.7.10 per 1 januari. Onderpand: circa 11 hont
land met Cornelis Jacob aedts tN 8c tZ en De Reef ten westen.
nr. 207 - fol. 81v-3 - 1570-12-22
Dirck eenisz, nu wonend to Leiden, leent cf 200 aan Aerian simonsz. Rente cf 12.10.- per 1 januari.
Onderpand: circa 1,5 mad land achter Cornelis baertsz in de Crabbelbuurt. Met Marij egges en Cornelis
baertsz tN en Cornelis baertsz tZ.
nr. 208 - fol. 82a-1 - 1570-12-24
Simon geritsz to Buiksloot leent cf 150 aan Jan claesz in het Zuidend. Rente cf 8.5.- in de 12 nachten van
Kerstmis. Onderpand: circa 2,5 mad land, gelegen achter zijn huffs met Alijdt jansdr. tN en Simon willemsz
tZ.
nr. 209 - fol. 82a-2 - 1570-12-3]
Cornelis baertsz, weduwnaar van Appolonia wiitemsdr. doet bcwijs aan hun zoon Baert cornelisz ten
overstaan van de broers van Appolonia: Adam willemsz en Claes willemsz en Pieter willemsz met do zwager
C.erit cornelisz. Als ooms van bet kind Baert van hun zustet Appolonia.
Baert erft van zijn moeder: 11 hont land achter Aris Cornelis arisz nit op en over de Gouw; met de
erfgenamen van Lijsbet Simon claes weduwe tZ en Willem claes jannen tN. Bovendiea i mad achter Aris
pieter IJpers nit; met Aerian Simon claesz tN & tZ. Dan nog 'het Joosges' van circa 1,5 boot, gelegen achter
Jacob arentsz op en wer de Reef; met Cornelis voornoemd tZ en Marij, de weduwe van Pieter azentsz tN.
Voorts een acker in .............. ban: in gcbruik bij Rcm, weduwe vaa Aris Simon Rosen (?). Hij krijgt ook een
losrente van f 7 per jaar van Claes wilemsz op een hoofdgeld van f 120, dat bij kinderloos rncrlijden van het
kind Haar de erfgenamen van moederszijde moet gaaa.
Baert krijgt over dit alley de beschikking als hij 18 jeer is. Tot dan mag zijn under apes gebruiken, mils hij
zorgt voor opvoeding, school en ambacht. Vader zal hem dan ook cf 100 geven, waarvoor als onderpand
dient: een ven naast zijn huffs met ouwe Jacob jansz tN en hijzelf tZ.
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nr. 210 - fol. 82b-1 - 1571-01-06
Vrerick Cornelis cornelisz van Sloten leent f 75 aan Hemrick dircksz van de dijk. Rente f 4.10.- in de 12
nachten van Kcrstmis. Onderpand: 'bet Middel Ventgen', een mad groot, drie weren breet van de dijk. Met
Claes jan arisz tN en Pieter claes louwes tZ.
nr. 211 - fol. 82b-2 - 1571-01-31
De broers Ghijsbert wiliemsz en Jan willemsz en Michiel willemsz zijn poorters van Amsterdam en lenea
samen met bun zuster Katrijn witlemsdr. f 54 aan Jan cornelisz in bet Zuidend. Rente f 3 per 2 februari.
Onderpand: 'dwter Smael Yenning'van 1,5 mad. Met Willem cornelisz tN en Jacob willemsz tZ.
nr. 212 - fol. 82b-3 - 1571-04-20
Aerian pietersz leent aan zijn buurman Barent fransz cf 60. Rente cf 3.12.- in de 12 nachten van Kerstmis.
Onderpand: 3 vierendelen van zijn woonhuis met hooihuis en werf. Met de erfgenamen van Pietcr barentaz
tN en Trijn, de weduwe van Jacob dircksz met haar kinderen tZ.
nr. 213 - fol. 82b-vl - 1571-04-24
Jan nannisz leent f 150 aan zijn broer Gerit nannisz in de Middei. Rentc f 9 per midwinter. Af to losscn met
telkens 25 of 50 gulden. Onderpand: 3 koeven, gcnaamd 'die Laen' met hun andere broer Baert nannisz tN
en &sz Gerit tZ.
or. 214 - fot. 82b-v2 - 1571-05-06
Claes jansz Men to Krommeniedijk leent cf van 21 stuivers aan Jan luijtsz in de Middel. Rente cf 5 van
stuivers per 14 februari. Onderpand: een tramp van 5,5 mad dijckamps, gelegen ecn tramp achter Dirck oudt
Heijnen uit. Met Baert jansz tN co Jacob claes ginckels tZ.
nr. 215 - fol. 83-1 - 1571-10-17
Geryt jansz Noot verkoopt als voogd wer zijn broer Pieter jansz Noot met consent van alle andere
erfgenamen van 8tsz. Pieter aan Volckert willemsz (schipper) in bet Zuidend circa 7 hoot land, gelegen in
het Zuidend achter Claes ijsbrantszoon uit een tramp binnen de Gouw. Met &sz. Claes ijsbrantsz tN en
Cornelis geritsz tZ.
nr. 216 - fol. 83-2 - 1572-01-22
Jacob mathijsz, priester to Amsterdam leent f 200 (van 20 stuivers) aan Baert jan heijnricxsz van Knollendam. Diens borg is Huijbrecht witlemsz to Krommeniedijk. Rente f 12 per 2 februari. Onderpand: 1 morgea
land met IJsbrant heijnricxsz tN en Jan claesz t0 ea Jan allertsz als gebruiker tZ cn Thijs claesz tW.
nr. 217 - foi. 83-v - 1572-04-22
............... in de Beverwijk leent cJ 100 aan Dirck jacobsz = Dirck jan jacobsz aaa de Nieuwe Zijd. Rente
cf 6 per 1 mei. Onderpand: zijn woonhuis met werf en de strepea erachter. Met Jan Willem everts tN en
Jacob dircksz (nu schepen) tZ en ook Michiel jacobsz met broer en zus tZ.

