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Extract uyt de resolutien van de heeren staaten van Holland en
Westvriesland, in haar Edele groot mog. vergadering genomen op
Dingsdag den 23e December 1749.
(Advis van gecommitteerde raaden met een lijst van de biersteekers in het Zuider Quartier, en welke
voor geoctroyeerde behooren te werden gehouden, en welke niet overgenomen.)

Is geleesen het advis van heeren gecommitteerde raaden van gisteren, sendende daar neevens ter
voldoeninge aan haar Ed. gr. mog. placaat van den 26 e Februarij deeses jaars, een generaale lijste van
alle de biersteekeryen in het Zuider Quartier, door haar geformeert uit de van tyd tot tyd ingekoomen
rescriptien van schouten en geregten der dorpen aldaar, met byvoeging van hunne consideratien en
advis welke van deselve biersteekeryen voor geoctroyeerde behooren erkent te worden, en welke
niet; zynde het selve advis en daar by gevoegde lyste aan het eijde deeses geinsereert.
Waar op gedelibereert, en by de heeren gedeputeerden der steeden Delft, Schiedam, Brielle, Alkmaar
en Enkhuisen, copie van het voorgeschreeve advis en daar bygevoegde lyste versogt zynde, om daar
op te verstaan de intentie van de heeren haare principaalen, is de finale resolutie uitgesteld tot nader
deliberatie,
Fiat insertio.
Accordeert met de voorsz. resolutien.
Ten allen tyden aanstonds de facto souden worden geamoveert.
De gecommitteerde raaden dan op de voorschreeve gronden sullende dienen van advis, meenen
onder het welneemen van U Edele groot mog. dat van de bierstallen, vervat in de hier neevens
gevoegde generaale lyste, voor geoctroyeerde behooren erkend te werden alle de soodanige,
exprimeert in de generaale lysten, geformeert in gevolge van de voorschreeve U Edele groot mog.
resolutie van den 28e Mey 1669, of welke met exhibitie van het consent van U Edele groot mog. of van
de gecommitteerde raaden beweesen zyn seedert gemaakt en opgeregt te zyn; ook selfs die geene die
jegenwoordig stilstaan en niet geëxerceert worden.
Dog ten opsigte van die biersteekeryen welke niet gevonden worden op de voorschreeve generaale
lysten nog te beweesen hebben konnen worden met consent van U Edele groot mog. of van de
gecommitteerde raaden seedert gemaakt en opgeregt te zyn, en oversulks voor geen geoctroyeerde

konnen erkend worden, is het aan de gecommitterde raaden (om reedenen soo door schouten en
geregten in hunne missives, als door de eigenaars of besitters der selver bierstallen by requesten, aan
gecommitteerde raaden geallegeert) voorgekoomen, dat deselve schouten en geregten of wel de
eigenaars en besitters behooren te worden gelast sig nader binnen den tyd van twee maanden by
requeste te addresseeren aan U Edele groot mog. en te versoeken U Edele groot mog. consent of
octroy en dat, inmiddels en hangende Uwer Edele groot mog. deliberatie, der selver biersteekeryen
souden moogen blyven continueeren.
Edog refereeren sig de gecommitteerde raaden des aangaande niet te min tot de hoogwyse dispositie
van U Edele groot mog. Den 22 e December 1749.
(preesenten de heeren van der Duyn, heere van S’Gravemoer, Karsseboom. De Bruyn, van Bleyswyk,
Cuneus, Bicker van Swieten, van Zeebergh, de Gyzelaar en Gallas.)
De gecommitteerde raaden in gevolge en tot voldoening van U Edele groot mog. placaat van den 26
February deeses jaars, uit de van tyd tot tyd ingekoome rescriptien van schouten en geregten der
dorpen in het Zuider Quartier, hebbende geformeert een generaale lyste van alle de biersteekeryen
akldaar gevonden wordende, denden deselve lyste hier nevens, met byvoeginge van hunne
consideratien en advis, welke van deselve biersteekeryen voor geotroyeerde behooren erkend te
worden en welke niet: Van welke hunne consideratien en advis gecommitteerde raaden tot een
generaale grondslag hebben gelegt U Edele groot mog, resolutie van den 28e Mey 1669, by welke U
Edele groot mog. hebben goedgevonden en verstaan.
Dat, aan de eerste zyde, tot beeter gerief van de opgeseetenen ten platten lande, alle de bierstallen
die alsdoen gevonden wierden in eenige dorpen of plaatsen, tot soodanigen getal als die alsdoen
waaren, souden blyven.
En, in gevalle iemand van de biersteekers, als doen zynde, quaame aflyvig of insolvent te werden, dat
desselfs erfgenaamen of crediteuren het regt van biersteekerye souden moogen aanhouden of aan
andere verkoopen.
En, by aldien ook eenige van de biersteekeryen, alsdoen in eenige dorpen of plaatsen gevonden
wordende, mogten koomen op te houden of te cesseeren, dat deselve op het getal, daar op die alsdoen
gevonden wierden, t’allen tyden weederom souden moogen worden opgeregt.
En dat, om het regte getal van de bierstallen, die ‘er alsdoen gevonden wierden, altoos te kunnen
weeten, door schout en scheepenen van de respective dorpen en jurisdictien van Holland en
Westvriesland soude woden gemaakt een pertinente lyste contineerende specificatie van dien en van
de eigenaars der selver, en waar die staande waaren, soo veel als na de geleegenheid van de respective
dorpen en plaatsen die designatie geschieden konde, en dat deselve lyste door de voorschreeve schout
en scheepenen ter vergadering van U Edele groot mog. overgesonden soude worden, en dat daar uit
dan een generaale lyst geformeert en gemaakt soude worden.
Dat voorts, in den voorschreeven lande van Holland en westvriesland geen bierstallen, niet begreepen
zynde zonder het getal in de voorschreeve lyste geëxprimeert, soude moogen worden gemaakt of
opgeregt, op poene in hetgeneraal placaat geëxprimeert, anders dan na voorgaande verkreegen
octroy of consent van u Edele groot mog, en dat de bierstallen, in de voorschreeve lyste niet
begreepen, die met exhibitie van het voorschreeve octroy of consent of copie authenticq van dien,

niet souden konden beweesen werden gemaakt of opgeregt te zijn, ten allen tyden aanstonds de facto
souden worden geamoveert.
De gecommitteerde raaden dan op de voorschreeve gronden sullende dienen van advis, meenen
onder het welneemen van U Edele groot mog. dat van de bierstallen, veroctroyeerde behooren erkend
te werden alle soodanige, welke bevonden zyn begreepen te zyn onder het getal geexprimeert in de
generaale lysten, geformeert in gevolge van de voorschreeve U Edele groot mog. resolutie van den 28 e
Mey 1669, of welke met exhibitie van het consent van U Edele groot mog. of van de gecommitteerde
raaden den beweesen zyn seedert gemaakt en opgeregt te zyn; ook selfs die geene die jegenwoordig
stilstaan en niet geëxerceert worden.
Dog ten opsigte van die biersteekeryen welke niet gevonden worden op de voorschreeve lysten nog
te beweesen hebben konnen worden met concent van U Edele groot mog. of van de gecommitteerde
raaden seedert gemaakt en opgeregt te zyn, en zulks voor geen geoctroyeerde konnen erkend worden,
is het aan de gecommitteerde reeden (om reedenen soo door schouten en geregten in hunne missives,
als door de eigenaars of besitters der selver bierstallen by requesten, aan gecommitteerden en
geregten of wel eigenaars en besitters behooren te worden gelast sig nader binnen den tyd van twee
maanden by requeste te addresseeren aan U Edele groot mog. en te versoeken U Edele groot mog.
consent of octroy, en dat, inmiddels en hangende Uwer Edele groot mog. deliberatie, der selver
biersteekeryen souden moogen blyven continueeren.
Edog refereeren sig de gecommitteerde raaden des aangaande niet te min tot de hoogwyse van U
Edele groot mog. Den 22e December 1749.
Generaale lyste der biersteekeryen, in gevolgen van haar Edele groot mog. placaat van den 26 e
February 1749 door de schoute en geregten van Dorpen opgegeeven aan de gecommitteerde raaden
in het Zuider Quartier;
En wel eerstelijk, van de soodanige welke bevonden zyn begreepen te zyn onder het getal geëxprimeert
in de generaale lysten, in gevolge van haar Edele groot mog. placcat van den 28 e Mei 1669 geformeert
en ter secretarye van haar Edele groot mog. berustende; of welke beweesen zyn seedert met consent
van haar Ed. groot mog. of van gecommitteerde raaden gemaakt en opgeregt te zyn.
Onder het comptior van Dordregt.
Zuid-Beyerland, genaamt de Hitzert. Eene van Saarlois, als in huwelijk hebbende de weduwe van
Willem van Winden, by de sluis, belend ten oosten het huis van Albert Hoppel, en ten westen Gerrit
Hoppel, ten noorden den dyk en ten zuiden de bermsloot.
Nieuw- Beyerland. Eene van Hendrik Gardenier, op het Dorp. Eene van Leendert Bogaart.
Oud- Beyerland. Eene van Neeltje Jans Dr. de Jong, laatst weduwe van Hendrik van der Woel, aan de
noordzyde van de Oostdyk. Eene van Philip van Haarlem aan de noordzyde van de Oostdyk.
Alblasserdam. Eene van Arie Cornelisse Stout, in de huisinge staande neevens het huis van deselve A.
C. Stout, dat staande is naast dat van de weduwe van Ary Areinse Bakker.
Westmaaze. Eene beneevens en bezuiden het Kaayslop alhier, jegenwoordig bewoond en beseeten
wordende by Cornelia van der Swaan, weduwe Pieter Pieterse Pierneef.

Onder het camptoir van Haarlem.
Beverwyk. Eene van Pieter Lourisz, verhuurt wordende aan de weduwe van Gerrit Lammerts op de
Meerstraat. Eene van Jan Jacobsz. Sluys op de Meerstraat.
Wyk aan Zee. Eene van Dirk de Munnik op de Kerkstraat. Eene van Gysbert van Bergen op de
Kerkstraat. Eene van Pieter Fraayman op de Kerkstraat.
Rietwyk met Rietwykeroort. Eene van Hubertus van Spyk, woonende te Haarlem, wordende bewoond
of in huure gebruikt by Cornelis van der Clos, aan Katsenbrug.
Westzaanen. Eene van Pieter van Saanen in de Kerkbuurt. Eene van Jan Jansz Gorter, in het zuidend.
Te Westzaandam. Eene van Pieter Duyn, voor aan het Baanpad. Eene van Jacobse Dirks, weduwe Joris
Roelofs, op de hoogen Dyk naast Meyndert Bloem. Eene van Tryntje Poeters, weduwe Dirk Claasz
Harder, in de laagen Horn naast Cornelis Claasz Cat. Eene van Jacob Schoen agter den Dam. Eene van
Alewyn Nel, op de hoogen Dyk naast Jan Petri. Eene van Willem Janse Karn, aan de Westzaander
Overtoom. Eene van Dirk van Oly, op ’t Cornelis Stuurmans Pad. Eene van Hendirk Franse Kool, in het
Noord van de Moolenbuurt over de Dyksloot.
Te Coog. Eene van Frans Meyn. Eene van Cornelis Meyn. Eene van Cornelis Claas Groot.
Tot Saandyk. Eene van Jan Kop. Eene van Jan van Elstland.
Te Wormerveer. Eene van Gerrit Boon by het Knipsluisje. Eene van Jan Blaauw, in de Bogt. Eene van
Dirk Butter, by de Meelmoolen. Eene van Cornelis Prince, by het burgerpad. Eene van Jan Maartensz.
Oot, om het Noordend. Eene van Barrel Willemsz. In de Middel.
Westzaanen. Eene van Jan Pietersz. Sol in de Crabbelbuurt. Eene van Fockel Adriaans in de
Crabbelbuurt. Eene van Aris Pietersz. Zuidend. Eene van Jan Jansz van Sanen, Zuidend.
Onder Westzaandam. Eene van Jacob Keyser, voor aan op het Hasepad. Eene van Jan Pietersz. Nomen,
in het Noordend van de Moolenbuurt naast Harmen de Viskooper. Eene van Hendrik Claas Heyn naast
de Vermaaning. Eene van Pieter van Dyk omtrent by de Meelmoolen. Eene van Pieter Jacobsz Vuyk,
op den hoogen Dyk naast Willem Jacosz Groot.
Hillegom. Eene van mr. Jan Six, heere van Hillegom en Vromade, aan de zuidwest zyde van de
Hillegommerbeek in het Geeftblok, in het Dorp.
Jisp. Eene van Pieter Lourensz Neck, in het Oosteinde aan de Zuidzyde.
Crommenie. Eene van Pieter Bakker, in het zuideinde, bekend aan het zuiden de erven Allert Dirkse
Ooms, aan het noorden Jan Symonse Duyn. Eene van Claas Rood in het Noordeinde, belend aan het
zuiden Jan Symonse Crook en ten noorden den selven Claas Rood.
Crommeniedijk. Is geweest eene, het laast geëxerceert by Willem Keens, dog nu stilstaande.
Crommeniehorn. Is geweest eene, op de Horn, geëxerceert by Cornelis Kruis, dog nu stilstaande.
Onder het Comptoir van Delft.

Maassluis. Eene van Govert Valan, aan de zuidzyde van de Goudsteen. Eene van Robbregt van Nyn,
aan de noordzyde van de Goudsteen. Eene van Tryntje van Rhyn, weduwe van Jan Gerritse
Schelvisvanger, aan de zuidzyde van de Noordvliet. Eene van Jannetje Cornelis Dogter Brunswyk,
weduwe van Jacob Danielsz. Leverstein, aan de zuidzyde van de Noordvliet. Eene van Arie de Jong aan
de noordzyde van de Veerstraat. Eene van Nicolaas Mensert aan de zuidzyde van de Veerstraat. Eene
van Arie van Woggelom, aan de noordzyde van de Zuidvliet. Eene van Roeland Jorisz Bregman, aan de
zuidzyde van de Zuidvliet. Eene van Jan van der Marel aan de zuidzyde van de Polderkade.
Berkel en Roderys. Twee van Jacob Versyden en Lot Fiot, aan de noordzyde, wordende gehouden en
geëxerceert door Jacob Verzyden.
Schiebroek. Eene van Jan Verpoorte, brouwer binnen de stad Delft, gehouden en geëxerceert
wordende door Dirk Swarteveld aan de Schiebroeksche Weg; volgens copie authenticq resolutie 15 e
Sepember 1706, met permissie van haar Edele mog. tot nader ordre.
Onder het comptoir van Leyden.
Soeterwoude. Eene van Marytje Jacobs van den Hoet, weduwe van der Cop, in de Kerkbuurt. Eene van
Jan Cocq, in Gelderswoude aan de hoek van Benthuysen, alwaar seedert 1744 a 1745 geene
biersteekery gedaan of geëxerceert is.
Den Banne van Stompwyk en Tedingerbroek. Eene in Wilsveen, in de groote Polder. Eene aan de
Leidsen Dam, in de Veenestraat, beide van Martinus van Berkel.
Wassenaer en Zuidwyk. Eene van Claas Aelbertsz. Claverweyde, in de Zuidstraat op het Sloot, in den
Dorpe van Wassenaer.
Beide de Catwyken en ’t Zand. Eene van Sara Seele, weduwe Carolus Boers, in de heerlijkheid het
Zand, belend aan de eene zyde de erfgenaamen van Annetje van der Hans, weduwe Ary Binnendyk, en
aan de andere zyde Albert Bakker.
Lissen. Eene van Cornelis Dirkse van Dalem, aan den Engel by de waterloosinge, genaamt het Malle
Gat. Eene van Govert van Parys, als in huwelijk hebbende Aaltje Hoogkamer, by het vierkant van
deesen Dorpe. Eene van Cornelis Patyn, voor de compagnons van de brouwerije het Scheepje binnen
Haarlem, aan de Grafweg, geëxerceert wordende by Govert van Parys. Eene van Maria van ’t Hoog
Pieters dogter, aan de Grafweg, geëxerceert wordende by Cornelis van Palen.
Sassenheim. Eene van Jan Cornelis Opdam, belend ten oosten de Kolk, ten zuiden de weduwe Jan van
der Mark en Bastiaan Hendrik van der Burch, ten zuidwesten Gerrit Meese Wetteman, en ten
noordwesten de Heereweg. Eene ten naame van Mees Cornelis Ruyrok, belend ten noordoosten
Leendert van der Ploeg, ten zuidoosten de wed. W. P. Guldemomt, ten zuidwesten Jan Opdam, en ten
noordwesten de Kolk. Deese word niet geëxerceert.
Warmont. Eene van Cornelis van Staveren, als in huwelijk hebbende de weduwe van Jelger van
Bruynswaard, midden in het Dorp aan de rivier de Lede.
Segwaard. Eene van Jacobus Guiot, aan de zuidwest zyde in het oosteinde binnen het Dorp.

Koudekerk. Eene van Ary Claverweyde, omtrent in het midden van de Hoogerwaard binnen het
Ambagt.
Haserwoude. Eene van Jacob de Lange, in het Dorp tusschen de Schoutebrug en de gemeene Weg.
Eene aan de Hoogen Rhyndyk, behoorende aan de brouwer Bekestein te Leyden, en geëxerceert
wordende by Arie Schats als huurder.
Oudshorn. Eene van Huybert van Immerseel cum suis, aan de laage Rhyndyk omtrent de
Oostheulbrugge, strekkende uit de Rhyn tot de laage Rhyndyk, belend zuid Willem Govertse van der
Burch, noord de heer Cornelis en Cornelia van Schellingerhout.
Alphen en Rietveld. Eene van Klaas Thom. Swaanenbeek, by den Dorpe van Swammerdam. Eene van
Mr. Huybert van Immerseel aan de Goudsche Sluis, onder den ambagte van Alphen. Eene van Elisabeth
van Delft, in den Hoorn onder Alphen over s’Moolenaars Brug. Eene van Gerrit Valewink, in het
zuidende binnen den Dorpe van Alphen, stilstaande en niet geëxerceert wordende. Eene van Anna
Sevaas, wed. Gideon Langerak, in het zuideinde van den Dorpe van Alphen, stilstaande en niet
geëxerceert wordende. Eene van de wed. van Jan Adriaanse Stortenbeeker in het zuidende als vooren
stilstaande als vooren.
Rhynsaretwoude. Eene van Willem Overpelt, aan de Leidsche Vaart of Molenweetering binnen het
ambagt.
Heer Jacobs of Esselijkerwoude. Eene van Ariaantje Vergent, waar van bruiker is Jan Jansz. van der
Jagt, op het noordeinde van Wouwbrugge. Eene van Willem Cornelisz. Klein, op het noordeinde van
Osweegen. Eene van Pieter Dekker, woonagtig op de Oude Wetering onder Alkemade, en bruiker Jan
Franse Beyvelt, op de hoek van Roel Aertgensveen. Eene van Ariaantje Vergent, weduwe Albert
Harmense Schipper, en bruiker Olivier Schipper, op het zuideinde van Wouwbrugge.
Leymuiden. Eene van Claas Jansz. van der Hey, belend ten oosten de Heereweg, ten westen Jacob
Swanenburg, ten zuiden den Dregt en ten noorden Selfs. Eene van de kinderen en erfgenaamen van
Simon Hendrikse Overpelt, belend ten oosten Otto Knoop, ten westen de Oude Weeteringe, ten zuiden
de Dregt en ten noorden Jochem Overpelt. Eene van Willem van der Hey, belend ten oosten, zuiden
en westen Claas Jansz van der Hey, en ten noorden de Dregt. Eene van Dirk Crynen Jonk, belend ten
oosten de Heereweg, ten zuiden de Geestpolder, ten westen Symens Olsers Welswel, en ten noorden
Pieter de Graaf, stilstaande en niet geëxerceert wordende.
Aalsmeer. Eene van Jan Verraer, in het Dorp het tweede huis van Ste Kerkbrugge, belend ten oosten
Willem Maartensz. Alarm, ten westen en zuiden Gerrit Andriesz. Strengeraard, en ten noorden de
gemeene straat. Eene van Grietje Klaase Pauw, weduwe van Leendert Klaasz. Soet, op het Oosteinde,
belend ten oosten Jacob den Dyk, en ten noorden het ambagt van Aalsmeer.
Sevenhoven en Noorden. Eene aan de Kromme Meydregt by de Jonkersluis in de Voordykspolder, waar
van eigenaars zyn de ingelanden van deselve tot haar profyt.
Nieukoop en Noorden. Eene van Mr. Pieter Lietaart, in het zuidende van Nieukoop. Nog vier van Pieter
Lietart, welke jegenwoordig niet geëxerceert worden.

Nieuweveen. Onseeker of het is Nieuweveen onder Delf of onder Leiden. En vermits op de generale
lyst maar eene biersteekerye voorkomt, dog nooit overboeking is geschied, is ook onseeker welke
van de twee nevenstaande geoctroyeert is. Eene van Hilgonda van Staden, nu Willem van Deugt,
geëxerceert wordende by Johannes van Steyn, in het Oosteinde van deesen Dorpe in Agterdykse
Polder.
Langer- Aar. Eene van Dirk Cornelisz. Stouthandel.
Korter-Aar. Eene van Dirk Cornelis Stouthandel.
Aarlanderveen. Eene van Jan Dirkse de Ruyter, binnen deesen dorpe. Eene van Jacobsz. Hogenboom,
meede binnen deesen dorpe. Eene van Matthys Burgerveen, aan de laage zyde van de Ryn over den
dorpe van Swammerdam onder deese jurisdictie. Eene van Mr. Hubert Immerseel, meede aan de laage
zyde van de Rhyn over de Dorpe van Alphen.
Alkemade. Eene van Pieter Cornelis Dekker op de Oude Weeteringe. Eene van Pieter Cornelis Dekker
op het Noordeinde van de Roelevaartjes Veen. Eene van de eigenaars van de brouwerye genaamt het
Scheepje te Haarlem, en geëxerceert wordende by Wessel Schouten en Leendert Claverweyde, op de
Rypweetering. Eene van Hendrik Overpeld, in de Kage.
Voorschooten. Eene van Wouter van Douderen, in het Dorp voor den aanslag op de kerksloot.
Veur. Eene van Cornelis Duyversteyn, over de Kulk aan de noordzyde van de Leidsen Dam. Eene van
Martinus van Berkel, in huure gebruikt wordende by Jan Vrolyk, op de hoek van het soo genaamde
Eiland, aan de noordzyde van de Leidsen Dam.
Onder het comptoir van Amsterdam.
Diemen en Diemerdam. Eene in het by de Kerk van Cornelis Hoet. Eene aan de oostzyde van de
Diemerbrug in een kelder agter en aan de herberg de Ryger van Cornelis Hoet.
Amstelveen. Eene van Jan Blok, in het Dorp van Amstelveen.
Nieuwer Amstel en Legmeer. Eene van Dirk van der Moolen, aan de Noordammerbrug. Eene van
Cornelis van der Byl, op Legmeer aan de Legmeerbrug.
Ouderkerk aan den Amstel. Eene van Margaretha Jacoba Sluyter, by of ontrent de kerk. Eene van
Cornelis Swale, wedunaar van Cornelia Gerrits Stip, en Pieter Gerrits Stip, aan de Waver by de
Stokkelaarsbrug. Eene van Margaretha Jacoba Sluyter, in de Waarthuisen over de Weterings Brug, dog
word niet geëxerceert.
Waverveen. Eene van Jan Jansz. Geerman, aan de Byleveldsche Brug op de westzyde van het voorsz.
Byleveld. Eene van Sara Aegidius en Reinier Luyk, aan de Amstel, op de oostzyde van het Byleveld.
De Loosdregt. Eene van Synen Bets, digt by de kerk van de Nieuwe Loosdreg. Eene van Hendrik
Willemse Dolman. geleegen omtrent 125 roeden van de kerk. Eene van Pieter Adriaans Meyers, aan
de Vaartbrugge tusschen de twee kerken in. Eene van Lammertje Haan, weduwe Dirk Claassen de
Nooy, omtrent honderd roeden van de kerk van de Oude Loosdregt. Eene van Willempje Reyers Ploos,
weduwe Elbert Cornelisse van Gouwen, naast de kerk van de Oude Loosdregt.

Slooten en slooterdyk, Osdorp en Vrye Geer. Eene van Jan van Woggelum, in het Dorp van Slooten.
Eene van Huybert van Speyk en Johannes Homan, aan de Overtoom onder Slooten.
Weesper Carspel. Eene van Willem schryver, aan de oostzyde van de Vegt digte by den Hinderdam.
Huyssen. Eene van Pieter Jansz. Goetkoop, aan het zuidwest einde, belend Andries Brummel ten
noorden, en Gerrit Dirksz. Hertog ten zuiden.
Hilversum. Eene van Steven van Schuylenburch, in het Kerk Quartier.
Onder het comptoir van Gouda.
Bloemendaal. Eene van Willem Jansz. van der Wolf, weduwenaar van Leuntje Gerritsz. Van Veen, aan
de Goudkade onder de jurisdictie van Bloemendaal, dog onder de waterschap van Noordwaddinxveen,
belend ten zuiden de weduwe van Ardermen en ten noorden de Meebrouwerye.
Haastregt. Eene van Geertriuda Mochy, getrouwd aan Jan Hooft, in twee huisen en erven naast den
anderen, staande en geleegen binnen de paalen van Haastregt, strekkende voor van de Hoogstraat tot
in de diepte van den Yssel, belent ten oosten Jan Sloot, en ten westen Jan Timmerman.
Moordregt. Eene van de gesaamentlijke erfgenaamen van wylen Maria Walop, in leeven weduwe van
Franqois de Monchy, in het Westeinde van het Noordregtsche Veen. Eene van Jan Cruyf, op het Dorp
aan de zuidzyde. Eene van Ary Blom, op het Dorp aan de Noordzyde.
Zuidwaddinxveen. Eene van Jan Soet, aan de Goudkade, en strekkende uit de Gouwe tot in de Alpher
Wetering, belent ten zuiden den eigenaar, ten noorden Klaas van Eyck.
Noordwaddinxveen. Eene van Jan van Es, bezyde de Kleikade, strekkende voor van uit den Dorpe west
op tot aan den Eige van Matthys Hartwyk tot, belent ten noorden Reyer Schoonderwoert, en ten
zuiden de Kleikade voornoemt. Eene van Cornelis van Tol, welke thans geen vaste plaats heeft, dewyl
gemelde van Tol het huis en erve sonder regt van bierstal of biersteekerye verkogt en het selve regt
aan sig behouden heeft.
Boskoop. Eene van Cornelis van Tol, aan de Agterkade, strekkende voor de Alphender Wateringe oost
op tot in de rivier de Gouwe toe.
Reeuwyk. Eene Pieter Jansz. Dul, by de Vaarweetering. Eene gestaan hebbende ten naame van Klaas
Jansz. de Ruyter, welke stilstaat en niet geëxerceert word.
Ouderkerk op de IJssel. Eene van Cornelia Streefland, weduwe Maurits Guldemont, in de polder den
Hoogen Nessen.
Stolwyk. Eene van Pieter Romeyn, in het midden van de noordzyde van het Dorp. Eene van Jacob van
Griekken, op de noordzyde van Beneederkerk. Eene van de erfgenaamen van Jacobus Romeyn en
Jacobus van Griekken, als erfgenaam van sijn vrouw M. G. Veheul, in verscheide jaaren niet
geëxerceert.
Bodegraven. Eene van Thomas Ariense Kley, op het Dorp, strekkende voor van de straat tot agter in
den Rhyn, belent ten oosten Willem verhoef, en ten westen s’ Dorpssteeg. Eene Thomas Ariense Kley,

meede op het Dorp, strekkende voor aan de straat tot agter in den Rhyn, belent ten oosten Pieter van
Dam, en ten westen Dorps Wyk.
Waarder. Eene van Jacobus Romeyn, op de Korte Waarder, by de brug van de Dubbelde Wierikken
aan de Nieuwerbrugge.
Krimpen op de Lek. Eene van Fredrik Luyt, op het noordwest einde van het Dorp, belent ten oosten
Fredrik Luyt, en ten westen Willem Boon.
Onder het comptoir van Rotterdam.
Hillegaersberg en Rotterdam. Eene van Jan Verpoorten, aan den Bergschen Hoek.
Capelle op de IJssel. Eene van Anthony van der IJssel, op het Dorp.
Sevenhuysen. Eene van Johannes van Gieselen, op het Dorp. Eene van Gerrit Janse Mathe, als in
huwelijk hebbende Neeltje Janse van Alphen, by de Swallasche Brugge.
Moercapelle en Wildeveenen. Eene van Abraham Schipper, van ouds genaamt de Vier
Heemskinderen, aan de Moercappelle by de brugge.
Bleiswyk. Eene van Leendert Leenders van der Hoog, getrouwt met Aagje van Katwyk, bevoorens
weduwe van Klaas Ariense Kruyf, op het noordeinde van het Dorp.
Onder het comptoir van den Brielle.
Eene aan Oudenhoorse Sluys, bekend ten name van Cornelis Cool, dog word niet geëxerceert.
Oudenhoorn. Eene Cornelis de Vries, in het Dorp.
Hellevoetsluis. Eene van Petronelle van Eelde, aan de oostzyde van de Haven, belend ten noorden
Theunis Jongejan, en ten zuiden Willem de Wit, elks met een huis allernaast. Eene van Pieter
Straatman, aan de westzyde van de Haven, belend ten noorden Maarten Schelvergem, en ten zuiden
de weduwe William Wicham, elks met een huis allernaast.
Dirksland. Eene Johanne Luyendyk, eertyds weduwe van Adrianus de Jong, en nu huisvrouw van Cryn
van Es, aan de westzyde van de Straatweg, belend oost s’heeren Dykstraate, west s’heeren Agterweg,
zuiden Leendert van der Vliet, en noorden Johannes Goutswaard.
Oude Tonge. Eene van Anthony van der Maat, op de Kaaye. Eene van Aren van Zevenbergen, op de
Kaaye.
Nieuwe Tonge. Eene van Pieter Kievidt in de kelder onder des Dorps Regtkamer.
Binnen Ooltgensplaat.
Adolphsland, dat men noemt Ooltgensplaat. Eene van Wyt de Winter, aan de noordzyde van de
Voorstraat.
Den Bommel en Krammerpolder. Eene van Cryn van der Wagt, aan de zuidzyde van de Voorstraat.
Op den Bommel.

Eene van Cornelis Moslelman, in huwelijk hebbende de weduwe van Jasper Verdoes, naast de Speuy
aan de Kaay.
Stad op ’t Haringvliet. Eene van Jacobus Gillisse Nypjes, aan de zuidoost zyde van de Voorstraat.
Spykenis en Braband. Eene geëxerceert wordende by Abraham van der Molen, in huwelijk gehad
hebbende de dogter van Pieter Commertsz, aan de westzyde van de Voorstraat.
Piershil. Eene van Jan Meyster, aan de noordzyde van de Straat.
Volgen de biersteekeryen, welke niet gevonden zyn begreepen te zyn onder het getal geëxprimeert in
de generaale lysten geformeert uit de opgeevingen in den jaare 1669 gedaan, en welke ook niet met
exhibitie van het consent of octroy van haar Edele groot mog. beweesen zyn seedert gemaakt en
opgeregt te zyn.
Onder het comptoir van Dordregt.
Stryen. Eene van Willem Ariense Ras, op de Kaay, tusschen de huisinge van Gijsbert de Deugt, aan de
eene en het pakhuis van Dirk Maasdam aan de andere zyde.
Niemansdorp of groot Cromstryen. Eene van Adrianus Quispel. Eene van Pieter Nieuwland, woonende
in de buurte genaamt de Middelsluis.
Ridderkerk. Eene van Willem Franse Pleysier, aan de drooge Waaldyk in de huisinge de Swaan, dog
welke seedert meer dan tien jaaren niet is geëxerceert.
Onder het comptoir van Haarlem. In de Heul.
Eene van Klaas Brat en Klaas Fray, niet geëxerceert wordende.
Op de overtoom.
Oostzaanen. Eene van Reyer Kool. Eene van Adriaan Michielsz. Cleerbeesum.
By de kerk.
Eene van Aart Klaasz Spaan.
Eene van Geertje Tomas, niet geëxerceert wordende.
In de Kathoeken.
Eene van Pieter Pietersz. van Bergen.
Op de Suiddyk.
Oostzaandam. Eene van Gerrit Frederiksz. niet geëxerceert werdende. Eene van Jan Symonsz. Eene
van Dirk Pieterse Groot. Eene van Myndert Cornelisz. Kat. Eene van de erven van Cornelis Klaasz. Leest,
niet geëxerceert wordende.
In de Peeperstraat.

Eene van Pieter Adriaansz. Floor.
In de Noord.
Eene van Jan Klaasz Voerman. Eene van Jan Klaasz. Boon. Eene van Jan Davidsz. Dykerman. Eene van
Jan Prent. Eene van Jan Dirk Ligting, in de lange jaaren niet geëxerceert, maar nu voor weinig maanden
verhuurt aan Willem Veytersz. Muus, die deselve nu exerceert.
Op het Kattegat.
Eene van Klaas Dirksz. Heynes de Jong. Eene van de erven van Klaas Dirksz Heynes, de jonge. Beide
niet geëxerceert wordende.
Op het Kalf.
Eene van Cornelis Kansz Bark, niet geëxerceert wordende.
Onder het comptoir van Leyden.
Vriesekoop. Eene van Jan van der Hey, belent ten oosten de erfgenaamen van Jaapje Dirksz. van
Daalen, ten westen Andries Bakker, ten zuiden de Billerdammersluis, en ten noorden de Hus van
Dirksland.
Calslagen. Eene van Ermpje van Steyn.
Cudelstaart. Eene van Jan Duding, belent ten oosten de Heereweg, ten zuiden Hendrik van der Kamp,
ten westen Leendert Barneveld, en ten noorden Cornelis van Zeyl.
Vryhoeven. Eene van Mr. Ludolf van Nieuwenhuisen, raad en oud scheepen der stad Haarlem.
Vriesekoop. Eene van Jan Thomasz. Ryneveld, belent ten oosten Abraham Vossius, ten westen Baart
Calshoven, ten zuiden de Dyk van de Wassenaers Polder, en ten noorden de Dregt.
Onder het comptoir van Amsterdam.
Weesper carspel. Eene van Jacob Gerritse Moolen, op het Hollands end van Ankeveen.
S’Graveland. Eene circa in het midden van het Dorp aan de Kruisweg na by de Smitsbrug, waar van
Dirk van Schaik ten zuiden, en de Kortehoever Weg ten noorden is geleegen, toebehoorende aan
Antonia van Akoy, laast weduwe van Jan Willem Schalbroek.
Onder het comptoir van Gouda.
S’ Heeraartsberg en Berg Ambagt.
Eene van Ary Bliek, by de Berg Ambagsche Sluis.
Lekkerkerk. Eene van Pieter Jacobsz. Klerk en Barbara Jacobse Klerk te saamen, belent ten oosten de
kinderen van Cornelis Braanen, en ten westen den heere van Lekkerkerk. Eene van Ernst Janse van
Reenen, in de Hoekse Polder, belent ten oosten Giel Dirkse, ten westen Ary Bliek.
Kralingen. Eene van Cornelis van Tol.

Onder het comptoir van den Brielle
Swartewaal. Eene op de Kaay van Cent Speuit. Eene van Ary Bastiaanse Waart, aan de oostzyde van
de Dubbelde Straat, en agter uitkoomende op de Kaay.
Herkinge. Eene van Willem Ruytenburg, aan de westzyde van de Dyk van de Polder Oud Herkinge.
Middelharnas. Eene van Cornelis Willemse Smeerdyk, aan de zuidzyde van den Nieuwstraat. Eene van
Marinus Oosterling, aan de oost zyde van de Voorstraat. Eene van Jan Saarloos, aan de noordzyde van
de Westdyk.
Geervliet en ’t Nieuwe Noordlandeke. Eene van Nicolaas Wey, binnen de steede onder den
Meyeboom.
Westeryk dat men noemt ’t Zuidland. Eene van Gerrit Nagtegaal.
Advies van gecommitteerde raaden met een lyst van de biersteekeryen in het Zuider Quartier, en welke
voor geoctroyeerde behooren te worden gehouden, en welke niet. Overgenoomen 23 e December 1749.

