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van der Ven Zaandam 5860-94      9 december 1726 

 
Op huijden den 

9e december 1726 

compareerde voor mij, Quintijn 
van der Ven, openbaar en bij 

den edelen hove van 
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Holland geadmitteert 

notaris, tot Zaandam 
residerende en voor de 

getuijgen nagenaemt: 

 
De eersame Dieuwertje Adriaansz, geassisteerd met haar broeder 

de eersame Willem Adriaansz Saandam, eijgenaar 
van zeeker half huijs en erff tot Oostsaandam 

op de Bloemgragt, ter eener en de eersame 
Lammert Claasz Schaap, eijgenaar ende bewoonder 

van de wederhelft van het selve huijs en erff. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWoonende zij, 

comparanten, beijde tot Saandam, mij, nots, bekent. 
Te kennen gevende dat tusschen hun onlangs 

enige quaestie was ontstaan ter occagie van 
de erven bij ............ agter haare respectieve 

huijsinge. Dat zij, comparanten door ............... 
en ............ afspraaken metten anders, omme 

alle questie en processen welke daaruijt 

soude kunnen ontstaan, voor te koomen in der 
min en de vriendschap waaren overeengekomen 
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ende geaccoordeert, gelijk zij veraccordeert en 

overeengekomen zijn bij dezen, namenlijk 
dat zij comparanten door twee timmerluijde 

haare erven aan alle kanten zouden laten 

meeten en zoo het dan wierde gebonden haar 
zelve daaraan te gedragen en haare erven 

en .................. in den tijt hun daarna sullen 
moeten reguliereere, nakoomen en onderhouden. 

Soo is dan in gevolge van ’t geene voorschr. staat 
door Dirk Andriesz en Jan Claasz. Kan, beijde timmer 

luijde tot Zaandam, welke ter selver tijt 
mede compareerden ende betijgde. Zij laaste 

comparanten te komen ten versoeke van de 
voorschr. eerste comparanten op den 19 des voor 

ledene maant noten?? gedaan te hebben na 
haar beste geweeten de navolgende metinge in 

voegen en ...................... als volgt. 
Eerstelijk het erf bij de Bloemgragtsloot 

langte in ’t geheel 29 voet dat is ijders 14½ voet 

diep van de voorschr sloot af ook aan te meeten tot de 
huijsinge toe 46 voet: het huijs in ’t geheel breet 

langst het pat 30 voet 1½ duijm behalve zijn ........ 
agter aan de noordersloot te zaamen breet 

31 voet 8 duijm (komt ijder 15 voet 9½ duim) en diep uijt de agter of noorder 
sloot lengte van te meeten tot de voorn huijsinge 

toe 58 voet 4 duijmen waarvan ijder zijn 
geregte portie of helfte en haare ............ 

na haar in vollen wrijen eijgendom rustigh en 
vredigh zal hebben en houden sonder malkan 

der in het een of ander geval te benadeelen 
of doen benadeelen in geenerlij maniere 
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maar dat ijder eijgenaar met zijn geregte helfte 

zal moeten te vreede zijn........ zij comparante 
en beloven bij dezen al hetgeen voorsz staat 

te zullen nakomen en doen nakoomen soo 

door hun selve als haarerven of ............... 
van de respectieve huijsinge en erven 

na haar alles onder verbant van haar eerste 
comparanten persoonen en gaaders te bedwang 

van alle regte en regten. Aldus gedaan 
en gepasseerd tot Zaandam voorn. ten 

comptoire zijns notaris present Willem 
Hondius en Dirk Elevelt 

als getuijgen hiertoe verzogt 
 

w.g.  Willem Adrijaense Saerdam 
 per ordere van mijn suster 

 Dieuwertje Adrijaense 
 dit x merk gestelt bij Lammert Claasz Schaap 

 

  Dirk Andriesa 
  Jan Klasen Kan 

  Willem Sondius 
  Dirk Elevelt 

 
 

       quod attestes 
 

       Q van der Ven 
        not. publ. 


