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Oud rechterlijk archief Oostzaan 1777- 1780 fiche 3  
akte  121 en 121a 29-07-1778 

 
Wij, Jan Loopwijk, Schout,  

Jan Kroeger en Klaas Loene Scheepenen 
in den banne van Oostzaanen, doen kond een 

iegelijk dien ‘t behoort fortificeeren voor de waar 
heijt, dat voor ons verscheenen en gecompareerd 

is de heer Pieter Korff, dewelke verklaarde te 

hebben verkogt en dienvolgende te transporteeren 
te foteeren en in vrij eijgendom overtedraagen, 

bij deezen aan en ten behoeve van Klaas Kan, 
een huijs en erf zijnde een school, staande en  

geleegen te Oostzaandam, in de Noord, belend  
ten zuijden de weduwe Jan Kegh ten noorden  

Dirk Roos. 
Bekennende hij comparant van de kooppen 

ningen deeses ter somma van vijfhondert  
en vijftig gulden voldaan te zijn met een fuis 

tingbrief. Is heeden ten overstaan van ons  
schout ende scheepenen deezer banne gepasseerd. 

Beloovende het hiervooren getransporteerde te  
zullen  vrijen en vrijmaken volgens costume  

deeser banne, onder verband als na Regten 

 
in responde der waarheid dees geteekend en gezee 

geld deesen 29 julij 1778 
 

 
J.Loopwijk 

Jan Croeger 
Claes Loene     A.Booker 

       Secretaris 
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Wij Jan Loopwijk, 
schout, Jan Kroeger en Klaas Loene  

scheepenen in den banne van Oostzanen, 
doen kond een iegelijk dien ‘t behoort fortificeeren  

voor de waarheijt, dat voor ons verscheenen en  
gecompareerd is Klaas Kan, dewelke beken 

de wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en  
ten behoeve van den Heer Pieter Korff, de somma  

van vijfhonderd en vijftig guldens. Spruijten 

de uijt hoofde en ter zaake van koop en af 
dragt van een huijs en erf zijnde een school,  

staande en geleegen te Oostzaandam, in  
de Noord, belend ten Zuijden de wed Jan  

Kegh, ten noorden Dirk Roos. Reminicerende 
sintsdien wel expres en voorbedagtelijk van 

de exceptie van geen waarde te hebben genoo 
ten en beloofde hij, comparant van den 

voornoemde somma intrest te zullen betalen  
teegen drie percent in ’t jaar, ingaande den 

heeden en dat  zo gedurende tot de vollen 
voldoening en weeder aflossing der voormel 

de zomma toe, die ten allentijde zal mogen 
worden opgeeijscht en afgelost moeten worden, 

mits elkander drie maanden te vooren te waar 

schouwen. Waarvoor hij comparant verbind gene 
rael zijn persoon en goederen en  speciaal het hier  

vorengenoemde huijs en erf. Stellende alle deser  
ten  bedwang en de executie als na regten. 

In responde der waarheijt dees geteekend en geseegeld desen 2 julij 1778.  
 

 
J.Loopwijk 

Jan Croeger 
Claes Loene     A.Booker 

       Secretaris 


