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Executieverkoop 3111/597/598/599/600/601/602
Executie Boeck Beginnende metten 7en October Anno
1637 ende Eijndende den xxx januari 1675
05-03-1704 / 09-01-1715 en 01-05-1715 / 29-08-1733 en 10-03-1734 / 16-04-1755 en 03-03-1756 /
19-07-1775 en 07-08-1776 / 15-04-1789
Achterkamp (zie ook: Bogenpoort, Jan Waalspoort, Rottegat, Spanjaardspoort,
Waterrottentuinpoort)
Beengang – Achterstraat tussen Hagestraat en Hondensteeg 10-07-1720: “een Huijsje metten
Erve staende en Leggende in been gangh uijtComende inde achter straet tusschen de Hagelstrt &
honde steegh ...”
Achterstraat (zie ook: Beengang, Bisschopspoort, Bisschopssteeg, Kuiperspoort, Muizenhol,
Schipperssteeg(je)
Achter- of Dijkstraat – Gang of Poort 11-03-1711: “den geregte Helfte in drie Camers metten
Erve staande ende Leggende jnde achter ofte dyckst... in seker gang ofte poort ...”
(Sint) Annastraat (zie ook: Koopallepoort)
(Sint) Antoniestraat zie ook: Glazenmakerspoort, Jan Pauwenpoort)
Bakenessergracht (zie ook: Bijlspoort, Slagerspoort, Smidspoort)
Bakenessergracht – Uitgang 18-12-1737 zie: Baltespoort – Jansstraat
Bakkersgang zie: Zakje of Bakkersgang – Cavelotesteeg
Bakkerspoort – Hagestraat 16-12-1705: “9 Camers met haer Erve staende & Leggende bij en aen
den anderen inde Backers poort uytcomende jnde hagelstraet ...” (F)
Bakkerszakpoort of Kavelotesteeg – Voldersgracht 12-06-1754: “Een Huys en Erve, kunnende
in Twee partyen bewoond werden, in de Bakkers-Zakkers-Poort of Kavelote Steeg, uytkomende
opde Volders-Graft ...” (F)
Bakkerszaksteeg 25-01-1640: “Noch een huijsken metten erve … gestaen ende gelegen inde
backers sacksteech binnen deser stadt ...”,
Korte Bakkerszaksteeg 25-01-1640 “Noch een huijsken, metten erve … gestaen ende gelegen
Jnde corte backers sack steech, anders genaemt de corte plaets, binnen deser voorsz stadt … “ (F)
Bakkumsteeg (zie ook: Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort)
Baljuws- of Kwakelslaan buiten de Kruispoort (zie: K en T) 09-02-1639: “Een opstalletgen van
een huys … gestaen Jnde Baillius ofte quaeckels laen buyten de cruyspoort binnen de vryheyt deser
stadt ...”
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Baltespoort – Jansstraat (zie ook: PB) 18-12-1737: “Een Huijs met der Erve staande inde St: Jans
Straat met uijtgangh op de Bakenesser gragt en inde Baltespoort ...”
Bannesteegje (zie ook: PB, Ov.) 17-02-1706: “een huysie met den erve staende ende Leggende in
het Bannestegie ...”
Beeksteeg (zie ook: Gelderse Blo(e)m(metje, Schipperssteeg(je)
Beeksteeg – Poort (zie ook: PB) 30-11-1763: “”Nog Een Huys & Erve in zekere Poort,
uytkomende in de Beek steeg ...” (F), “Nog Een Huys en Erve mede naast het voorgaande ...”
Beengang – Achterstraat tussen Hagestraat en Hondensteeg 10-07-1720: “een Huijsje metten
Erve staende en Leggende in been gangh uijtComende inde achter straet tusschen de Hagelstrt &
honde steegh ...”
Begijnhof (zie ook: Walenplaats)
Bereiderstraat – Poort 07-12-1763: “Nog Een Huys en Erve in zekere Poort uytkomende in de
Bereyder straat ...”
Bezemsteeg(je) – Grote Houtpoort/Grote Houtstraat/Vest (o.a.) (zie ook: PB en TA) 22-121706: “een Huys ende erve staende & leggende inde besem steegh”, 20-12-1713: “een Huijsje
metten Erve aende Vest op de hoeck vant besem steeghje by de groote houtpoort ...”, “Nogh een
Huijsje metten Erve Staende & leggende alsvooren”, 28-04-1756: “Nog Een Huys en Erve in 't
Beesem Steegje uytkomende inde Groote Houtstraat by de Poort ...”, 29-11-1766: “Nog Eene Huys
en Erve staande en gelegen in de Beesem steeg, uytkomende inde Groote Houtstraat ...”
Bikkelespoort – Peuzelaarsteeg (zie ook: PB) 31-01-1770: “Nog Een Huys en Erve staande en
gelegen in de Peuselaar steeg … agter strek= kende aan de Biklespoort ...”
Bisschopspoort – Achterstraat (zie ook: PB en TA) 03-03-1756: “Nog Een Huys en Erve kunnen=
de in Twee partyen bewoond werden in de Schippers-Steeg uytkomen= de in de Agterstraat …
strekkende aan de Bisschops-Poort ...” (F)
Bisschopssteeg – Achterstraat (zie ook: PB en TA) 17-12-1721: “een Huijs metten Erve staende &
leggende inde aghterstraat by de bisschop steegh ...”
Boerenpoort – Burgwal (zie ook: PB en TA) 30-09-1772: “Nog Een Huys en Erve in de BoerePoort, die uytkomt op de Burgwal … agter strek= kende aan het Salomons Hofje ...”, 07-08-1776:
“Nog Een Huys en Erve in de Boere-Poort, uytkomende op de Burgwal … en aan de andere zyde
Salomon ...”
Boerenpoort – Vest/Vestesteeg 06-09-1730: “een huys en Erve aan de Vest het 2en bezuyden de
vestesteeg … een huys en Erve staan de als voren opde hoek van de boerepoort ...”
Bogenpoort – Achterkamp (zie ook: PB) 16-12-1705: “een Huijs metten Erve staende &
Leggende Jnde achtercamp byde boge poort ...”
Boonhofje (o.a., zie ook: PB en TA) 05-10-1763: “Nog Een Huys & Erve op 't Boon- hofje ...”
Breegang – Korte Zijlstraat (zie ook: PB en TA) 06-09-1730: “een Huys in de Corte Zylstraat
inde breegang ...”, 16-04-1755: “Een Huys & Erve in de Bree- gang, uytkomende inde Korte
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Zylstrt: belt: ten zuyden de Bree-gang ...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Gang (zie ook: PB) 07-08-1776: “Nog Een Huys en Erve in
zeekere Gang, uytkomende in de Breegang, in de Korte Zylstraat ...” (F), “Nog Een Huis en Erve,
ge- legen, als 't voorgaande; belent aan de eene zyde de Breegang ...”
Breegang – Scheepmakersdijk 24-02-1740: “Nogh een huijs staande inde Breegangh Uijtkomende
op de Scheepmakers dijk ...”
Breeplaats – Ossenmarkt 03-03-1756: “Nog Een Huys en Erve, werdende in Twee partyen
bewoond op de osse- markt … agterstrek kende aan de Bree-plaats ...”
Breeplaats 12-06-1754 zie: Slagerspoort – Bakenessergracht
Breeplaats – Vest tussen Zijl- en Raampoorten 30-08-1713: “'een huys metten Erven Staande
ende leggende opde bree plaats uyt comen aende vest tusschen de Zijl en Raam poort ...”
Breeplaats – Zijdgracht (zie ook: PB) 16-03-1756: “Nog Een Huys en Erve op de Zyd- Gragt …
agter strekkende aan de Bree-Plaats ...”
Breesteeg – Poort 04-07-1759: “Een Huys & Erve in de Bree-Steeg opde hoek van zekere Poort,
waar in dit Huys een vrye uytgang heeft ...”
Brillepoort – Voldersgracht (zie ook: PB en TA) 22-06-1746: “Nog Een Huys met den Erve in de
Brillepoort, uytkomende opde Voldersgraft ...”
Hofje toebehoord hebbende Cornelis Josephus van Brussel – Zijdgracht – Voldersgracht bij
de Dubbelde Brug 27-03-1782: “Noch Een Huis & Erve, staande en ge= leegen op de Zydgragt,
uitkomende op de Voldersgragt bij de Dubbelde Brug … strek kende aan zeeker Hofje toebehoord
hebbende Cornelis Josephus van Brussel ...”
Bullemanspoort/-steeg – Warmoesstraat (zie ook: PB [Bollebakkerspoort] en TA) 16-12-1722:
“een Huijs metten Erve staende & leggende inde Bullemans steegh uijtComende inde warmoestraet
...”, 08-09-1773: “Nog Een Huys en Erve aan de Zuydzyde van de Groote Kerk op de Oude Groen
markt … strekkende aan de Huysen van de Bullemanspoort, uytkomende in de Warmoesstraat ...”,
29-10-1777: “Nog Een Huys en Erve, staande en gelegen in de Bulle= mans-Steeg, die uytkomt aan
de Oostzijde van de Kerk, of Warmoes-straat ...”
Burgwal (zie ook: Boerenpoort, Hellegat, Houttuinstraat, Ka- Kloppepoort, Kattensteeg,
Kopbotersteeg, Spaarpottenpoort, Stroboerspoort, Witwerkerspoort)
Burgwalsteegje zie: Ossenhoofdsteegje – Burgwal/Achterstraat
Bijl(s)poort – Bakenessergracht (zie ook: PB) 12-07-1766: “Een Huys & Erve staande en gelegen
op de Bakenesser- Gragt, op de Hoek van de Byl-poort ...”
Bijlspoort – 't Krom 05-10-1763: “Nog Een Huys en Erve in't Krom op de hoek van de Byls poort
belt: ten Noorden het Comptoir van Blommers ertc: ...” (F)
Cavelotesteeg zie ook: Kavelotesteeg (zie ook: PB en TA); 09-01-1715 zie: Korte Plaats
Cavelotesteeg zie ook: Zakje of Bakkersgang
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Cavelotesteeg – Gang 18-12-1743: “Nog Een Huys met den Erve in de Cavelote steeg in zekere
gang ...”
Donkerepoort – Hagestraat (zie ook: PA en TA) 27-07-1765 zie:
Graafmakers/Gravenmakerspoort, 08-09-1773: “nog Een Huys en Erve in de Donkere-Poort,
uytkomende in de Hage straat, over het Roomsche Weeshuys ...”
Donkermanspoort – Frankestraat (zie ook: PB en TA) 28-04-1756: “Nog Een Huys en Erve in de
Donker= mans-Poort, uytkomende in de Franke-Straat ...”
Doornlaantje 15-12-1717: “nogh den opstal van een thuyn in het Doorn Laantje”
Mouterij de Drie Starren 28-11-1742 zie: Spaarne tussen Bakenessergracht en Klerksteeg –
Gang
Drossestraat – Gemene Poort (zie ook: PB) 24-06-1761: “Nog Een Huys met den Erve, zynde een
Broodbakkery, staande en leggende in de Zuyder Straat daar het wapen van Swol uytge- hangen
heeft … strekkende aan de Gemeene poort, uytkomende in de Drosse strt ...”
Dunnebiersteeg(je) – Dijkvest/Scheepmakersdijk/Vest (zie ook: PB en TA) 02-12-1637: “Een
huijs metten erve … dunnebiersteechgen opde Scheepmaeckers dyck ...”, 09-01-1715: “een huys
met een erve staande ende gelegen in een poord uytcoomende aan de vest tussen de schietspoel en
dunnebiersteeg ...”, “een huijs met een erve staande en de Leggende int dunne biersteegje ...”, 1812-1743: “Nog Een Huys met den Erve staan de aan de Dykvest by de Dunne= biersteeg ...”, 19-081744: “Nog Een Huys met den Erve staan= de & leggende in de Dunnebiersteeg uytkomende op de
Scheepmaakersdyk ...”, 30-11-1763, 18-12-1771 zie: Goudsteeg(je), 19-07-1775: “Nog Een Huys
en Erve, in de Dunnebiersteeg, uyt= komende op de Scheepmakers= dyk … “, 12-11-1783: “Een
Huijs en Erve, Staande en geleegen in de Dunnebier steeg, die uitkomt op de Scheepmakers Dijk en
aan de vest ...”
Eerste Nieuwe Gracht
Elschilderssloot 21-12-1740 zie: Rustenburgersloot/Elschilderssloot – Dwarsslootje
Engel(s)laantje – Herenweg (zie ook: PB) 09-12-1716: “een opstal van een thuijn staende int
Engel Laentje uitComende op de Heere Wegh”
Foreestensteeg(je) – Korte Voldersgracht/Vest (zie ook: PB en TA) 19-06-1743: “Nog Een Huys
met den Erve staande en leggende mede op de korte vol= dersgragt opde hoek vande forees= te
steeg ...”, 09-02-1752: “Een Huys aan de Vest opde hoek van 't foreeste steegje ...”, 16-03-1756:
“Nog Een Huys en Erve aan dezer Stads Veste tusschen de Korte Zuyder= straat en het Foreeste
steeg ...”
Frankestraat (zie ook: Donkermanspoort, Koetswagenspoort)
Fransepoort – Lange Margarethastraat (zie ook: PB en TA) 25-05-1757 zie: Hengstepoort
Gasthuispoort – Kleine Houtstraat (o.a., zie ook: PB en TA) 12-04-1724: “een Huijs metten Erve
inde gast Huys poort uytComende inde clyne hout straat ...”
Gelderse Blo(e)m(metje) – Beeksteeg (zie ook: PB en TA) 15-04-1761: “Nog Een Huys met den
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Erve in de Beeksteeg … ten noorden & agter strekkende aan de Gelderse Blom ...”, 07-07-1764:
“Nog Een Huijs en Erve, staande en gelegen in de Beeksteeg: belent ten westen de Gelderse Bloem
...”, 07-08-1776: “Nog Een Huys en Erve mede aan de Westzyde van de Beek- steeg … ten zuyden
het Gelderse Bloemtje ...”
Geusestraat 09-12-1637 zie: Nieuwe Molenstraat of Geusestraat
Gierstraat (zie ook: Klompmakerspoort)
Gierstraat – Gemene Poort 03-03-1751: “ … in de Gierstraat … strekkende aan een gemeene
poort ...”
Glazenmakerspoort – (Sint) Antoniestraat 05-10-1763:”Nog Een Huys en Erve in de Glasemakerspoort uytk: in de St: Anthoni Strt: ...” (F), “Nog Een Huijs en Erve gelegen als vooren ...” (F)
Goudsteegje (zie ook: Zakje)
Goudsteeg(je) – Scheepmakersdijk (zie ook: PB en TA) 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in
het Goud- steegje uytkomende op de Scheepmakers-dyk … aan de andere zyde de Dunnebier steeg
etc: ...”, 18-12-1771: “een Huys en Erve, staande en gelegen in de Goud steeg op de hoek van de
Dunnebier steeg, die uytkomt op de Scheepmakers- dyk ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Gemene Gang 22-07-1778: “Nog Een Huys en Erve in het
Goud steegje, agter de Scheep maakersdyk, belend ten noorden een Gemeene gang ...”
[doorgehaald]
Goudstraat 16-03-1756: “Nog Een Huys en Erve op zekere Plaats aan dezer Stads Veste by de
Papen-Toorn over de Waterpoort, kunnende in twee partyen bewoond werdende … ten noord oosten
den uytgang, agter strekkende tegen de huysen van 't Goudstraat ...”
Graaf Meijnder(t)steeg – Kruisstraat/Lange Margarethastraat 20-12-1719: “een Huijs & Erve
inde Cruijsstraet op de hoek vande Graeff meijndert steegh toebehoort hebbende Pr. De Ruijter ...”
(F), 05-10-1763: “Nog Een Huys en Erve inde Graaf mijnder steeg uytk: in de Kruys & margar:
Strt: belt: aan de eene zyde Abraham Engels etc: toebehoord hebbende Zander Stents ...” (F), 22-071778: “Een Huys en Erve, staande en gelegen in de Kruys-Straat, waar in de vleeshouwerye veele
Jaaren is gedaan en nog werd gecontinueerd; met een Stalling daar agter, en Huys in de
Graafmeynder steeg, geapproprieerd tot de voorschr: stallinge, en aan dezelve getrokken, be= lend
ten noorden de Graaf= meyndersteeg, ten zuyden Frans Elout en Rutgert Grim, agter strekkende aan
de Huysjes in de voorschr: Steeg, toebehoord hebbende Anna van de Strikken, wede: Hendrik
Wyssenburg ...” (F), 08-01-1783: “Noch Een Pakhuis en Erve, staande en ge- leegen in de
Graefmeijnder= Steeg, uitkomende in de Kruis en lange Margarethest. Belend ten Zuiden westen en
Achter strekkende aan Hen drik Wijzenburg ...” (F)
Graaf Willem- of Zaksteeg – Cornelissteeg 19-12-1708: “een Huijs en erve inde Graeff willem
ofte sack steegh uijtcomende inde Cornelis steegh ...”
Graafmakers/Gravenmakerspoort – Hagestraat (zie ook: PB en TA) 27-07-1765: “Nog Een
Huys en Erve staande en gelegen in de Graafmakers-Poort, uytko= mende in de Hagestraat …
strekkende aan de Huysinge van de Donkere Poort ...” (F), 08-08-1781: “Nog den Opstal van een
Leedig Erf, nu geappropri= =eerd tot een Tuijn, geleegen inde Gravemakerspoort aan de Oostzyde
van de Hagelstraat ...”
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Gravinnesteeg – Poort (zie ook: PB) 01-02-1747: “Een Huys met den Erve van Ouds gent: de
Blauwe Engel, staande en leggende in de Kleyne Houtstraat tusschen de Helmbreeker en Gravinnesteeg … agter strekkende aan zekere poort, uytkomende in de Gravinnesteeg ...”
Groenendaalsteeg buiten de Kruispoort (zie: K&T Groendaalsteeg en PB) 22-12-1638: “Thuijs
metten erve, met noch een erff daer besyden ende een Thuijn daer achter leggende … gestaen ende
gelegen, buijten de Cruyspoorte binnen de vryheyt deser stadt inde groenendaelstege ...”
Groenepoort – Vest 22-08-1731: “Een Huijs & Erve Staande & leggende aende vest inde Groene
Poort ...”
Groot Heiligland (zie ook: Kronenpoort, Walenpoort)
Groot Heiligland – Gang 30-08-1713: “een huijs met den Erven staande ende leggende inde
groote hout straat uijtcomende door een gang tot op het groot heijlige landt ...”, “Nog een huys
metten Erven staande & Leggende in de Croone poort agter het voorgaande met een Loots daar bij
...”
Groot Heiligland tussen Minnebroersteeg en Zonnesteeg – Poort 31-05-1788: “Noch Een Ledig
Erv, leg= =gende in zekere Poort, tus= =schen de Minnebroersteeg en Zonnesteeg, op het Groot
Heiligland ...”
Grote Houtpoort – Poort 09-11-1729: “een Huijsje off Camer in een Poort uijtComende by de
groote hout Poort ...”
Grote Krocht – Poort (zie ook: PB) 10-07-1750: “Nog Een Huys of Kamer in zekere Poort
uytkomende opde groote Krogt ...”
Grutterspoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB en TA) 15-04-1761: “Nog Een Huys met den
Erve opde Crayenhorstergragt … strekkende aan de Grutterspoort ...”, 08-01-1783: “Noch Een Huis
& Erve, staande en geleegen in de Grutterspoort, aan de Kraijenhorstergragt ...”
Guldenberg(s)poort (zie ook: PB en TA) 17-12-1710: “een huys met den erve staende & Leggende
inde guldenbergh poort ...”
Hagemansplaats 19-07-1775 zie: Muizenhol – Scheepmakersdijk
Hagemansplaats – Muizenholsteeg 07-04-1723: “Drie Camers metten Erve staende ende
Leggende op Hagemans Plaats inde muijsenhol steegh No. 1, 2 en 3 ...”, “Nogh drie Camers metten
Erve staende & Leggende alsboven geteeckent met No 4. 5 en 6. ...” (F)
Hagestraat (zie ook: Bakkerspoort, Donkerepoort, Graafmakers-/Gravenmakerspoort,
Timmermanspoort)
Hagestraat – Poort(je) (zie ook: PB) 11-01-1640: “Noch een camer, metten erve … gestaen ende
gelegen inde voorsz hagelstraet … in een poortgen geteeckent met no. 3. ...”, 11-01-1766: “Nog Een
Huys en Erve staande en gelegen in zekere Poort, uytkomende in de Hagelstraat ...”, 07-08-1776:
“Nog Een Huys en Erve, gelegen in zeekere Poort uyt- komende in de Hage straat ...”
Hanenpoort 28-07-1779 zie: Korte Houtstraat – Poort
Hanenpoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB en TA) 22-08-1742: “Een Huys met den Erve
Staande en Leggende in de Sparwouderstrt: op de hoek van de Haane poort ...”, 23-12-1767: “Een
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Huys & Erve staande en gelegen in de Spaarwouder Straat het derde Huys van de Mole steeg, van
ouds genaamt de Vogel- Struys … agter strekkende aan de Haane-Poort, waar in dit huys een
Uytgang heeft ...”, 08-08-1781: “een Huys en Erve, staande en geleegen in de Spaarn wouderstraat
bij de Burgwal … ten Zuyden de Hanepoort, waar in dit Huijs twee uijtgangen heeft ...”, “Nog Een
Huijs en Erve Staande en geleegen in de Hanepoort, neevens het voorgaande Perceel ...”
Hazewindspoort – Kleine Houtstraat 01-02-1747: “Nog Een Huys of Kamer met den Erve
Staande ende Leggende in de Hase Windspoort uytkomende in de Kleyne Houtstraat, belent ten
Noorden de Gemeene gang, ten zuyden de Minne broersteeg, ten westen de gemeene plaats ...” (F)
Hellegat – Burgwal (zie ook: PB en TA) 09-02-1752: “Een Huys in 't Hellegat, uyt= komende opde
Burgwal ...”, 25-05-1757: “Nog Een Huys en Erve in het Hellegat, uytkomende op de Burg= wal by
de Korte Brug ...” (F), 05-10-1763: “Nog Een Huys & Erve in het Hellegat: uytkomende op de
Burgwal belt: aan de eene zyde den Jngang etc: ...”, 12-11-1783: “Een ledig Erf gelegen in het
Hellegat op de Burgwal ...”
Hellegat of Zijbrand Burgergang of -poort – Burgwal 17-12-1763: “J 4684 + J 4685 + … een
Huijs met den erve Staande en gelegen in t Hellegat of Zijbrand burger gang of Poort, uijtkomende
op de Burgwal. Nog een Huijs en erve staande en gelegen naast het voorgaande ...”
Helmondsteeg – Vest/Voldersgracht (zie ook: PB en TA) 27-12-1719: “Een Huijs je metten Erve
aende Vest bij de Helmont steegh ...”, 19-06-1743: “Nog een huys met den Erve staan= de &
leggende in de Helmond steeg aan de Noord zyde by de Vest ...”, 15-04-1761: “Nog Een Huys en
Erve aan dezer Stads Veste op de hoek van de Helmond-Steeg: met een Kamer daar agter in de
Helmond steeg ...”, 07-12-1763: “Nog Een Huys & Erve in de Helmond- Steeg, uytkomende op de
Volders-Gragt ...”, “Nog Een Huijs & Erve gelegen als voren ...”, 07-09-1785: “Een Huis & Erve,
staande en geleegen aan de Zuidzijde van de Helmontsteeg, om de Hoek van de vest ...”
Hengstepoort – Lange Margarethastraat (zie ook: PB en TA) 25-05-1757: “Nog Een Derde in
een Huys ofte Kamer in de Hengste Poort, uytkomende in de Lange Margarietestraat over de
Franse- Poort ...” (F)
Hoefijzerspoort – Klerksteeg (zie ook: PB en TA) 18-12-1720: “een Huysje ofte Camer metten
Erve staende & leggende in de hoeff ysers poort uytComen de inde Clercq steegh ...”
Hondensteeg (zie ook: Kattensteeg, Stratenmakerspoort)
Houttuinstraat – Burgwal (zie ook: K en T) 18-04-1640: “Een huijs metten erve gestaen ende
gelegeen Opde burchwal op den houck vande houtthuynstraet ...”, 31-12-1642: “Noch een camer
metten erve geteeckent no. 1 … gestaen ende gelegen Jnde houtthuijnsteech opde burchwal ...”, “
… no. 2. gestaen als vooren ...”, “... no. 3. gestaen als vooren ...”, “.. no 5. gestaen ende gelegen
inde voorsz houtthuijn straet ...”, “... no. 4. gestaen Jnde hout thuijnsteech voornt ...”
Jacobijnestraat Nz – Poort (zie ook: PB) 31-05-1788: “Noch Een Huis en Erve staande en
geleegen mede aan de Noord zijde van en in de Jacobijnestraat … belend ten oosten de Poort,
waarin dit Huis een uitgang heeft ...”
Jan Pauwenpoort – (Sint) Antoniestraat 05-10-1763: “Nog Een Huijs en Erve in de Jan pauwenPoort, uytkomende in de St: Anthoni strt: ...” (F)
(Sint) Jansstraat (zie ook: Baltespoort, Job Baltenpoort)
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Jan Waalspoort – Achterkamp (zie ook: PB) 22-07-1778: “Nog Een Huys en Erve in de Jan
Waals-Poort, uytkomende in de Agterkamp. (Kunnende in Twee partyen bewoond werden) ...” (F),
“Nog Een Huys en Erve in de voorsz Jan Waals-Poort ...” (F)
Jan Wonderspoort – Turfmarkt (zie ook: PB) 19-06-1743: “Nog een Huys met den Erve staande
& leggende in de Jan Wonders poort uytkomende opde turfmarkt ...” (F), 22-11-1752: “Een Huys
inde Jan Wonders Poort uytkomende op de Turfmarkt belent ten westen de gemeene plaats ...”
Job Baltenpoort – (Sint) Jansstraat (zie ook: PB en TA) 22-12-1787: “Een Huis en Erve, waar in
de Tapneering met goed Succes is geexerceerd geworden, genaamd Cheval Blanc, staande en
geleegen in de Job Balten poort, uit =komende in de St Jansstraat ...”, “Nog een Huis of twee
Kamers, staande en gelee- gen al mede in de Job Balten Poort, uitkomende inde st Jans straat … “
Judikspoort – Koningstraat (zie ook: PB) 27-03-1782: “Noch Een Huis & Erve, Jeegenwoordig
geapproprieerd tot een Pakhuis, staande & geleegen in de Judiks Poort uitkomende in de Koning St.
… Agter strekken de aan de Huisen in de Stoof Steeg ...”
Ka- Kloppepoort – Burgwal 12-06-1754: “Een Huys en Erve in de Raamstraat, met een Kamer
daar agter uytkomende opde Burgwal op de hoek van de Ka- Kloppe-Poort ...” (F)
Kampersteegje 27-12-1730 zie: Rozemarijnsteeg of Oude Molensteeg
Kattensteeg – Hondensteeg/Burgwal (zie ook: PB en TA) 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in
de Katte steeg, uytkomende in de Honde steeg & Burgwal ...” (F)
Kavelotesteeg zie ook: Cavelotesteeg (zie ook: PB, onder C)
Kavelotesteeg – Gang 07-08-1776: “Nog Een Huys en Erve, gelegen in de Kaveloote steeg ...”,
“Nog een Ledig Erf, gelegen als vooren op de hoek van zeekere gang … ten oosten de Gang ...”,
“Nog een gedeelte van Een Huys en een gedeelte van een Ledig Erf, in zeekere gang, uytkomende
in de Kaveloote steeg ...”, “Nog Een Huys en Erve, staande als 't voorgaande; belend ten zuyden de
Cavelote- steeg ...”, “Nog Een Huys en Erve in de Kaveloote steeg op de hoek van zekere gang;
belend ten westen de gang ...”
Kavelotesteeg – Voldersgracht 12-06-1754 zie: Bakkerszakpoort
Kerkhofstraat 25-06-1777 zie: Zaksteeg – Stadsvest tussen Kool- en Witte Leliestraten
Kleine Houtstraat (zie ook: Gasthuispoort, Hazewindspoort, Krullebolspoort, Pollepelspoort,
Stenenpoort)
Kleine Houtstraat bij de Hofstraat – Vrije Poort 03-03-1756 zie: Stenenpoort – Kleine
Houtstraat
Klein Heiligland (zie ook: Oude Manhuispoort)
Klerksteeg (zie ook: Hoefijzerspoort)
Klokhuis (zie ook: Wagenpoort)
Klompmakerspoort – Gierstraat (zie ook: PB en TA) 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve inde
Klompmakerspoort uytkomende in de Gier straat ...”
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Klopperspoort – Nieuwlandje/Oude Gracht 07-12-1763: “Nog Een Huys & Erve op het Nieuw
Landje, uytkomende op de Oude Gragt : belt: aan de eene zyde de Klopperspoort ...” (F)
Klospoort – Nieuweland 29-01-1642: “Een huijsken metten erve, gestaen ende gelegen opt
nieuwelant … ofte clospoort ...” (F)
Knoopmakerspoort – Valkensteeg (zie ook: PB en TA) 16-05-1718: “Nogh een Huijs en drie
Camers die apart bewoondt werden inde Valclesteegh op de hoeck en in de knoop- maeckers poort”
Knorrenburg 15-05-1728: “Een dubbelde Coorn brandewijns brandery op de Raamgraft met een
Varckens Hock op knorrenburgh ...”
Koetswagenspoort – Frankestraat (zie ook: PB en TA) 28-04-1756: “Nog Een Huys en Erve in de
Koets-wagens-Poort, uytkomende in de Franke Straat ...”
Koningstraat (zie ook: Judikspoort)
Vest bij de Koolsteeg – Poortje 30-11-1763: “Nog Een Huys & Erve, (zynde nu een Ledig Erf) in
zeker Poortje uytko= mende aan de Vest by de Koolsteeg ...” (F) [doorgehaald]
Koopallepoort – (Sint) Annastraat 23-07-1721: “een Huijsje metten Erve staende & Leggende
inde Coop alle Poort uijtComende inde st. Anne straat ...”, 22-08-1742: “Een Huys met den Erve
staande en leggende in de St: Annestraat op de hoek van de Coopallepoort ...”, 21-02-1787: Een
Huis en Erve, Staande en geleegen in de st. Annastraat in de Koopaalenpoort … “
Kopbotersteeg – Burgwal (zie ook PB en TA) 09-02-1752: “Een Huys in de Kopbooter- steeg,
uytkomende opde Burgwal ...”
Korte Bakkerszaksteeg anders genaamd Korte Plaats 25-01-1640 “Noch een huijsken, metten
erve … gestaen ende gelegen Jnde corte backers sack steech, anders genaemt de corte plaets, binnen
deser voorsz stadt … “ (F)
Korte Dijk 11-06-1763 zie: Scherprechterspoort – Spaarnwouderstraat
Korte Dijk – Poort 29-11-1766: “Nog Een Huys en Erve staande en gelegen op de Kortendyk op
de hoek van zekere Poort … agter strekkende aan voorn. Poort ...”
Korte Geuzenstraat of Nieuwe Molensteeg tussen Raampoort en Raamgracht (zie ook: K en T
en PB) 18-04-1753: “Een Huys en Erve in de Korte Geuse straat ofte Nieuwe Molen Steeg,
tusschen de Raam- poort & Raam-graft ...”
Korte Houtstraat – Poort (zie ook: PB) 28-07-1779: “Nog Een Huys en Erve in zekere Poort,
uytkomende in de Korte Houtstraat ...”, “Nog Twee Huysen, mede in zeekere Poort uytkomende in
de Korte Houtstraat … ten zuyden de Huysen in de Haane-Poort ...”
Korte Houtstraat Zz bij de Grote Houtstraat – Poort of Gang 07-09-1785: “Een Huis & Erve,
genaamd de blaauwen Engel, staande en geleegen aan de zuidzijde van de korte Houtstraat, bij de
groote Houtstraat, belend ten westen zeekere Poort of Gang … “
Korte Magdalenasteeg – Magdalenasteeg (zie ook: PB) 21-12-1718: “een Huys met een Camer
inde magdalena steegh opde hoeck vande corte magdalena steegh ...”
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Korte Magdalenasteeg over het Kinderhuis – Poort 27-07-1765: “nog een Stalling en Erve
staande en gelegen in een Poort, uytko= mende in de Korte Magdaleene steeg over het Kinderhuys
...” (F)
Korte Magdalenasteeg over het Weeshuis – Gang 19-07-1775: “Nog Een Huys en Erve, in de
Korte Magdaleene steeg, over het Weeshuys dezer stad, op de hoek van zekere gang ...”
Korte Magdalenastraat (zie ook: Vuilnispoort)
Korte Margarethastraat – Poort 25-06-1777: “ … Lange Margaretha-straat … agter strekkende
aan zekere Poort, uyt= komende in de Korte Margaretha strt ...”
Korte Plaats 25-01-1640 zie: Bakkerszaksteeg anders genaamd –,Korte Plaats – Cavelotesteeg 09-01-1715: “een huys met een erve Leggende op de korte plaats uijt
koomende in de Caveloote steegh ...” (F)
Korte Raamstraat – Poort (zie ook: PB) 26-01-1785: “Een ledig Erf Leggende in Zekere poort in
de Korte Raam straat ...”
Korte Zaksteeg – Ossenmarkt 22-11-1752: “Een Huys en Erve inde Korte Zaksteeg uytk: opde
ossemarkt ...”, 12-06-1754: “een Huys en Erve in de Korte Zaksteeg uytkomende op de osse- markt
...”
Korte Zuiderstraat 16-03-1756 zie: Foreestensteeg(je)
Korte Zijlstraat (zie ook: Breegang, Wenteltrapspoort)
Koudenhorn (zie ook: Lange Zaksteeg)
Koudenhorn bij de Koksteeg – Poort (zie ook: PB) 04-05-1735: “Nog een Mouterije met den
Erve Staande & Leggende opde Cou denhorn bij de Koksteeg in Seekere poort met een huys daar
agter ...”
Kraaienhorstergracht – Gang 04-07-1759: “Nog Een Huys in zekere Gang uyt=komende op de
Crayenhorster-gragt … agter strekkende aan de huysen van de Vest ...”
Kraaienhorstergracht vooraan naast de brouwerij van de Zwaan – Gangetje 15-12-1649:
“Noch een camer metten erve … Staende ende leggende opde Crayen horster graft vooraen in een
gangettie naest de brouwerye vande swaen ...”
Kraaienhorstergracht tegenover de brouwerij van de Zwaan – Poort 21-12-1707: “een huijs en
erve staende & Leggende in een poort uyt comende op de Craijenhorster graft tegen over de
brouwerij van de swaen ...”
Kraaienhorstergracht – Poortje 10-11-1638: “de Camer … Gestaen ende Geleghen Opde Crayen
horster graft Jn een poortgen ...”
Kraaienhorstergracht (zie ook: Grutterspoort, Panaalspoort, Slagerspoort, Sijpestijnspoort)
't Krom (zie ook: Bijlspoort)
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Krommelaan (zie ook: De Zak)
Kronenpoort – Groot Heiligland (zie ook: PB en TA) 30-08-1713: “een huijs met den Erven
staande ende leggende inde groote hout straat uijtcomende door een gang tot op het groot heijlige
landt ...”, “Nog een huys metten Erven staande & Leggende in de Croone poort agter het
voorgaande met een Loots daar bij ...”
Kruisstraat (zie ook: Graaf Meijnder(t)steeg, Salemakerssteeg)
Krullebolspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB en TA) 03-03-1756: “Nog Een Huijs en Erve
werdende in Vier partyen bewoond mede in de Kleyne Houtstraat op de hoek van de KrullebolsPoort ...”
Kuiperspoort – Achterstraat bij de Hondensteeg (zie ook: PB en TA) 22-08-1731: “een Huijs
inde kuijpers poort uijtComende inde Aghterst by de honde steegh ...” (F)
Kuiperspoort – Raamsteeg (zie ook: PB en TA) 07-07-1764: “Nog Een Huys en Erve, staande en
geleghen in de Raam-Steeg, uytkomende op de Burgwal … ten Oosten de Kuyperspoort ...”
Kuiperspoort – Stadsvest bij de Turfmarkt 05-10-1763: “Nog Een Huys en Erve aan dezer Stads
Veste op de hoek van de Kuypers-poort by de Turfmarkt ...”, “Nog Een Huys en Erve in de Kuy=
pers-Poort, uytkomende aan dezer stads Vest by de Turfmarkt ...”, 07-09-1785: “Een Ledig Erv,
Leggende aan dezer stads vest, achter het hoek huys van de Turf= markt … ten westen de
Kuijperspoort ...”
Lagemansplaats 19-12-1738: “Nogh een huijs off ses Wonin= ge op de Lagemans plaats ...”
Lange Geusestraat (K&T zie: Nieuwe Raamstraat); (zie ook PB, Ov.)
Lange Geuzestraat – Poort 12-11-1783: “Een Huijs in zekere poort in de Lange Geuze Straat ...”
Lange Hofstraat (zie ook: Rottegat)
Lange Margarethastraat (zie ook: Fransepoort, Graaf Meijnder(t)steeg, Hengstepoort)
Lange Raamstraat – Poort (zie ook: PB en TA) 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in de Lange
Raamstraat : belt: aan de eene zyde zekere poort ...”
Lange Zaksteeg – Koudenhorn 24-06-1761: “Nog Een Huys en Erve in de Lange Zak steeg,
uytkomende op de Kouden= horn”
Lustenburgerlaan zie: Rustenburgerlaan
Magdalenasteeg Zz – Poort 21-02-1787: “Een Huis en Erve, als mede Noch Een Ledig Erve,
staande en geleegen aan de Zzijde van de Magdalenesteeg, in zeekere Poort ...”
Magdalenasteeg (zie ook: Vuilnispoort)
Mennistensteeg – Scheepmakersdijk 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in de Menniste Steeg
uytkomende op de Scheepmakersdyk ...”, “Nog Een Huys & Erve gelegen als voren ...”, 07-091785: “Een Ledig Erv, leggende in de Menniste Steeg ...”
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Molensteeg (zie ook: Slikhofje)
Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Gang 11-01-1766: “Nog Een Huys en Erve staande en
gelegen in zekere Gang in de Mole- steeg, uytkomende in de Spaarwouder= straat … agter
strekkende aan de huysen in de Witte Leliestraat ...”
Morinnesteeg (zie ook: De Zak)
Muizenhol – Achterstraat (zie ook: PB en TA) 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in 't Muyzen
hol, uytkomende in de Agterstraat ...” (F)
Muizenhol – Scheepmakersdijk (zie ook: PB en TA) 09-02-1752: “een Huys in't Muysehol, uyt=
komende opde Scheepmakersdyk ...”, 19-07-1775: “Nog Een Huys en Erve, in het Muyzehol,
uytkomende op de Scheepmakersdyk ...”, “Nog Een Huys en Erve mede in het Muysehol, naast het
voorgaande … ten wes= ten en agter strekkende aan de Hagemans Plaats ...” (F)
Muizenholsteeg – Scheepmakersdijk (zie ook: PB en TA) 07-04-1723: “Een Huijs metten Erve
staende & Leggende inde gemelte muijsenholsteeg ...”, 19-12-1738: “Nogh een huijs staande inde
muijsen holsteegh ...”, 20-12-1741: “Een huys of twee Kamer met den Erve staande & leggende in
de muyzenholsteeg ...”, 09-02-1752: “drie Huysen inde Muysehol- steeg ...”, 22-11-1752: “Een
Huys en Erve in de Muyzen= holsteeg, uytk: opde Scheepmakersdyk ...”, 30-11-1763: “Nog Een
Huys en Erve in de Muysenhols-steeg uytkomende opde Scheepmakersdyk ...” [doorgehaald], 2207-1778: “Nog Een Huys en Erve in de Muijsenholsteeg by de Papetoorns vest ...”, 28-07-1779:
“Nog Een Huys en Erve in de Muysenholsteeg, uytkomende op de Scheepmaakersdyk ...”, 16-081780: “Nog Een Huys en Erve in de Muyseholsteeg, uytkomen= de op de Scheepmaakersdyk ...”
Muizenholsteeg (zie ook: Hagemansplaats)
Nauwe Appelaarsteeg – Vrije Uitgang 11-02-1705: “een huijs met een Erve staende ende
Leggende in de dam straet met een Camer daer agter die apart verhuyrt wert met een vrye uijtgang
inde nauwe appelaer steegh ...”
Nauwe Damsteeg(je) (o.a., zie ook: PB en TA) 09-02-1752: “Een Huys inde Nauwe Dam- steeg,
by de Nauwe appelaarsteeg …, Nog Een Huys gelegen als voren … Nog en Huys gelegen als voren
… Nog Een Huys in de Nauwe appe= laarsteeg het 2e. Huys van 't Nauwe dam- steegje ...”
Eerste Nieuwe Gracht bij de Kruisstraat – Gang of Poort (zie ook: PB en TA) 14-10-1769: “Een
Huys en Erve, met een Tuyn daar agter, gelegen in de Kruys-straat by de Nieuwe Gragt …
strekkende aan zekere Gang of poort, uytkomen= de op de eerste Nieuwe Gragt ...”
Nieuwe Keizersstraat – Poort (zie ook: K&T en PB) 06-06-1714: “een Huijsje inde Nieuwe
keijsersstraet ende aldaar in een poort ...”
Nieuweland 29-01-1642 zie: Klospoort
Nieuwe Molensteeg zie: Korte Geuzenstraat
Nieuwe Molenstraat of Geusestraat (zie: K&T) 09-12-1637: “het huys … Jnde
Nieuwe molenstraet off geusestraetNieuwe molenstraet off geusestraet ...”
Nieuwe Raamstraat – Poort (zie ook: PB) 07-12-1763: “Nog Een Huys en Erve in Zekere Poort
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uytkomende in de Nieuwe Raamstrt: ...”
Nieuwe Spaarnwouderstraat (zie ook: Zonnenpoort – Spaarnwouderstraat (bij de Vest))
Nieuwesteeg 15-04-1761 zie: Spaarpottenpoort – Burgwal, 31-05-1788 zie: Witwerkerspoort –
Burgwal
Nieuwlandje bij de Jacobijnenbrug – Gemene Plaats/Poort (zie ook: PB) 25-06-1777: “Nog Een
Huys en Erve op 't NieuwLandje, by de Jacobyne- Brug … ten westen de gemeene Plaats ...”, “Nog
Een Huys en Erve, staan- de en gelegen als vooren, belend ten Oosten zeekere Poort ...”, “Nog Een
Huys en Erve, staan- de en gelegen, als vooren, belend ten westen het Hofje van Gratien ...”, “Nog
Een Huys en Erve, staande en gelegen in zeekere Poort, uyt komende op 't Nieuw Landje, bij de
Jacobyne Brug … “
Nieuwlandje/Oudegracht (zie ook: Klopperspoort)
Oliemolenspoort – Vest bij de Schalkwijkerpoort 05-10-1763:”Nog Een Huys en Erve in de OlyMolens-Poort aan de Vest by de Schalk- wyker-Poort ...” (F)
Oliemolenspoort – Nieuwesteeg – Burgwal 14-10-1769: “den opstal van de Grond of Ledig Erf
van een geamo= veerd Huysje, nu geapproprieerd tot een Tuyn gelegen aan de oostzyde van de
Nieuwe steeg, uytkomende op de Burgwal … agter strekkende aan de oly-moolens- poort … “ (F)
Oliemolenspoort – Stadsvest (bij de Koolsteeg) 12-11-1783: “Een Huys aan dezer Stads veste in
de olimoolenspoort ...”, “Een dito, gelegen als vooren bij de Koolsteeg”
Ossenhoofdsteegje of Burgwalsteegje – Burgwal en Achterstraat – Vrije Poort 15-03-1758:
“Nog Een Kamer ofte Huysing met den Erve, en de vrye Poort daar bezyden, in het ossenhoofdsteegje ofte Burgwal= steegje, uytkomende op de Burgwal en in de Agterstraat … “
Ossenmarkt (zie ook: Breeplaats, Korte Zaksteeg, Zakje, Zaksteeg)
Osseweierssteeg(je) – Scheepmakersdijk (zie ook: PB en T) 17-05-1713: “een huijs metten Erven
Staan= de en leggende inde osseweijers steegh uijtkomende op de Scheep makersdijk ...”, 09-121716: “een Huijs metten erve staende & leggende opde scheepmaeckersdijck opde hoeck vande
osseweijersteegh”, 09-02-1752: “Een Huys inde ossewyers Steeg ...”, 25-05-1757: “Nog Een Huys
en Erve in de ossewyers steeg … ten noorden een Ledig Erf, agter strekkende aan de
Schietspoelsteeg ...”, 15-03-1758: “Nog Een Huys en Erve op de Scheep= makersdyk by de
Brouwery 't Scheepje … ten westen de ossewijers-steeg ...”, 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve
op de Scheep= makersdyk belent aan de eene zyde het osseweijderssteegje ...”, “Nog Een Huys en
Erve gelegen als voren ...”, 11-01-1766: nog Een Huys en Erve staande en gelegen inde osse=
wyders-steeg, uytkomende op de Scheepmakersdyk … agter strekkende aan het Schietspoelsteegje
...”
Oude Keizerstraat – Poortje (zie ook: PB) 28-04-1706: “een huys met de erve staende ende
Leggende in de oude keijserstraet in een poortie ...”
Oude Manhuispoort – Klein Heiligland 15-06-1729: “een Huys metten Erve staende en leggende
op t Clijn Heyligh Landt over de oude manhuys poort ...”
Oude Molensteeg 27-12-1730 zie: Rozemarijnsteeg of Oude Molensteeg
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Oude Molensteeg – Gangetje 04-02-1722: “een Huys en Erve in een gangetje uijt Comende inde
oude moole steegh ...”
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg (zie: K &T) 06-02-1709: “een Huijs en erve inde oude moole
ofte rosemarijnsteegh ...”
Oude Ruiterstraat – Poort 15-04-1789: “Een Stal of Pakhuis, staan de en geleegen in de Oude Rui
terstraat, Belend ten Oosten zekere Poort ...”
Panaalspoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB en TA) 21-12-1707: “een Camer metten erve
staende ende leggende inde Pan aels poort uijtComen de op de Craijenhorster graft ...”
Papentoren over de Waterpoort – Stadsvest 16-03-1756 zie: Goudstraat
Papentorenvest – Poort 07-08-1776: “Nog Een Huys en Erve, gelegen als voren [aan de
Papetoorens Vest] … ten westen zekere Poort ...”
Pieter Bannensteeg 14-07-1638: “Een huys metten erve … Jn(de) Pieter bannenstege ...”, “Een
huys metten erve … Jnde Pr bannenstege ...”
Pollepelspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB en TA) Idem: “Nog Een Huijs en Erve in de PolLepels-Poort uytkomende in de Kleyne Houtstraat ...”
Popelingsgat (o.a.) 30-11-1763: “Nog Een Huijs & Erve in de Thuyn= straat: belend an de eene
zyde het Popelingsgat ...”
Raamhofje – Raamsteeg (zie ook: PB) 09-02-1752: “Twee Woningen of Kamers op 't Raamhofje
in de Raamsteeg ...”
Raamsteeg (zie ook: Kuiperspoort, Raamhofje)
Ravesteegje – Koudenhorn (o.a., zie ook: PB) 30-08-1713: “een huijs metten Erven Staande ende
leggende int Rave steegie uijtcomen opde Couden horn ...”
Rottegat – Lange Hofstraat (zie ook: PB en TA) 09-02-1752: “Een Huys in 't Rottegat uyt=
komende in de Lange Hofstraat …, Nog Een Huys gelegen als voren … Nog Een Huys in't Rottegat
...”
Rottegat – Lange Hofstraat en Achterkamp (zie ook: PB en TA) 27-03-1782: “Nog Een Huis &
Erve staande en gelee gen in 't Rottegat, uitkomende in de Lange Hofstraat en Achter =kamp ...”
Rozemarijnsteeg 06-02-1709 zie: Oude Molen- of --Rozemarijnsteeg (zie ook: Waterrottentuin)
Rozemarijnsteeg of Oude Molensteeg tussen Kampersteegje en de Vest 27-12-1730: “een
Huysje met den Erve inde Roosemarijn off oude moole Steegh tusschen het Campersteeghje en Vest
...”
Ruitepoort – Valkensteeg 28-04-1756: “Nog Een Stallinge of Pakhuys en Erve, in de Valke steeg
… agter strek= kende aan de Huysen van de Ruyte-Poort ...” (F)
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Lustenburgerlaan – Laantje (zie ook: K&T en PB) 18-04-1753: “een Thuyn, zynde Erfpagts
grond, gelegen in de Lustenburger- Laan in zeker Laantje ...”
Rustenburgersloot/Elschilderssloot – Dwarsslootje 21-12-1740: “Nog den Opstal van een Thuijn
geleegen tusschen de Rustenburger = en Elschilders Sloot aan 't dwarsslootje ...”
Salomonshofje – Burgwal (zie ook: PB en TA) 16-12-1705: “een Huijs metten Erve staende en
Leggende opde burgwal op Salomons Hoffje ...”, 30-09-1772, 07-08-1776 zie: Boerenpoort –
Burgwal
Scheepmakersdijk (zie ook: Breegang, Mennistensteeg, Muizenhol, Muizenholsteeg,
Osseweierssteeg(je), Sint Annasteegje)
Scherprechterspoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB) 11-06-1763: “Een Huys en Erve met
Twee Huysjes daar agter, staande en gelegen op de Korten-Dyk … ten zuyden de Scherpregterspoort, agter strekkende aan de Huysen in de Spaarwouder straat ...” (F)
Schietspoelsteeg (zie ook: Zakje)
Schietspoelsteeg(je) – Scheepmakersdijk (zie ook: PB en TA) 25-05-1757, 11-01-1766 zie:
Osseweierssteeg(je)
Schipperssteeg 03-03-1756 zie: Bisschopspoort – Achterstraat
Schipper(s)steeg – Achterstraat en Beeksteeg (zie ook: PB) 12-07-1766: “Nog Een Huys en Erve
in de Schipper Steeg uytkomende inde Agterstraat en in de Beeksteeg ...”
Schipperssteegje (zie ook: PB) 16-05-1718: “een Huijs en Erve t welck in twee partijen werd
bewoondt in het Schippers steeghje ...”
Schipperssteegje – Beeksteeg (zie ook: PB) 08-08-1781: “Nog Een Huijs & Erve, staande &
geleegen in de Beeksteeg, by 't Schippers Steegje ...”
Schoutensteeg – Poort (zie ook: PB) 06-09-1786: “Een Huis en Erve, staande en gelegen aan de
Noordzijde van de Smeedestraat … achter strekkende met een Poort in de Schoutensteeg ...”
Schoutentuin 08-02-1640: “Noch een huijsken metten erve gestaen ende gelegen inde
Schoutenthuijn ...”, 24-02-1740: “Nogh een huijs Staande in de Schouten thuijn ...”, 05-101763:”Nog Een Huys en Erve in de Schou= ten-Thuijn ...”
Sint Annasteegje – Scheepmakersdijk (zie ook: PB Sint Annapoort) 20-09-1772: “Nog Twee
Huysen in een Koop, op de Scheepmaakers- dyk: belend ten Oosten het St. Anna-steegje ...”
Sint Annastraat – Gang 04-07-1759: “Nog Een Huys in de St: Anna-straat in zekere gang ...”
Sint Antoniestraat
Slagerspoort – Bakenessergracht 24-06-1761: “Nog Een Huys & Erve in de Slagers- poort,
uytkomende op de Bakenesser- graft ...” (F)
Slagerspoort – Bakenessergracht en Zaksteeg 23-02-1752: “Een Huys en Erve Staande ende
Leggende inde Slagerspoort uytkomende op de Bakenesser-graft en inde zaksteeg ...Actum den
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voorsz 23e february 1752 ...” (F) 28/06/2019 12:14
Slagerspoort – Bakenessergracht – Breeplaats 12-06-1754: “Een Huys en Erve opde Bree- plaats
in de Slagers-Poort, uytkomen- de opde Bakenessergraft ...” (F)
Slagerspoort – Kraaienhorstergracht 09-02-1752: “Een Huys inde Slagerspoort uytkomende
opde Crayenhorstergraft. ...”
Slikhofje – Molensteeg 09-01-1715: “een huys met een erve staande ende gelegen op t slik hoffje
uytkoomende in de molen steegh ...”, 06-05-1722, 22-12-1723: “twee Huysjes metten Erve staende
& Leggende op t Slick Hoffje uijtComende inde moolesteegh ...”, : “een Huysje op t Slick Hoffje
uytcomende inde moolesteeg ...”, “een Huijsje met een Camer daer naast ophet Slickhoffje uyt
Comende inde moolesteegh ...”
Sliksteegje tussen Spaarnwouder- en Schalkwijkerpoorten 21-03-1640: “Een camer metten erve
… staende ende leggende Jnt slick steechgen, tusschen spaerwouder ende schalckwycker poorten
...”
Smidspoort – Bakenessergracht 26-08-1722: “een Huysje metten Erve staende ende Leggende
inde Smits poort uytcomende opde Baeckenes sergraft ...”
Spaarne – Gang of Poort van de gewezen brouwerij de Trompet 18-12-1720: “een Pack huijs
met drie Camers staende op het Spaere in Seeckere gangh off poort vande gewesene brouwerij
vande vande Trompet ...”
Spaarne tussen Bakenessergracht en Klerksteeg – Gang 28-11-1742: “De helfte in een Moutery
genaamt de drie Starren &c: met de helfte in twee aparte Woonhuysjes of Camers daar annex
staande & leggende in een Gang op het Spaarne tusschen de bakenesse graft en Clerq steeg ...”
Spaarnwouderstraat (zie ook: Hanenpoort, Scherprechterspoort, Wittepoort, Zonnenpoort)
Spaarnwouderstraat Nz – Poort (zie ook: PB) 07-07-1762: “Nog Een Huys en Erve inde Spaar=
wouder straat aan de Noordzyde … zekere Poort, waar in dit huys een vrye uytgang heeft ...”
Spaarpottenpoort – Burgwal (zie ook: PB en TA) 05-10-1763: “Nog Een Huys en Erve in de
Spaarpotten-Poort, uytkomende op de Burgwal ...”
Spaarpottenpoort – Burgwal tussen de Raam- en Nieuwesteeg 15-04-1761: “Nog Een Huys met
den Erve, wordende in Twee partyen bewoond, staande & leggende in de Spaarpotten- Poort,
uytkomende op de Burgwal tusschen de Raam en Nieuwesteeg ...” (F)
Spanjaardspoort – Achterkamp (zie ook: PB en TA) 11-06-1760: “Nog Een Huys en Erve,
kunnende in Twee partyen bewoond werden, in de Agterkamp op de hoek van de Spanjaards-poort
… agter strekkende aan zekere poort ...”, “Nog Een Huys en Erve in de Spanjaards-Poort,
uytkomende in de Agter kamp … strekkende aan de Gemeene plaats of voorgaande perceel ...” (F)
Stadsvest tussen Korte Hofstraat en Kleine Houtpoort – Gang of Poort 22-07-1778: “Nog Een
Huys en Erve in zeekere gang of Poort, aan dezer Stad Veste, tusschen de Korte Hofstraat en
Kleyne Hout-Poort, geteekend met No: 3 … “, “Nog Een Huys en Erve, wer= dende in Twee
Partyen bewoond, staande in de voorsz: gang of Poort … “
Stadsvest over de Kruittoren (zie ook: Stenenpoort)
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Stadsvest bij de Papentoren (zie ook: Tanne?steeg)
Stadsvest bij de Turfmarkt (zie ook: Kuiperspoort)
Stadsvest (zie: Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort)
Stenenpoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB en TA) 03-03-1756: “Een Huys en Erve met een
Vrye poort daar nevens in de Kleijne Houtstraat by de Hofstrt … agter strekkende aan de Steene
Poort ...”
Stenenpoort – Stadsvest over de Kruittoren (zie ook: PB en TA) 23-02-1752: “Een Huys en Erve
staande ende Leggende inde Steenepoort aan dezer Stads Veste over de Kruyt-Tooren, belent ten
Oosten de Gemeene plaats ...” (F)
Stratenmakerspoort – Hondensteeg (zie ook: PB en TA) 30-09-1772: “Nog Een Huys en Erve in
de Straat maakers-Poort, uytkoo= mende in de Honde steeg ...”, 11-02-1775: “Nog Twee Huysen
met hunne Erven, in een Koop, staande en gelegen in de Straatemaakers- Poort, uytkomende in de
Honde- steeg ...”
Stroboerspoort – Burgwal 18-12-1709: “een Huijsie ofte Camer met den Erve staande en de
Leggende op de burghwal jnde Stroo boers poort ...”
Sijpestijnspoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB en TA) 21-12-1718: “een Camer metten
Erve staende & leggende in seeckere gangh genaemt Sijpestijns poort uijtComende op de
Craijenhorster graft ...” (F)
Tanne?steeg – Stadsvest bij de Papentoren 16-03-1756: “Nog Een Huys en Erve aan dezer stads
Veste by de Papen-Toorn op de hoek van de Tanne steeg ...”
Timmermanspoort – Hagestraat 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve in de Timmer manspoort
uytkomende in de Hagestraat ...” (F)
(gewezen) brouwerij de Trompet 18-12-1720 zie: Spaarne – Gang of Poort
Tuchthuisstraat – Poortje 04-02-1722: “een Huijsje ofte Camer inde Tughthuys straet in een
Poortje ...”
Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg 16-03-1756: “Nog Een Huys en
Erve inde Zyl- Thuyn of Waterhaalders-poort ge= teekent No: 11, uytkomende aan dezer Stads
Veste en in de Bakkum steeg ...” (F)
Tuinstraat 30-11-1763 zie: Popelingsgat
Turfmarkt (zie ook: Jan Wonderspoort)
Twijndershofje – Twijnderslaan 09-12-1716: “Nogh den opstal van een thuijn inde twynderlaen
op de Hoeck vant twynders Hoffje”
Valkensteeg – Gang 23-12-1711: “een Camer metten erve in een gangh uyt comende inde Valcke
steegh ...”
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Valkensteeg (zie ook: Knoopmakerspoort, Ruitepoort)
Varkenshofje – Vest bij de Schalkwijkerpoort 05-10-1763:”Nog Een Huys & Erve in het
Varkens- Hofje aan de Vest by de Schalkwyker poort ...” (F)
Vest (zie ook: PB)
Vest (zie ook: Oliemolenspoort)
Vest bij de Koolsteeg – Poortje 30-11-1763: “Nog Een Huys & Erve, (zynde nu een Ledig Erf) in
zeker Poortje uytko= mende aan de Vest by de Koolsteeg ...” (F) [doorgehaald]
Vest tussen de Oude en Nieuwe Keizersstraat – Poort 07-12-1763: “Nog Een Huys en Erve aan
de Vest tusschen de Oude en Nieuwe Keyzers Straat: belent aan de eene zyde zekere poort ...”
Vest bij de Raamstraat – Poort 30-11-1763: “Nog Een Huys en Erve aan de Vest by de Raam
straat: belt: aan de eene zijde zekere Poort ...”
Vest tussen Schietspoel- en Dunnebierstegen – Poort 09-01-1715: “een huys met een erve
staande ende gelegen in een poord uytcoomende aan de vest tussen de schietspoel en
dunnebiersteeg ...”, “een huijs met een erve staande en de Leggende int dunne biersteegje ...”
Vest tussen Zijl- en Raampoorten 30-08-1713 zie: Breeplaats
Vest/Vestesteeg (zie ook: Boerenpoort)
Hofje toebehoord hebbende Cornelis Cornelisz Visser even buiten de Schalkwijkerpoort 1103-1711: “een Huijs en Scheepstimmer werff Staande en de leggende Even buyten de schalck
wyker poort opt Hoftje toebehoort hebbende Corn: Cornelisse visser ...”
Voldersgracht (zie ook: Brillepoort)
Voldersgracht bij de Zuiderstraat – Poortje 16-03-1756: “Laatstelyk nog Een Huys en Erve op
de Volders- Gragt by de Zuyder straat … agter strekkende aan Zeker Poortje ...”
Vuilnispoort – Korte Magdalenastraat bij 't Kinderhuis 05-10-1763: “Nog Een Huys en Erve in
de Vulnis- Poort uytkomende in de Korte Magda=leenestrt: by 't Kinderhuys ...” (F)
Vuilnispoort – Magdalenasteeg over het Weeshuis 22-07-1778: “Nog Een Huys en Erve in
zeekere Poort, genaamd de Vulnis Poort, uytkomende in de Magdaleene steeg, over het Weeshuys
...” (F)
Wagenpoort bij het Klokhuis (zie ook: PB en TA) 10-07-1720: “een Huijs en Erve twelck in twee
partyen werdt bewoondt staende & Leggende by het Clockhuijs naast de wagepoort ...”
Walenplaats – Begijnhof (zie ook: PB en TA) 11-02-1775: “Nog Een Huys en Erve, dat in Twee
Partyen bewoond word, staande en gelegen aan de oostzyde van het Bagynhof, agter de Wal= sche
Kerk … ten zuyden de gang van de Waale Plaats ...”, 19-07-1775: “Nog Een Huys en Erve op de
Waale Plaats, agter de Fransche Kerk ...”
Walenpoort – Groot Heiligland (zie ook: PB en TA) 15-04-1789: “Noch Een Huis en Erve,
Staande en geleegen in de Waale poort, uitko= mende op 't groot Heiligland, get. No 11 ...”
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Wapenslaan – Kruisweg 27-12-1730: “een Huijs Synde opstal inde wapens Laan uytComende
opde Cruyswegh ...”
Warmoesstraat (zie ook: Bullemanspoort/-steeg)
Waterhaalderspoort zie: Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg
Waterrottentuin – Rozemarijnsteeg 16-04-1755: “Een Huys en Erve in de Waterrotten Thuyn,
uytkomen= de in de Rosemarynsteeg ...” [doorgehaald]
Waterrottentuinpoort – Achterkamp (zie ook: PB en TA) 18-12-1743: “Nog Een Huys met den
Erve in de Waterrotten Thuyn poort uyt= komende in de Agterkamp ...”
Wenteltrapspoort – Korte Zijlstraat (zie ook: PB en TA) 31-05-1788: “Noch Een Huis, Erve,
staande en geleegen in de korte zijlstraat, in de Wenteltrapspoort ...”
Witte Herenpoort – Witte Herensteeg 05-10-1763: “Nog Een Huijs & Erve in de Witte HeerePoort uytk: in de witte Heeresteeg ...”, “Nog Een Huys & Erve gelegen als voren ...” (F)
Wittepoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB en TA) 07-07-1762: “Nog Een Huys & Erve in de
Spaar= wouder straat op de hoek van de witte Poort, die aan de Noordzijde belent is, met Twee
Kamers daar aan behooren= de, die ieder apart worden ...” (F), “Nog Twee Huysjes en Erven, met
een Bleekveldje, in de Witte Poort, uytkomende in Spaarwouder straat ...”, “Nog Een Thuyn, zynde
vry eygen grond … gelegen in de witte Poort, uytkomende in de Spaarwouder straat, hebbende ook
een uytgang tot in de mole= steeg ...”, 05-10-1763: “Nog Een Huys & Erve in de Witte poort
uytkomende in de Sparwouder straat ...”
Witwerkerspoort – Burgwal 10-07-1750: “Nog Een Huys en Erve in de Wit= werkerspoort uijtk:
opde Burgwal ...”, 31-05-1788: “Noch Een Pakhuis, Staande en gelegen aan de Burg= =wal, in de
Witwerkerspoort … achter strekkende aan de huisen in de Nieuwe steeg ...”
De Zak – Krommelaan 24-02-1740: “Nogh een huijs staande in de sak uyt komende in de Crom=
melaan ...”
De Zak – Morinnesteeg 11-03-1711: “Een Huijse ofte Camer metten Erve staande ende leggende
inde morinne St... over de Sak ...”, “nog een Camer metten Erve staande ende Leggende ... als voren
naest het vooren gaande ...”, 27-12-1730: “een Huijs & Erve inde moerinne steegh tegen over de
sack ...”
Zakje – Goudsteegje 30-11-1763: “Nog een Huys en Erve in zeker Zakje, uytkomende in het
Goudsteegje ...” (F)
Zakje – Ossenmarkt 16-03-1756: “Nog Een Huys en Erve in't Sakje, uytkomende op de ossenmarkt … ten westen 't Zakje voornt:, ten noorden en agter strekkende aan de Herberg Oud Haerlem
...”
Zakje – Schietspoelsteeg 25-05-1757: “Nog Een Huys en Erve in zeker Zakje uytkomende in de
Schietspoel- Steeg, belent aan de eene zyde 't voorn: steegje ...” (F)
Zakje of Bakkersgang – Cavelotesteeg 16-08-1780: “Nog Een Huys en Erve in het Zakje of
Bakkers gang in de Cavelote steeg ...” (F)
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Zaksteeg – Cornelissteeg 19-12-1708 zie: Graaf Willem- of Zaksteeg
Zaksteeg – Ossenmarkt (zie ook: PB en TA) 03-05-1715: “een Huijs metten Erve staande en
Leggende inde Sack steeg uytcoomende opde osse marckt”
Zaksteeg op Oud Haarlem bij de Amsterdamse Waterpoort (zie ook: PB en TA) 10-01-1646:
“Een huijsken metten erve staende ende leggende Jnde sack steech op out haerlem by de
amsterdamse waterpoort ...”
Zaksteeg buiten de Sint Janspoort (zie ook: PB en TA) 19-06-1641: “Een opstal van een thuijn
ende huijsken … gestaen buyten de st. Jans poort Jn de sacksteech ...”
Zaksteeg 23-02-1752 zie: Slagerspoort – Bakenessergracht
Zaksteeg – Stadsvest tussen Kool- en Witte Leliestraten 25-06-1777: “Nog Een Huys en Erve,
met een Thuyn daar agter, (genaamd den Omval) aan dezer Stads veste, tusschen de Kool en witte
Lelie- straaten … ten westen de Zaksteeg, agter strekkende aan de Huysen in de Kerkhofstraat ...”,
“Nog Een Huys en Erve, staande en gelegen als 't voorgaande ...” (F)
Zalemakerssteeg (zie ook onder S; zie ook: PB en TA) 11-02-1705: “een huijsie in de Sale
makersteegh ...”, 21-12-1718: “een Huijs en Erve inde Zalemaeckers steegh ...”, 15-06-1729: “een
Huys en Erve inde Salemaeckers steegh ...”,
Zalemakerssteeg – Kruisstraat (zie ook: PB en TA) 24-09-1729: “een Camer met syn Erve
staende en Leggende inde Salemakers steegh uijtComende inde Cruijsstraet ...”
Zonnenpoort – Spaarnwouderstraat (bij de Vest) (zie ook: PB en TA) 16-12-1722: “een Huijs
metten Erve staende & Leggende inde Sonne poort uytComende inde Sparwouderstraet ...”, 19-121725: “een Huijsje metten Erve inde Sonne Poort uijt Comende inde sparwouderstraet ...”, 03-031751: “Twee Huysjes met de Erven Staande & leggende nevens den anderen in de Sonnepoort by de
Vest en uytkomende in de Spar= wouderstraat ...”, 25-05-1757: “Nog Een Huys en Erve in de
Zonne-Poort uytkomende in de Spar- wouderpoort, belt: ten oosten de Vest … strekkende aan de
Huysen in de Nieuwe Sparwouder straat … Nog Een Huys en Erve mede inde Zonne-Poort naast 't
voorgaande kunnende in twee partyen bewoond werden ...”, 05-10-1763: “Nog Een Huijs & Erve in
de Sonne Poort uytkomende in de Sparwouderstraat ...”, “Nog Een Huijs & Erve gelegen als voren :
belt: aan de eene zyde zekere Uyt= gang etc: ...”, 30-09-1772: “Nog Drie Huysen in een Koop, in de
Sonne-Poort, uytkomende in de Spaarwouder straat … agter strekkende aan de Huysen in de
Nieuwe Spaarwouder- straat ...”
Zijdgracht (zie ook: Breeplaats)
Hofje toebehoord hebbende Cornelis Josephus van Brussel – Zijdgracht – Voldersgracht bij
de Dubbelde Brug 27-03-1782: “Noch Een Huis & Erve, staande en ge= leegen op de Zydgragt,
uitkomende op de Voldersgragt bij de Dubbelde Brug … strek kende aan zeeker Hofje toebehoord
hebbende Cornelis Josephus van Brussel ...”
Zijlklooster (o.a.) 30-08-1713: “een huijs metten Erve staande ende liggende int Zijl Clooster
bestaande in vijf Camers ...”
Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg 16-03-1756: “Nog Een Huys en
Erve inde Zyl- Thuyn of Waterhaalders-poort ge= teekent No: 11, uytkomende aan dezer Stads
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Veste en in de Bakkum steeg ...” (F)
Zijlstraat bij de Krocht – Gemene Gang 10-07-1750: “Een Huys met den Erve staande &
leggende in de Zylstraat by de Krogt … agter strekkende aan de gemeene gang, toebehoord
hebbende Philippus Santebergen ...”
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B. Transportakten
3111/314 1640 en 3111/335 07-01-1673 / 05-10-1675 336 05-10-1675 / 24-12-1677 337 08-011678 / 30-12-1679, 338 03-01-1680 / -12-1680 339 04-01-1681 / 31-12-1681 340 03-01-1682 /
30-12-1682 341 02-01-1683 / 08-12-1683 342 05-01-1684 / 23-12-1684 343 02-01-1685 / 22-121685 344 02-01-1686 / 31-12-1686 345 04-01-1687 / 29-12-1688 346 05-01-1689 / 31-03-1691 347
03-04-1691 / 31-03-1693 348 08-04-1693 / 30-03-1695 349 01-04-1695 / 30-03-1697 / 350 03-041697 / 28-03-1699 351 01-04-1699 / 31-03-1701 352 02-04-1701 / 29-09-1703 353 06-10-1703 /
31-03-1706, 354 10-04-1706 / 08-05-1708, 355 04-04-1708 / 27-09-1709, 356 02-10-1709 / 31-031711, 357 11-04-1711 / 30-03-1713 358 05-04-1713 / 09-04-1715, 359 03-04-1715 / 31-12-1716
360 02-01-1717 / 30-09-1718, 361 01-10-1718 / 30-12-1719, 362 03-01-1720 / 27-09-1721 363
01-10-1721 / 30-12-1722 364 02-01-1723 / 29-03-1724, 365 04-04-1724 / 30-03-1726, 366 03-041726 / 27-07-1727; 367 01-10-1727 / 29-03-1729 368 02-04-1729 /31-03-1731, 369 05-04-1731 /
31-03-1733 370 02-04-1733 /31-03-1735 371 01-04-1735 / 29-09-1736 372 06-10-1736 / 28-031738 373 01-04-1738 / 31-03-1740 374 01-04-1740 / 25-04-1742 375 26-04-1742 / 06-01-1745
376 09-01-1745 / 22-11-1748 377 23-11-1748 / 06-05-1752 378 10-05-1752 / 28-03-1755 379 0204-1755 / 04-02-1758 380 07-02-1758 / 22-08-1760 381 23-08-1760 / 16-02-1763 382 19-02-1763
/ 08-05-1765 383 09-05-1765 / 25-04-1767.
K&T = G.H. Kurtz en J.J. Temminck: De straat waarin wij wonen 1999
O = W. P. J. Overmeer: verdwenen namen van straten, stegen, poorten, gangen, sloppen, lanen,
tuinen, erven, enz., te Haarlem in HAERLEM gedenkschrift 25 jarig bestaan 1926 blz 123-137
PB/PB-Ov = Puiboeken Haarlem 1760-1813, zie ook aldaar
P&S = Bibliotheek NHA 3000/9687: Lijst met namen van poortjes en stegen die voorkomen in de
transportregisters van Haarlem over de periode 16e – 18e eeuw

w.i. = Haarlem wijkindeling 1793

Aaksterspoort (of -gang) – Nieuwe Keizerstraat (Zz) (zie ook: PB) 02-01-1723: “Een Huijs
mette Erve, staande Ende leggende inde nieuwe keijserstraet inde aexters Poort ...”, 20-04-1735:
“een huys metten erve, Staande en leggende in de Nieuwe Keyserstraat, in de Aexters poort ...”, 1909-1744: “W 3102 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Nieuwe Keyserstraat inde
Aexterspoort of gang ...”, 19-12-1748: “W 3105 … Een huijs met den Erve staande ende leggende
in de Aaxterspoort in de Nieuwe Keijser= =straat ...”, 23-01-1756: “W 3104 … een Huijs of kamer
met den erve staende en leggende in zekere gang, genaemd de Aaxterspoort, uijtkomende aen de
zuijdzijde van de nieuwe Kijzerstraet, belend ten zuijden de huijzen in de oude Kijzerstraet ...”, 0811-1758: “W 3106 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de zuijdzijde van de nieuwe
Keijzerstraet belend aen de oost zijde de Aaxters gang of poort ...”, 28-01-1761: “W 3104 … een
Huijs of Kamer met den erve staende en gelegen in zekere gang genaemt de Aaxterspoort,
uijtkomende aen de zuijdzijde van de Nieuwe Kijzerstraet ...”, 08-04-1767: “W 3104 .+ … een
Huijs of Kamer met den erve Staande en gelegen in zekere gang genaamd de Aaxters poort,
uijtkomende aan de zuijdzijde van de Nieuwe Kijzerstraat, belend ten Zuijden de Huijzen in de
oude Kijzerstraat ...”
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Aaksterspoort – Nieuwe Keizersstraat P&S: Aaksterspoort (N Keijzerstraat) 1722 blz: 96Aaksterspoort – Nieuwe Keizersstraat O (blz 126): Aexsterspoort (1772), kwam uit aan de Nieuwe
Keizersstraat [zie: PB]
Achter- of Dijkstraat – Gang achter de herberg het Aerdenhoutje 06-02-1688: “een Camer
metten erve staende ende leggende in Een gangh uijt Comende inde Achter ofte dijckstraet, achter
de Herberge genaemt het aerdenhoutge in welcke gang dese Camer een vrije uijtgangh heeft ...”
Achter- of Dijkstraat – Gang van 't Huis van 't Aerdenhoutje 25-03-1679: “een huijsinge metten
Erve voor desen geweest hebbende een vermaerde Her berge genaemt het aerden houtge, met noch
drie Camers daer bij synde, die elcxs apart verhuyrt werden alle gestaen & gelegen Jnde achter ofte
Dijckstraet … uyt & in te gaen tot jnde gangh vant huys vant aerden houtgen ...”
Achter- of Dijkstraat – Huis het Aerdenhoutje – Poort of Gang 06-05-1684: “een huijs metten
erve staende ende leggende in de achterst(raet) Genaemt het aerdenhoutge sijnde van outs geweest
een neringrijcken herberge met nog 3 kamers daer bij sijnde … doorde poort ofte gang vande
voorsz huijsing tot inde achter ofte dijckstraet sal behouden Een vrije bruijckwaer … “
Het Aardenhoutje – Achter- of Dijkstraat (zie ook: PB) 26-04-1724: “Claas Tillij Een huijsje of
Camer met den erve, staande Ende Leggende in een Gangh uijtcomende inde achter ofte Dijkstraet
genaemt Het Aarden Houtje ...” (F), 21-10-1733: “Een huysje metten Erve staande & leggende in
een gang uytkomende in de Agter ofte Dykstraat genaamt het Aardenhoutje ...”
Het Nieuwe Aardenhoutje – Achterstraat Oz – Gang of Poort 30-12-1744: “K 5073 … Een
Huys metten Erve staande & leggende in de Agterstraat aande oostzyde, van ouds genaamt het
Nieuwen Aardenhoutje werdende in vyf partyen bewoond, met een Groote Thuyn daar agter … ten
Zuydwesten de gang of poort van dit huys ...”
Achterkamp (zie ook: Ex, PB)
Achterkamp (zie ook: Bogenmakerspoort/-steeg, Bogenpoort, Boogmakerssteeg, Driesprong,
Hazewindpoort, Jan de Waals-/Walenpoort, Kuil der Leeuwenpoort, Rottegat, Rotte(n)steeg,
Rotte(n)steegje, Spanjaardspoort, Waterrottenbreesteeg/Waterrottensteeg/Waterrottensteegje
of Rottegat/Waterrottentuin/Waterrottentuinpoort)
Achterkamp – Poort 18-06-1760, 13-06-1765 zie: Spanjaardspoort – Achterkamp
Achterkamp bij de Stadsvest – Gang of Poort 21-01-1699: “twee Camers met Hare Erven,
staande ende leggende in de AchterCamp, bij deser Stads Vesten, in sekere gangh ofte poort ...”
Achterkamp bij de Vest – Gang 07-03-1764: “O 5567. … een Huijs & erve, Staande & gelegen in
de Achterkamp bij de vest … ten Noorden zekere gang ...”
Stadsvest tussen Kleine Houtpoort en Achterkamp – Gemene Gang of Poort 08-02-1681: “twee
huijsjes met haren Erven staende 't een achter 't andere aen deser Stadts vesten tusschen de Cleijne
houtpoort ende AchterCamp … ten oosten een gemeene gang ofte poort ...”
Stadsvest tussen Kleine Hout- en Leidse Waterpoorten bij de Achterkamp – Gang 18-05-1686:
“een huijs met den Erve staende & leggende aen deser Stadts vesten tusschen de Cleijne Hout &
leijtse waterpoorten bijde Achter Camp, belent aende eene sijde sekere gang ...”
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Achter Nieuwegracht zie: Nieuwegracht, Achter/Tweede – (zie ook: PB)
Achterkrom zie: PB-Ov
Achterstraat (zie ook: Ex, PB); (zie ook: Bernhardsteeg, Bisschopspoort/-steeg,
Bisschopssteegje, Blekersgang, Blekerspoort, Drie Kuiperspoort, Gelderse Blom, Gelderse
Blomspoort, Gelderse Blom- of Starrenpoort, Gillis met zijn Befspoort(je), Het Houtje, Poort
genaamd Jillis met zijn bef, Jilles/Jillis met zijn Bef(en)poort, Kleine Hondesteeg, Kleine
Hondesteeg of Muizenhol(steeg), Kopbotersteeg(je), Kuiperspoort, Muizenhol,
Muizenholsteeg, Nauwe Beek- of Schipperssteeg, Het Nieuwe Aardenhoutje, Olifantspoort,
Olifantssteeg, Olifantstuin, Olifantstuinsteeg, Visserstuin)
Achterstraat – Poort 24-12-1743: “L 5170 … Een Huys metten Erve staande & leggende in
seekere poort uytkomende in de agterstraat ...”
Achterstraat – Steeg 15-02-1709 zie: Kattensteeg – Steeg
Achter- of Dijkstraat bij het Sint Jacobsgasthuis – Gang 21-08-1675: “een Camer metten erve
daerse op staet uijtgaende met een gangh, waerinne dese Camer een vrije bruijckwaer & uijtgangh
heeft tot inde achter ofte dijck straet … & ten oosten 't st. Jacobs gasthuijs ...”
Achterstraat – Gemene Poort 05-01-1684: “2/3 van een mouterije & Erve van outs genaemt de
keijser staende & leggende op den Spaerne bijde lange brugge hebben(de) een uijtgangh doorde
gemene poort voor naer het Spaerne & achter naerde achter straet … Cornelia keijsers dr: die een
uijtgangh heeft inde gemene poort tot inde achterstraet als oock met een gemene gangh door een
poort uijtcomende op het Spaerne … “
Achterstraat Oz – Poort 27-07-1765: “L 5243 … Een Huys en Erve met een vrye uytgang in een
poort, Staande en leggende aande oostzyde van de Agter= =straat … “
Achterstraat en Kattensteeg – Gang 12-04-1696: “een Huijsje met den erve, staande & leggende
in een gangh uijtcomende in de achterstraet & inde katte steegh ...”
Achterstraat hoek Schipperssteeg – Poort of Gang 09-02-1741: “Een Huys metten Erve met
twee Camers daar Agter, die apart Verhuurt werden staande & leggende in de Agterstraat op de hoek
van de Schipperssteeg die ten Zuyden belent is ten noorden seekere poort of gang ...”
Het Aardenhoutje – Achter- of Dijkstraat 21-10-1733: “Een huysje metten Erve staande &
leggende in een gang uytkomende in de Agter ofte Dykstraat genaamt het Aardenhoutje ...”
Burgwal – Gemene Gang 27-05-1684: “een huijs metten Erve staende ende gelegen inde
achterstraet genaemt de Obentiens uijtcomende door een gemene gang opde burgwal … “
Achterstraat – Gemene Poort/Gemene Gang/Poort 09-04-1686 zie: Spaarne bij de Langebrug
– Idem
Achterstraat – Gang/Gemene Gang of Poort/Gemene Plaats 11-05-1686: “een huijs metten Erve
staende ende leggende in sekere gangh uijtgaende inde achterst(raet) get: no: 1 belent ten oosten de
gemeene gangh ofte poorte … ten noorden de gemeene plaets ...”, “een huijs metten erve staende
ende leggende in sekere gangh uijtgaende inde achter straet get: no: 2 … ten noorden de gemeene
plaets ...”
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Agterstraat poorten (3x) zie: w.i.
Achterstraat of Dijkstraat Oz – Gang 03-02-1763: “K 5029. … een Huijs en erve, werdende in
twee partijen bewoond, staande en gelegen aan de oostzijde van de achter of Dijkstraat, belend aan
de Zuijdzijde zekere gang waar in dit Huijs een vrije uijtgang heeft, aan de Noordzijde ...”
Achter- of Dijkstraat (zie ook: Ex, PB); (zie ook: Bisschopspoort, Bisschopssteeg, De Bonte Os,
Gillis met zijn Befsgang of -poort, Muizenhol, Poort van de Zijde Spek/Zijdespekpoort)
Dijk- of Achterstraat achter de gewezen brouwerij de Klok – Gang van Olivier Jansz en
Johannes Voet 11-03-1706: “Een mouterije … staende ende leggende in de Dijck ofte achterstraet
achter de gewesene brouwerije de Clock … ten noorden de gangh van Olivier Jansz en Johannes
Voet ...”
Achter- of Dijkstraat Oz bij de Wijdesteeg 07-08-1753 zie: Gelderse Blomspoort
Achter- of Dijkstraat schuin over de Barnesteeg – Gang/Gemene Gang/Gemene Steeg of Gang
23-07-1704: “Een Huijs met den Erve, staande & leggende in de achter ofte Dijkstraet schuijns over
de Barnesteegh … ten Zuijden de gemene steegh ofte gangh daer door desen huijse neffens d'
andere sijn uijtgang Heeft tot inde Voorsz achterstraet ...”, 19-12-1704: “een huijs met den erve,
staende ende leggende inde achter ofte dijkstraet, schuijns over de barnesteegh … ten suijden de
gemeene steeg ofte Gangh ...”, 01-02-1764: “K 5067.+ … een Huijs en erve Staande & gelegen in
de Achter of Dijkstraat, schuijn over de Barne Steeg … ten zuijden zekere gang met een Uijtgang in
de zelve, achter= =Strekkende aan de gemeene Gang ...”
Achter- of Dijkstraat zie ook: Het Aardenhoutje, Bisschopspoort/-steeg)
Achterstraat tussen Hagestraat en Hondensteeg – Poort 03-09-1720: “een Huijsje ofte Camer
metten erve, staande en leggende in een Poort uijtcomende in de achterstraet, tusschen de
Hagelstraet En Hondesteegh ...”
Achterstraat achter de gewezen brouwerij 't Zeehart – Gang 28-04-1706: “Een huijs metten
Erve, staande ende leggende in de achterstraet in sekere gangh, achter de Gewesene Brouwerije
vant Zeehart ...”, 30-12-1710: “een Huijs met den erve, staende ende Leggende inde achterstraet in
sekere gangh achter de gewesene Brouwerije van't zeehart ...”
Achterstraat – Vrije Poort 08-05-1708: “een huijs met den erve, staande ende leggende opt Corte
spaerne, belent ten oosten 't schippers gilt … achterstreckende aen een vrije Poort in de achterstraet
…”
Achter- of Dijkstraat – Gang achter de herberg het Aerdenhoutje 06-02-1688: “een Camer
metten erve staende ende leggende in Een gangh uijt Comende inde Achter ofte dijckstraet, achter
de Herberge genaemt het aerdenhoutge in welcke gang dese Camer een vrije uijtgangh heeft ...”
Achter- of Dijkstraat – Gang van 't Huis van 't Aerdenhoutje 25-03-1679: “een huijsinge metten
Erve voor desen geweest hebbende een vermaerde Her berge genaemt het aerden houtge, met noch
drie Camers daer bij synde, die elcxs apart verhuyrt werden alle gestaen & gelegen Jnde achter ofte
Dijckstraet … uyt & in te gaen tot jnde gangh vant huys vant aerden houtgen ...”
Achter- of Dijkstraat – Huis het Aerdenhoutje – Poort of Gang 06-05-1684: “een huijs metten
erve staende ende leggende in de achterst(raet) Genaemt het aerdenhoutge sijnde van outs geweest
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een neringrijcken herberge met nog 3 kamers daer bij sijnde … doorde poort ofte gang vande
voorsz huijsing tot inde achter ofte dijckstraet sal behouden Een vrije bruijckwaer … “
Achter- of Dijkstraat schuin over de Barnesteeg – Gang/Gemene Gang 01-02-1764: “K 5067 +
… een Huijs en erve Staande & gelegen in de Achter of Dijkstraat, schuijn over de Barne steeg …
ten zuijden zekere gang met een Uijtgang in de zelve, achter= =Streckende aan de gemeene gang
...”
Brouwerij de Aker 19-05-1691, 08-05-1692, 29-08-1739, 26-04-1752 zie: Bisschopspoort/steeg/Bisschopssteegje – Achterstraat (of Dijkstraat); zie ook: Zwarte Margrietesteegje –
Spaarne (over de Waag)
Hofje van mevrouw van Alblasserdam zie: Franeker – Klein Heiligland
Anegang (zie ook: PB)
Anegang (zie ook: Rooschaarspoort)
Anegang – Gemene Poort 27-10-1762: “IJ 4416 … een Huijs met den erve staande en gelegen in
de Anegang … achter= = streckende aan een gemeene poort ...”, 15-03-1766: “IJ 4416 .+ … een
Huijs met den erve Staande en gelegen in de Anegang … achter = = streckende aan een gemeene
poort ...”
(Gewezen) Brouwerij 't Anker zie: Nauwe Appelaarsteeg – Verwershofje
Sint Annahofje – Koksteeg zie: PB-Ov
(Sint) Annastraat (zie ook: Ex, PB)
(Sint) Annastraat (zie ook: Koopalle(n)- of Kalanderspoort
(Sint) Anna- of Michielstraat (zie ook: Koopalle(n)poort, Zwanenpoort)
Anna- of Michielstraat Oz tussen de Magdalenasteeg en Bredesteeg – Poort 15-02-1764: “T:
2344: … Een Huijs en Erve Staande en geleegen aan de oostzijde van de Anna of Michielstraat
tusschen de Magdalenesteeg en Breede steeg, belent ten Zuijden Zekere poort ...”
Poort van Sint Anna – Koksteeg P&S
Anthoniesgasthuis 10-09-1735 zie: Witwerkerspoort – Burgwal
Antoniegasthuispoort – Grote Houtstraat zie: PB
(Sint) Antoniestraat (zie ook: Ex, PB)
Antonishofje/Anthonieshofje 20-05-1719, 31-12-1740 zie: Witwerkerspoort – Burgwal
Lange Veerstraat – Poort 31-12-1743: “N [M?] 3738 … Een Huys metten Erve staande &
leggende op het Spaarne of appelmarkt … agterstreckende aan de huysen in een Poort uytkomende
in de Lange Veerstraat ...”
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Aspoort – Grote Houtstraat zie: PB
Bakenessergracht (zie ook: Ex, PB) (zie ook: Blommerspoort, Brandenburgerpoort,
Breeplaats, Breeplaats in de Slagerspoort, Eierboerspoort, Kloppepoort, Korendragerspoort,
Korenmaatspoort, Langepoort, Laijsterspoort/Leijster/Leysterpoort/Leij/Leystarrenpoort/Leysterrenpoort//Lijstarrenpoort/Lijsterpoort, Lijster- of
Twee Starrenpoort, Marodespoort, Pijlspoort, Slagerspoort, Smidspoort (of -gang), Gang van
de Smidspoort anders genaamd de Branderspoort, Walenplaats)
Bakenessergracht – Gang/Job Baltenszpoort 15-09-1677: “een huijs metten erve staende ende
leggende in seeckere gangh uijtgaende op de Bakenessergracht … achterstreckende tegens Job
Baltensz. Poort ...”
Bakenessergracht – Gang 19-05-1733 zie: Baltenspoort – Jansstraat Oz
Bakenessergracht – Poort 18-12-1737 zie: Baltespoort – Sint Jansstraat
Bakenessergracht – Poort of Gang 03-06-1690 zie: Baltenspoort
Bakenessergracht bij 't Spaarne met een Uitgang in de Klerksteeg – Poort 23-08-1763: E 1281.
… een Huijs met den erve Staande ende gelegen op de Bakenessergraft bij 't Spaarne met een
Uijtgang in de Klerksteeg en een Uijtgang in een Poort op de voornoemde Graft … achter-strec=kende aan de Huijzen in de Klerksteeg ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Jansstraat – Gemene Gang of Steeg 22-08-1686: een huijs
metten erve staende ende leggende inde Corte St: Jansstraet … Achterstreckende aende gemeene
gangh ofte steege uijtcomende opde bakenessergraft ...”
Bakenessergracht bij de Korte Jansstraat – Gemene Gang of Steeg/Poort 31-01-1733: “een
Huys metten erve, staende en Leggende in de Corte Jansstraet … agterstrekkende aen de Gemene
gang ofte steege, uytkomende op de Bakenessergragt ...”, 21-03-1760: “D 1086. … een Huijs met
den erve staende en leggende in de korte Jans straat … achterstreckende aen zekere poort, waer in
dit huijs een vrije Uijtgang heeft, uijtkomende op de Bakenessergragt ...”
Bakenessergracht Oz bij de Koksteeg – Gang 27-01-1673: “een huys metten erve staende ende
leggende aende oostzijde vande Baeckenessegracht, bij de Cocksteech … met den Eijgendom vande
Gangh, waer over dit gecofte huys voor een gedeelte getimmert ...”, 26-05-1685: “een Huijs metten
Erve staende & leggende opde baeckenessergraft, bijde kocksteeg, belent ten noorden de gang ...”,
02-12-1758: “E 1353. … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de Oostzijde van de
Bakenessergragt bij de koksteeg belend ten noorden de gang van de huijzinge van wijlen de Heer
Augustinus Blommert ...”
Bakenessergracht naast het gewezen Glashuis – Gang/Gemene Gang 21-02-1673: “een huys
metten erve staende ende Leggende opde Baeckenessergracht, in een gangh, naest het gewesen Glas
huys geteeckent No 4 … ten noorden de gemene gangh ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Jansstraat – Poort 27-07-1764: “D: 1085 … Een Huijs met
zijn Erve Staende en geleegen in de korte St= Jansstraat … agterstrekkende aan een Poort,
uijtkomende opde Bakenesser Graft ...”
Bakenessergracht bij het Stads Steenhok – Gang 30-01-1675: “een huijs metten erve staende &
leggende in seeckere gangh uijtcomende opde Baeckenesser graft belent aende eene sijde de gangh
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vande wede: van willem Dingemans aen d' andere syde het Stadts Steenhock ...”
Bakenessergracht – Poort of Gang 10-05-1684: “een huijs metten Erve … staende ende gelegen
op het Spaerne bijde wildemansbrug sijnde het grootste gedeelte vande gewesene brouwerije vande
Vos … seckere poort ofte gang uijtcomende opde bakenessergraft …”
Bakenessergracht bij de Vrouwensteeg – Gang 22-04-1690: “een huys metten erve staende &
Leggende opde Baeckenes ser graft … achterstreckende aende gangh … daer dit huijs een vrije
bruijckwader heeft, tot jnde vrouwensteegh ...”
Bakenessergracht Oz bij de brouwerij van de Twee Starren – Gemene Gang 18-12-1685: “een
sterck welbetimmert Huijs & erve staende ende gelegen aende oostsijde vande Bachenessergraft,
belent ten noorden & oosten de brouwerije vande twee starren ende ten Suijden de gemeene gangh
...”
Bakenessergracht – Gang 14-02-1699: “drie Camers met haer erven staande & leggende achter
den anderen den eenen uijtcomende door een gangh op de bakenessergraft & d' andere twee over de
de plaets van St. anna in de Coksteegh, belent ten noord oosten 't Hofge … & de gangh naer de
bake= nessergraft … “
Bakenessergracht Wz – Gang 14-08-1743: “D 1165 … Een Huys metten Erve staande & leggende
aen de Westzyde vande Bakenessergragt … ten noorden seekere gang ...”, 03-09-1766: “D 1165 . …
een Huijs met den erve staande & gelegen aan de Westzijde van de Bake = =nessergraft … ten
noorden zekere gang ...”
Bakenessergracht Wz bij de Korte Jansstraat – Gang/Gemene Gang 19-07-1760: “D 1137. …
een Pakhuijs met den erve staende en gelegen aen de westzijde van de Bake = =nessergragt digt bij
de korte Jansstraat, belend ten zuijden Pieter de Nysse of zekere gang, ten noorden zekere gemeene
gang ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Jansstraat – Gang of Poort 21-01-1699: “een huijs metten
erve staande & leggende in de Corte St: Jansstraet … achterstreckende aen sekere gangh ofte poort
alwaer desen huijse Een vrijen uijtgang & waterloop door deselve Gangh is hebbende tot opde
bakenessergt ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Jansstraat – Gemene Gang of Steegje 07-01-1719: “een
huys metten erve Staande & Leggende inde Corte St= jansz: straat … agterstrekkende aan de
gemeene gangh offte Steegje uijt komende op de bakenesser grafft ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Janstraat – Poort 20-05-1722: “een Huijs metten Erve
staende & Leggende inde st Jan straat by de corte st. Janstraet hebbende een uijtgangh in een poort
uijt Comende opde Baeckenesser graft ...”
Bakenessergracht – Poort/Zeepziederij de Klok 01-02-1676: “een Camer metten erve, staende &
leggende achter de Zeepsiederije vande klock en uytgangh ofte Bruyckwaer hebbende door een
poort uytcomende opde Baeckenesser Gracht ...”
Bakenessergracht – Poort of Gang 19-05-1685 zie: Zeperij van de Klok
Bakenessergracht – Poort 07-11-1764: “E 1278 … Nog een Huijs of Kamer met den erve Staande
& gelegen in een Poort, uytkomende op de Bakenessergraft ...”
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Bakenessergracht bij 't Spaarne bij de Klerksteeg – Poort 30-04-1763: “E 1281 … een Huijs
met den erve Staande en gelegen op de Bakenessergraft bij 't spaarne, met een Uijtgang in de
Klerksteeg en een uijtgang in een poort op de voornoemde graft … achterstreckende aan de Huijzen
in de Klerksteeg ...”
Bakenessergracht Oz bij de Wildemansbrug – Poort 11-07-1759: “E 1280. … een Huijs en erve
staende en leggende aende oostzijde van de Bake = = nessergraft bij de Wildemansbrug op de hoek
van zekere poort ...”, 17-07-1762: “E 1280 + … een Huijs en erve staande en gelegen aan de
oostzijde van de Bakenessergraft by de wildemansbrug op de hoek van zekere poort ...”
Bakenessergracht bij het Spaarne – Poort 30-10-1762: “E 1281 … een Huijs met den erve
staande en gelegen op de Bakenessergracht bij 't spaarne, met een uijtgang in de Clerksteeg en een
uijtgang in een poort op de voornoemde gracht ...”, “E 1278 … Nog een Huijs of Kamer met den
erve, staande en gelegen in een Poort, uijtkomende op de Bakenes = = sergracht ...”
Bakenessergracht Zz bij de brouwerij de Passer – Poort/Gang of Plaats 10-10-1759: “H 3577
H 3576. … zijnde gemelde verwerij, perserije en erve mede staande en de leggende op de
Bakenessergraft aen de zuijdzijde in en ten eijnde van zekere poort, belend aen de eene zijde de
Brouwerij de Passer en aen de andere zijde de gang of plaats ...”
Bakenessergracht – Poort of gang zie: w.i.
Bakenessergracht – Poortje zie: w.i.
Bakenesserkerkhof (zie: Bram(m)ershofje)
Bakenessersteegje – Koudenhorn zie: PB
Bakkersgang (zie: Ex)
Bakkerslaan of Rozenprieel 08-04-1739: “de Gront van een Thuijn … staende ende leggende inde
Backers= laen of Roose prieel van outs genaamt de Roos … “
Bakkersplaats 10-08-1719 zie: Cavelotesteeg
Bakkersplaats – Cavelotesteeg 20-1.-1735: “Een huys metten Erve Staende ende leggende inde
Cavelotesteegh … ten westen de Backers-plaets ...”, 27-11-1738: “Een huijs met den Erve staande
& Leggende in de Cavelote steegh … ten westen de Baekers plaats ...”
Bakkerspoort 26-01-1719 zie: Groenepoort – Beeksteeg
Bakkerspoort – Hagestraat (zie ook: Ex) 30-12-1705: “negen Huysjens ofte Camers met hare
Erve, staende ende leggende bij & aende anderen in de Backerspoort uijtcomende in de Hagelstraet
achter ofte ten noorden streckende aende Huijsen staende in de Beecksteegh & ten oosten aende
Huijsen staende op de Burgwal ...” (F), 18-02-1744: “L 5316 … Vier huysjes of Kamers metten
Erve staande & leggende inde Hagelstraat … ten westen de Bakkerspoort ten noorden de
Groenepoort ...”, 31-07-1744: “L 5316 … Vier Huysjes of Kamers metten Erve staande & leggende
in de Hagelstraat … ten westen de Bakkerspoort ten noorden de Groenepoort ...”, “L 5316 …
Idem”, (15)-05-1726, 27-01-1733, 20-08-1737, 16-12-1739 zie: Kaarsenmakerspoort –
Hagestraat
Bakkerspoort – Korte Houtstraat 31-10-1764: “S 2096 + … een Huijs met den erve, genaemd de
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Blazende Engel, Staande en gelegen in de korte Houtstraat, belend ten westen de Bakkers poort ...”
Bakkerspoort – Korte Scheepmakersdijk 03-06-1717: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende op de Corte scheepma= kers dijk … ten suijden de Backers Poort ...”
Bakkerspoort 07-03-1760 zie: Otter- of Koralen/Kralensteeg – Korte
Scheepmakersdijk/Spaarne/Spaarnwouderstraat
Bakkerspoort – Spaarne op de Korte Scheepmakersdijk/Otter- of Koralensteeg 18-02-1762: “J
4493 … een Huijs en erve, staande en gelegen aan het spaarne op de korte scheepmakersdijk,
belend aan de Zuydzijde de Bakkers= =poort … met het hoek= =huijs van de otter of Koralesteeg
...”
Bakkerspoort – Korte Scheepmakersdijk P&S:(Kt= Scheepm: dijk 3 Juni 1717 blz: 109 Vo=
Bakkersteeg BS zie: Bakkumsteeg PB
Bakkerssteeg – Zijdgracht/Stadsvest 11-01-1687: “Een Camer metten Erve staende & leggende
opde Sijtgraft belent ten westen de Stadtsvesten … achterstreckende aende Backerssteegh ...”
Bakkerszak – Zijdgracht 18-05-1695: “een huijs met den erve, staende & leggende opde Zijtgraft
… achterstreckende aende backers sack...”
Bakkerszakpoort of Kavelotesteeg (zie: Ex)
Bakkerszaksteeg (zie ook: Ex) 06-04-1688: “Een huijs metten erve staende ende leggende inde
backers sacksteegh ...”, 30-01-1723: “een Huijs metten erve, staande ende leggende in de backers
Saksteegh ...”
Lange Plaats of Bakkerszaksteeg – Cavelotesteeg/Vest/Voldersgracht 09-05-1765: W. 3036 …
een Huijs met den erve staande en geleegen op de Lange plaets ofte Bakkers Saksteeg, uijtkomende
in de Cavelotesteeg en aan de vest, belent ten oosten aan verscheyde huijsen op de voldersGraft …
agterstrekkende aan verscheyde huysen in de Cavelote steeg ...”
Bakkerszaksteeg – Zijdgracht/Stadsvest 13-05-1682: “een Camer metten erve staen(de) &
leggende opde Zijtgraft belent ten westen de Stadts vesten … Achterstreckende Aende backers
sacksteegh ...”, 06-01-1734: “een huys metten erve, staande en leggende op de Sytgraft, belent ten
westen de Stadts vesten … agterstrekkende aen de Bakkers Saksteeg ...”, 25-10-1735: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende aen deser stads veste by de Sijtgragt … agterstrekkende aende
backerssaksteegh ...”
Bakkerszaksteeg – Stadsvest/Vest bij de Cavelotesteeg 09-08-1737: “Een huys metten Erve
staende ende leggende aande Vest by de Cavelotesteegh … agterstrek= kende aande
Backerssaksteeg ...”, 09-07-1749: “Een huijs met den Erven staande ende leggende in de Backers
saksteeg, Uijt = = komende aan deser stads vesten en in de Cavelootesteeg, belent ten Zuijden de
Korte plaats ...”, 24-01-1756: “een Huijs met den erve, staende ende leggende aen de vest bij de
Kaveloote steeg … ach= =terstrekkende aen de Bakkerszaksteeg ...”
Bakkerszaksteeg 12-02-1688, 09-12-1711, 14-05-1712, 07-12-1720, 08-05-1722, 29-12-1725 zie:
Cavelotesteeg
Korte Bakkerszaksteeg (zie: Ex)
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Bakkerszaksteeg of Korte Plaats – Gemene Gang 23-01-1675: “een Huijs metten erve met een
bequaeme weefwinckel staende ende Leggende Jnde Backer Sack stege ofte corte plaets [Backers
Sack steegh ofte corte plaets], belent ten oosten de gemene gangh … ten suijden de Corte plaets ...”
Bakkerszaksteeg op de Lange Plaats – Stadsvest – Gemene Gang 01-05-1680: “Een wel
doortimmert Huijs met den Erve staende ende leggende aen deser Stadts vesten, opde Hoeck vande
backers sack steegh opde lange plaets … ten suijden de gemeene gangh ...”
Bakkerszaksteeg anders genaamd de Lange Plaats – Vest 31-05-1690: “Een Huijs metten erve
staande & leggende inde backers sacksteegh, anders genaemt de lange plaats uijtcomen(de) aende
vest ...”
Bakkerszaksteeg – Zijdgracht/Stadsvest 05-11-1721: “een Huijs metten erve staende & Leggende
opde Sijd gragt, belend ten westen de Stads- vesten … agterstrec= =kende aende backers sacksteegh
...”
Bakkerszaksteeg – Stadsvest en Cavelotesteeg 13-09-1726: “Een Huijs metten erve, staande ende
leggende in de backers Sak steegh, uijtcomende aen deser Stads Vesten & in de Cavelote steegh ...”
Bakkerszaksteeg – Vest bij de Cavelotesteeg 01-10-1740: “Een Huys metten Erve staande ende
Leggende aen de Vest by de Cave= lootesteegh … agterstreckende aan de Backerssaksteeg ...”
Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht – Gang/Lange Plaats/Korte Plaats 22-05-1686:
“een huijs metten erve, 't welck in twee partijen wert bewoont staende & leggende inde backers
sacksteegh aende vest bij de volders graft … ten westen de gangh, ten suijden de langhe plaets &
ten noorden deCorte plaets … “
Bakkerszaksteeg – Zijdgracht P&S: Bakkerszaksteeg (Zijdgracht) 1733 blz: 98 Vo=
Bakkerszaksteeg – Zijdgracht/Stadsvest 23-04-1710: “een Camer met den Erve, staande ende
leggende opde Zijtgraft, belent ten westen de Stads Vest, … achterstreckende aen de backers
Sacksteegh ...”, 27-06-1720: “een Camer met den Erve, staande ende Leggende op de Zijtgraft,
belent ten westen de Stads vest … achterstreckende aende backers Saksteegh ...”
Bakkerszaksteeg op de Lange Plaats – Stadsvest – Gemene Gang 05-08-1721: “een Huijs
metten erve, staande & leggende aen deses Stads Vesten op de hoek vande Backers saksteegh op de
lange plaets … ten suijden de gemeene gangh ...”
Slopje genaamd de Bakkerszaksteeg – Vest hoek Cavelotesteeg 09-05-1708: “Een huys metten
erve, staende & leggende aende Vest op de Hoek van(de) Cavelotesteegh … aen 't slopje genaemt
de bac kers Saksteegh ...”
Bakkerszaksteeg – Stadsvest bij de Zijdgracht 30-05-1705: “Een huijs metten erve staende &
leggende aen deser Stads Vesten bijde Sijt graft … achter streckende aende backers Saksteegh ...”
Bakkerszaksteeg of Lange Plaats – Zijdgracht Nz 13-05-1716: “een huijs met den erve staande
ende leggende aande noordsijde vande zijtgraft … achterstreckende aende backerssak [doorgehaald:
steeg] ofte de Lange plaats ...”
Lange Plaats of Bakkerszaksteeg – Vest en Cavelotesteeg 13-05-1716: “Een huijs met den erve,
staande ende leggende op de Lange plaats off de Backerssak steeg, uijtcomende aende Vest en in de
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Cavelote steeg, belent ten Oosten aen verscheijde Huijsen op de Voldersgraft … achterstreckende
aen verscheijde Huijsen in de Cavelotesteegh [backerssak steeg of de Lange plaets] ...”
Bakkerszaksteeg anders genaamd Lange Plaats – aan de Vest bij de Cavelotesteeg 23-01-1711:
“een huijs metten erve, staende & leggende inde backerssaksteegh anders genaemt de lange plaets
uijtcomende aende Vest bijde Cavelotesteeg ...”, 31-05-1726: “Een huijs metten erve staande ende
leggende in de backers saksteegh anders genaemt de Lange plaats uijtcomende aen vest bij de
Cavelotesteegh ...” (F)
Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht – Gang/Lange Plaats/Korte Plaats 16-05-1724:
“een huys metten Erve staande ende Leggende inde bakkers Saksteeg aende vest byde volders gragt
… ten Westen de gang ten suyden de lange plaets ten noorden de Corte plaets ...” (F)
Bakkumsteeg – Poort – aan de Oranjeboom 06-03-1686: “een huijs metten Erve staende &
leggende inde baccumsteegh … Achterstreckende met een poort aende oran= =ge boom...”
Bakkumsteeg (o.a.) (zie ook: Ex en PB); (zie ook: Breegang, Oranjeboomsgang) 03-05-1726:
“een Huijs metten Erve, staande ende leggende in de Baccumsteegh, uijtcomende inde Sylstraet …
ten noorden de vlaamse blok ...”
Bakkumsteeg – Gang 18-08-1707: “een Huijs metten erve, staende & leggende in de baccumsteeg,
belent ten suijden en westen de brouwerije vande orange boom, ten noorden sekere gangh ...”, 2501-1744: “B 259 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Bakkumsteeg uytkomende
inde Zyl straat genaamt de Smits welvaaren belent ten Zuyden de gang ...”
Bakkumsteeg – de Oranjeboom zie: PB-Ov
Bakkumsteeg – Zijlstraat – Gang 19-11-1755: “B 250 … een Huijs en erve staende en leggende
in de Bakkumsteeg, uijtkomende in de Zijlstraet … achterstrekkende aen zekere gang ...”
Baljuws- of Quakelslaan (zie: K&T) 29-01-1684: “een Thuijn ende Huijsken daerinne … staende
& leggende aende noortsijde vande uijtterste laen buijten de St: Jans poort binnen de vrijdom deser
Stadt genaemt bailliuws ofte Quaeckels laen, belent ten westen de Erffgenamen van Cornelis Ger =
ritsz quaeckel … ten Suijden de Laen ofte Heerewegh … “
Balt Joppenpoort – Jansstraat 21-03-1730: “twee Huijsjens ofte Camers staende nevens den
anderen in de Balt Joppen poort uytcomende in de Janstraet ...”
Balte Joppenpoort – Sint Jansstraat 30-04-1718: “een Huijs metten Erve staende ende Leggende
inde Balte joppenpoort uytComende in de St. Janstraat ...”
Balten Joppensteeg of -poort – Sint Jansstraat 31-03-1695: “een huijs ofte twee Camers met hun
erve staande & leggende inde balten joppen steegh ofte poort uijtcomende inde St: jans straet,
belent ten oosten Het glashuijs ...”
Balte Joppen(s)steeg of -poort – Sint Jansstraat -04-1708: “Drie Camers met hare erve, waer
van twee sijn staende ende leggende in de balte joppens steegh ofte poort uijtcomende in de St
Jansstraet, en de derde Camer, in de Cuijpers poort uijtcomende aende Vest bijde turff mart [balte
joppens poort jansst Cuijpers Poort Turfsmarcts vest] ...”
Baltenspoort 03-06-1690: “een Huijs metten erve staende & leggende in sekere poort ofte Gangh
uijtcomende op de bakenessergraft … achterstreckende aende huijsinge vande baltens poort ...”
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Baltepoort 29-11-1743 zie: Smidspoort – Bakenessergracht
Balten(s)poort – Jansstraat 22-10-1755 zie: Branderspoort – Bakenessergracht, 07-05-1756:
“D 1073. … een Huijs met den erve, zijnde een ordinaris genaemd Cheval Blanc of Witte Paerd,
staende en leggende aen de zuijdzijde van de Balten poort, uijtkomende in de Jansstraet …
achterstrekkende aen de huijzen in de Lange of Kloppenpoort ...”, 25-01-1764: “D 1079. … Een
Huijs en erve, voorzien onder anderen met een Pakhuijs dat uijt = = komt in de Balten poort,
Staande en gelegen aan de oostzijde van de Jans Straat, het Zesden Huijs bezuijden de korte
Jansstraat … achter = = Streckende en uijt komende in de Branders en Baltens= = poort ...”, 23-041766: “D 1079 + … een Huijs en erve, voorzien onder anderen met een Pakhuijus dat uijtkomt in de
Balten poort, Staande & gelegen aan de Oostzijde van de Jansstraat, het Zesde Huijs bezuijden de
korte Jansstraat … achter= = Streckende en uijtkomende in de Branders en Baltens= = poort ...”
Baltenspoort – Sint Jansstraat 15-01-1716: “2 Camers met hare erven in de baltens poort
uijtcomende in de St Jans st(raet) ...”
Baltenspoort – Jansstraat Oz 19-05-1733: “Een Huys metten Erve staande & leggende aen d
oostzyde vande Jansstraet … hebben de dese huysen twee uytgangen d eene gang uytkomende op
de Bakenes sergragt en d andere in de Baltenspoort ...”
Balte(n)steegje – Sint Jansstraat 13-02-1677: “twee camers metten erve staende & leggende
aende noortsijde vant Baltesteegie uytcomende Jnde St. Jans straet ...”, 18-02-1693: '”Twee Camers
metten erve staende ende leggende aende noortsijde van 't balten: steegje uijtcomende inde St:
Jansst(raet) ...”, 14-08-1700: “twee Halve Camers metten Erve, staande ende leggende aande
noordsijde van't baltensteegje uijtcomende in de St: Jansstraet ...”
Baltespoort – Jansstraat (zie: Ex)
Balt Joppenpoort – Sint Jansstraat 12-05-1711: “twee huijsjes ofte Camers staende nevens den
anderen inde Balt joppen Poort uijt comende inde st Janstraet ...”
Baltensmidssteegje – Sint Jansstraat 23-12-1713: “een huijs met den erve staande & leggende in
't baltensmiths steegjen uijtcomende in de St: Jans straet [baltensmits steeg jen] mette helfte vant
voorn steegjen, voor soo verre t voorn Huijs strekt en vorder niet ...” (F)
Baltensteegje 19-06-1694 zie: Jochem Baltenssteeg(je) – (Sint) Jansstraat
Baltespoort – Sint Jansstraat 18-12-1737 [24-01-1738] : “een huys metten Erve, Staande en
Leggende in de St. Jans-straat, met twee uytgangen … en een in de Baltespoort … staande in de
Poort uijtkomende op de Bakenesser= gragt ...”
Baltuspoort 24-05-1730: “een huys met den erve Staande ende Leggende inde baltus poort ...”, 3012-1739, 12-09-1755 zie: Gang van de Smidspoort anders genaamd de Branderspoort –
Bakenessergracht, 23-08-1763 zie: Branderspoort – Bakenessergracht
Baltuspoort – Jansstraat Oz 05-08-1763: “D 1075 + … een Huijs of twee Kamers met den erve,
Staande en gelegen aan de Noordzijde van de Baltuspoort, uijtkomende aan de Oostzijde van de
Jansstraat bij of benoorden de Kloppe poort, belend aan de Oostzijde het Stads Magazijn ...”
Baltuspoort – Sint Janstraat 21-05-1738: “een huys metten erve, Staende & leggende in de St.
Janstraet: belent ten Zuijden de Baltus poort waer in desen huijse een uijtgang en Bruijkwaer heeft
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...”
Baltuspoort – (Sint Jansstraat) zie: PB
Baltuspoort zie: w.i.
Bannesteeg – Gemene Gang 11-01-1702: “een huijs met den erve, getekent no: 3 uytcomende door
Een gemeene gangh met no: 4, ende 5, in de bannesteegh ...”, 16-05-1702: “een Camer met de erve,
getekent no: 4 uijtcomende door een gemeene gangh met nos: 3 en 5, inde bannesteegh ...”, Een
huijs metten Erve, staande ende leggende in de bannesteeg get: no: 5, belent ten suijden de gangh
gemeen met nos: 3 en 4 ...”, “een huijs metten erve staande & leggende in de bannesteegh get: no: 7
...”,
20-08-1704: “een huijs met den erve, uijtcomen de door een gemene gangh in de bannesteegh …
achterstreckende tegens de gemene plaets van(de) gewesene Brouwerije van't Trompet ...”, 15-121706: “een huijs met den Erve, uijtcomende door een gemene gangh in de bannesteegh …
achterstreckende tegens de gemeene plaets vande gewesene brouwerije vant Trompet ...”
Bannesteeg – Uitgang 15-11-1703, 22-12-1725 zie o.a.: Poort van de Schans van Blokzijl, 17-051704, 15-05-1717 zie o.a.: Blokzijlderpoort – Koudenhorn
Bannesteegje – Klerksteeg/Koudenhorn 14-11-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde Clercksteeg opde Hoeck vant bannesteegje ...”, 11-12-1685: “een huijs met den Erve
int bannesteegje uijtcomende opde kouden horn & Jnde klercksteeg ...”
Bannesteegje (zie ook: Ex en PB-Ov)
Bannesteegje – Gang of Poort van de gewezen brouwerij van de Trompet 15-01-1716: “een
Pakhuys met een Camer … staende & leggende in sekere gang ofte poort van(de) gewesene brou
werije van't Trompet, uijtcomende op 't Spaerne & in 't bannesteegje...”, 21-02-1721: “een pakhuys
met drie Camers … staande ende Leggende in Seekere gangh ofte Poort vande gewesene Brouwerij
vande Trompet uijtkomende op het Spaarne en int banne steegie … staande in de gangh vant
Lootgieters gild ...”, 23-04-1728: “een Pakhuijs met drie Camers metten erven, mitsgrs. Een Thuijn
daer agter, Staende en de Leggende in Seekere gang, ofte poort van de geweesene Brouwerije van
de Trompet uytkomende op het Spaerne en in 't Bannesteegje ...”, 18-01-1741: “Een Camer met den
Erve getekent No: 4, uytkomende door een gemeene gang met No: 3 en 5 inde Bannesteeg …
agterstrekkende aande Gemeene plaats vande Geweesene brou werye den Trompet ...”
Kerkhof van het Barrevoetzustersconvent 22-03-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende aende oostsijde van(de) vol= dersgraft alwaer vriesland uijthangt … achterstreckende
Aent kerckhoff vant barrevoetsusters Convent ...”
Barrevoetzusterssteeg – Vrije Gang 27-04-1694: “een Huijs met den erve, staende & leggende
inde barrevoet susterssteegh, aldernaest Het Hoffge vanden Heer van alckemade, in sekere vrijen
gangh ...”
Barrevoetzuster(s)steeg – Poortje 05-11-1726: “Een huys metten erve, staande & leggende in een
poortje uijtcomende in de barrevoet sustersteeg belent ten oosten 't roomse hofje …
achterstreckende aen de Cluveniers doelen ...” [barrevoet suster steeg in een gang]”, 12-02-1727:
“een Huys metten erve, staende ende Leggende in een Poortie uytcomende in de Barrevoet Susters
steeg, belent ten oosten 't Roomsche Hofje ...” [Poortie in de Barrev. Susters steeg uijtkomen(de):]”,
01-08-1743: “W 2985 … Een Huys metten Erve staande & leggende in een Poortje uytkomende
inde Barrevoeterssusterssteeg belent ten westen & noorden t Roomse hoffje ...”
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Barteljorisstraat Oz tussen de Markt en de Schoutensteeg – Poort van de erfgenamen van
Johannes van de Rijp 05-06-1714: “een huijs met den erve, staande & leggende in de Battejorisst
aende oostsijde tusschen de mart & de Schoute steegh … ten suijden de Poort vande Erffgen van
Johannes vande rijp ...”
Hemel(s)poort of vanouds genaamd Bartholomeus de Gortersteeg – Schagchelstraat 27-041695: “een huijs met den erve, staande & leggende in de schachelstraet opde Hoek vande Hemels
poort ofte van outs genaemt bartholomeus de gortersteegh … een Camer met den erve daerse op
staet, achter het voorsz huijs gelegen, staende in de voorsz poort ofte steegh uijtgaende inde voorsz
schachelstraet ...” (F), 12-04-1713: “een huijs met den erve staende Ende leggende in de
Schacchelstraet opde Hoek vande Hemels poort ofte van outs genaemt de bartholo meus de
gortersteegh die ten suijden nevens desen huijse is gaande … En dan nogh een Camer metten erve,
daerse op staet achter het voorsz huijs gelegen, staende in de voorsz poort ofte steegh uijtgaende in
de voorsz schacchelst(raet) … “ (F)
Bartholomeus de Gortersteeg – Schagchelstraat P&S: Bartholomeus de Gortersteeg (Schachgelstr) 2
Mei 1586 pag 184-, Idem (Schagchelstraat) 22 feb: 1589 pag: 98 –
Bartelomsteegje BS zie: PB
Basaardensteeg 28-07-1695: “Een huijs met den erve, staande & leggende in de basaerdensteegh
...”
Basaerdensteeg of Basaertsteeg, ook wel Walentuyn genoemd O (blz 127) [zie: PB, PB-Ov en
K&T]
Basaarden- of Walentuinstraat (zie: K&T, PB-Ov.) (o.a.) 18-04-1683: “een huijs metten Erve
staende ende leggende inde basaerden ofte walethuijnsteeg ...”, 01-06-1701: “een huijs met den
erve, staande & leggende in de basaerden ofte Waletuijnstraet … achter streckende aen 't kerkhof
...”, 05-01-1704: “een huijs met den erve, staende ende leggende in de basaerden ofte
Walenthuijnstraet ...”, 05-11-1712: “een huys metten erve, staande & Leggende in de Basaerden
ofte Walethuijnstraet ...”, 05-06-1720: “een huijs metten erve, staende & leggende in de basaerden
ofte wale tuijn straet ...”
Bastertpijp 13-12-1684: “een huijs metten Erve ofte Camer staende & leggende inde noorder
schoolsteeg belent aen(de) nieuwe Camer vande Huijsinge vande bastert pijp …”, 23-12-1684: “een
Huijs metten erve staende & leggende inde Suijder School steeg … achter streckende aende
herberge de bastertpijp … “
Bastaertpijpsteeg e.a. O zie: PB
Nieuwe Straat van de Bastertpijpstuin – Proosten- of Morinnesteeg 25-01-1716: “een huys met
den erve, staande ende leggende in de Proosten ofte moerinnnesteegh die onder den huijse gaende
belent is ten westen, ten suijden de nieuwe straet vande Bastertpijpsthuijn ...”
Bastertpijptuinstraat 30-07-1695: “Een Huijs met den erve, staande & leggende inde bastert-pijpthuijnstraet ...”
Bastertpijptuinstraat – Morinnesteeg (zie ook: PB) 29-04-1710: Een huijs met den Erve, staande
ende leggende inde Bastert pijp thuijnstraet uijtcomende in de moerinnesteegh ...”
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Bastaardpijptuinstraat – Morinnesteeg P&S: Bastaardpijp-tuinstraat “ (Moerinnesteeg) 29 april
1710Basterpijptuinstraat of Zaksteeg – Morinnesteeg 14-10-1730: “een Huys metten erve, staande
Ende Leggende in de Basterpijp thuijn = Straet ofte Saksteeg uytkomende in de moerinne = steeg
...”, 04-02-1738: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde Basterpyp thuijn straet of Sak
steegh, uytkomende inde Moerinne steeg ...”
Bastertpijptuinstraat of Zaksteeg – Proosten- of Morinnesteeg 28-04-1696: “een huijs met den
erve, staande & leggende inde bastert pijp thuijnstraet ofte Saksteeg uijtcomende inde proosten ofte
moerinnesteegh ...”
Basterdpijpzaksteeg – Morinnesteeg 24-12-1683: “Een Huijs metten erve staende & leggende
inde Bastert Pijp Sacksteegh uijtcomende inde moerinnesteeg ...”
Baster(t)pijp(s)zaksteeg – Morinnesteeg (zie ook: PB) 08-05-1680: “een huijs met den Erve
staende & leggende inde basterpijp Sacksteegh, uijtcomende inde Moerinnesteeg ...”, 23-07-1718:
“een Huijs met den erve, staande & leggende in de bastert Pijps Saksteegh, uijtcomende inde
moerinnesteeg … “, 18-01-1719: “een huijs met den erve staende Ende leggende inde Bastert pijps
Saksteegh uijtcomende inde moerinnesteegh [Basterd Pijp Saksteeg inde moerinne steeg] ...”, 2401-1722: “Een Huijs met den Erve staande & Leggende in de baster pyps Sacksteegh uyt koomende
inde moerinnesteegh ...”, 07-12-1725: “een Huijs metten erve, staande & leggende in de baster pijp
saksteegh, uijtcomende in de moerinnesteegh ...”, 04-02-1738: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Basterpyp thuijn straet of Sak steegh, uytkomende inde Moerinne steeg ...”, 16-121751: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Bastert Pypsaksteeg uijtkomende in de
Moerinnesteeg ...”, 20-03-1762: “C 680 een Huijs en erve staande & gelegen aan de Zuijdzijde van
de Bastert pijp Zaksteeg uijtkomende in de Moerinne steeg ...”
Basterdpijpzaksteeg – Morinnesteeg P &S: Basterdpijp-zaksteeg (Morinnesteeg) 1721- blz: 51Hofje van (St.) Bavo zie: PB
De Beek 31-12-1689: “een Huijs metten erve staende & leggende opde beecq, genaemt de lepelaar
belent aende eene sijde deser Stads Nieuwe halle, aende andere sijde Cornelia 't groenwijff ...”
De Beek 25-11-1724, 15-02-1729, 11-08-1762 zie: Het Bonte Kalf – Oudegracht bij de
Jacobijnebrug
De Beek – Damstraat 25-09-1728: “een huys metten Erve staende ende leggende inde Damstraet
… agterstrecken= de aande Beek ...”, 03-05-1747 zie: Beekpoort, 28-01-1767: “H 3706.+ … een
Huijs en erve, genaamd de wijn pers, zijnde een Broodbackerij Staande en gelegen in de Damstraat
… achterstreckende aan de Beek ...”
De Beek – Grote Markt Zz bij de Koningstraat 01-05-1766: “A 11.+ … een Huijs en erve, van
ouds genaamd het stad Huijs van Haarlem, Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de groote
Markt bij de Koningstraat … achter= =streckende aan de Beek ...”
De Beek – Jacobynestraat 07-05-1732: “een Huys metten Erve Staande & leggende in de
Jacobynestraat … ten westen de Poort van Philip Hendrix agterstreckende aen de Beek ...”
De Beek – aan het Kerkhof 23-05-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende opde
beecke aent kerckhoff … “, 30-04-1692: “een Huijs metten erve staende ende leggende opde beecq
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aen't kerckhoff ...”
De Beek – Kerkhofstraat 04-06-1715: “een Huijs en Erve staende & Leggende opde beeck inde
kerckhoff straet ...”
De Beek – Kerkstraat 10-02-1677: “de helfte van een Huys metten erve staende & gelegen opde
beeck Jnde kerckstraet … “, [06-02-1697/12-12-1696]: “... Huijs met den erve, staande & leggende
in de kerkstraet ofte opde beecke tegens over de Vleesch hal ge= naamt de raap...”, 22-09-1700:
“Een huijs metten erve, staande & gelegen op de beecq in de kerckstraet ...”, 25-09-1700: “Een
huijs metten erve, staande ende leggende opde beecq in de kerkstraet ...”, 22-06-1728: “een Huijs
metten erve Staende & Leggende in de Kerk Straet ofte op de Beeke tegens over de vleeshal
genaemt de Bosse Koek ...”
De Beek – Koningstraat 05-08-1729 zie: Beeksteeg – Koningstraat
De Beek – Koningstraat – Poort 18-06-1740: “Een huijs metten Erve staande ende leggende opde
Groote Markt aan de Zuydzyde genaemt de Vyge= boom, met een Huysje daar agter uytkoomende
inde Koningstraat … streckende vant huysje staande op de Beek … tusschen beyden de huysjes op
de Beek staande gemeen … met een vrye bruykwaar van een uytgang langs de Beek door de poorte
uytkomende inde Kooningstraat … “
Poort op de Beek – Koningstraat 03-05-1698: “een huijsje metten erve, staende & leggende in de
Coningst(raet) in de poort opde beecq get no: 2 ...”
De Beek – Marktveld bij de Koningstraat 19-01-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende aent marcktvelt bijde Coningst(raet) … achterstreckende aende beecq ...”
De Beek zie ook: Nobelpoort – Nobelstraat 27-04-1685, 07-10-1694, 25-05-1703, 21-09-1720
zie: Idem
De Beek – Nobelstraat 10-07-1675: “de helfte van een huijs metten erve staende & leggende Jnde
nobelstraet opde Hoeck vande Beeck … achterstreckende aende voorsz Beecq ...”, 23-11-1675: “de
helfte van een huijs metten Erve staende & Leggende Jnde nobelstraet opde hoeck vande Beeck …
achterstreckende aende voorsz Beeck ...”, 08-09-1730: “een huys metten erve, Staende & leggende
inde Nobelstraet … ten noorden de Beeck ...”
De Beek – Oudegracht (zie ook: PB) 03-05-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende
opde oudegraft opde Hoeck vande beeckbrugh belent ten noorden de Beecq ...”, 10-03-1691: “Een
Huijs metten Erve staende ende leggen(de) …. uijtcomende door Een gangh tot op d' oude Graft …
achterstreckende aende Beecq ...”, 22-12-1694: “een huijs met den erve, staende & leggende opde
oude graft bijde beecq ...”, 23-07-1707: “een huijs metten erve, mits gaders een verwerije …
staende ende gelegen opde oude gragt op de Hoek vande beecq … “, 07-09-1714 zie: Poort van 't
Kalf, 20-04-1729: “een Huijs metten erve staende ende Leggende op de oude gragt op de hoek
vande Beek ...”, 20-11-1751 zie: Het Bonte Kalf – Oudegracht, 05-02-1762: “een Pakhuijs en erve
daar boven een Koornzolder midsgaders drie wooningen, staande en gelegen op de Oude graft op de
hoek van de Beek ...”, 30-10-1764: “V 4274 … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de
oostzijde van de oude graft tusschen de Beek en Jacobijne straat … “, 18-04-1765: “2e. N get. B.
178 Fo: 3 . + … een dubbeld Huijs en erve, Staande en gelegen aan de Zuijd = = zijde van de
Zijlstraat over de Zoetestraat … met een Poort of uijtgang aan de Oude graft … achterstreckende
aan het ledige erf van het Huijs aan de Beek ...”
De Beek – Spekstraat 15-06-1729: “Een huijs inde Spekstraat opde beek, tegen over de groote
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Houtstraat [gat vande grote houtst(raet] ...”
Beekje – Koningstraat (zie ook: PB) 02-05-1727: “een Huijs metten erve staende & leggende in de
Coninghstraet op de hoek van't beekje, met een vrye uytgang over deselve … ten Zuijden het
Beekje ...”
Beekje – Nobelstraat zie: PB
Beekje – Oude Gracht zie: PB
Beekpoort – Damstraat 03-05-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende voor aan in
de Damstraat … ten Zuijden de Beek, ten westen aan de Beekpoort ...”
Beekpoort – Koningstraat (zie ook: PB) 05-05-1745: “Een Huys metten Erve staande en leggende
inde Beekpoort uytkomende inde Koningstraat ...”, 05-11-1749: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in de Koningstraat bij de groote Markt, belent ten Zuijden de Beekpoort waar in dat
huijs een vrije Uijtgang heeft ...”, 24-10-1761: “V 4159 … een Huijs met den erve staande en
gelegen in de Koning straat op de hoek van de Beekpoort … “
Kooningstr Beekpoort zie: w.i.
Beekpoort tussen Oude Gracht en Koningstraat P&S: “Beekpoort” (tusschen oude gracht en
Koningstraat)
Beeksteeg (zie ook: Ex, PB)
Beeksteeg/-straat (zie ook: Gelderse Blom, Groenepoort, Kleine Beeksteeg(je), Nauwe
Beeksteeg(je), Nieuwe Beeksteegje, Nieuwe Plaats/Nieuwe Plaats of Gang, Nieuwe Poort,
Olifantstuin, Otterspoort, Slikpoortje)
Beeksteeg – Gang 15-10-1692: “een Camer metten erve staande ende leggende inde beecqsteegh
… achterstrekkende aen Een gangh … tot inde Hagelstraet ...”, “een halff Huijs & twee halve
Camers metten Erve, staande ende leggende het huijs inde beecksteegh & de Camers achter deselve
… ende de Oliphants Thuijn ten Suijden ...”, 31-12-1760: “L 5285 … een Huijs en erve van ouds
genaemd de Zon, staende en gelegen aen de Westzijde in de Beeksteeg op de hoek van zekere gang
...”
Beeksteeg – Gang/Poort 07-09-1714: “een huijs met den erve, staande & leggende opde Burgwal,
bijde Beecksteegh … en de poort uijtcomende met een gang in de beecksteeg, waer door dit Parceel
een uijtgang heeft ...”
Katten- of Beeksteeg – Hondensteeg – Gang 06-07-1686: “twee huijsen met hunne erve staende
ende gelegen het eene inde hondesteeg opde hoeck vande katte ofte beecksteegh, belent aende eene
sijde deselve beecksteeg daer dese huijsinge een vrije uijtgang in heeft … & 't andere mede inde
selve katte ofte beecksteeg achter 't voorsz huijs … met een gemeene gang achter streckende met
het plaetsje ...”
Beeksteeg – Gemene Gang 30-01-1683: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde
beecksteegh, uijtcomende opde Burgwal & Jnde Haegelstraet belent ten oosten de gemene gangh...”
Beeksteeg – Poort 30-05-1682: “Een Huijs metten Erve staende & leggende in seeckere poort
uijtcomende inde Beecksteeg ...”, “een huijs met den erve Staende ende leggende in seeckere poort
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uijtcomende inde beecksteeg getekent met no: 2 ...”, “een huijs metten erve getekent met no: 4
staende & leggende inde Beecksteegh, belent aende eene sijde de poort daerde AchterCamers in
staen … nogh een Camer metten Erve geteeckent met no: 3 staende & leggende in seeckere poort
uijtco= mende inde Beecksteegh ...”, “een Camer met den erve getekent met no: 4 staende &
leggende inde selve poort uijtcomende inde beecksteegh ...”, “Een Camer metten Erve getekent met
no: 5 staende & leggende in seeckere poort uijtcomende inde Beecksteeg … aende andere sijde de
huijsinge opde Burgwal ...”, “... get: no: 6 ...”, “... getekent no: 8 ...”, “Een huijs metten Erve
staende & leggende inde beecksteegh dat in twee partijen bewoont wert get: met no: 5 belent aende
eene sijde de poort daer de AchterCamers in staen ...”, 08-05-1683: “een huijs metten erve met een
eijgen poorte daer besijden aen gelegen staende ende leggende inde beecksteegh ...”, 09-05-1759:
“L 5309 . … een Huijs en erve staende ende leggende in de Beeksteeg by de Hagelstraat, op de
hoek van zekere poort ...”, 15-10-1760: “L 5278 … een Huijs en erve staende en gelegen in de
Beeksteeg met een poort daer bezijden aen gelegen ...”, 23-05-1765: “L: 5273 … een Huijs en Erve
Staande en geleegen in de Beeksteeg met een vrije uijtgang in de Hagestraat … agterstrekkende aan
Zeekere Poort ...”
Beeksteeg poorten (2x) zie: w.i.
Beeksteeg – Koningstraat 05-08-1729: “een huys metten Erve staende ende Leggende inde
Coningstraet op de hoek vande beeksteegh, loopende de beek onder deesen huysen ...”

Beeksteeg of -poort – Koningstraat 28-05-1760: “A 10. … een Huijs en erve, staende en gelegen
aen de zuydzijde van de groote markt bij de Koningstraat van Ouds genaemd jerusalem …
achterstreckende aen de Beeksteeg of poort, uytkomende in de koning = = straet ...”
Beeksteeg – Poortje 31-05-1726: “een huys metten erve, staende & leggende in de beeksteeg …
achterstreckende aen een poortie daerinne desen Coper een vrijen uijtgangh heeft tot in de
Hagelstraet ...”
Beeksteeg of Schipperssteegje 25-05-1700: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
beecksteegh ofte het schippers steeghje ...”, 27-01-1761: “L 5222 … een Huijs met den erve staende
ende gelegen in de Beek of schipper steegje ...”
Beeksteegje 01-06-1695: “een huijs met den erve, staende & leggende in de Hondesteeg, achter
uijtcomende in de Cattesteeg, belent aande eene sijde het beeksteegje ...”
Kleine Beeksteegje
Beek- of Schipperssteegje 06-08-1707: “een Huijs metten erve staende & leggende in de Beeck
ofte Schippersteegje ...”, 05-05-1716: “een Huys metten Erve staende ende Leggende inde Beeck
off Schippers steeghje ...”
Beek- of Schipperssteegje P&S: het Beeck – of Schipperssteegje 5 Mei 1716Beekstraat i.h.a. zie: Beeksteeg
Beekstraat (02-01-1640 zie ook: Slikpoortje)
Beekstraat – Gemene Poort of Gang 20-01-1673: “twee huysen metten erve, staende ende
Leggende inde Beeckstraet … ende ten oosten de gemene poort ofte gangh daer dese huysen een
uytgangh inne hebben ...”
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Beengang – Achterstraat (zie: Ex)
Beffe(n)poort – Achterstraat zie: PB
Begijnensteegje (o.a.) 07-05-1710, 19-03-1712, 09-05-1714 zie: Begijnhof bij 't Begijnensteegje
– Vrije Uitgang
Begijnhof (zie ook: Ex, PB); (zie ook: Clarissenpoort, Walenhofje, Walenplaats,
Begijnhof Oz – Gang 28-10-1763: “D 1040 … een Huijs met den erve Staande en gelegen op het
Bagijn hof aan de oost = =zijde … ten Zuijden zekere gang met een vrije uijtgang daar in ...”
Begijnhof – Gangetje of Steegje 24-09-1689: “een Huijs metten erve get: no: 4. staende ende
leggende op 't bagijnhoff, op't pleijn … ten oosten seker gangetge ofte steegje ...”
Begijnhof – Poort 11-07-1676: “een Huijs metten Erve mitsgrs: noch seeckere woninge daer annex
staende & leggende opt Bagijnhoff voor desen geteeckent No:P 4 synde eertijts geweest een
gedeelte van het Clarisse Convent hebbende sijn uijt Ende Jngangh door een poorte opt voorsz
Bagijnhoff als oock mede Jnde corte Bagijnestraet werdende in drie partijen bewoont … “
Begijnhof – Poort 17-12-1766: “D 1015 … een Huijs met den erve Met nog een Huysje daar achter
dat apart verhuurd kan werden, Staande & gelegen op 't Bagijnhof … ten Noorden zekere Poort ...”
Begijnhof Oz bij of achter de Waalse Kerk – Poort 22-01-1766: “D: 1016.+ … een Huijs en Erve
Staande en geleegen aan de oostzijde van het Bagijnhof bij of achter de walsche kerk, belend ten
zuijden zeekere Poort … “
Begijnhof bij 't Begijnensteegje – Vrije Uitgang 07-05-1710: “een huijs metten erve staende &
leggende in 't bagijnesteegje … achterstreckende aen de vrijen uijtgangh die desen huijse heeft tot
op't bagijnhoff ...”, 19-03-1712: “een Huijs met den erve, staande ende leggende op't bagijnhof opde
Hoek van't bagijnesteegje ...”, 09-05-1714: “Een huijs met den erve, staande ende leggende in 't
bagijnesteegje … achter streckende aende vrijen uijtgangh die desen huijse heeft op 't bagijnhoff …
“
(Grote) Begijnhof – Gemene Steegje 11-12-1709: “Een huijs metten erve staende ende leggende
op het Grote bagijnhoff get: volgens den obdragtb: in dat den 27e: april 1663 met no. 2 … aende
andere sijde 't Gemene Steegje achterstreckende aende Plateel backerije ...”
Begijnensteegje zie: PB-Ov
Belegspoort 17-06-1728 zie: Kuiperspoort – Achterstraat
Gang (of Poort) van het Beleg van Haarlem – Hondensteeg 23-12-1676: “een huys metten erve
staende & leggende jnde Hondesteegh … ten oosten de gangh vant huys vant belegh van Haerlem
… “, 12-03-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde Hondesteeg met een Camer daer
Achter getekent met no: 3 belent aende Eene sijde de gangh ofte poort vant Huijs 't belegh van
haerlem aende andere sijde sekere gemeene gangh waerdoor de Camer een vrijen bruijckwaer heeft
… “, 12-03-1681 zie: Hondensteeg – Gemene Gang of Poort, 24-05-1681 zie: Hondensteeg –
Gang/Gang of Poort/Poort, 20-12-1681: “een Camer met den Erve staende & leggende in een
gangh uijtcomende inde hondesteegh belent ten noorden de gemeene gangh genaemt 't belegh van
haerlem ...”, 15-04-1682: “een huijs metten Erve staende & leggende inde hondesteegh … belent
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aende oostsijde de poort van t belegh van haerlem aende suijtsijde de hondesteegh ...”, 28-05-1687:
“een huijsje ofte Camer metten erve staende ende leggende in een gangh uijtComende inde Honde
steegh, belent aende eene sijde Het belegh van Haerlem ...”, 13-01-1691: “een huijs ofte Camer,
staende inde Gangh uijtcomende inde Hondesteegh get: no: 6 … achterstreckende aen't belegh van
Haerlem, mette gemeenschap vande gangh ...”, 30-03-1707: “seker Erve, leggende in de hondesteeg
… ten oosten de gangh van't belegh van Haerlem ...”, 06-05-1710, 20-06-1711, 17-03-1723, 08-031724 zie: Hondensteeg – Gang/Gang of Poort/Poort , 15-07-1713: “een Camer met den erve,
staande ende leggende in een gang genaemt het belegh van Haerlem uijtco mende in de
Hondesteegh [in Een gang inde Hondesteeg] in welke gang dese Camer een vrijen bruijkwaer en
uijtgang is hebbende ...” (F), 24-05-1729: “een Camer metten erve, Staende & leggende in een
gemeene gang uytcomen(de) inde Honde steeg … achterstreckende aen 't huijs genaemt 't Belegh
van Haarlem ...”, 26-08-1730: “een Camer metten erve, staende & leggende in een gemene gang
uytcomende inde Hondesteeg … aghterStreckende aen't huys genaemt 't beleg van Haarlem ...”, 0112-1730: “een Camer metten erve, Staende ende Leggende in een gang genaemt het Beleg van
Haarlem uyt komende inde Hondesteeg ...”, 19-02-1749: “K 5057 … Nog Een Huys met den Erve
staande ende leggende in een gang genaamt 't beleg van Haarlem, uijtkomende in de hondesteeg
...”, 08-03-1766: “K: 5057+ … een Huijs met den erve Staande en gelegen in een gang, genaamd
het beleg van Haarlem, uijtkomende in de Hondesteeg, in welke gang dezen Koper een vrije
bruijkwaar en Uijtgang heeft … achter= =streckende aan 't roomsche armenhuijs ...”
Belegspoort 06-08-1762 zie: Stratenmakerspoort – Hondensteeg
Belslaan – Kleine Houtweg 15-02-1681: “een schoone welbeplante Thuijn … gelegen jnde
belslaen uijtcomende opde Cleijne houtweg ...”
Bereiderstraat (zie ook: K&T, Ex, PB-Ov.)
Bereiderstraat – Nieuwe Gemaakte Straat – Eigen Uitgang en Poort 26-04-1681: “een Huijs
metten Erve staende ende leggende jnde bereijderstraet … achter streckende aende nieuwe
gemaeckte straet ofte de Stadts wateringh met een eijgen uijtgangh & poort … “
Bereiderstraat – Steeg van Lodewijk van der Helft 19-06-1686: “een huijs metten Erve staende
ende leggende inde bereijderstraet bijde raempoort … achterstreckende met een vrije uijtgangh ende
waterlosinge doorde Stege van loduwijck vander helft, tot inde Nieuwesteeg ofte Corte raemstraet
...”
Bernhardsteeg – Achterstraat 31-05-1695: “Een huijs met den erve, staande & leggende inde
achter straet op de Hoek vande bernhardsteeg met een uijtgang in deselve steegh ...” (F)
Beulspoort – Spaarnwouderstraat O zie: PB
Bezemsteeg P&S: “Besemsteeg” 1733 blz: 113 Bezemsteeg(je) – Grote Houtstraat/Stadsvest/Vest (zie ook: Ex, PB) o.a. 21-02-1674: “een
Camer metten erve daerse opstaet & leggende Jn de Besemstege ...”, 12-05-1677: “een huys metten
erve staende & leggende Jnt besemsteegje uijtgangh hebbende Jnde groote houtstraet & aen deser
Stadts veste ...aende Zuijtsijde de stege ...”, 08-02-1679: “Een huijs met den Erve staende &
leggende inde grote houtstst: opde hoeck vande vest, daer de son uijthangt … en 't besemsteechje
...”, 10-05-1684: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde grote Houtstraet opde hoeck
vande besemsteeg ...”, 01-05-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende aende oostsyde
vande grote Houtstraet aen deser Stadts vesten … achterstreckende aen 't besemsteegje alwaer
desen huijse een uijtgang Heeft ...”, 08-05-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende aen
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deser Stadts vesten tusschen de grote houtpoort & t kleijn heijligeland opde hoeck van't besem
steegje, belent ten westen de voorsz stege ...”, 15-04-1690: “een huys metten erve staende ende
Leggende jnde besemstege … uytgaende jnde grote houtstraet & deser stede vesten [besemsteegh
uijtgaende inde Groote Houtst] ...”, 28-01-1693: “een huijs metten erve staende ende leggende inde
grote houtstraet opde Hoek vande besemsteegh ...”, 09-06-1694: “een huijs met den Erve, staende &
leggende aen deser Stadsvesten opde Hoek vande besem steegh … achterstrec: kende aende voorsz
besemsteegh ...”, 24-12-1706: “een Huijs metten Erve, staende ende leggende in de Besemsteegh
belent ten oosten en achterstreckende aen het mennonite Wees Huijs ...”, 21-03-1708: “een huijs
metten erve, staende & leggende inde grote houtst opde Hoek vande besemsteegh ...”, 20-11-1709:
“een Camer metten Erve, staende & leggende in de besemsteegh, uijt comende in de grote
Houtstraet ...”, 16-05-1711: “Een huijs met den erve staende ende leggende in de besemsteeg
uijtgaande in de Grote Houtstraet & aende Stadts Vesten ...”, 20-08-1712: “Een Huijs met den erve,
staande & leggende aen deser Stads vesten tusschen de Grote houtpoort & 't Cleyn Heijlige land
opde Hoek van't Besem steegje ...”, 13-01-1714: “Een Huijs met den Erve staende ende Leggende
aen deser Stadts Vesten by de grotehout poort belent ten oosten En agterstreckende aen de
Besemsteegh ...”, 18-06-1718: “een Huys metten erve, staande ende leggende in de groote
Houtstraet opde hoek vande Besemsteegh bij de grote Houtpoort in welcke voorsz besemsteegh
desen huijse een vrijen in en uytgang heeft ...”, 08-01-1721: “een huijs met den Erve staande &
leggende in't besem steegje bijde Groote houtpoort … “, 01-02-1724: “een huijs metten erve,
staande Ende leggende tusschen de grote Houtpoort & de besemsteegh aen deser Stads vesten ...”,
13-01-1725: “een huijs metten erve staande & leggende aende noordsijde vande Besemsteegh ...”,
08-10-1740: “Een Huys metten Erve staande en leggende aan deser stads vesten tussen t Kleyn
Heyligland en groote Houtpoort … ten Westen de Beesem steegh ...”, 13-08-1765: “S 2134 … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan dezer stads Vest tusschen de Bezemsteeg en groote Houtstraat
… achterstreckende aan de Bezemsteeg ...”, 29-11-1766: “S No 2146 … een Huys en Erve, staande
en geleegen inde Beesemsteeg uyt komende inde Groote Houtstraat ...”
vest Beesemsteeg zie: w.i.
Biggesteeg (zie ook: Heer Blommertshofje/Hofje van Blommert, Brillemanspoort,
Brillenpoort)
Biggesteeg (zie ook: PB)
Biggesteeg – Gang 26-03-1681: “een mouterije staende jnde biggesteegh uijtcomende met een
gang op't Sparen buijten omme met een Camer uijtcomende nevens de voorsz mouterije jnde voorsz
biggesteegh ...”
Koudenhorn bij de Koksteeg – Poort uitkomende in de Biggesteeg 04-05-1735: “de helfte van
een Mouterye met den Erve Staende ende leggende opde koudenhorn, by de koksteeg in Seekere
poort, met een huijs daer agter uytkomende inde Biggesteegh ...”
Biggesteeg – Poortje 06-05-1692: “een Camer metten erve staande ende leggende inde big=
gesteegh in seker poortge ...”
Biggesteeg(je) zie: PB-Ov
Bickesteeg – Koksteeg P&S: Bickesteeg (Koksteeg) zelfde als Biggest 16 Mei 1591 pag 43 Vo=
Bicklis-/Bikkeles-/Bikkelispoort – Oude Gracht/Peuzelaarsteeg 03-12-1733: “een huys metten
erve, staande en leggende aan de Zuyd syde vande Peuselaar = Steegh … agterstrekkende aan de
Bikkelis poort ...”, 22-12-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende opde oude gragt over
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de brouwery den Engel van outs genaamt de vergulde Fonteyn en nu de wynbergh, belent ten
westen seekere gang van Juffs= v Wal ten oosten de Bikkelespoort ...”, 17-08-1742: “Z 4003 N0 2
… Een huys metten Erve Staande & leggende inde Bicklispoort uyt komende opde oudegragt tussen
de Groote Hout straat & frankestraat getekent No 2 … agterstreckende aan de huysen in de
Peuselaarsteeg ...”, 07-04-1753: “V 4020 … Een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Peuzelaersteeg, aan de Zuijdzijde … agterstreckende aan de huijzen van de Bikkeles= =poort,
uijtkomende op de oude gragt ...”, 15-12-1758: “V. 4021. … een Huijs met den erve staende en de
leggende in de Peuzelaersteeg over de Mennoniete kerk … achter streckende aen de huyzen in de
Bikkelispoort ...”, 10-01-1759: “V 4232 Z 4004 Z 4003 No. 2.. Z 4003 No. 3. … Nog een Huijs met
den erve staende en de leggende in de Bikkelispoort, uijt = = komende op de oude gracht tusschen
de groote hout en Franke = =straat … Nog een Huijs met den erve staende en de leggende mede in
de voorschreve poort … achterstrec = = kende aen de huijzen in de Peuzelaarsteeg . Nog een Huijs
en erve staende en leggende in de voorsz poort … ten westen de gang ...”, 02-02-1762: V 4020 + …
een Huijs en erve, staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Peuzelaersteeg … achterstrec=
=kende aan de Huizen van de Biklespoort die uijtkomt op de oude graft ...”, 17-10-1764: “V 4020
… een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Peuzelaarsteeg …
achterstreckende aan de Huijzen van de Bikkelispoort die uijtkomt op de oude graft ...”, 01-031766: “V: 4019 … een Huijs en Erve staande en geleegen in de Peuselaarsteeg … agterstrekkende
in de Bikkelispoort ...”
Bikkelspoort – Oude Gracht P&S: Bikkelspoort (Oude gracht)
Oudegragt Biklespoort zie: w.i.
Bikkelespoort – Peuzelaarsteeg zie: Ex
De Bisschop – Achter- of Dijkstraat – Gemene Gang 10-02-1680: “een Huijs metten Erve
staende ende leggende in de achter ofte dijck straet daer den bisschop uijt hanght over de brouwerije
vande Hollantse thuijn … aende andere zijde de gemene gangh ...”
Bisschopsgang 07-10-1739 zie: Schipperssteegje – Beeksteeg
Bisschopsgang – Schippersteeg 02-09-1752: “L. 5227. … Een Huijs met den erve staende ende
leggende in de Schipper steeg werdende in twee partijen bewoond … agterstreckende aen de
Bisschopsgang ...”, 29-01-1762: “L 5227 … een huijs met den erve, staande en gelegen in de
schipper = = steeg, uijtkomende in de Achterstraat … achter = = streckende aan de Bisschopsgang
...”
Bisschopspoort – Achterstraat 10-06-1719 zie: Visserstuin- Hagestraat, 17-06-1730: “een huys
metten erve, Staende ende Leggende inde Aghterstraet opde hoek vande bisschopspoort...”
Agterstr Bisschopsp zie: w.i., Bisschopsp zie: w.i.
Bisschop(s)steeg – Achterstraat 19-05-1691: “een Camer met den erve, staande & leggende inde
achterstraet achter de brouwerije vande aecker inde bischopsteegen ...”, 12-11-1726: “een huijs
metten erve, staende & leggende in de bisschop steegh in de achterstt ...”, 12-07-1766 zie:
Schipper(s)steeg – Achterstraat en Beeksteeg
Bisschopspoort/-steeg – Achterstraat (zie ook: Ex, PB) 22-05-1717: “een Huijs off Camer met ten
erve Staande & Leggende het Laaste in de Bisschopssteeg uijt Comende in de agterst(raat) ...”, 0109-1717: “een Huijs off Camer met desselfs erve Staende & Leg= gende in de bisschops poort
uytkomende in de agterstraet ...”, 21-10-1719: “een Huijs of Camer met desselfs Erve, staande ende
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Leggende in de Bisschops Poort, uijtcomende in de achterstraet ...”, 13-09-1729: “een huys of
Camer, met desselfs erve, Staende & Leggende in de Bisschops-poort, uytcomende inde
Aghterstraet ...”, 15-11-1730: “een huys metten erve staende & leggende inde Agterstraet op de
hoek vande Bisschopspoort ...”, 29-08-1739: “Een Huys metten Erve staande ende leggende inde
Agterstraet in de bisschoppoort … agterstrekkende aande brouwery van den Aker ...”, 26-04-1752:
“Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Bisschopspoort uijtkomende in de Agter of
Dijkstraet over de Brouwerij den Aker ...”, 17-03-1753: “L. 5237. … een Huijs met den Erve
staende ende leg = =gende in de Bisschops poort, uijtkomende in de Agterstraat ...”, 02-12-1758: “L
5239. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de Achter straet by de bisschops steeg ...”
Bisschopspoort of -steegje – Achterstraat 11-06-1735: “een Camer metten Erve staende ende
leggende inde agterstraet inde bisschops-poort of steegje ...”
Bisschopspoort – Achterstraat P&S: Bisschopspoort (Achterstraat) 21 Oct. 1719Bisschopspoort/-steeg – Achter- of Dijkstraat 03-06-1702: “een huijs metten erve, staande ende
leggende in de bisschopsteegh uijtcomende in de achter ofte dijkstraet ...”, ”een huijs metten erve
staande ende leggende in de bisschopsteeg uijtcomende in de achter ofte dijckstraet …
achterstreckende tegens de Visschersthuijn ...”, 07-11-1711: “een huijs met den erve, staende &
leggende inde achter ofte dijkstraet, belent aende eene sijde de Bisschops poort … En dan nogh een
huijs met den erve, staende ende leggende in 't Cleijne Beeksteegje ...” (F), 02-05-1726: “Een Huijs
metten Erve, staande & Leggende inde bisschopsteegh uijtcomende in de achter off dijkstraet …
achter streckende aende visserstuijn ...”
Bisschopssteeg 14-05-1740 zie: Sleperspoort – Hagestraat
Bisschopssteeg – Achterstraat 04-01-1736: “Een huys of Camer metten Erve staende ende
leggen= de het laeste inde bisschopssteegh uyt comende inde Agterstraet … agterstreckende tegens
het dunnebiersteegje ...”, “een huys metten Erve staende ende leggende als voren ...”, 15-01-1735
(blz 220): “een huys of Camer metten erve, Staande en Leggende het Laaste in de Bisschops steegh,
uytkomende in de Aghterstraat … aghterstrekkende tegen het Dunnebiersteeghje ...”, “een huys
metten erve, Staande en Leggende inde Bisschopsteegh inde Aghterstraat ...”, 31-01-1741, 01-021741 zie: Schipper(s)steeg – Achterstraat en Beeksteeg, 04-12-1749: “L 5236 L 5235 … Een
Huijs met den Erve staande ende leggende in de Bisschopssteeg uijt komende in de Agterstraat …
Nog Een huijs met den Erve staande ende leggende meede in de bisschops steeg voornoemt …
Agterstreckende tegens het dunnebiersteegje ...”, 12-07-1766: “L 5226 … een Huys en Erve staende
en leggende inde schippersteeg uytkomende inde Agterstraat en inde Beeksteeg … agterstreckende
aande Huysen inde Bisschopsteeg ...”
Bisschopssteeg – Achterstraat P&S: Bisschopssteeg (Achterstraat) 3 Juni 1702 –
Bisschopsteeg – Achterstraat P&S: Bisschopsteeg (Achterstraat) 1733 blz: 220 Bisschopssteeg – Achterstraat – Gemene Gang 03-01-1722: “een huijs met den erve staande ende
Leggende in de agterstraat bijde Bisschops steegh … agterstrekkende aan een gemeene gangh ...”
Bisschopssteegje 31-12-1693: “een huijs met den erve staande ende leggende in 't bisschops steegje
...”, 13-05-1694, 24-01-1719 zie: Donkerepoort – Hagestraat, 17-09-1720 zie: Gravenmakers- of
Jan Barentszpoort, 04-02-1740, 17-08-1746 zie: Gravenmakerspoort – Hagestraat
Bisschopssteegje – Achterstraat 13-08-1681: “een Camer metten Erve staende & leggende inde
Achterstraet, int bisschops Steegje ...”, 08-05-1692: “een huijs metten erve staende ende leggende
45

inde achterst(raet): achter de brouwerije vanden aker, daerden bisschop van munster uijthangt …
ten oosten 't bisschops steegje ...”, 17-12-1698: “een huijs ofte Camer met den erve & een plaets
ofte bleeckveld met een loots daer op staende & leggende in t bisschops steegje, uijtcomende in de
achterstraet ...”, 10-03-1701: “een huijs ofte Camer met den erve & een plaets ofte bleeckveld met
een loots daer op, staande ende leggende in 't bisschopssteegje uijtcomende inde achterstraet ...”,
20-01-1703: “Een Huijs metten erve, staande ende leggende inde achterstraet, daer de bisschop van
munster uijtsteeckt … aende andere zijde Het bisschopssteegje ...”, 19-05-1718: “een Huys met den
erve staande & Leggende jnde agterstraat , daar de Bisschop van munster uytsteekt … aan de
andere syde het Bisschops steegje ...”, 21-05-1721: “een huys met den erve staande ende Leggende
in 't bisschops steegje, uijtComende inde agter straet ...”
Bisschopssteegje 21-10-1717 zie: Nauwe Beek- of Schipperssteeg, 24-01-1719 zie:
Donkerepoort – Hagestraat
Bisschop van Munstersgang/-poort 09-06-1685: “een welbetimmerde Camer metten erve staende
ende leggende inde Hagelstraet in Jan barentszpoort belent ten oosten een gemene gang … ten
noorden de bisschop van munsters gang ...” (F), 16-02-1692: “Twee wel betimmerde Camers met
haer Erven staende & leggende inde Hagelst(raet) … in Jan barentsz poort werdende in tween
bewoont, belent ten oosten een gemeene gangh … ten noorden de bisschop van munsters Gangh
...Actum den 16e. Feb : 1692 ...” (F), 15-03-1699: “een huijs, ende erve sijnde twee welbetimmerde
Camers staende ende gelegen inde Hagelstraat in Jan ba : rensz poort … ten oosten een gemeene
gang … ten Noorden de biscops van munsters poort ...” (F) [donatie inter vivos adriana krucius
huijsvrou van ds: Johannes Provoost ...]
Blauwboerspoort – Klerksteeg bij het Spaarne 06-08-1740: “Een Huys metten Erve staande en
leggen de inde Klercqsteeg by het Spaarne … ten oosten de Blauwboerspoort ...”, 23-01-1767: “G
1582. + … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Klerksteeg bij het Spaarne, belend ten
Oosten de Blauw= = boerspoort ...”
Blauwe Druif- of Hanenpoort – Grote Houtstraat bij de Poort 17-04-1677: “een huijs metten
erve staende & gelegen Jnde poort vande blaeuwe Druijff ofte hanepoort [Blaeuwe druijf ofte Hane
poort] uytcomende Jnde Groote Houtstraet bij de poort ...”, 01-09-1694: “een Huijs met den erve,
staende & gelegen inde poort vande blaeuwe Druijff ofte hanepoort uijtcomende inde grote
houtstraet bij de poort ...” (F), 09-01-1754: “S. 2113. … een Huijs met den Erve staende en de
leggende in de poort van de blaauwe Druijff of Hanepoort, uijtkomende in de groote houtstraet bij
de poort ...”, 15-11-1766: “S 2113. … een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Poort van de
Blaauwe Druijf of Haane poort, uijtkomende in de groote Hout straat bij de Poort ...”
Blauwe Eierboerspoort – Klerksteeg Oz bij het Spaarne 26-04-1752: “G. 1583. … Een Huijs
met den Erve staende ende leggende in de Blaauwe Eijerboers poort uijtkomende aande oostzijde in
de Clercqsteeg bij het spaerne ...Actum den 26e: April 1752” (F) 28/06/2019 12:36, 07-04-1761:
“G 1583 … een Huys en Erve staande en leggende inde Blauwe Eyerboerspoort uytkomende aen de
Oost zijde van de Clercqsteeg by t spaarne ...”
Blauwegang – Bakenessergracht zie: PB
Blauwegang – Koksteeg zie: PB
Blauwepoort – Turfmarkt/Vest zie: PB
Blauwepoort – Nauwe Appelaarsteeg 09-05-1727: “een huijs metten erve, Staende & leggende in
de nauwe Appelaersteeg bij de Damst... … aghterstrec= kende aende huysen in de Blauwe poort ...”
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(F), 27-07-1743: “H 3654 … Een huys met den Erve staande ende leggende inde nauwe
Appelaarsteeg aan de west syde … agterstrekkende aande huysen inde Blauwepoort ...”
Blauwepoort – Stadsvest tussen de Leidse Waterpoort en Achterkamp – Gemene Gang 25-071699: “een huijs ofte Camer metten erve, staande ende leggende inde blaeuwe poort aen deser Stads
vesten tusschen de leijtse waterpoort en achtercamp … ten westen de gemeene gangh ...”, 02-121702: “Een huijs met den erve, staande ende leggende inde blauwe Poort, aen deses Stads vesten
tusschen de Leijtse Waterpoort & de achtercamp … ten westen de gemeene gangh [blauwe poort
aande vest tusschen de leijtse waterpoort & de Achtercamp] ...”
Blauwepoort – Stadsvest bij de Turfmarkt 11-12-1766: “N 5397.-+ … een Huijs of Pakhuijs en
erve, staande & gelegen in de Blaauwe Poort, uijtkomende aan dezer stads Veste bij de Turfmarkt
… aan de Noordzijde de Jan wonders poort ...”
Blauwepoort – Stadsvest tussen de Voorkamp en Turfmarkt 05-09-1730: “een huys metten erve,
Staende en de leggende in de Blauwe poort uyt komende aen deser Stadts veste tusschen de
voorkamp en Turfmart … aghterStreckende tegens de Jan Wonders poort ...” (F)
Blauwepoort – Turfmarkt bij de Stadsvest 07-05-1735: “Een huys metten Erve met een thuijn
daer agter Staende ende leggende opde Turfmarkt het derde huijs van deser Stads vesten …
agterstreckende aande Blauwe poort ...”, “Een huys metten Erve staende ende leggende inde
Blaauwe poort uytkomende aan deser Stads vesten by de Turfmarkt … agterstreckende aan de Jan
wonders-poort ...”, 09-08-1743: “N 5381 … Een huys metten Erve met een thuyn daar Agter
staande & leggende op de Turfmarkt het 3e huys vande stads vesten … agterstreckende aan de
Blauwepoort ...”, 08-03-1758: “N 5397 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Blauwepoort, uijtkomende aen dezer stads veste bij de Turfmarkt … ten noorden de Jan
wonderspoort ...”
Blauwepoort tussen Leidse Waterpoort en Achterkamp P&S: Blauwe Poort (tusschen Leidschewater
poort & Achterkam) 25 Juli 1699 blz: 65Blauwepoort 30-04-1698 zie: Stadsvest tussen Voorkamp en Spaarne – Poort of Gang
Blauwepoort – Stadsvest tussen de Turfmarkt en Achterkamp – Gemene Gang 08-05-1728:
“een Huys metten erve staende & Leggende inde blauwe Poort aen deser stadts Veste tusschen de
turff marckt ende de achtercamp belent ten westen de gemene gangh, ten zuijden de ge mene plaets
… streckende aende Plaats van Jan Wonderspoort uijtComende aende turff marckt ...” (F)
Blauwepoort – Stadsvest/Turfmarkt 19-02-1737: “de helfte in Een huijs metten Erve met een
thuijn daer agter staende en leggende opde Turfmarkt het derde van deser stads veste …
agterstrekkende aande blauwepoort ...”, “Een huys metten Erve staende ende leggende inde Blauwe
poort uytkomen de aaen deser stads veste by de Turfmarkt … agterstrek= kende aande Jan
wonderspoort ...”, 17-08-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde Blauwe poort
uytkomende aen de ser stads Veste byde turfmarkt … agter= strekkende aande Jan wonders= poort
...”, 05-12-1759: “N 5396 … een Huijs en erve staende en gelegen in de Blauwe poort, uijt =
=komende aen dezer stads veste bij de Turfmarkt ...”, 06-08-1762: “N 5395 … een Huijs en erve
staande en gelegen aan dezer stads Veste … aan de westzijde de Blaauwe poort ...”, “N 5396 + …
een Huijs en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van de Blaauwe poort, uijtkomende aan
dezer stads Vest, tusschen de Voorkamp en Turfmarkt ...”, “N 5398 + … een Huijs en erve
werdende in twee partijen bewoond, staande en gelegen aan dezer stads veste tusschen de voorkamp
en Turfmarkt op de hoek van de Blaauwe Poort ...”
47

De Blazende Engel – Korte Houtstraat – Gang/Poort 21-05-1698: “een Camer metten erve, in de
Corte Houtst(raet), achter 't Huijs den blasende Engel in een poort … ten westen de versz gang … “,
30-05-1714: “een Camer metten Erve staende & Leggende inde corte hout straet achter het Huys de
blasende Engel in een poort … ten westen de voorsz gangh ...”, 21-08-1734: “een huys metten
erve, Staande ende Leggende in de Korte houtstraat in een Poort, agter het huys den Blasende Engel
...”, 31-10-1764: “S 2096 + … een Huijs met den erve, genaemd de Blazende Engel, Staande en
gelegen in de korte Houtstraat, belend ten westen de Bakkers poort ...”
Blekersgang – Achterstraat 15-12-1693: “een Camer met den erve, staende ende gelegen inde
blekers gangh uijtcomende inde achterstraet … aende oostsijde de gangh ofte t pak Huijs vanden
oliphand ...”, 17-12-1693: “een bierhuijs vande gewesene brouwerije vande oliphand, staande inde
Achterstraet, achter de selve gewesene brouwerije … staende over de wijde steegh … ten westen de
blekers gangh … mette Huijsinge vande oliphants thuijn ...”, [12-12-1696]: “... pakhuijs genaamt
rottedam, staande inde achterstraet, achter de gewesene brouwerije vanden oliphand … ten westen
de bleeckers gangh … met de huijsinge vande oliphants thuijn ...”, “een Camer metten erve
geapproprieert tot een stallingh voor drie paarden staande & leggende in de bleeckers gangh
uijtcomende in de achterstraet ...”, 03-06-1702 zie: Wijde- of Olifantssteeg – Achter- of
Dijkstraat, 19-12-1705: “een huijs metten Erve, staende ende leggende in de achterstraet sijnde een
grutterije genaemt Rotterdam … aende oostsijde d' oliphants thuijn, ten suijden de blekers gangh
daerinne desen Huijsinge een vrijen uijtgangh & osingdrop heeft . ..” (F), 04-05-1751 zie:
Olifantstuin – Achterstraat/Beeksteeg
Blekersgang – Achterstraat P&S: de Blekersgang (Achterstraat) 22 Juni 1712 blz: 160Blekerslaan buiten de Sint Janspoort O (blz 134): Bleekerslaan (1659) buiten de St. Janspoort
Blekerspoort – Achterstraat 26-01-1704: “een huijs met een Camertge metten erve & een thuijntje
daer achter … staande & leggende in de blekerspoort uijtcomende inde achterstraet, belent aande
noordzijde de oliphantsthuijn ...”, 01-05-1706: “Een huijs metten Erve, staende ende leggende in de
blekerspoort uijtcomende in de achterstraet sijnde de gewesene mouterije vande Oliphant, belent ten
noorden d oliphants Thuijn ...”, 23-05-1714: “een huijs met den Erve, staande & leggende in de
blekerspoort uijtcomende in de achterstraet, belent ten noor den D' oliphants thuijn ...”, 22-04-1717:
“een Huijs metten erve, staande ende leggende in de blekers poort, uijtcomende in de achterst belent
ten noorden d' Oliphants Thuijn ...” (F), 04-05-1751 zie: Olifantstuin – Achterstraat/Beeksteeg
Blekerspoort – Achterstraat schuin over de Wijdesteeg – Poort 11-08-1728: “een huijs metten
erve, Staende & leggende in de Aghterstraet Schuijns over de wijesteegh, belent ten noorden de
Blekers poort, ofte de poort van Thomas Hoefnagel alwaer desen huijse een vrije uytgang is
hebbende … ten Zuijden de poort van Hendrik Houtkamp ...”, 02-01-1740: “Een huys metten Erve
staande ende leggende inde Agterstraat schuyns over de Wyde Steeg belent ten oosten de
Blekerspoort of de poort van Thomas Hoefnagel ...”, 02-09-1756: “L 5207. … een Huijs met den
erve staende en de leggende in de Achterstraet, schuijns over de wijde steeg, belend ten oosten de
Bleekers poort, ten westen zekere poort ...”
Blekerspoort – Achterstraat P&S: Blekerspoort (Achterstraat) 22 April 1717 blz 41 Vo= (2x)
Blikpoort – Burgwal bij de Koolsteeg zie: PB
Blikspoort – Hondensteeg 06-02-1760: “K. No: 5058. … een Huijs en erve staende & leggende in
de Hondesteeg, uijtkomende in de Hagelstraat, belend ten noorden de bliks poort ...”
Blinde Janspoort – Burgwal Wz bij de Sint Teunisstraat (zie ook: PB) 25-05-1720: “een Camer
48

met den erve, staande ende leggende in de blinde jans poort, uijtcomende op de burgwal bij de St:
Teunis straet aande westsijde ...”
Blinde Janspoort – Burgwal bij de Antoniestraat P&S: Blinde Janspoort (Burgwal) b/d antoniestraat
25 Mei 1720 blz: 75 Blinde Jonkerstoren 17-04-1722: “een huys met den erve Staande op deser stads Veste op de
Turffmart by de Leydse Water off Eentjes poort belent ten oosten het turffton sters Huijs, ten westen
de Blinde Jonkers tooren ...”, 12-11-1734: “een huys metten erve, staande en Leggende opde
Turfmarkt, by de Leydse water – of Eenties Poort : belent ten oosten 't Turftonsters huysje, ten
Westen de Blinde Jonkers Tooren, agter= strekkende aan deser Stadts muuren ...”, 13-04-1763: “N
5385 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Turfmarkt, bij of
bewesten de Eentjes of Leijdse Waterpoort, belend aan de oostzijde het Turftonsters huijsje, aan de
westzijde de Blinde Jonkers toren, achter ...”
Blindemanspoort – Achterstraat/Burgwal zie: PB
Bloemerspoort – Bakenessergracht zie: PB
Boerensteegje – Hofje van de Gemeente van de Blok 06-01-1712: “Een huijsje met den erve,
staende ende leggende in 't boeresteegje … achterstreckende aen t hofje vande gemeente vanden
Blocq ...” (F)
Blokke-/Blokspoort – Burgwal Oz bij de Koolsteeg 22-04-1744: “J 4765 … Een Huys metten
Erve staande & leggende aan de oostzyde vande Burgwal opde hoek vande Blokspoort die ten
noorden belent is met een uytgang inde voorn poort Agterstreckende aen de huysen vande
Koolsteeg ...”, “J 4764 … Een Huys metten Erve werdende in vier Partyen bewoond met twee
Korensolders daar boven staande en leggende op de Burgwal aande oostzyde op de hoek van de
Blokspoort by de Hagelbrug … ten Zuyden en agterstreckende aan de voorn Blokspoort & de
Huysen vande Koolsteeg ...”, 03-05-1754: “J 4765. … een Huijs met den Erve staende en de
leggende op de Burgwal op de hoek van de Blokke poort die ten noorden belent is en waer in dit
huijs een uijtgang heeft, agterstreckende aen de huijzen vande Koolsteeg ...Actum den 3e= Meij
1754” (F) 18/07/2019 09:28
Blokspoort – Burgwal zie: PB
Huis Blokzijl 29-05-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende inde bannesteeg, belent
aende eene sijde de huijsinge van(de) brouwerije vant roothart … achterstreckende aende huijsinge
genaemt blocksijl ...”
Blokzijl(s)poort – Koudenhorn (bij de Nicolaasbrug) 08-10-1738: “Een huys metten Erve
staande ende leggende opde koudenhorn … ten noorden de Blok sylspoort ...”, 13-06-1752: “F.
1557 … Een Huijs met den Erve met een stalletje daer agter staande ende leggende op de
koudenhorn bij de Nicolaes brug … ten Noorden de Bloksijlpoort ...”, 17-04-1754: “F 1557. … een
Huijs met den Erve met een stalletje daer agter, staende en de leggende op de Koudenhorn bij de
Nicolaes Brug … ten noorden de Blokzijlpooort ...”, 19-06-1766: “F 1556 + F 1553 + F 1554 .+…
een Huijs of Kamer met den erve Staande & gelegen in de Blokzijlspoort die uijtkomt op den
Koudenhorn … Nog Twee Huijzen met hun erven Staande & gelegen naast malkanderen mede in de
voorgenoemde Blokzijlspoort ...”
Blokzijlspoort/... – Koudenhorn zie: PB
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Zijlblokspoort – Koudenhorn zie: PB
De Schans van Blokzijl – Koudenhorn 03-05-1681: “een huijs metten Erve getekent no. 4,
uijtcomende met een gangh tot op t spaerne ofte koudenhorn genaemt de schans van Blocksijl … &
de brouwerije vant roothart met een uijtgangh jnde bannesteegh ...21-07-1690: “een huijs ofte 2
camers metten erve staande & leggende in sekere gangh ofte poort uijtcomende opde Couden horn
genaemt de schans van blocksijl met een gemeene plaats ...”
Poort van de Schans van Blokzijl – Koudenhorn 28-03-1696: “een Huijs met den erve, staande
& leggende op Het Spaerne genaamt Het Cromhout … achterstreckende aan de poort van schans
blocksijl ...”, 16-05-1702: “een huijs metten erve, staande ende leggende in de poort vande schans
van Bloksijl, uijtcomende opde Coudenhorn [poort op de Coudenhorn], belent ten oosten de
gemene plaets, ten suijden de gewesene Brouwerije van't roodhart, ofte den uijtgangh in de
bannesteegh ...”, “een Camer metten erve, staande & leggende in de poort van de schans van
blocksijl ...”, 15-11-1703: “een Camer metten erve, staande ende leggende in de Poort vande
schans van Blocksijl [inde Poort van de schans van blocksiel] ten westen de gemeene plaets met een
uijtgangh inde bannesteegh ...”, 22-12-1725: “een Camer met den Erve, staande & Leggende in de
poort van(de) schans van Bloksijl [schans van bloksijlspoort], belent ten oosten … ten westen de
gemene plaets met een uijtgangh in de bannesteegh ...”
Blokzijlder(s)poort/Blokzijlspoort – Koudenhorn (zie ook: PB) 07-08-1733: “een Huys metten
erve, Staende en Leggende in de Bloksylderspoort ...”, 15-01-1755: “F 1555. … een Huijs met den
Erve staende en de leggende in de Blokzijlder= =poort Uytkomende op de koudenhorn, belend ten
oosten … ten westen de uijtgang in de bannesteeg ...”, 03-10-1761: “F 1557 … een Huijs met den
erve staende en gelegen op den Koudenhorn bij de Nicolaasbrug … ten Noorden de Blokzijlspoort
...”, 18-05-1762: “F 1557 … een Huijs met den erve staande en gelegen op den Koudenhorn bij de
Nicolaasbrug … ten Noorden de Blokzijlspoort ...”
Poort van de Schans van Blokzijl – Bannesteeg P&S: “Poort van de Schans van Blocksijl “
(Bannesteeg) 22 Dec 1725Blokzijlderpoort/Blokzijlspoort/Poort genaamd Blokzijl/Poort van Blokzijl – Koudenhorn 1105-1701: “een Camer metten erve staande & leggende inde blocksijlderpoort .. ten suijden de
brouwerije van 't roothart ...”, 17-05-1704: “een Camer metten erve, staende en leggende opde
Coudenhorn in de blokzijlderpoort … ten suijden de brouwerije vant root hart Hebbende dese
Camer mede een uijtgang in de Bannesteegh ...”, 14-11-1710: “... op den Spaerne bij de Couden:
horn … achterstreckende aende Poort van Bloksijl … den uijtgangh van de gang doorde poort van
Blocksijl ...”, 07-12-1712: “Een huijs met den erve, staande Ende leggende op de Coudenhorn …
achterstreckende aen de block= sijlder poort ...”, 12-07-1713: “een huijs met sijn Pakhuijsen off
loodsen genaemt Het noordse Cromhout, staande & leggende op het Spaerne bij de Coudenhorn …
achterstreckende aende Poort van Bloksijl ...”, 15-05-1717: “een huijs met den erve staande ende
leggende in de bloksijlerspoort [bloksijlderpt] ...”, “een huys met den erve, ofte Camer staande ende
leggende in de blok sijlderpoort … ten westen de uijtgang tot in de bannesteegh ...”, 08-05-1720:
“een Huijs met een packhuijs … staende & Leggende op het Spaere bij de kou denhorn … ende
poort genaemt blocksyl ...”, 23-04-1721: “een Camer met den Erve staande ende Leggende inde
block sylder poort ...”, 10-02-1751: “Een Huijs of Kamer met den Erve, staande ende leggende in
de Blokzijlspoort, uijtkomende op de Koudenhorn … ten westen de gemeene plaats, met een
uijtgang in de bannesteeg ...”, 29-04-1758: “F 1557. … een Huijs met den erve staende ende
leggende op den Koudenhorn bij de Nicolaes= =brug … ten Noorden de Blok= =zylspoort ...”
Blommerspoort – Bakenessergracht zie: PB
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Bakenessergracht Oz bij de Koksteeg – Gang van het huis van Augustinus Blommert 02-121758: “E 1353. … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de Oostzijde van de
Bakenessergragt bij de koksteeg belend ten noorden de gang van de huijzinge van wijlen de Heer
Augustinus Blommert ...”
Hofje van Blommers 02-01-1745: “W 6420 … Een Huys metten Erve staande & leg gende inde
Kruysstraat tussen de twee Brugge aande westzyde genaamt de Sterren met een Thuyn of bleek veld
daar agter, belent ten noorden het Hoffje van Blommers … agterstrec kende aent Aalmoesseniers en
Werkhuys deeser stad ...”20-07-1765: “BV: 6420 … een Huijs en Erve Staande en gelegen in de
Kruijsstraat tusschen de Twee Bruggen aan de westzijde genaamd de Sterren, met de Tuijn of
bleekvelt daar achter, belend ten Noorden 't Hofje van Blommers ...”
Blommershofje 25-08-1731 zie: Kuiperspoort – Hondensteeg
Blommerspoort – Bakenessergracht Oz 23-04-1766: “E 1356.+ 1355 .+ … een Huijs en erve
Staande en gelegen aan de Oostzijde van de Bakenesser graft, Met nog een Huijs en erve of twee
Kamers daar achter die apart bewoond werden, belend aan de Zuijdzijde de Blommers poort en van
boven de Poort Pieter Tuijlen die een vrije uijtgang heeft in de voornoemde Blommers poort, aan de
Noordzijde … “
Poort van de heer Blommert – Lange Veerstraat 24-10-1761: “X 4290 … een Huijs met den erve
staende & gelegen in de Lange veer= = straat … op de hoek van de Poort van de Heer Blommert,
belend ten Noorden de voornoemde Poort … Nog een Huijs en erve als voren in de voornoemde
Poort ...”
Heer Blommertshofje – Biggesteeg 18-02-1707: “de Helfte van drie Camertjens metten Erve
staende ende leggende in de biggesteegh, belent aende eene sijde de Heer Blommerts hofge ...”, 0308-1730: “drie Camers met hare Erven, Staende en Leggende inde Biggesteeg bij den anderen …
ten westen het hofje van Blommert ...”
Blommertspoort zie: PB
Blompoort – Achterstraat zie: PB
Blusscherspoort – Korte Dijk O zie: PB
Boerengang – Burgwal 26-04-1687 “Een huijs metten erve staende Ende leggende inde boeregang
uijtComende opde burgwal … achter= streckende aent Salomons hoffje ...”,10-05-1687: “een
Camer metten erve staende & leggende inde boeregang, uijtComende opde burgwal …
achterstreckende aen't Salomons hoffje get: no: 9 ...”, “een Camer metten erve staende & leggende
alsvoren … achterstreckende aent Salomons Hoffge … ten suijden streckende met Het bleeck velt
aen sekere gang uijtComende mede opde burg= wal welcke gang sijn brete sal moeten Houden van
4 a 4 ½ voet get: no: 7 ...”, 26-03-1688: “een Camer metten erve staende & leggende inde
boeregangh uijtcomende opde burgwal … achterstreckende aen't Salomons Hoffge ...”, 17-07-1688:
“Een Camer metten erve staande & leggende inde boeregangh, uijtcomende opde burgwal …
achterstreckende aen 't Salomons hofge ...”, 03-02-1693: “een Camer met den erve, staande ende
leggende inde boeregangh uijtcomende opde burgwal … achterstreckende aen't Salomons hoffge
...”, 19-10-1697: “een Camer met den erve staende Ende leggende inde boeregangh, uijtcomende
opde Burgwal .. achterstreckende aen 't Salomons Hoffje ...”, 11-08-1702: “Een huijs metten erve,
staande & leggende opde burgwal in de boere gangh … achterstrecken(de) aen't Salomonshoffje
...”, 14-04-1703: “een Camer met den erve staende ende leggende in de boeregangh, uijtcomende
opde Burgwal … achterstrec kende aen 't Salomonshofge ...”, 04-05-1703: “een Camer metten erve
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staende & leggende in de boeregangh uijtcomende opde burgwal, welcke gang sijn brete sal moeten
houden van 4 a 4½ voet ...”, 11-11-1704: “Een Camer met den Erve staande & leggende inde
Boeregangh, uijtcomende opde Burgwal … achterstreckende aen't Salomons Hoffge ...”, 04-041732: “een Camer metten erve staende & leggende in de Boeregangh uytkomende opde Burgwal …
aghterstrekkende aen 't Salomons Hofje ...”, 06-09-1740: “Een Camer metten Erve staande ende
leggende inde Boeregang uytkomende op de burg wal … agterstreckende aent Salomons hoffje ...”,
01-11-1746: “Een Huijs met den Erve met een Caamer daar agter die apart bewoond werd, staande
& Leggende Aan de Oost sijde op de Burgwal, belent ten noorden de Boerepoort, ten suyden de
suijdergang ...”
Boerengang – Burgwal P&S: Boerengang (Burgwal) 11 Nov 1704
Boerengang – Burgwal bij de Hagebrug 19-04-1687: “Een huijs metten erve staende & leggende
opde Burgwal bij de Hagelbrug, belent ten zuijden de boeregangh ...”, 25-06-1695: “Een huijs met
den erve, staande & leggende opde burgwal bij de Hagelbrugh, belent ten zuijden de boeregang ...”,
29-02-1704: “een huijs metten erve, staande ende leggende opde burgwal bijde hagelbrugh, belent
ten zuijden de boeregangh ...”, 06-06-1708: “een huijs metten erve, staende ende leggende opde
Burgwal bij de Hagelbrug, belent ten suijden de Boere gangh ...”, 01-02-1713: “een huijs met den
erve, staande & leggende opde Burgwal, bijde Hagelbrug, belent ten zuijden de boeregang ...”
Boerengang – Burgwal bij de Hagebrug P&S: Boeregang (Burgwal b/d Hagebrug) 6 Juni 1708 blz:
58 Vo=;
Boerengang – Burgwal/Kerkhofstraat 25-05-1720: “een Camer met den erve met een Stal daar
nevens Staan de en Leggende in de kerkhoffstraet en in de boeregangh uytcomende in de kerkhoff
Straet en op de burgwal ...”, 06-11-1738: “Een huys metten Erve staande ende leggende inde
kerkhofstraet en inde boeregang uytkomende opde Burgwal ...”
Boerengang – Burgwal Oz bij de Koolsteeg 15-05-1725: “een huys metten Erve Staende ende
Leggende opde oost syde vande Burgwall by de koolsteegh belent ten Suyden de boere gang waar
in deesen huyse een Uytgank is hebbende ...”
Boerengang – Kerkhofstraat 26-04-1687: “een Camer metten Erve, staende & leggende inde
boeregangh, uijtComende in de kerckhoff straet en met de gang opde burgwal … streckende met het
erff ten suijden aen sekere gemene gang uijtcomende mede opde burgwal & inde voorsz
kerckhoffst(raet), welcke gangh sijn breete sal moeten houden van 4: a 4 1/2 voet get: no 5 ...”, Een
huijs metten erve staende Ende leggende inde boeregang uijtComende opde burgwal … achter=
streckende aent Salomons hoffje ...”
Boerengang – Kerkhofstraat P&S: Boeregang (Kerkhofstraat) 25 Mei 1720 blz: 74
Boerenhofje – Raamsteeg zie: PB
Boerenhofslaan – Sint Jansweg Oz 26-06-1675: “twee huijsen metten erve met een thuijntie daer
achter staende & leggende in de boeren hoffs laan aende oostzijde vande st: Jans wech ...”
Boeren- of Raamhofje – Raamsteeg – Gang 12-10-1729: “een huijs metten erve, Staende ende
Leggende in de Raemsteeg over de Burgwal, ten westen de gang, aghterstreckende aen het Boere of
Raemhofje ...”, “een huys metten erve, Staende & Leggende inde Raemsteeg over de Burgwal …
ten westen de gangh, aghterstreckende aen het Boere of Raemhofje ...”, 10-03-1758: “J 4780 … een
Huijs met den erve staende ende leggende in de Raemsteeg over de Burgwal … ten westen de gang,
achter= =streckende aen 't Boere ofte Raemhofje ...”
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Boerenhofje – Raamsteeg over de Hagebrug 18-01-1683: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde raemsteegh over de hagelbugh … achterstreckende aen Het boerenhoffje ...”, 16-061685: “een Huijsje metten erve staende & leggende inde raemsteeg over de hagelbreg …
Achterstreckende aen't boere hoffje ...”, 22-05-1700: “een huijs metten erve staande & leggende in
de raamstegh over de burgwal … ten westen de gang … ach: terstreckende aen 't boerenhofje ...”,
“een Huijsje metten Erve staende ende Leggende inde raemsteegh over de Hagelbregh … achter
streckende aen het boere Hoffje ...”
Boeren- of Diaconiehofje – Raamsteeg over de Hagebrug – Gemene Gang 28-04-1694: “Een
Huijs met den erve, staande & leggende in 't beste vande raamsteegh over de Hagelbrugh … ten
suijtoosten het boeren ofte Diaconie Hofje, achterstreckende aande gemene gangh ...”, 03-05-1714:
“een huijs met den erve, staande & leggende in de raam steegh over de Hagelbrug … ten suijden
Het Boeren ofte diaconije hofje achterstreckende aande gemeene gangh ...”, 18-12-1716: “een Huys
metten Erve staende ende Leggende inde raamsteegh over de Hagel brugh … ten zuijden het boere
off diacony hoffje achterstreckende aende gemeene Gangh … “
Boeren- of Raamhofje – Raamsteeg – Gang 10-03-1758: “J 4780 … een Huijs met den erve
staende ende leggende in de Raemsteeg over de Burgwal … ten westen de gang, achter=
=streckende aen 't Boere ofte Raemhofje ...”
Boerenpoort – Burgwal (zie ook: Ex, PB) 28-07-1677: “drie vierde parten van een huys metten
Erve staende ende leggende Jn een gemene gangh uijtcomende opde Burgwall genaemt de
boerepoort ...”, 11-06-1692: “een Huijs met den erve, staande ende leggende in een Gemene gangh
uijtcomende opde burgwal genaamt de boerepoort ...”, 06-06-1705: “een huijs metten Erve, staende
ende leggende in een gemene gangh uijtcomende opde Burgwal genaemt de boerepoort …
achterstreckende aen 't Salomonshofje ...”, 22-01-1715: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende in een gemeene Gang uijtcomende opde burgwal, genaemt de boere poort …
achterstreckende aen 't Salomonshofje ...”, 16-05-1722 zie: Salomonshofje, 26-08-1729: “een huijs
metten erve, staende & leggende opde Burgwal inde Boerepoort … aghterstreckende aen't
Salomons Hofje ...”, 17-06-1730: “een huys metten erve, Staende ende Leggende inde Boerepoort
uyt komende opde burgwal … agterStreckende aen't Salomons hofje ...”, 06-08-1740, 07-05-1761
zie: Salomonshofje, 01-11-1746 zie: Zuidergang – Burgwal
Boerenpoort of -gang – Burgwal 15-05-1755: “J 4701. … een Huijs met den erve staende &
leggende aende westzijde van de Kerkhoffstraet 't eerste huijs van de Koolsteeg … achter
strekkende aen de Boerepoort of gang, uijt = = komende op de Burgwal ...”
Boerenpoort – Burgwal zie ook: Ex, PB
Boerenpoort – Burgwal O zie: PB
Boerenpoort – Burgwal P&S: Boerepoort (Burgwal) 1722. blz: 135 –
Boeren(s)poort of -gang 02-02-1725 zie: Spaarpottenpoort – Burgwal
Boerenpoort of -gang – Kerkhofstraat Wz/Koolsteeg 08-02-1760: “J 4701 … een Huijs met den
erve staende & leggende aen de westzijde van de Kerkhofstraet, het eerste huijs van de Koolsteeg
… achter – = streckende aen de boere poort of gang ...”
Boerenpoort bij de Helmondsteeg 29-04-1692: “een Huijs metten erve staende ende leggende
inde Helmontsteegh … ach= terstreckende aende boerepoort ...”, 31-03-1708: “een huijs metten
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erve, staende & leggende in de Helmondsteegh … die een bruijkwaer Heeft in d' uijtgang aende
Stads Vesten, achter streckende aende boerepoort ...”, 31-07-1715: “een huijs met den erve, staande
ende leggende in de Boere poort belent ten noorden no 2 ten zuijden de huysen vande Helmond
steegh ...”
Boerenpoort – Korte Zuiderstraat schuin tegenover het Schagerstraatje 12-03-1761: “W 3159
… een Huijs en erve staande en gelegen in de korte Zuijder = = straet, schuijn tegen over het
schagerstraetje … achter = = strekkende aen de Boerenpoort ...”
Boerenpoort – Stadsvest tussen Helmondsteeg en Vestesteeg 01-05-1766: “W 3166.+ 3167.+ …
een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Boere poort, uijtkomende aan dezer stads veste
tusschen de Helmond en veste steeg … ten Zuijden de Huijzingen van de Helmondsteeg … Nog een
Huijs met den erve Staande ende gelegen mede in dezelve Boere poort … ten westen de gemeene
plaats ...”
Boerenpoort – Stadsvest tussen Helmontsteeg en Vestesteeg – Gemene Gang 19-05-1674: “een
huijs metten erve staende ende Leggende aen deser Stadts veste op 't hoeckje vande Boerepoort
tusschen de helmont ende vestensteegh … ten westen de gemene gangh van Hendrick Jansz ...”, 3007-1692: “een Huijs metten erve, staande ende leggende aen deser Stads vesten op 't Hoeckje vande
boerepoort tusschen de Helmont & de vestesteegh … ten westen de gemene gangh ...”, 01-05-1738:
“Een huys metten Erve staende ende leggende inde Boerepoort uytkomende aen deser Stads veste
tussschen de Helmont En vestesteegh ...”,
Zak of Poort genaamd de Boerenpoort – Stadsvest bij de Vestesteeg 03-05-1692: “een huijs
metten erve staende ende leggende aende Stads Vesten bijde Veste steegh in een Sak ofte poort
Genaemt de boerepoort ...”
Boerenpoort – Stadsvest bij de Vestesteeg (zie ook: Ex) 12-06-1701: “een Huijs metten erve,
staande & leggende aen deser Stads Vesten bijde vestesteegh belent aande suytsijde de boerepoort
...”, 14-05-1707: “een huijs metten erve, staende ende leggende aen desen Stads vesten, bijde Veste
steegh voor bij de boere poort ...”, 27-10-1712: “een huijs metten erve staande ende leggende aen
deses Stads vesten bijde veste steegh, voor bijde Boere poort ...”, 06-09-1730: “Een huys metten
Erve, staande & leggende alsvoren [aan deser Stads Vesten besuijden de veste steegh] aande voorsz
Stadts vesten, opde Hoek van(de) boerepoort ...”, 07-11-1737: “Een huys metten Erve staende ende
leggende aen deser stads veste opde hoek vande boerepoort ...”, 01-05-1738: “Een huys metten Erve
staende ende leggende inde Boerepoort uytkomende aen deser Stads veste tussschen de Helmont En
vestesteegh ...”, 01-05-1738 zie: Schagerstraatje – Korte Zuiderstraat, 24-04-1739: “Een huys
metten Erve staande ende leggende aan deser Stads veste opde hoek vande boerepoort ...”
Boerspoort – Vestesteeg of Korte Zuiderstraat over de Schagerstraat 26-05-1762: “W 3158 …
een Huijs en erve staande en gelegen aa3158 … een Huijs en erve staande en gelegen aan de
Zuijdzijde van de Vestesteeg of korte Zuijderstraat over de schager = = straat … achterstrekkende
aende Boers-poort ...”
Boerenpoort/Zuidergang – Burgwal Oz 01-11-1746: “Een Huijs met den Erve met een Caamer
daar agter die apart bewoond werd, staande & Leggende Aan de Oost sijde op de Burgwal, belent
ten noorden de Boerepoort, ten suyden de suijdergang ...”
Boerenpoort – Stadsvest bij de Vestesteeg P&S: Boerepoort (Stadsvesten b/d vestesteeg) 27 Oct.
1712 blz: 180 Vo=
Boerenpoort tussen de Vest en de Helmondsteeg (zie ook: Ex) 07-05-1698: “een huijs metten
54

erve, staende & leggende inde boerepoort tusschen de vest & Helmontsteeg uijtcomende aen deser
Stads vesten [boerepoort aen de vest uijtcomende] ...”, 28-04-1700: “Een huijs metten erve, staande
ende leggende inde boerepoort tusschen de vest & helmontsteegh uijtcomende aen deser Stads
vesten … ten zuijden de boerepoort ...”, 24-08-1720: “een Huijs metten erve, staande Ende
Leggende inde Boerepoort, tusschen de Vest Ende de Helmondsteegh uijtcomende aen deser Stads
vesten … ten suijden de Boerepoort ...”, 19-06-1743: “Een huys metten Erve staande en leggende
inde Helmont steeg aande Noord syde by de vest … agterstrek kende aande Boerepoort ...”, 22-121756: “W 3166. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de Boerepoort, uijtkomende
aen dezer stads veste tusschen de Helmont en vestesteeg ...”, 15-09-1762: “W 3143 … een Huijs
met den erve staande en gelegen in de Helmont steeg, uijtkomende op de voldersgraft en aan de
Vest … achterstreckende aan de huijzen in de Boere poort ...”
Boerensteeg – Helmontbosch 04-03-1699: “een huijs metten erve, staande & leggende in de
boeresteegh, belent ten oosten 't Helmontsbosch ...”
Boerensteeg 22-05-1697: “een huijs metten erve, staande & leggende in de boeresteeg … achter
streckende aen 't hofje nog een huijs staende & leggende alsvoren … achter streckende aende
Huijsinge toecomende aent Heijlige geest ofte Weeshuijs ...”
Boerensteeg 05-04-1698: “een huijs metten erve, staande & leggende inde boeresteeg 't welck in
twee partijen werd bewoond, belent aande eene sijde de Eeckmaeckerije … achterstreckende aen 't
Heijlige geesthuijs ...”
Boerensteeg – Burgwal 07-03-1721: “een huys op de burg wal in de boere Steeg … agter
strekkende aan 't Salomons Hoffje ...”, “een Camer metten Erve Staande & Leggende als voren op
de burgwal in de boeresteeg welke gangh off steegh syn breete sal moeten houden van 4 a 4 1/2
voet ...”
Boerensteeg – Gasthuisstraat - Vrije Poort 01-06-1695: “een huijs met den erve, staande &
leggende in de gasthuijs straet met een vrijen eijgen poort, achter uijtcomende inde boe: resteegh …
achterstreckende aende Cameren van't H: geesthuijs ...”, 15-01-1707: “een huijs metten erve,
staende ende leggende inde Gasthuijsstraet, met een vrijen poort achter uijtcomende in de
boeresteegh ...”
Boerensteeg – Scheepmakersdijk bij de Spaarnwouderstraat/Stadsvest 22-01-1698: “een huijs
metten erve. Staande & leggende opde scheepmakersdijk bij de sparwouderpoort met een stal daar
aen hebbende een uijtgang aande Stadsvesten … achterstreckende aende huij= singe in de
boeresteegh … “
Boerensteeg – Vrije Poort 11-05-1697 zie: Gasthuisstraat
Boeren- of Wielmakerssteeg – Scheepmakersdijk 19-05-1685: “een Huijs metten Erve staende
ende leggende opde Scheepmaeckersdijck … met een vrijen uijtgang tot inde boere off
wielmaeckerssteeg ...”, “een Huijs ofte Camer metten Erve staende & leggende inde boere ofte
wielemaeckerssteeg achter de voorsz huijsinge ...”
Boeren- of Wielmakerssteeg(je) – Scheepmakersdijk 02-05-1679 zie: Otterssteegje –
Scheepmakersdijk
Boerensteegje – Hofje van de Gemeente van de Blok 06-01-1712: “Een huijsje met den erve,
staende ende leggende in 't boeresteegje … achterstreckende aen t hofje vande gemeente vanden
Blocq ...” (F)
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Boerensteegje bij het Diaconiehuis 28-04-1716: “een Huijsje met den Erve Staende Ende
Leggende int Boere steeghje … achter streckende aen het diaconie Huijs deser Stadt ...”
Boerensteegje – Scheepmakersdijk 20-07-1719: “een Huijs metten Erve staende & leggende op
de Scheepmaeckers dijck & int boere steegje [boeresteeg op scheepmakersdk] ...”
Boerensteegje – Spaarne 01-05-1683: “een huijs metten Erve staende & leggende opt Sparen opde
hoeck vant boeresteegje ...”, 04-05-1695: “een huijs met den erve staande & leggende op 't Spaerne
op den hoeck van't boeresteegje dat onder desen huijse gaende ...”, 21-04-1716: “een Huijs metten
erve staende ende Leggende op het Spaere op de Hoeck vant Boere Steegje dat onder dese Huyse
gaende belent is ...”
Boerinnensteeg – Gasthuisstraat zie: PB-Ov
Boerspoort – Vestesteeg zie: Boerenpoort
Brouwerij van de Boog – Voorkamp – Poort 12-01-1695: “een huijs met den erve, staande &
leggende … in de voorcamp bij de brouwerije van(de) olijpot … ende de poort vande brouwerije
vande boogh aende andere sijde ...”
Bogaardstraat – Galop of Ingang 22-12-1677: “een Camer ofte woninge staende & leggende int
galop off jngangh vande Bogaertstraet sijn uijtgangh hebbende jnde voorsz boomgaert straet …
achterstreckende aent Brouwers hoffie ...”, 14-07-1681: “een Camer metten Erve staende ende
leggende in een galop ofte jngang (W)ande Bogertstraet … achterstrecken(de) aen 't
brouwershoffge ...”
Bogaardstraat over de Westerstraat – Gang 08-02-1731: “een Huijs metten erve, Staende ende
Leggende in de Bogaert Straet in een gang over de Wester Straet ...”
Bogaardstraat – Poort zie: PB
Breestraat hoek Bogaardstraat – Gemene Gang 29-12-1725: “Een Huijs metten Erve staande
ende Leggende inde Breestraet opde Hoeck vande Bogaertstraet … achter streckende aen Een
gemene gangh ...”
Bogenmakerspoort – Voorkamp 31-01-1680: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
bogemakers poort, uijt comende inde voor camp ...”, 26-05-1714: “een huijs met den erve staande
& leggende in de voorcamp opde Hoek vande bogemakerspoort … “, 06-08-1738: “Een huijs met
ten Erve staende ende leggende inde voor= kamp op de hoek vande Bogemakerspoort ...”, 10-091760: “N 5419. … een Huijs met den erve staende ende gelegen in de voorkamp op de hoek van de
Boge makerspoort ...”
Bogenmakerspoort – Voor- en Achterkamp 08-05-1680: “een huijs metten erve staende ende
leggende in seeckere poort uijtgaende inde voor ende achtercamp genaemt de boge maeckers poort
...”, 25-04-1691: “Een Huijs metten erve staende & leggende inde bogemakerspoort tusschen de
voor & achter camp ...”, 07-07-1691: “een huijs metten erve staende & leggende in sekere poort
uijtgaende inde voor & achterCamp ge= naemt de bogemakerspoort ...”,
Bogenmakerspoort (zie ook: Boogmakerssteeg of -poort (zie ook: PB) 15-08-1705: “Een Camer
met den Erve, staande ende leggende in de Bogemakerspoort ...”, 26-04-1719 zie:
Boogmakerssteeg of -poort tussen Voor- en Achterkamp
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Bogenmakerssteeg – Voor- en Achterkamp 23-10-1694: “een huijs met den Erve, staende &
leggende inde bogemakerssteegh tusschen de voor & achtercamp ...”, 27-07-1695: “een Huijs met
den erve, staande ende leggende inde Bogemakers steegh tusschen de Voor & achterCamp ...”
Bogenpoort – Achterkamp zie: Ex
Boge(n)poort PB zie: Boogpoort
Bollenbakkerspoort – Warmoesstraat O zie: PB
Bolslaan – Kleine Houtweg (zie ook: PB-Ov.) (o.a.) 05-01-1684: “... Thuijn … gele gen buijten de
cleijne Hout poort in bolslaen … “, 15-02-1710: “de grond van een thuyn gelegen inde Bolslaen
uijtcomende op de Cleijne Houtwegh ...”, 30-07-1717: “een Huijs met den Erve, staande ende
leggende opde Cleijne Houtwegh, opde Hoek vande Bols laan binnen dese Stads Vrijdom ...”, 2701-1719: “... gelegen buijten de Cleijne Houtpoort, in bols Laan ...”
Bolslaan buiten de Kleine Houtpoort P&S: “Bolslaan” (buiten Kl Hout poort) 27 Januari 1719.
Bolslaan of Schapenhek – Kleine Houtweg (zie ook: PB-Ov) 19-03-1735: “de Grond van een
Thuyn … in de bolsLaan of schapenhek uytkomende opde Kleyne Houtweg ...”, 03-05-1766: “Waer
7362 7363 7364 7372 7373 7374 … Twee derde parten in deszelfs groote Tuyn op dezelve kleijne
Houtweg aan de oostzijde, belend ten westen de weg, ten Noorden de PoelLaan, ten zuijden de Bols
Laan of 't schapenhek ...”
Bonehofje BS zie: PB Boonhofje
't Bonte Kalf – Oude Gracht bij de Jacobijnebrug – Gang 10-02-1685: “Een packhuijs metten
Erve staende ende leggende in seeckere gang uijtcomen(de) opde oude graft Achter 't bonte kalff
bijde Jacobijne brug ...”
't Bonte Kalf – Oude Gracht – Poort en Uitgang 05-05-1699: “een huys metten erve staande ende
leggende opde oude graft daert bonte kalff uijthangt belent ten noorden en oosten de poorte en
uijtgangh van hendk: luijcken en frans Vollenhoven ...”
Het Bonte Kalf – Oude Gracht bij de Jacobijnebrug – Gang of Poort 23-05-1691: “een huijs
metten erve staende ende leggende in sekere gang ofte poort uijtcomende Op d' oude gragt bij de
Jacobijnebrug naest Het Bonte Calff ...”
Het Bonte Kalf – Oude Gracht/de Beek – Brede Gang 20-11-1751: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de Jacobijnestraet bij de oude gragt Met nog Een Nieuw Pakhuijs agter het
voorschreve Huijs en uijtkomende over een gemeene Plaats door een breede gang tot op de Oude
gragt naast het bonte Kalf … Agterstreckende aan de Beek ...”
Het Bonte Kalf – Oudegracht bij de Jacobijnebrug/-straat – Gang/Gang of Poort/Gemene
Gang (zie ook: PB en Kalfspoort/...) 19-02-1715: “een stal met sijn erve, staande & leggende in
sekere gang uijtcomende op d' oude gragt achter 't bonte Calff ...”, 20-04-1715: “een huys met den
erve staande & leggende opde oude ofte smalle graft aldernaest 't bonteCalf … ten suijden de
gemene gang ...”, 03-01-1722: “een huijs met den erve staande ende Leggende in Zeekere gangh
ofte Poort, uytkomende opde oude gragt bijde Jakobijne brugh naast het bonte kalf … “, 30-111723: “een huijs metten erve, staande ende leggende in sekere gangh ofte poort uijtcomende opde
oude gragt bij de jacobijnebrugh naest het bonte kalf ...”, 25-11-1724: “Een Huijs met den Erve,
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staande & Leggende in sekere gangh ofte Poort, uijtcomende op d' Oude gragt, bij de jacobijne
brugh, naest het bonte Kalff … achterstreckende aen(de) beek ...”, 11-08-1762: “V 4271 … een
Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van zekere poort of gang, uijtkomende op de
oude graft benoorden de Jaco = = bijne straat naast het bonte Kalf … achterstrekkebde aan de Beek
...”
Het Bonte Kalf – Oude Gracht bij de Jacobijnebrug – Gang of Poort 15-02-1729: “een huys
metten erve Staende ende leggende in Seekere gang ofte poort, uytcomende opde Oude Gragt by de
Jacobynebrugh, naest het bonte Calff … agterstreckende aande Beek ...”
Het Bonte Kalf – Oudegracht bij de Jacobijnebrug/de Beek 15-02-1729: “een huys metten erve
Staende ende leggende in Seekere gang ofte poort, uytcomende opde Oude Gragt by de
Jacobynebrugh, naest het bonte Calff … agterstreckende aande Beek ...”
Bontekalfspoort – Oude Gracht zie: PB
Bontenspoort 01-02-1757, 18-03-1762, 01-06-1763 zie: Cloribuspoort – Raaks
De Bonte Os – Achter- of Dijkstraat – Poort/Plaats 25-03-1711: “de geregte helfte in Drie
Camers met den erve, staende Ende Leggende in de achter ofte dijkstraet in Sekere Poort achter den
Bonten os over de gewesene Brouwerije vande klaveren, op sekere gemeene plaets ...”
Poort van de Branderij van de Boog – Voorkamp 02-11-1697: “Een huijs metten Erve, staande &
leggende binnen dese Stad in de Voorcamp bij de brouwerije vande olijpot … & de poort vande
branderije vande boogh aende andere sijde ..”
Boogmakerssteeg of -poort tussen Voor- en Achterkamp (zie ook: Bogenmakerspoort) (zie ook:
PB) 26-04-1719: “een huijs metten erve, staande ende leggende in de Boogmakerssteeg off Poort
[bogemakers poort] , tusschen de voor & achterCamp … achterstreckende aende kuijl der
Leeuwenpoort ...” (F)
Boogmakerssteeg zie: PB
Boogpoort, en Driesprong tussen Achter- en Voorkamp P&S: Boogpoort, en Driesprong (tusschen
Achter en Voorkamp)
Boogstraat O zie: PB
Boonhofje – Klerksteeg (zie ook: Ex, PB) (o.a.) 06-04-1674: “een huijs metten erve staende &
leggende Jnde Clercqsteegh … ten noorden het Boonhoffje ...”, 09-05-1674: “een Huijs metten erve
staende & leggende opt Boonhoffgen uytcomende Jnde Clercqsteegh … “, -05-1682: “een huijs
metten erve staende & leggende inde Clercksteegh … opde hoeck vant Boon hoffje ...”, 25-071685: “de Helft van een Camer metten erve staende & leggende op't boonhoffje uijtco= mende inde
Clercksteeg get: no: 7 ...”, 03-04-1686: “een Camer metten Erve staende ende leggende opt
boonhoffje uijtcomende inde Clercksteeg get: no: 7 ...”, 14-08-1687: “Een Huijs metten erve
staende & leggende inde Clercksteegh opden Hoeck vande gangh vant boonhoffje ...”, 16-06-1689:
“een huijs met den erve staende & leggende inde Clercqsteegh op het boonhoffje ...”, 24-09-1695:
“een Camer metten Erve, staan= de ende leggende op 't boonhoffje uijtcomende inde Clercksteegh
… ten westen een gangetie & plaets … “, 05-05-1699: “een huijs metten erve, staande & leggende
in de Clercqsteegh, op de Hoek vande gangh van't boonhoffje ...”, 25-03-1702: “Een Huijs metten
erve, staande & leggende op 't boonhoffje [boonhofge] … “, “een huijs metten erve, staande &
leggende op 't boon= hofje [boonhofge] ...”, 08-01-1707: “een Camer staende & leggende op 't
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boonhoffje, uijtcomende in de Clercqsteegh ...”, 14-05-1707: “Een Huijs metten Erve, staande &
leggende op 't Boonhofje uijtcomende inde Clercqsteeg ...”, 25-06-1707: “3 woningen ofte Camers
Haer uijtgang Hebbende op 't boonhofje uijtcomende in de Clerqsteegh: get nos. 4, 5 & 6... “, 0205-1708: “een huijs metten erve staende & leggende op 't boonhofje uijtcomende in de Clerck
steegh … en dan nogh een Camer met den erve, staande & leggende in t Hoefijsersteegje ...”, 2801-1722: “een Camer met den erve, staande ende Leggende op het Boonhoffie, uijtkomende inde
Clerksteegh get No 7 ...”, 15-12-1724: “Een Huijs of 5 Camers met hare Erve staande & Leggende
in de Clercqsteegh op het Boonhofje ...”, 25-10-1725: “een huijs metten erve, staande & leggende
op het boonhofje uijtcomende in de Clercksteegh ...”, 07-05-1726 [doorgehaald: ”boonhofje inde
Clerksteegh”] “Een Huijs mette Erve, staande & leggende inde Sonnesteegh uijtcomende in de
gortesteegh ...”, 18-01-1727: “een Huys metten erve, staende & leggende in de Clercqsteegh op de
hoek van de gangh van't boon hofje ...”, 29-04-1729: “een huys of Camer metten Erve staande &
leggende op t boonhofje inde Clercq steeg … ten westen een gange = tje en plaats ...”, 09-09-1732:
“een Huys metten erve, mitsgaders een Pakhuys daeraghter staende uytkomende op't Boonhofje,
staende op 't spaerne tusschen de Wildemans brugh ende de Clercq steeg eertyts geweest synde de
Brouwerye de Paauw ...”, 12-01-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde
Clercqsteegh op de hoek vande gangh van het boonhofje ...”, 27-02-1762 zie: Mouterij de Drie
Starren – Spaarne bij de Boommarkt – Gang
Boonhofje (Klerksteeg) zie: w.i.
Boonhofje of Kapiteinsplaats – Klerksteeg 01-05-1749: “G 1659 … Een Huijs met den Erve
staande ende leggende op 't Boonhofje of Capiteijns plaats uijtkomende in de Clercq steegh ...”
Kapiteinsplaats – Boonhofje – Klerksteeg 24-11-1736: “Een huys met den Erve Staande ende
leggende op het Boonhofje opde Capiteyns plaets uytkomende inde Clercqsteeg ...” (F), 24-041750: “G. 1664. … Een Huijs met den Erve, werdende in drie partijen bewond, staande & leggende
de twee voorste perceelen in de Clercqsteeg, en het agterste huysje uijtkomende op 't Boonhofje …
agter= =streckende aan de Capiteijns plaats aen, en uijtkomende op 't Boonhofje voornoemt ...”
Boonhofje – Klerksteeg – Gangetje en Plaats 24-09-1695: “een Camer metten Erve, staan= de
ende leggende op 't boonhoffje uijtcomende inde Clercksteegh … ten westen een gangetie & plaets
… “, 29-04-1729: “een huys of Camer metten Erve staande & leggende op t boonhofje inde Clercq
steeg … ten westen een gange = tje en plaats ...”
Boonhofsteeg – Klerksteeg (21)-05-1681: “een Camer metten Erve staende & leggende jnde
boonhoffstege uijtcomende jnde Clercqsteeg [boonhoffje uijt= comende inde clercksteg] ...”
Botermarkt zie: PB
Botermarkt (zie ook: Bruininkspoort, Heer Bruininkspoort)
Botermarkt Nz – Gang van 't Hofje van de heer van Vollenhove 17-04-1755: “W 3332. … een
Huijs met den erve staende ende leggende aen de noordzijde van de Botermarkt op de hoek van de
gang van 't Hofje van de Heer van Vollenhove ...”
Bottenpoort – 't Krom zie: PB
Bouter- of Gortersteeg P&S: Bouter of Gortersteeg” 2 Jan 1591- pag 1-, Idem 26 oct 1593- pag: 96Bouwerijsteeg zie ook: Kromme Elleboogsteeg
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Bouwerij- of Kromelleboogsteeg 14-03-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde
bouwerije ofte Crom – elle – boogh steegh ...”, 11-03-1693: “Een Huijs metten erve, staende Ende
leggende inde bouwerije ofte Crom elle boogsteegh ...”
Bouwerij- of Krom Elleboogsteeg P&S: Bouwerij- of Krom Elleboog= steeg” 20 Juni 1725
Kromelleboogsteeg hoek Bouwerijsteeg 06-02-1694: “Een Huijs met den erve, staande &
leggende in de Cromme –elle – boog – steegh opde Hoeck vande bouwerije steeg ...”, 08-05-1700:
“een huijs metten erve, staande & leggende in de Cromme elle boogsteegh opde Hoek vande
bouwerije steegh onder den Huijse gaande ...”
B(r)ouwerij- of Kromme Elleboogsteeg
Brakkegrondspoort – Sint Annestraat (of Michielstraat) bij de Doelstraat (zie ook: PB) 27-051744: “T 2464 ...Een Kamer met den Erve staande & leggende inde Brackegrondspoort uytkomende
inde st Annestraat by de Doelstraat … ten westen de Huysen van de Raamstraat ...”, 05-12-1753: “T
2464 … een Huijs en Erve staende ende leggende aen de westzijde van de Anna of Michielstraet bij
de Doelstraet, genaemd de Karstanje Boom … ten noorden de Brakkegronds poort, waer in dit
Huijs een uijtgang heeft ...”, 06-08-1754: “T 2465 … een Huijs en erve staende ende leggende aen
de Westzijde van de Anna of Michielstraet, bij de lange Doelstraet op de hoek van de
Brakkegrondspoort ...”, 22-08-1755: “een Huijs of kamer met den erve staende en de leggende in de
Brakkegrondspoort uijtkomende in de St- Anna straet ...”
Bram(m)ershofje – Bakenesserkerkhof 18-11-1676: “een huijs metten erve staende & leggende
op het Brammershoffge … achterstreckende aen het Bakenesser kerck hoff ...”, 03-12-1704: “een
huijs met den erve, staande ende leggende op't bramershofje … ten oosten 't vrouwe gasthuijs,
achterstreckende aen 't bakenesserkerckhoff ...”, 07-11-1736: “Een Huijs metten Erve staende ende
leggende op t Bramershofje [Branzershofje] … agterstrekkende aan het Bakenesser Kerkhof ...”
Brammershofje buiten de Sint Janspoort 22-08-1684: “een Huijs metten Erve staende op 't
Brammers Hoffge buijten de St: Janspoort ...”
Brammershofje buiten de Sint Janspoort – Gemene Gang 06-04-1674: “een huijs met een thuijn
staende op 't Brammers Hoffge buijten de St: Jans poort … met een gemene gangh ...”
Bramershofje – Klerksteeg 26-03-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende op het
Bramershoffje, uijtcomende door een gangh tot jnde Clercksteegh … “, 04-03-1688: “een huijs
metten erve staende & leggende opt bramershoffge uijtComende met een eijgen gangh inde Clerck=
steegh sijnde een Vermaerde Neeringrijcke Herberge ...”
Bramershofje – Klerksteeg/Bakenesserkerkhof 11-08-1750: “Een Huijs met den Erve staande &
leggende op 't Bramershoffje, uijtkomende in de Clercqsteeg … Agterstreckende aanhet bakenesser
Kerkhof ...”
Bramershofje of Keldertje – Klerksteeg 27-05-1734: “Een huys metten Erve staande en leggende
op t Bramers hoffje ofte Keldertje Uytkomende in de Clercqsteegh ...”, 10-02-1751: “G 1640 …
Een Huijs met den Erve, kunnende in drie partijen bewoond werden en ieder haar eijge vrije uijt =
=gang hebben, staande ende leggende op het Bramers hofje of Keldertje, uijtkomende in de
Clercqsteegh ...”, 11-10-1752: “G 1640. … Een Huijs met den erve, kunnende in drie partijen
bewoond werden en ieder haer vrije uijtgang hebben, staende & leggende op 't Bramershofje of
Keldertje, uijtkomende in de Clercqsteeg ...”
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Brammershofje/de Kelder – Klerksteeg 10-05-1679: “een huijs metten erve sijnde een Vermaerde
neringrijke herberge met Verscheijde vertrecken staende & leggende op't Brammers hoffje,
uijtcomende met een eijgen gangh inde Clercksteeg, daer op de kelder uijt hangt ...”
Bramersplaats tussen de Ruiter- en Rozenstraat 02-04-1681: “een huijs met den Erve … staende
op bramers plaets tusschen de ruijter & rosestraet ...”
Bramershofje/Bramersplaats tussen de Ruiter- en Rozenstraat 23-02-1686: “een Huijs metten
Erve … staende op bramers plaets tusschen de ruijter & roosestraet [bramers Hoffje tusschen de
ruijter & rose straet] … (F)
Bramershofje – Klerksteeg – Gang 16-07-1704: “Een Huijs metten erve, staande ende leggende
op 't Bramers Hoffje, uijtcomende met een gang in de Clercqsteegh … achterstreckende aen 't Erff
van(de) gewesene mouterije vande Starren ...”
Bram(m)ershofje – Klerksteeg/Bakenesserkerkhof 09-01-1726: “Een Huijs met den Erve
staande & leggende op 't brammers hofje [brammers hofje] … “, “een Huijs met den erve staande &
leggende op 't brammers hofje uijtcomende in de Clercksteegh … ten oosten het vrouwen gasthuijs,
achterstreckende aen het Bakenesser kerkhof ...”, “een huijs met den erve staande ende leggende op
het brammers hofje ...” (F), 11-10-1752: “G. 1639. … Een Huijs met den Erve staende en leggende
op 't Bramers= =hofje, uijtkomende in de Clercqsteeg … agterstreckende aen 't Bakenesser Kerkhof
...”, G 1640. … Een Huijs met den erve, kunnende in drie partijen bewoond werden en ieder haer
vrije uijtgang hebben, staende & leggende op 't Bramershofje of Keldertje, uijtkomende in de
Clercqsteeg ...”
Bram(m)ersplaats zie: Brammershofje
Brandemmerspoort – Groot Heiligland zie: PB
Brandenburgerpoort 14-04-1677: “een huys metten erve staende & leggende Jnde Branden burger
poort binnen deser stadt … “, 10-02-1680: “een sterck wel betimmert Huijs metten erve staende
ende leggende inde brandenburger poort ...”, 08-05-1680: “een kamer met den erve staende ende
leggende jnde Brandenburgerpoort jegenwoodig werdende gebruijckt tot een packhuijs ...”, 26-111681: “een huijs brouwerije & mouterije metten Erve gestaen & gelegen opde Baec kenessergraft
genaemt de passer ende valck met den Eijgendom vande Brandenburgerpoorte … & 't hoffge van
verwer ten noorden … met Een Camer inde Brandenburgerpoorte, in welcke poorte de voorsz
Camer een vrije uijtgangh & bruijckwaer heeft … “, 04-05-1694: “een huijs met den Erve, staende
& leggende inde brandenbur= gerpoort get: no: 2 ...”, 27-04-1695, 22-05-1697 zie: Nauwe
Appelaarsteeg – Poort, 16-05-1699: “een huijs metten erve staande & leggende in de
brandenburgerpoort … “, 31-10-1725: “een huijs, brouwerije en mouterije, met den erve, staande &
leggende op de bakenessergragt, genaemt de passer & valk, metten eijgendomme vande
brandenburger poorte … “, 17-06-1730: “een huys metten erve, Staende ende Leggende inde
Nauwe Appelaersteeg … agterStreckende aen de brandenburgerpoort ...”, 10-12-1738: “de helfte
inde huijsinge Brou wery en Moutery met den Erve, staande ende leggende opde Baekenessergragt
… genaamt de Passer en valk, met den eygen dom vande Brandenburger poorte ...”, 21-03-1759:
“H. 3629 . … een Huijs met den erve staende en de leggende in de Nauwe Appelaersteeg …
achterstreckende aen de Brandenburger poort ...”
Brandenburgerpoort – Damstraat 14-04-1680: “een huijs met den Erve staende ende leggende
inde branden burgerpoort uijtcomende inde damstraet ...”, 29-01-1681: “een Camer met den Erve
staende & leggende jnde damstraet jnde brandenbur gerpoort ...”, 18-06-1686: “een huijs metten
erve staende ende leggende inde brandenburgerpoort uijtcomende inde damstraet … “, [12-1261

1691]: “Een Camer metten erve staande & leggende inde brandenburgerpoort uijtcomende inde
damst(raet) ...”, 30-01-1697: “een Camer met den erve staande & leggende in de
brandenburgerpoort uijtcomende in de damstraet get: met no: 9 ...”, 01-12-1699: “een Camer metten
erve, staande Ende leggende inde branden burgerpoort uijtcomende inde damstraet … aande andere
Sijde de brouwe: rije van(de) Passer ...”, 22-08-1714: “Een huijs met den Erve, staande & leggende
in de Brandenburgerpoort, uijtcomende inde Damstraet, belent ten noorden de Brouwerije vande
Turffschuy(t) vande Passer ...”, 20-10-1730: “een huys metten erve, Staende ende leggende in de
Brandenburgerpoort uytkomende inde Damstraet ...”, 06-08-1744: “H 3613 … Een Huys metten
Erve staande & leggende in de Brandenburgerpoort uytkomende in de Damstraat … ten noorden d
Brouwerye de Passer agterstreckende aen de Huysen van de Halve maanspoort ...”
Brandenburgerpoort zie: PB
Brandenburgerpoort P&S: Brandenburger-poort 16 Mei 1699 blz: 33Brandenburgerpoort – Slepershoofd 12-05-1694: “Een Huijs met den erve, staende & leggende
inde brandenburgerpoort, uijtcomende op 't Slepers Hooft ...”, 14-09-1729: “een huijs metten erve,
staende & leggende inde Brandenburgerpoort uijtcomende op het slepershooft ...”, 24-09-1740:
“Pieter Tyler van der Hulst Een Huys metten Erve staande ende leggende in de Brandenburgerpoort
uytkomende op het sleepershooft ...”
Brandenburger- of Passerspoort 03-01-1759: “G 1620 H 3571 3572 3590 3613 3614 3638 … de
Brouwerij genaemt de Passerr en Valk staende en gelegen op de Bakenessergragt … met den
eijgendom van de Brandenburger of Passerspoort … Nog de Mouterij, genaemt 't springende Paerd,
gelegen in 't krom … achter= = streckende aen de gewezene Roomsche kerk, met een uijt= =gang
op den koudenhorn door de Bijlspoort … Nog een Huijs en erve staende en de leggende in de
Bran= = denburger of Passerspoort, aen de westzijde … en achter streckende aen de huijzen in de
nauwe Appelaersteeg Nog een Huijs en erve staende en gelegen als voren aen de oostzijde … En
Laetstelijk een Huijs en Erve staende ende leggende in de halve Maenspoort bij het amsteldamsche
veer ...”, 04-06-1763: Idem
Brandenburger- of Passerspoort – Damstraat/Slepershoofd 08-12-1724: “een Huijs metten erve,
& een Pakhuijs daer achter, genaemt de vijgeCorf, staande & Leggende op t Slepers Hooft in de
mont van de Damstraet … Ende de branden burger ofte Passerspt: achterstreckende ...”
Brandenburger- of Passerspoort – Damstraat/Spaarne 06-10-1734: “een huys metten erve
Staande en leggende aan het eynde van de Damstraat op het Spaarne op de hoek van de
Brandenburger of Passers Poort ...”, 17-05-1766: “H : 3608 … een Huijs met den Erve Staande en
geleegen aan het eijnde van de Damstraat op het Spaarne op de hoek van de Brandenburger of
Passerspoort belend ten westen de Passerspoort voornoemd ...”
Brandenburgersteegje – Burgwal O zie: PB
Branderspoort – Bakenessergracht (zie ook: PB) 08-06-1728: “een huijs metten erve Staende &
Leggende in de Branderspoort uytkomende opde Bakenesser gragt ...”, 21-08-1731: “Een Huys met
den Erve staande en leg gende inde branderspoort uytkomende op de bakenesser gragt...”, 30-121739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Branderspoort uytkomende opde
bakenessergragt … agterstrekkende aande baltus poort ...”, 12-09-1755 zie: Gang van de
Smidspoort anders genaamd de Branderspoort – Bakenessergracht, 22-10-1755: “D 1079 …
een Huijs met den erve, waer in de Spekslagerswinkel lange Jaren is gedaen, staende en leggende in
de Jansstraet aen de Oost= =zijde, schuijn over de Ridderstraet … achterstrekkende aen de Huijzen
van de Branders en Balten poort ...”, 23-08-1763: “D 1141 … een Huijs met den erve Staande en de
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gelegen in de Branders poort, uijtkomende op de Bakenessergraft … achterstreckende aan de
Baltus= =poort ...”, 25-01-1764, 23-04-1766 zie: Balten(s)poort – Jansstraat
Brandersp(oort) (Bakenessergracht) zie: w.i.
Branderspoort – Burgwal zie: PB
Branders- of Passerspoort – Slepershoofd 22-01-1729: “een Huys metten erve, Staende &
leggende in de Branders ofte Passers poort, uytkomende op het Slepers hooft ...”, 04-01-1744: “H
3616 … een huys metten Erve staande & leggende inde Branders ofte Passerspoort uytkomende opt
sleepershooft ...”, H 3616 … 20-03-1753: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de
Branders of Passerspoort, uijtkomende op 't sleepershooft ...”, 23-04-1766: “H 3616.+ … een Huijs
met den erve Staande & gelegen in de Branders of Passers = =poort, uijtkomende op 't Slepershoofd
… achterstreckende aan de Huijzen in de Naauwe Appelaarsteeg ...”
Brandspoort – Groot Heiligland zie: PB
Brandspuitspoort – Groot Heiligland Wz bij het Nieuw Heiligland/Nieuwlandje 04-05-1747:
“Een Huijs met den Erve, staende ende Leggende op 't Nieuw landje bij 't groot heijliglandt, van
ouds getekent no= 14 v... Agterstreckende met een uijtgangh inde Brandspuijtspoort ...Actum als
vooren” (F) 20/06/2019 13:20, 02-03-1748: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de
Brand spuijts poort uijtkomende aan de westsijde op 't groot Heijlig lant by het nieuw heijliglant …
“, “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Brandspuijtspoort uijtkomende aan de
west= =sijde op 't groot heijliglant bij 't nieuw heyliglant ...”
Brandspuitenpoort – Nieuw Heiligland 17-12-1760: “een Huijs en erve staende en gelegen op 't
Nieuw heylige Land … achterstrekkende met een Uijtgang in de Brandspuijtenpoort ...”
Brechtensteegje zie: Bregtensteegje
Brede Appelaarsteeg – Lange Begijnestraat 30-05-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde lange bagijnestraet opde Hoeck vande breede appelaersteeg [lange bagij= nestraet
opde Hoeck van(de) wijhe appelaersteeg] ...”, 30-01-1711: “een huijs met den erve, staande &
Leggende in de Lange Bagijnestraet, op de Hoek vande Brede appelaersteegh die onder den Huijse
gaande aende eene sijde ...”
Bredegang – Korte Zijlstraat 24-05-1692: “een Huijs metten erve staende & leggende inde Corte
Sijlstraat, belent aende eene sijde de brede gang, aende andere sijde't huijs van outs genaamt de
muijsevreugt ...”, 22-03-1704 zie: Gang van Pieter Swaen – Korte Zijlstraat, 05-02-1728: “een
huijs metten erve, Staende & leggende inde Korte Zijlstraet inde Bredegang … aghterstreckende
tegen de Baccumsteegh ...”, 09-05-1731, 09-03-1751 zie: Misdak- of Pakkerspoort – Korte
Zijlstraat, 12-01-1735: “een huys metten erve, Staande en leggende inde Corte Zylstraat in de
Bredegangh ...”
Bredegang – Korte Zijlstraat – Gemene Gang 25-01-1716: “een huijs met den erve, staande ende
leggende inde Corte Sijlstraet in de brede gangh … ten suijden de gemene gangh met een vrije
plaets ...”
Bredegang – Raaks 31-12-1732: “een huys metten erve Staende en Leggende op de Raax …
agterstrekkende met een uytgang in de Bredegangh ...”
Wijde – of Bredegang – Raaks Nz tussen de Korte Zijlstraat en Bakkumsteeg 24-10-1760: “B
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216. … een Huijs en erve werdende in twee partijen bewoond, staende en gelegen aen de
Noordzijde van de Raaks, tusschen de korte Zijlstraet en Bakkum steeg … met het hoekhuijs van de
wijde of breede gang … achterstreckende en uijtkomende in de wijde of Breede gang ...”
Bredegang – Sint Jansstraat 20-08-1689: “een Huijs en erve uijtcomende met een brede gangh
tot inde St: jans straat [in een breede gang uijtcom: in de St: Jans straet] … met sijn erve
uijtcomende inde Ciciliensteegh ...”
Bredesteeg of Kamperkerkstraat 16-06-1677: “een huijs metten erve staende ende leggende inde
Bredestege off Camperkerckstraet … “
Bredesteeg bij de Tuchthuisstraat – Vrije en Eigen Gang 05-06-1677: “een huys metten erve
staende & leggende Jnde Bredesteegh byde Tuchthuys straet met een vrije ende eijgene gangh daer
nevens ...”
Bredesteeg Nz tussen Tuchthuis- en Gierstraten – Poort 26-02-1767: “T 2692. + … een Huijs en
erve Staande & gelegen aan de Noordzijde van de Breedesteeg tusschen de Tuchthuijs- en
Gierstraaten, belend aan de Oostzijde zekere poort … achterstreckende aan 't Aalmoesseniers en
werkhuijs ...”
Het Breed – Klein Heiligland zie: PB
Breegang (zie ook: Breeplaats)
Breegang – Bakkumsteeg (zie ook: Breegang – Korte Zijlstraat) 29-04-1676: “Een huijs metten
Erve staende & leggende Jnde Backumsteegh … achterstreckende aende gangh genaemt de
Breegangh toebehorende Arent Jansz … “, 08-05-1694: “een huijs met den erve staande & leggende
baccumsteegh … achterstreckende aende breegangh ...”, 10-08-1707: “een Huijs metten Erve,
staande ende leggende in de baccumsteegh recht over de voor deur vande brouwrije …
achterstreckende aende breegangh daer desen huyse een uijtgangh Heeft ...”, 02-05-1709: Een huijs
metten erve, staende ende Leggende in de baccumsteeg recht over de voor deur vande Brouwerije
… achter streckende aende breegang daer desen huijse een uijtgangh heeft ...”, 03-01-1719: “een
huijsje met den Erve, staande & Leggende inde Baccumsteegh … achterstreckende aende
Breegangh ...”, 29-01-1727: “een Huys metten erve, staende & Leggende in de Backum steegh …
aghterstreckende aende Breegangh ...”21-12-1751: “... in de Backumsteeg … Agterstreckende Aan
de Breegang ...”
Goudsteegje in de Breegang – Dijkvest over Harmen Jansenswaterpoort 26-05-1745: “Een
huijs metten Erve staande ende leggende int goutsteegje uytkomende in de Breegang die uytkomt
aande Dijkvest over harmen Jansens= waterpoort ...Actum Uts”(F) 20/06/2019 09:06
Breegang – Korte Zijlstraat (zie ook: Ex, PB) 03-02-1680: “een Half Huijsie metten erve staende
& leggende in de corte Zijl straet, inde breegangh ...”, 17-07-1694 zie: Pieter Swaansgang/Gang
van Pieter Swaan, 09-04-1695: “een Huijs met den erve, staende ende leggende inde Corte
Sijlstraet zijnde een van outs vermaerde neringrijke Herberghe genaemt de blinkert … ten suijden
de breegangh ...”, 24-01-1699: “een huijs metten erve, staande & leggende in de Corte Sijlstraet in
de breegangh, belent ten suijden de raax … “, 29-12-1700 zie: Breegang – Raaks, 05-08-1707:
“een huijs metten erve, staende ende leggende in de bree gang uijtcomende in de Corte sijlstraet,
belent ten suijden de raax … Hebbende desen huijse, in 2 partyen werdende bewoond, in de gang
...”, 18-10-1710: “een huijs met den Erve, staande ende Leggende in de baccumsteegh …
achterstreckende aen de bregang, uijtcomende in de Corte sijlst(raet) hebbende desen huijse
gemeenschap aen deselve gang ...”, 13-11-1714: “een huijs met den Erve, staande ende leggende in
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de baccumsteegh … achterstreckende aende Bre gang uijtcomende inde Corte Sijlstraet, hebbende
desen huijse gemeenschap aen deselve gang ...”, 19-05-1717: “een huijs met den erve staande &
leggende in de breegang uijt comende in de Corte sijlstraet werdende in 2 partijen bewoond, belent
ten suijden de raax ten westen de baccum steegh ...”, 27-05-1719: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de Breegangh uijtcomende in de Corte sijlstraet, belent ten suyden de Raax, ten westen
de Baccumst ...”, 08-05-1723: “een Camer met den Erve staande en(de) Leggende inde breegangh
uytComende in de corte Sijlstraet geteeckent met no. 2 … “, 30-01-1726: “Een half huijsje metten
Erven staande & Leggende inde Corte Sijlstraet in de Breegangh … “, 05-05-1728: “een Huijs
metten Erve staende en Leggende inde breegangh uytComende inde Corte Sylstraat met een Vrye
uytgangh inde voorn: breegangh ...”, 18-03-1729: “een huijs metten erve, Staende & Leggende in
de Breegang, uijtcomen(de) in de Corte Zijlstraet, belent ten Zuijden de Raax, ten westen de
baccumsteeg ...”, 06-09-1730: “Een huys met den erve staande & leggende in de bree gangh
uijtcomende in de Corte Sijlstraat … achterstreckende aande raax ...”, 29-10-1734: “Een huys
metten Erve staande ende leggende inde Breegang uytkomende inde Corte sylstraet ...”, 01-11-1736
zie: Snuifpoort – Korte Zijlstraat, 23-01-1756: “B 227 … een Huijs met den erve staende en
leggende in de Breegang, uijt = =komende inde korte Zijlstraat ...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Gang (zie ook: PB) 20-01-1700: “een halff Huijsje metten erve,
staende ende leggende in de Corte zijlstraet in de breegangh belent ten oosten de brouwer in de Pijl,
ten suijden de gangh ...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Gemene Gang 21-01-1682: “de helfte van een Huijsje metten Erve
staende & leggende inde Corte Sijlstraet inde Bregangh … ten suijden Een gemeene gangh ...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Gemene Poort 20-08-1692: “een Huijs metten erve staende ende
leggende in de bree gang uijtcomende inde Corte Sijlstraet … belent ten noorden de gemene poort
...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Poort 08-05-1700: “een huijs en Camer met Hare Erven, staande &
leggende achter malcanderen in een poort voor aen in de breegangh die sijn uijtgang Heeft inde
Corte sijlstraet werdende Het voorn huijs & Camer in twee partijen bewoond … ten suijden de raax
...”, 14-11-1726: “Een Huijs metten erve, staande & leggende in een poort in de breegang,
uijtcomende in de Corte Sijlstraat van outs get met no 2 ...”, 01-02-1736: “Een huys metten Erve
Staende ende leggende inde korte Sylstraet inde breegang ...”, “een huys metten Erve staende ende
leggende naest het voorgaende ...”, 17-05-1741: “Een huys metten Erve staande en leggende inde
korte Zylstraet genaamd de oude Blinkert of Ojevaar, belend ten zuyden de breegang … “, 29-121745: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de korte Zylstraat bij de Raax …
Agterstreckende Aan sekere Breegangh ...”, 16-04-1755: “B 222 … een Huys metten Erve staande
ende leggende inde Breegang uytkomende inde Korte Zylstraet ...”, 05-08-1758: “B 227. … een
Huijs met den erve staende en de leggende in de breegang, uijtkomende in de korte Zijlstraet ...”
Breegang – Korte Zijlstraat bij de Raaks 10-09-1763: “B 221 + … een Huijs en erve staande en
gelegen aan de Zuijdzijde van de Breegang uijtkomende in de korte Zijlstraat bij de Raax … aan de
zuydzijde een oud Huijs ...”
Breegang – Korte Zijlstraat – Vrije Uitgang 20-01-1723: “Een huijs metten Erve staande &
Leggende in de Breegangh, uijtcomende in de Corte Sijlstraet met een vryen uijtgangh inde voorn
Breegangh, get: met no 1 ...”
Breegang – Raaks (zie ook: Breegang – Korte Zijlstraat) 29-12-1700: “een huijs met den erve, 't
welck in 2 partijen werd bewoond, staande & leggende opde noordsijde vande raax … achter aende
breegang, uijtcomende in de Corte Sijlstraet ...”, 21-09-1709: “Een huijs met den Erve, staande ende
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leggende opde raax Zijn uijtsigt hebbende in de breegang van outs genaemt de Verwerije van't
Laken, met een brug leggende over de raax ...”
Breegang – Scheepmakersdijk (zie: Ex)
Breeplaats (zie ook: Breegang) (zie ook: PB)
Breeplaats – Bakenessergracht bij de Ossenmarkt 22-11-1752: “H 3568 … Een Huys metten
Erve staande ende leggende opde Bakenessergragt by de ossemarkt … agterstreckende aan de
Breeplaats ...”
Breeplaats in de Slagerspoort – Bakenessergracht bij de Ossenmarkt 13-06-1754: “E 1372 …
Een Huys metten Erve Staande ende leggende opde Breeplaats inde Slagerspoort uytkomende opde
Bakenesser gragt by de ossemarkt ...”
Breeplaats – Bakkumsteeg zie: PB (zie ook: K&T)
Breeplaats – Begijnhof zie: PB
Breeplaats – Cavelotesteeg (Zz) (zie ook: PB) 12-05-1734: “Een Huys metten Erve staande en
leggen de in de Cavelootesteegh aande Zuydzyde … agterstreckende aen de Breeplaats ...”, “Een
huys of Camer metten Erve staande ende leg gende inde Cavelootesteegh aan de Zuydzyde … agter
Streckende aen de Breeplaats … staande in seekere poort uytkomende inde Cavelootesteegh ...”,
02-11-1764: Nog een Huijs of Kamer met den erve, Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de
Kavelote steeg, uytkomende op de Volders graft bij de dubbelde Brug … achterstreckende aan de
Breeplaats ...”
Breeplaats – Korte Zijlstraat 25-01-1744: “B 255 … Een Huys metten Erve staande en leggende
inde Bak kumsteeg aan de oostzyde … agterstreckende aen de Breeplaats uytkoo- mende in de
Korte Zylstraat ...”, 24-07-1755: “B 255. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Bakkum steeg aen de oostzijde, uijtkomende in de Zijlstraet … achter strekkende aen de Breeplaets,
uijtkomende in de korte Zijlstraet ...”
Breeplaats – Nieuwlandje bij de Jacobijnebrug 07-05-1766: “W 3443 .+ … een Huijs en erve
Staande & gelegen op 't Nieuwlandje bij de Jaco= =bijnebrug … ten Oosten en achterstreckende
aan de Bree plaats ...”
Breeplaats – Ossenmarkt (zie: Ex)
Breeplaats – Ossenmarkt 04-03-1756: “E 1382 … een Huys en Erve werdende in twee partyen
bewoond staande ende leggende op de ossemarkt … agterstreckende aande Breeplaats ...”
Breeplaats – Raaks zie: PB
Breeplaats – Schoolsteeg zie: PB
Breeplaats – Slagerspoort zie: PB
Breeplaats – Slagerspoort – Bakenessergracht (zie: Ex, PB)
Breeplaats – Vest (zie: Ex, PB)
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Breeplaats – Vest zie: PB
Breeplaats – Stadsvest bij de Zijdgracht 25-01-1744: “W 3034 … Een Huys metten Erve staande
& leggende op de Breeplaats uytkoomende aan deser stads Veste by de Zydgragt ...”
Breeplaats of Breegang – Vest bij de Bakkumsteeg O (blz 126): Breeplaats of Breegang (1782) aan
bde Vest bij de Bakkumsteeg 2) De Gemeenteraad verkocht 4 Maart 1868 dit terrein aan H.
Koopman.
Breeplaats – Vest tussen Zijl- en Raampoort 30-08-1713: “een Huijs metten Erve staande ende
Leggende op de bree plaats uijtComende aan de Vest tusschen de Zijl en Raam= Poort [Bree plaets
aande Vest] … achter= streckende tegen de Cavelote steegh ...”
Gemene Breeplaats – Volderszijdgracht 26-02-1739: “Een huijs metten Erve staande ende
leggende opde volders zydgragt … agterstrekkende aande Gemeene breeplaats ...”
Breeplaats – Volderszijdgracht Nz 08-12-1751: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende
vaan de Noordzijde van de volders Zijdgragt … agterstreckende aan de Breeplaats ...”, 15-10-1755:
“W 3008 W 3009 … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de noordzijde van de
volders zijdgraft … achterstrekkende aen de Breeplaeta; Nog een Huijs met den Erve staende en
leggende mede aende Noordzijde van de volders zijdgraft … achterstreckende aen de Breeplaets
...”, 07-05-1765: “W 3008 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen aande Noordzijde van
de volders zijdgraft … achter = = streckende aan de Breeplaats ...”
Breeplaats – Zijdgracht (zie: Ex, PB)
Breeplaats – Zijdgracht (zie ook: PB) 02-11-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggende
opde Zytgragt … agter = strekkende aande breeplaats ...”, 24-03-1753: “W. 3006. … Een Huijs met
den Erve staande en de leggende op de Zijdgragt bij de dubbelde brug … agterstreckende aan de
Breeplaats ...”
Breesteeg (zie ook: Ex)
Breesteeg zie ook: PB
Breesteeg/Bredesteeg (zie ook: Eilanderspooty, Izaak de Voldersgang/-poort, Jan de
Volderspoort, Paradijspoort,
Bredesteeg bij de Tuchthuisstraat – Vrije en Eigen Gang 05-06-1677: “een huys metten erve
staende & leggende Jnde Bredesteegh byde Tuchthuys straet met een vrije ende eijgene gangh daer
nevens ...”
Breesteeg – Gang 27-01-1702: “Een Huijs metten erve staande & leggende inde breesteegh met
een huijsje daer achter uijtcomende in sekere gangh ...”
Breesteeg – Poort 04-07-1759: “T no: 2334 T no: 2335. … een Huijs met den erve in de Bree steeg
op de hoek van zekere poort waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft, zijnde een Pakkerij Perserij
en Glanserij … Nog een Huijs naast het voorgaende ...”, 02-02-1760: “T 2333. … een Huijs met
den erve staande en gelegen in de Breesteeg bij de Gierstraat, belend ten westen de gemeene gang
...”, 16-08-1760: “T N 2334 … een Huijs met den erve staende ende gelegen in de Breesteeg waer
in dit huijs een vrije uijtgang heeft, zijnde een bonte Lijwaet pakkerij, Perserij en glanzerij …
belend ten oosten de voornoemde poort ...”
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Breesteeg bij de Gierstraat – Gemene Gang 02-02-1760: “T 2333. … een Huijs met den erve
staande en gelegen in de Breesteeg bij de Gierstraat, belend ten westen de gemeene gang ...”
Breesteeg bij de Gierstraat – Gemene Poort 02-05-1765: “T: 2693 … een huijs en Erve staande
en geleegen in de Breesteeg bij de Gierstraat … ten westen een gemeene poort, agterstrekkende aan
't Aelmoesseniers en werkhuijs ...”
Breesteeg bij de Gierstraat – Poort/Gang 23-08-1760: “S 2299 + … Nog een Huijs … mede in de
Gier straet … achterstrekkende aen zekere poort, uijtkomende in de Breesteeg ...”, 30-04-1762:
“een Huijs en erve staande en gelegen in de Gierstraat, daar van Ouds de blaauwe Klok heeft
uijtgehangen … achterstrec= = kende aen zekere gang uijt komende in de Breesteeg ...”
Breesteeg tussen de Gierstraat en Tuchthuisstraat – Gang 23-01-1767: “T 2693. … een Huijs
met den erve Staande & gelegen in de Breesteeg, tusschen de Gierstraat en Tuchthuijsstraat … aan
de westzijde een gang, achterstrec= = kende aan 't Aalmoesseniers & werkhuijs ...”
Breesteeg – Spaarne O (blz 126): Breesteeg (1652) aan het Spaarne
Breesteeg – Voorkamp 19-05-1685: “een Huijs met den erve Staende & leggende inde voorcamp
tegen over de breesteeg, belent aende eene Sijde de Campersteeg ...”, 24-08-1712: “een huijs met
den erve staande ende leggende in de voorCamp over de Breesteegh ...”
Breestraat hoek Bogaardstraat – Gemene Gang 29-12-1725: “Een Huijs metten Erve staande
ende Leggende inde Breestraet opde Hoeck vande Bogaertstraet … achter streckende aen Een
gemene gangh ...”
Breggesteegje – Stadsvest tussen de Papentoren en de Catharijnebrug 1733: “een huys met den
erve staende en leggende aen deser Stadts veste tusschen de Papetoorn ende Catharynebrug … ten
Westen het Breggesteegje ...”, 27-11-1733: “een huys metten erve, Staande ende leggende aan deser
Stadts vesten tusschen de Papetoorn en de Catharynebrug … ten Westen het Breggesteegje ...”
Bregjessteegje – Scheepmakersdijk 24-08-1694: “Een geregt Vierde part in Een huijs met den
Erve mitsgaders de Scheepmaeckers werve … staende & leggende opde scheepmakers dijk …
aande andere sijde brechjes steegje ...”, 03-05-1698: “een huijs met den Erve, mits grs: een scheeps
werve … staende & leggende opde scheepmakersdijck belent aende eene sijde de brouwerije vande
lelijen, aende andere sijde 't bregjes steegje ...”
Bregtenpoort tussen Groot en Klein Heiligland (zie: K&T, PB-Ov) (o.a.) 12-09-1708: “een huijs
metten erve staende ende leggende in Bregtenpoort, tusschen 't groot & Cleijn heijlige land, met een
vrijen uijt en in gang op 't selve get: no 1 ...”, “ … no: 2 ...”, “ ...no. 3 ...”, “ … no. 4 ...”, 19-041719: “een huijs met den erve, staande & leggende in de bregten poort, tusschen t groot en Cleijn
Heijlige land met een vrijen uijt en in gang op deselve heijlige landen ...”, 10-09-1722: “een Huijs
metten Erve staende Ende Leggende in BregtenPoort tusschen het groot & Cleijn Heijlig land met
Een vrijen uijt & Jngangh op 't selve, belent ten suijden de gemene Plaets ...”, 17-11-1734: “een
huys metten erve, Staande ende Leggende in de Bregten poort uytkomende op't Groot hey lige
Landt ...”, 13-03-1736: “een huijs metten Erve, staende en de leggende inde bregten poort, tusschen
het groot en Cleyn hylige Land ...”
Bregtenpoort tussen de Heiliglanden P&S: Bregtenpoort tusschen de (Heiliglanden) 19 April 1719Bregtenpoort – Groot Heiligland P&S: Bregtenpoort= (Gr Heiligland) 1733 blz: 199 Vo=
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Bregtenpoort of Omval – Groot Heiligland 30-05-1722: “een huys metten Erve staande &
Leggende op het groot heijlig Lant belend ten Zuyden breght en poort ofte omval … “
Brechten- of Omvalspoort 12-04-1760: “R 1839 . … een Huijs en erve staande en gelegen aen de
Oostzijde van het kleyn Heylige Land, het derde huijs benoorden de Brechten of omvalspoort ...”
1836. … een Huijs en erve van ouds getekend No: 4 staende en gelegen aen de Noordzijde van de
Brechten of omvalspoort, uijtkomende op 't kleijn en groot Heijlige Land ...”
Bregtenpoort of Omval – Groot Heiligland P&S: Bregtenpoort of Omval “ (Gr Heiligland) 1722 –
blz : 144 Vo=
Bregtensteegje bij de Papentoren P&S: Bregtensteegje b/d Papentoorn 1733- blz: 81 Brechtensteegje – Stadsvest tussen de Papentoren en Catharijnebrug 29-01-1698 [23-12-1697]:
“Twee Huijsen staande & leggende naest den anderen aande Vest [Stadsvesten] tusschen de
papetoorn & de Catha: rine brugh, getekent nos= 1 & 2, belent ten westen Het brechte steegje … “
Bregten-/Bregtersteegje – Scheepmakersdijk 30-12-1733: “een huys metten erve, staande en
leggende op de Scheepmakersdijk, belent ten oosten het Bregtersteegje ...”, 30-08-1740: “Een Huys
metten Erve staande ende leggende op de scheepmakersdyk belent ten oosten het Bregtensteegje …
“
Brechtensteeg(je) – Stadsvest achter de Scheepmakersdijk 10-12-1704: “een huijs met den erve
staende ende Gelegen aen deser stadts vesten achter de scheepmakersdijk op de hoek vande
brechten= stege ...”, 19-05-1716: “twee Huysjes met haere erve staende & leggende aendeser Stadts
Veste achter de Scheep maeckers Dyck naest den anderen belent ten oosten brechten Steechje ...”,
13-05-1723: “een Huys metten Erve staende & Leggende aen deser Stadts veste achter de
Scheepmaeckers dyck op de hoeck van brechten steeghje nu geteeckent met no. 1. belent aende
eene syde het selve Steeghje ...” (F)
Bregtensteegje – Stadsvest tussen de Papentoren en de Catharijnebrug 28-05-1710: “een huijs
metten erve, staande & leggende aande Stads vesten tusschen de Papetoorn & de Catharine brug,
belent aende eene syde het bregtensteegje ...”, 26-04-1713: “een huijs met den erve, staande ende
leggende aen de Stadsvesten tusschen de Papetoorn & de Catharinebrug, belent aende eene sijde
Het bregtensteegje ...”
Brechten- of Tannesteegje – Stadsvest bij het Harmen Janseveld 15-01-1766: “Z: 5871 … een
Huijs en Erve Staande en geleegen aan dezer stads Veste bij het Harmen Janse veld … aan de
Noordzijde het Brechten of Tannesteegje ...”
Bregten- of Tannesteegje – Inham op de Scheepmakersdijk/Stadsvest bij het Harmen Jansveld
24-02-1764: Z 5895. Z 5871. … een Huys en erve Staande & gelegen in den Inham op de
Scheepmakersdijk … aan de Noord= = zijde het Bregten of Tanne steegje … Nog een Huijs en erve
staande & gelegen aan dezer stads Veste bij het Harmen Jans veld … aan de Noord = = zijde het
Bregten of Tanne steegje ...”
Brielepoort – Frankestraat 04-05-1678: “Een huys metten erve staende ende leggende inde Briele
poort uijtgaende inde franckesteegh ...”
Brielepoort zie: PB
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Brouwerij van de Bril 25-11-1676 zie: Vest tussen de Spaarnwouderpoort en Papentoren –
Steeg
Brillaan buiten de Kruispoort P&S: De Brillaan buiten de Kruispoort Transp. Register 30 Januari
1664
Brillaan buiten de Sint Janspoort O (blz 133): Ook was er nog een Brillaan, welke genoemd wordt
in 1669 buiten de St. Janspoort.
Brillemanspoort – Biggesteeg 21-09-1743: “F 1439 … Een huys metten Erve staande & Leggende
in de biggesteegh uytkomende in de Koksteeg … ten Zuyd oosten de Brille manspoort ...”, 20-081760: “F 1439. … een Huijs en erve staende en gelegen in de Biggesteeg uijt = = komende in de
Koksteeg … ten zuijd oosten de Brillemans= = poort ...”
Brillemanspoort – Gierstraat (zie ook: PB) 03-05-1729: “een huys metten Erve staen de &
leggende inde brillemans poort uytkoo mende inde Gierstraat ...”, 23-03-1740: “Een huys metten
Erve staande ende leggende inde Gierstraat … ten noorden de Brillemanspoort ...”, “Een huys
metten Erve staande ende leggende inde Brillepoort uytkomende inde Gierstraat ...”
Brillemanspoort – Warmoesstraat P&S: Brillemanspoort (Warmoesstraat)
Brillengang – Dijkstraat 15-01-1749 zie: Brillenpoort
Brillenpoort – Biggesteeg 18-11-1732: “een Camer metten erve, staende en Leggende in de
Brillepoort uytkomende in de Biggesteeg ...”
Brillenpoort – Dijkstraat (zie ook: PB) 19-03-1737: “Een woonhuijsje vande gewesene Moutery
de Bril, welkes Erf aande brouwery t' scheepje getrokken is gelegen inde brillepoort … nog in een
Woonhuijs metten Erve staande ende leggende naast het voorgaande inde dijkstraet uytkomende
inde brillepoort ...”, 15-01-1749: “Een Pakhuijs met den Erve staande ende leggende, inde
Dijkstraet uytkomende op 't spaarne bij de Brouwerije van 't Scheepje met drie koornsolders daar
boven die haar op en afgang hebben inde Brillepoort … ten Oosten en agterstreckende de
Brillegang, alwaar dit pakhuijs meede een vrije uijt en ingang heeft ...”
Brillepoort – Dijkstraat O zie: PB
Brillenpoort – Dijkstraat/Nieuwe Dijkstraat/Scheepmakersdijk (zie ook: PB) 26-04-1719: “een
Camer met een Somerhuijs oft keuken daer annex get no 3 staande ende leggende in de brillepoort,
uijtcomende soo in de dijk straet, als op scheepmakers dijk ...”, “een huijs met den erve staande &
leggende in de nieuwe dijk straet get t: no 4 met een vrije uijtgangh in de brille poort ...”; P&S:
Brillepoort (Dijkstraat en uitkomende op de Scheepmakersdijk 26 april 1719-; 02-05-1719: “een
pakhuys met syn erve en drie pak off koren solders daar regt boven staande & Leggende in de
nieuwe dykstraet getekent No= 2 hebbende de solders op en affgangh in de brils poord …
agterstrekkende aan de brils gangh alwaar dit pakhuys mede een vrye uyt en ingangh heeft ...”, 1201-1726: “een Pakhuijs met sijn Erve, En drie Pak of Coorn solders daer regt boven, staande &
Leggende in de nieuwe dijkstraet, hebbende de Solders Haar op & afgangh inde Brille poort …
alwaer dit Pakhuijs een vrijen uijt & ingangh heeft … achterstreckende aende brilsgang alwaer dit
Pakhuijs mede een vrijen in & uijtgangh heeft ...”, 20-09-1727: “een Camer met een Somer huys off
keuken daar annex, staande ende Leggende inde brillepoort uytCoomende soo inde dykstraat, als op
de Scheepmakers dyk ...”, 24-06-1732: “een Camer met een somerhuys daer annex met syn erve,
Staende en leggende in de Brillepoort, uytkomende soo in de Dijkstraet, als op de
Scheepmakersdyk: belent ten oosten de Brouwerry van 't Scheepje ...”, 25-06-1734: “een Pakhuys
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metten erve, Staande ende Leggende in de Dykstraat, uytkomende op't Spaarne by de Brouwerije
van 't Scheepje met drie Koren = solders daar boven die haar op en afgang hebben in de Brillepoort
… aghterstrekkende aan de Brillepoort ...”, 04-12-1742: “een Woonhuysje van de geweesene
Mouterye de BriL welkers Ledige Erf aande Brou werye het Scheepje is getrocken geleegen in de
Brillepoort … Jtem nog in een Woonhuysje met den Erve staande & leggende naast het voorg in de
Dykstraet en uytkomende inde Brillepoort agterstreckende aen de Brouwerye t scheepje ...”, 06-081750: “Z 6014 … Een Huys … metten Erve staande & Leggende inde Dykstraet, uytkomende op de
scheepmakersdyk by de Brouwerye het scheepje op de hoek vande Brillepoort ...”, 17-03-1753: “Z.
6015. … Een Huijs met den erve, werdende in twee partijen bewoond, Staende en de leggende in de
Brille poort, uijt ko= =mende in de Dijkstraat en op de scheepmakers dijk ...”
Brillenpoort – Dijkstraat en uitkomende op de Scheepmakersdijk P&S: Brillepoort (Dijkstraat en
uitkomende op de Scheepmakersdijk 26 april 1719-;
Brillenpoort – Frankestraat (zie ook: PB) 08-05-1680: “een Huijs metten erve staende &
leggende inde brille poort uijtcomende inde franckesteegh [brillepoot uijt comende inde
franckesteeg] ...”, 27-04-1689: “Een huijs metten erve staende & leggende inde franckestraet opde
Hoeck vande brille poort, waerinne dese huijse een vrije bruijckwaer & waterlosinge heeft ...”, 1105-1697: “een huijs met den erve, staande & leggen(de) in de brillepoort uijtgaande inde
franckestraet ...”, 14-09-1697: “Een huijs met den erve, staande & leggende in de Brille poort,
uijtcomende in de franckestraet ...”, 08-02-1698: “een huijs metten erve, staande ende leggende in
de brille poort, uijtcomende in de franckestraet … “, 17-12-1698: “een huijs metten erve, staande
ende leggende in de brille poort uijtcomende in de franckesteegh ...”, 20-01-1706: “Een Huijs met
den Erve, staende ende leggende inde brillepoort uijtcomende in de frankestraet ...”, 04-06-1718:
“een huijs met den erve, staande ende leggende in de brille poort, uijtcomende in de frankestraet
...”, 20-02-1721: “een huijs metten erve, staande & Leggende inde fran kestraet, opde Hoek vande
Brille poort ...”, 05-11-1723: “een Huijs metten erve staande Ende Leggende inde Brillepoort
uijtcomende in de frankestraet ...”, 24-06-1728: “een Huijs metten erve, Staende & leggende in de
Franke Straet in de Brillepoort ...”, 10-05-1738: “een huys metten erve Staande ende Leggende in
de Groote houtstraat by de Anegangh, hebbende een vrye uytgang in de Brillepoort, uytkomende in
de Frankestraat … aghterstrekkende aan de voorn Brille ofte Donkermanspoort ...”, 26-06-1744: “Z
3978 … Een Huys metten Erve staande & leggende in de frankestraet op de hoek van de Brillepoort
...”, 08-09-1750: “Een Huys met den Erve staande ende leggende inde Frankestraat op de hoek van
de Brillepoort ...”
Donkers- of Brillenpoort – Frankestraat 23-06-1728: “een huijs metten erve genaemt de vergulde
Star, Staende & Leggende inde groote hout Straet … aghterstreckende met het Rookhuys tegens de
Donckers of Brillepoort uijtkomende inde francke Straet met een vrije gang door de voorsz poort tot
in de franckeStraet ...”
Brielepoort – Frankestraat 04-05-1678: “Een huys metten erve staende ende leggende inde Briele
poort uijtgaende inde franckesteegh ...”
Brillepoort – Frankestraat P&S: Brillepoort (Frankestraat) 9 Juni 1718 blz: 261 –, Brillepoort
(Frankestraat”) 1723. blz: 117Brillenpoort – Gierstraat (zie ook: PB) 18-05-1680: “Een huijs met den Erve staende ende
gelegen in seeckere gangh ofte poort genaemt de brille poort uijtcomende inde gierstraet ...”, 18-121685: “een huijs metten erve staende ende leggende in seeckere gangh ofte poorte genaemt de brille
poort uijtcomende inde gierstraet ...”, 13-05-1716: “een huys met den erve staande ende leggende
inde gierstraet, opde Hoek vande Brille poort ...”, 03-05-1718: “een Huijs metten erve staende &
Leggende inde brille poort uijtcomende inde gier straet … “, 04-05-1718: “een Huys metten Erve
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staande & Leggende inde gierstraet op de hoeck vande brille poort ...”, 26-04-1721: “een huijs
metten erve staande ende leggende in de Brille poort uijtcomende in de gierstraet ...”, 12-12-1721:
“Een huijs met den Erve, staande ende leggende inde gierstraet opde Hoek vande Brille Poort daar
in de Camer die in deesen koop mede begreepen is Een vrijen uijtgangh heeft ...”, 10-04-1737:
“Een huijs metten Erve staende ende leggende inde brillepoort uytkomende inde Gierstraet ...”
Brillepoort – Gierstraat P&S: Brillepoort (Gierstraat) 1723 blz: 103 – vo.
Brillenpoort – Gierstraat – Gang 28-05-1709: “Een huijs met den erve staende ende Leggende in
de brillepoort in sekere gang in de gierstraet [inEen gang van(de) brille poort uijt comende in de
gierstraet] ...”, 03-08-1723: “een huijs met den Erve, staende ende Leggende in de Brillepoort in
sekere Gangh uijtcomende in de Gierstraet … achterstreckende aen(de) Huysen vande nieuwe
steegh ...”
Brillenpoort – Nieuwe Dijkstraat (zie ook: Brillenpoort – Dijkstraat) 08-05-1734 (blz 146):
“een huys metten erve, Staande ende Leggende in de nieuwe Dyk = straat get No 4 met een vrye
uytgangh in de Brillepoort … aghterstrekkende aan de voorn: Brouwery 't Scheepje ...”
Brillepoort – Nieuwe Dijkstraat P&S: Brillepoort” (N Dijkstraat) 1733- blz : 146
Brillenpoort – Nieuwe Keizerstraat(13)-09-1714: “Een huijsje met den Erve, staande ende
leggende in een poort uijtcomende in de nieuwe keijserstraet … ten noorden de Brille Poort … “;
27-09-1721 zie: Helmondsteeg, 07-1-1739: “Een huys met = ten Erve staande ende leggende in de
nieuwe keyserstraet … strekkende aan de Brillepoort ...”
Brillenpoort – Scheepmakersdijk/Dijkstraat 04-12-1742: “Jtem in een Woonhuys Pakhuysen tot
de Azynmakerye & solders staande & leggende als voren op de scheepma= kersdyk aan wedersyde
de Brillepoort en op de hoek van de Dykstraat ...”
Brillenpoort – Scheepmakersdijk zie: Brillenpoort – Dijkstraat (zie ook: PB)
Brillenpoort – Voldersgracht (zie ook: Ex, PB) 04-03-1694: “een huijs metten erve, staende &
leggende opde volders graft inde brille poort ...”, 18-04-1711: “een huys met den erve, staande ende
Leggende in de Brille poort uijtcomende op de volders graft ...”, 10-05-1719: “een huys metten
erve, staande & leggende opde Volders graft in de Brille poort … met nog 2 huijsen in dese poort
staande ...”, 04-10-1760: “W 3144 W 3146 W 3147 W 3149 W 3129 … voldersgraft … ten zuijden
de Brillepoort ...”
Brillenpoort – Voldersgracht over de Boerensteeg 05-08-1745: “Een Camer metten Erve (synde
het agterste gedeelte van seeker Huys in de Helmondsteeg) staande & leggende inde Brille poort
uytkomende op de voldersgragt over de boeresteegh ...”
Brillenpoort – Voldersgracht tussen de Nieuwe Keizerstraat en Helmondstraat 14-03-1758:
“W 3129 W 3144 W 3146 W 3147 … De helft in de Huijzinge met de Erven, geap= =proprieert tot
een Leerloijerij, gecombineert uijt de volgende perceelen … Als een Huijs op de voldersgraft,
tusschen de nieuwe Keijzer straat en Helmondsteeg, belend ten zuijden de Brillepoort … ten
zuijden een gemeene gang … Een Huijs aen de Noordzijde in de Helmondsteeg … Een Huijs
staende als voren … Een Huijs in zekere poort uijtkomende op de voldersgraft, over de Boere steeg
...”
Brillepoort – Voldersgracht tussen Oude Keizerstraat en Helmontsteeg O zie: PB
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Brillenpoort – Voldersgracht P&S: Brillepoort (Voldersgracht) 18 april 1711 blz : 5 –, Brillepoort
(Voldersgracht 10 Mei 1719
Brillenpoort – Voldersgracht – Steegje 09-02-1729: “een huys metten erve staende ende
Leggende opde voldersgragt inde brillepoort … Agterstrek kende aan Seker Steegje ...”
Brillen- of Koetswagenspoort – Frankestraat 22-04-1716: “een Camertje of Somerhuys staende
ende leggende in de brille ofte koets wagens poort uijtcomende in de franckestraet [brille ofte koets
Wagens Poort inde frankest(raet)] ...”
Brilsgang 02-05-1719, 12-01-1726 zie: Brillenpoort – Dijkstraat/Nieuwe
Dijkstraat/Scheepmakersdijk
Brilspoort 02-05-1719 zie: Idem
Brouwershofje – Valkesteeg 27-05-1705: “een huijs metten Erve, staende & leggende in de
Valckesteegh … achterstrecken(de) aen 't Brouwers Hoffge ...”
Brouwersstege – Grote Houtbrug/Oudegracht P&S: Brouwers Stege bij de Groote Hout – brugge en
de Oude- gracht . Transp. Regs Haarlem 16 nov. 1554.
B(r)ouwerij- of Kromme Elleboogsteeg (zie: K&T) 24-09-1704: “een huijs met den erve staande
ende gelegen in de Batte Jorisstraet … achterstreckende aende uijtgangh in de bouwerije ofte Crom
elle boogsteegh … En dan nogh een huijs metten erve, staande ende leggende in de bouwerije
steegh voorsz, belent aande eene zijde de Poort en Gangh met den anderen gemeen zijnde ...”, 1904-1714: “een huijs metten erve, staende & leggende in de Crom elle boogsteegh op de Hoek vande
brouwerije steeg onder den huijse gaende aende eene sijde … “, 04-06-1720: “een huijs metten
erve, staande & leggende inde brouwerij ofte Crom elle boogsteegh ...”, 20-06-1725: “een huijs
metten erve, staande & leggende in de brouwerij ofte Crom elle boogsteegh ...”, 14-05-1727: “een
Huys metten Erve staande & leggende inde Crom elleboogh steegh op de hoeck vande Brouwerije
steegh ...”, 24-08-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde brouwerye of Crom
elleboog steegh digt by de sylstraet ...”
Bouwerijsteeg – Poort en Gang 24-09-1704: “een huijs met den erve staande ende gelegen in de
Batte Jorisstraet … achterstreckende aende uijtgangh in de bouwerije ofte Crom elle boogsteegh …
En dan nogh een huijs metten erve, staande ende leggende in de bouwerije steegh voorsz, belent
aande eene zijde de Poort en Gangh met den anderen gemeen zijnde ...”,
Hofje van Jan Bruijningh – Ossenmarkt nu de Botermarkt 22-05-1699: “een huijs metten erve,
staande ende leggende op d' ossemarct ofte nu de botermarct, belent ten westen het Huijs genaamt
de rosbaer … belent het hofje van Jan bruijningh ...”
Hofje van Leendert Bruijningh – Ossenmarkt – Gemene Gang 24-07-1677: “een huijs met de
Camer daer achter staende & gelegen opde ossemart belent ten noorden het hoffje van Leendert
Bruijningh … ten oosten de gemene gangh ...”
Bruiningsgang/-poort – Botermarkt zie: PB
Bruiningsgang – Botermarkt Nz P&S: Bruiningsgang” (Botermarkt) Noordzijde
Bruyninkspoort – Botermarkt 10-12-1743: “W 3329 … Een Huys metten Erve met een Camer
daar agter staande & leggende opde Booter= markt op de hoek van de Bruyninkspoort ...”
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Heer Bruininkspoort – Botermarkt Nz 04-05-1762: “W. 3329. … een Huijs en erve met een
Kamer daar achter die apart verhuurd word, staande en de gelegen aan de Noord zijde van de
Botermarkt op de hoek van de Heer Bruijninks poort … achterstreckende aan 't Hofje van de Heer
Willem van Vollenhoven ...”
Bruiningspoort of gang O (blz 127) zie: PB
Heer Bruijningspoort – Klein Heiligland 07-05-1718: “een huijs met den erve, straande &
leggende op 't Cleijn Heijlige lant hebbende een achter uijtgang in de Heer bruijnings Poort, belent
ten noorden deselve Poort ...” (F)
Heer Bruijningspoort – Klein Heiligland P&S: Heer Bruijnings poort (Kl Heiligland 7 Mei 1718
blz: 222 vo=
Bruijningshofje – Ossenmarkt 12-11-1701: “aen Dirck bruijning een Camer met den erve staande
& leggende opde ossemarct in sekere gangh ofte Stege genaemt bruijnings hofge ...”
Bruinokkerpoort – Stadsvest bij de Sint Annastraat – Gang 13-12-1679: “een huysje met de
erve staende aende Stadts vesten inde bruyn = oocker poort by de st: anna Straet … aen d' andere
syde de gangh achterstreckende aende gemeene uytgangh en dan nogh een kamertie overt voorsz
huysje ...”
Bruinokkerpoort – Stadsvest 23-04-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde oude
doel anders genaemt de oude raemstraet bequaem om jn drie pertijen bewoont te Cunnen werden
met een vrijen uijtgangh die naer deser Stadts vesten uijtloopt, ende na de Suijtsijde genaemt de
bruijn oockerpoort … “
Bruinokker(s)poort – Stadsvest bij de Sint Annastraat 16-02-1707: “een huijsje met den erve,
staende aende Stads Vesten in de bruijn oocerpoort bijde St: annestraet [Stads Vesten in een poort
bijde St annestraet] … achterstreckende aende gemene uijt gangh ...”, 25-02-1719: “een huijsje met
den erve, staende ende Leggende aande Stads Vesten, inde Bruijn Ockerpoort bij de St: annestraet
...”, 16-05-1721: “een huijs met den erve staende en Leggende aande Stadsvesten in de bruijn okker
poort bij de St: Anna straet [Stads Vesten inde bruynockers poort] ...”, 01-05-1723: “een huys met
den Erve staande & Leggende aan deser Stadts Vesten, inde bruyn okkers poort by de St= anne
straet … streckende aan de gemeene Uytgangh … [vesten bijde Bruijn ockers Poort]” (F), 25-021730: “een huys metten erve, staende ende Leggende aen deser Stadts vesten inde
Bruynockerspoort bij de St. Anna Straet ...”
Bruinokkers- anders genaamd Wijzerspoort – Stadsvest bij Sint Annastraat 01-02-1757: “T
2406 … een Huijs met den erve staende ende leggende aen dezer stads veste in de Bruijn okkers
poort (anders genaemd de Wijssers poort) bij de St: Anna straet ...”, “T 2406 … een Huijs met den
erve staende ende leggende aen dezer stads veste in de Bruujn okkers anders genaemd de
Wijsserspoort, bij de St: Anna straet ...”
Bruinokkerspoort – Stadsvest bij de Sint Annastraat P&S: Bruinokkers- poort” (Stadsvesten b/d st:
annastraat) 1723- blz: 50Bruinokkers- of Wijzerspoort – Oude Doel- of Raamstraat zie: PB
Bulbaksteeg – Warmoesstraat 15-01-1745: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de
Bulbaksteeg uijtkoo= =mende inde Warmoesstraat ...”
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Bul(le)hofje buiten de Schalkwijkerpoort/Singel/Zomervaart 16-03-1728: “een Huys metten
erve … Staende & Leggende … buyten de Schalkwykerpoort op het Bulhofje ...”, 24-05-1729: “een
huys metten erve … Staende ende Leggende op het Bulhofje uytcomende op de Cingel by de
Schalkwijkerpoort ...”, 24-02-1734: “een huys metten erve … staande en leggende buyten de
schalkwykerpoort op 't Bulhofje, uytgaande op deser Stadts Cingel … ten Zuyden de Somervaart
...”, 26-11-1735: “Een huys metten Erve … staende en leggende buijten de Schalkwykerpoort opt
bulhofje uyt gaende op deser stads Cingel … ten Zuyden de somervaert ...”, 16-09-1761: “Meijer
3532 … een Huijsmanswoninge … staende en gelegen op het zogenaamde Bulhofje, uijtkomende
aen dezer stads Cingel buijten de Schalkwijkerpoort ...”, 06-01-1762: “Meyer 3530 … een
Boerewoning … staande en gelegen op 't Bullehofje, uijtkomende aan de Cingel buijten de
schalkwijker = = poort ...”
12-09-1742: “Een Huys metten Erve ofte Boere Wooning staande & leggende buyten de schalk
wykerpoort opt Bullehoffje … met een stalling voor 25 soo Koeyen als Paarden ...”
Bullehofje (Zomervaart) zie: w.i.
Bullebakspoort – Warmoesstraat zie: PB
Bullebakspoort zie: w.i.
Bullebaksteeg – Warmoesstraat (zie ook: PB) 15-02-1681: “een huijs metten Erve staende &
leggende jnde bullebacksteeg uijtcomende jnde Warmoesstraet ...”, 23-05-1699: “een huijs metten
erve, staande & leggende opde groenmarct werdende in 2 partijen bewoond, genaemt de 3
regenbogen … achterstreckende met een vrijen uijtgang in de bulle-bacqsteegh ...”, 06-05-1711:
“een huijs met den erve, staende ende Leggende in de bulle backsteegh uijtcomende in de Warmoes
straet ...”, 10-10-1736: “Een huys met den Erve staende ende leggende inde bulle bacqsteeg,
uytcomende inde warmoesstraet ...”
Bullebaksteeg – Warmoesstraat P&S: Bullebaksteeg (Warmoesstraat) 6 Mei 1711 blz: 15 -,
Bullebaksteeg (Warmoesstraat) 25 Mei 1715
Bullebaksteeg – Warmoesstraat – Gang 25-05-1715: “een huijs met den erve, staande & leggende
in de Bulle bacqsteeg uijtcomende in de Warmoesstraet, get no 3 [bullebacq steeg] … belent ten
oosten de gang ...”
Bullebaksteeg of Bullemanspoort – Warmoesstraat 14-08-1756: “IJ 4368. … een Huijs met den
erve staende ende leggende in de Bullebaksteeg of bullemanspoort uijtkomende in de warmoes
straet ...”, 19-08-1758: “IJ 4368. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Bullebaksteeg of bullemanspoort uijtkomende inde Warmoesstraet ...”
Bullehofje buiten de Schalkwijkerpoort 12-09-1742: “Een Huys metten Erve ofte Boere Wooning
staande & leggende buyten de schalk wykerpoort opt Bullehoffje … met een stalling voor 25 soo
Koeyen als Paarden ...”
Bullehofje zie: PB-Ov
Bullehofje zie: PB
Bullenhofjeslaan/Bullenlaantje/Bullensingel/Bullenweidje zie: PB
75

Bullehofje (Zomervaart) zie: w.i.
Bullemanspoort – Gierstraat zie: PB
Bullemanspoort – Warmoesstraat (zie: Ex, PB)
Bullemanspoort – Warmoesstraat 08-04-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in
de bullemans poort uijt komende inde warmoesstraat op de gemeene plaats...”, “Nog Een Huijs of
Camer met den Erve staande en de Leggende inde Bulle mans steegh, uijtkomende in de Warmoes
straat … Een Huijs met den Erve staande ende Leggende meede inde Bullemanspoort ...”
Bullemanspoort of -steeg – Warmoesstraat – Gang 02-03-1759: “IJ 4363 … Een Huijs metten
Erve staende en leggende aan de Zuydzyde van de Groote Kerk opde Groenmarkt van ouds
genaamt den Ouden Haan/Haar … na de Bulle= manspoort of steeg … Nog een Huys en Erve
staande en geleegen aen de Noordzyde van de Bullemanspoort of steeg, Uyt komende inde
Warmoesstraet ...aan de West zyde zeekere gang aen de noordzyde ...”
Bullemanssteeg – Warmoesstraat 12-01-1675: “een Halve Camer metten Erve gestaen & gelegen
Jnde bullemans stege, uijtcomende Jnde Warmoestraet ...”
Bullemanssteeg – Poort zie: PB
Bullemanssteeg – Poortje 03-01-1680: “Een stins ofte kamer metten erve staende & leggende inde
bullemans steegh daer inne desen Huijse een vrijen uijtgangh en jngangh heeft door seeckere
poortie ...”
Bullemanssteeg – Kerk- of Warmoesstraat Oz 09-06-1753: “IJ 4367 … Een Huijs met den erven
staende ende leggende aan de Zuijdzijde van de Bullemans steeg, uijtkomende aen de oostzijde van
de Kerk of warmoesstraat ...”, “IJ 4366. … een Huijs of Kamer met den erve staende ende leggende
aan de Zuijdzijde van de Bullemansteeg, uijtkomende aan de oostzijde van de Kerk of
Warmoesstraat ...”
Bullemanssteeg – Kerk- of Warmoesstraat Oz – (Gemene) Poort 09-06-1753: “IJ 4361. …. Een
Huijs of Kamer met den erve staende ende leggende in zeekere poort, uijtkomende aan de
noordzijde van de Bul= =lemanssteegh, die uijtkomt aan bde oostzijde van de Kerk of warmoes=
=straat, belent ten oosten de gemeene poort ...”
Bullemansteeg P&S: Bulleman-steeg- 1 Nov. 1724
Bullemanssteeg – Warmoesstraat P&S: (R)ullemans Steeg uitkoomende in de Warmoesstraat
Transp. reg . Haarlem 3 Juni 1671.
Bullebaksteeg of Bullemanspoort – Warmoesstraat 14-08-1756: “IJ 4368. … een Huijs met den
erve staende ende leggende in de Bullebaksteeg of bullemanspoort uijtkomende in de warmoes
straet ...”
Bullemanssteeg – Warmoesstraat O zie: PB
Bullemanssteeg – Warmoesstraat (zie ook: Ex, PB) 18-02-1673: “een huys metten erve, staende
ende leggende inde Bullemans : stege, uytcomende inde warmoesstraet ...”, 12-02-1681: “een huijs
metten Erve staende & leggende Jnde bullemanssteeg uijtcomende jnde warmoesstraet ...”, 18-011683: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde Bullemans steege uijtcomende inde
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Warmoes straet ...”, 24-04-1686: “een huijs metten erve staende & leggende inde bullemans steegh
uijtcomende inde warmoesstraet ...nog een Camer ofte stints mede gestaen ende gelegen inde
bullemans steegh … “, 05-01-1686: “een Camer metten erve staende & leggende inde
Bullemanssteeg opde gemene plaets belent ten oosten de gang ...”, 03-05-1692: “een huijs met den
erve staende ende leggende inde bullemanssteegh met een vrijen uijtgangh door deselve steegh tot
inde warmoesstraet ...”, 08-05-1692: “een Huijs metten erve staende & leggende inde bullemans
steeg, uijtcomen(de) inde Warmoesst(raet) ...”, “een huijs metten erve staende ende leggende mede
inde bullemans steegh uijtcomende inde Warmoesst(raet) ...”, “een huijs metten erve staende ende
leggende inde bullemans steegh uijtcomende inde Warmoesstraet get: met no: 3 … belent ten oosten
de gang ...”, 05-03-1693: “een huijs metten erve staende & leggende inde Warmoesstr(aet0 opde
hoek vande bullemanssteegh ...”, 04-05-1697: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
bulle manssteeg uijtcomende in de Warmoesst ...”, 14-06-1702: “een huijs metten erve staande ende
leggende in de bullemans steeg ...”, “een huijs metten erve, staende ende leggende in de bullemans
steegh, van outs genaemt de Stints...”, “Een huijs metten erve, staende ende leggende in de
bullemanssteegh, belent ten oosten sekere vrije uijtgangh … welke uijtgang moet blijven wijt 4 voet
2 duymen ...”, 16-08-1703: “een Huijs metten erve staende ende Leggende int beste vande
warmoestraet opde hoeck vande bullemans steech...”, 12-01-1707: “een Camer metten erve, staende
ende leggende inde Bulle manssteegh … “, 29-01-1707: “een Huijs metten Erve staende ende
leggende in de War moes straet opde Hoeck vande Bulle mans steegh, met een uijtgangh in deselve
steegh onder desen huijse gaande ...”, 22-05-1717: “een huys metten Erve staende & Leggende inde
Warmoes straet … ten noorden de bullemans steeg onder desen huijse gaende … “, , 24-04-1720:
“een huijsje of Camer, metten erve staande Ende leggende in de Bullemans steegh uijtcomende in
de Warmoes straet ...”, 06-06-1722: “een huijs met den Erve staande & Leggende inde Bullemans
steegh uijt comende in de Warmoes straet, belent ten zuijden het Hof van Holland ...”, 30-12-1722:
“Een Huijs met den erve staande ende Leggende in de Bullemans steegh uijtcomende inde warmoes
straet … “, 01-11-1724: “een Camer met den erve, staande ende leggende in de Bullemans steegh
...”, 08-04-1733: “een huys metten erve, Staende en Leggende in de Warmoes straet … ten noorden
de Bulle= mans-Steeg ...”, 08-12-1751: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende aan de
Oostzijde van de Kerk of Warmoes straat, belent ten zuijden … en de Bullemanssteege ...”, 07-021759: “IJ 4371 … een Huijs en Erve gelegen aen de Oostzijde van de kerk of warmoesstraet met
een kamer daer achter, uijtko= =mende in de Bullemans stege … “, 01-08-1759: “IJ 4360. … een
Pakhuys en erve staende ende gelegen aen de Noordzijde van de Bullemanssteeg, uijtkomende in de
warmoesstraat, belend aen de oostzijde de gang waer inne dezen huijze een bruijkwaer heeft … “,
16-05-1760: “IJ 4344 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de Zuijdzijde van de groote kerk,
op de groen markt van ouds genaemd den ouden Haan … ten zuijden de Bullemanssteeg … daer in
word gezegd dat dit huijs twee uijtgangen heeft in de Bulleman steeg ...”, “IJ 4363 … een Huijs en
erve, staende en gelegen in de Bulleman steeg, aan de Noordzijde, uijtkomende in de warmoes
straat … aen de westzijde zekere gang ...”
Bullemanssteeg – (Warmoesstraat) – Gang/Uitgang zie: 05-01-1686, 03-05-1692, 08-05-1692,
14-06-1702, 29-01-1707, 01-08-1759, 16-05-1760
Bullemanssteeg – Poort – Kerk- of Warmoesstraat Oz 22-04-1762: “een Huijs en erve staande
en gelegen aan de Oostzijde van de Kerk of Warmoesstraat tusschen de Bulleman steeg en Groen
Markt … achter streckende en uijt komende in een Poort in de Bullemans steeg ...”
Bullemanssteegje 09-08-1731: “een huys metten erve, Staende ende Leggende in't Bullemans
Steeghje van ouds genaemt de Stints ...”
Bulspoort – Kleine Houtstraat/Koudenhorn zie: PB
Burggravensteeg – Burgwal O zie: PB
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Burggravinnesteeg – Gang/Poort 04-09-1677: “een Packhuijs metten erve daer 't opstaet gelegen
leggende in Burgh gravinnesteegh Belent mette gangh vande kinderen ende erffgenamen van Zar.
Gerrit jacobsz Hulst inde welcke dit packhuijs haeren jn ende uijtgangh heeft aende noortsijde;
aende oostsijde over de poorte vant huijs van francois Craijesteijn welcke overtimmeringe over de
voorsz. Poorte ...”, 28-04-1708: “een huijs metten Erve, met 2 Camers ter sijden, staende ende
leggende in de Cleijne Houtst en in een poort uijtcomende in de burg gravinnesteeg ...”, 16-061714: “een Huys en Camer metten erve, staande & leggende in de Burg gravinne steegh in sekere
gangh … “
Burggravinnesteeg bij de Kleine Houtstraat – Gang of Poort/Gang 07-02-1761: “N 3792 + …
een Huijs en erve staende en gelegen aen de Noordzijde van de Burg Gravinne = steeg bij de kleijne
Houtstraat, belend aen de oost zijde zekere gang of poort ...”, 16-09-1761: “N 3795 … een Huijs en
erve staende en gelegen aen de Zuydzijde van de Burg gravinne steeg bij de klijne Houtstraet,
belend aen de Oostzijde zekere gang ...”
Burg- of Nieuwesteeg 17-05-1695: “een huijs met den erve, staende & leggende in de burgh, ofte
Nieuwesteegh ...”, 04-05-1717: “een Huys metten Erve staende & leggende inde burgh ofte nieuwe
steegh … achterstreckende aende olij moolen ...”, 14-02-1719: “een Huijs met den erve, staande
ende leggende in de burg ofte nieuwe steeg … achterstreckende aande Olij molen ...”
Burg- of Nieuwesteeg – Gang 08-06-1717: “een huijs met den erve, staende en leggende in de
burg ofte nieuwe steeg, met een gang daer beneffens … achterstreckende aende olijmolen ...”, 1305-1723: “een Huys met den erve staende & Leggende inde burgh ofte nieuwe steegh met een
gangh daar benevens … achterstrecken de aende olij moolens plaets ...” (F)
Burgstraat of Nieuwesteeg 14-02-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde
burgstraet ofte Nieuwesteeg ...”, 11-05-1689: “een Huijs metten erve staende & leggende inde
burgstraet ofte Nieuwesteegh ...”, 20-07-1714: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de
burgstraat ofte nieuwesteegh ...”
Burgstraat of Nieuwesteeg – Vrije Egen Gang 28-11-1691: “een huijs metten erve staende Ende
leggende inde burgstraet ofte Nieuwesteegh met een vrije eijgen gangh ...”, 28-04-1729: “een huys
metten Erve staande & gelegen in de Burg straat of nieuwesteeg opde burgwal werdende in twee
partyen bewoont met een Vrye en eygen gang ...”
Burgstraat – Burgwal 21-02-1688: “Vijff Sesde parten van Een huijs metten erve staende &
leggende inde burgstraet uijtcomende opde burgwal ...”
Burgstraat 24-01-1719 zie: Burgwal Oz tussen Hagebrug en Burgstraat
Burgwal (zie ook: Ex, PB) (zie ook: Blinde Janspoort, Blokke-/Blokspoort, Boerengang,
Boerenpoort, Boerenpoort of -gang, Boerensteeg, Hellegat/Hellegat of Sijbrant Burgerspoort,
Hellepoort, Houttuinsteeg/Houttuinstraat/Houttuinsteeg of Pottebakkersgang/steeg/Houttuin- of Kerkhofstraat, Kalkpoort, Keizersplein, Keizersplein of Stroboerspoort,
Kopbotersteeg(je), Olieslagersgang of -poort, Potaarde-/Potaarspoort, Rozenkranspoort,
Salomonshofje, Sint Antonie-/Sint Teunishofje, Spaarpottenpoort (of -gang), Stroboerspoort,
Sijbrant Burgersgang/-poort/-poort of gang/-poortje, Sijbrant Burgersgang of Hellegat,
Witwerkerspoort, IJsbrant Branderspoortje/Ysbrand Burgersgang/IJsbrant
Burgerspoort/IJsbrand Burgersteeg/ Ysbrant(s) Burgersteegje anders genaamd het Hellegat,
Zilversmidspoort, Zuidergang, Zijbrandburgerspoort of -gang)
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Burgwal – Gang 26-01-1640: “een Camer metten Erve daert opstaet gestaen ende gelegen …
vuytcomende door een ganck tot opde Burchwal … den xxvjen January anno xvjc. Veertich”
Burgwal – Gemene Poort/Hooimarkt – Gemene Poort tot op de Burgwal 11-08-1674: “een
huijs metten erve staende & leggende opde hoijmart hebbende sijn uijtgangh doorde gemene poort
tot opde Burgwal ...”, 20-01-1682 [1683]: “een Huijs metten Erve staende ende leggende opde
hoijmarckt hebbende sijn uijtgangh doorde gemene poort tot opde Burgwal … ten oosten de
gemene poort alwaer dat de Coperse nade Cattesteegh … haer vrije uijtgangh oock sal mogen
Hebben ...”
Burgwal – Poorten zie: PB
Burgwal Oz bij de Hagelbrug – Poort 05-02-1754: “J. 4768. … een Huijs met den Erve met een
ledig Erf daar voor staende en de leggende in zekere poort, uijtkomende aen de Oostzijde van de
Burgwal bij den Hagelbrug ...”, 09-05-1755 “J 4767. … een Huijs met den erve staende ende
leggende aen de oostzijde vande Burg = =wal bij de Hagelbrug … achter strekkende aen zekere
poort ...”
Burgwal – Gang 12-05-1688: “een Camer metten erve staande ende leggende in een gangh
uijtcomende opde burgwal belent het Hoffge van Salomon Verhamme … achter streckende aende
pottebackerspoort ...”, 04-05-1726: “een Huijs met den erve, staande & leggende in een gangh,
uijtcomende opde burgwal ...”, 21-07-1763: “L 5328 … een Huijs met den erve staande en gelegen
op de Burgwal … achterstreckende aan zekere gang ...”
Burgwal – Gang zie: Kopbotersteeg – Gang 25-06-1722, 21-01-1728, 03-08-1728, 18-05-1731
Burgwal bij de Hagelbrug – Gang 12-12-1676: “een huijs metten erve staende & leggende opde
Burgwall binnen deser stadt in een gangh byde Hagelbrugh belent aende eene sijde Erasmus jansz
aen d'andere sijde Joost mesdach ...”
Burgwal – Gemene Gang 27-05-1684: “een huijs metten Erve staende ende gelegen inde
achterstraet genaemt de Obentiens uijtcomende door een gemene gang opde burgwal … “
Burgwal – Poortjes 03-06-1745: “Een Huys metten Erve staande & leggende op de burgwal op de
hoek van de twee poortjes daar het Turfschip uythangt hebbende dit huys een vrye uytgang int
poortje ten Zuyden ...”
Burgwal bij de Kattensteeg – Poort 14-04-1677: “een huys metten erve staende ende leggende
opde burgwall de welck in vier pertijen bewoont wert met een eijgen poorte daer besijden belent
aen d' eene sijde de kattesteegh ...”
Burgwal Oz – Steeg van Vincent Veer 11-07-1685: “een huijs metten Erve Staende ende leggende
aende oostsijde vande burgwal … ende ande andere Sijde de Steeg van Vincent veer … ”
Burgwal bij de Nieuwe Kerkhofstraat – Gemene Poort 08-11-1755: “J 4705. … een Huijs en
erve Staende en leggende aen de westzijde van de nieuwe Kerkhofstraet … achter streckende aen
een gemeene poort, ujtkomende op de Burgwal ...”
Burgwal – Twee Poortjes/Poortje 17-06-1761: “J 4813 … een Huijs met den erve staende en
gelegen op de Burgwal op de hoek van de twee Poortjes daer 't Turfschip heeft uijthangen(de),
hebbende dit Huijs een vrije uijtgang in 't Poortje ten Zuijden ...”
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Burgwal – poorten (8x) zie: w.i.
Burgwal – Steegje zie: Ex
Burgwal bij Hagebrug – Gang/Gang of Poort/Poort (0)2-01-1710: “een huijs metten erve en
stalling, staende ende leggende opde Burgwal bij de Hagelbrugh … alwaer de Gang tegenwoordig
lopende ...”, 19-11-1715: “een Camer met een ledig Erff, staende ende leggende in sekere gang ofte
Poorte uijtcomende op de Burgwal bij de hagelbrug ...”, 14-05-1716: “een Huijs metten Erve
werdende in vier partijen bewoondt staende ende leggende aende oostsijde vande Burghwal bij de
Hagel bregh op de Hoeck vande poort ...”
Burgwal Wz tussen de Hage- en Achter- of Dijkstraat – Poort 30-05-1760: “K 5107 … een
Huijs en erve, werdende in drie partijen bewoond, staende en gelegen aen de westzijde van de
Burgwal tusschen de Hage- en achter-of-Dykstraat, belend aen de zuijdzijde zekere poort ...”
Burgwal Wz tussen de Hagestraat en Anthoniebrug bij de Hondesteeg – Gemene Poort 25-081731: “Een halff huijs metten erve staande & Leggende aande westsijde vande Burgwal, tusschen
de hagelstraat En anthonij Brugh … met Een gemeene poort … achterstreckende aande
Hondesteegh ...”
Burgwal bij de Hagebrug – Gang of Poort 07-05-1687: “Een Camer mitsgrs: een groot ledig Erff
staende & leggende in seeckere gangh ofte poorte uijtComende opde Burgwal bij de hagelbregh …
ten oosten & noorden het wapen van roomen ...”, 24-12-1704: “Een Ledig Erff, staande ende
leggende in sekere Gangh ofte Poort uijtcomende opde Burgwal bijde Hagelbrugh … ten noorden 't
Wapen van romen ...”
Burgwal Oz bij de Hagebrug – Poorten 04-04-1744: “J 4769 … Een Huys metten Erve Werdende
in twee partyen bewoont met een Camer stallinge of Pakhuys daar agter staande & leggende aen de
oostzyde van de burgwal bij de Hagelbrug belent ten Zuyden met een poort aen Willem van der
Heyden ten noorden met een poort aan Dirk van Bussel ...”
Burgwal bij de Hagebrug – Vrije Poort 13-05-1713: “een huijs met den erve, staande ende
leggende opde burgwal bijde Hagelbrug met een tuijn daer achter, belent ten noorden gerrit den
Otter alwaer desen huijse een vrije poort heeft uijtcomende opde burgwal … ten noorden aen
diverse parcelen van Huijsen uijt de Coolstraet, in welke voorsz Coolstraet & raemsteegh dit huijs
ofte thuijn een vrye bruijk waer is hebbende ...”
Burgwal bij Kattensteeg – Gang 09-05-1708: “een Camer metten erve, staende ende leggende in
sekere gang uijtcomende op de Burgwal get no 1… belent aende eene sijde deselve gang, aende
andere Zijde de Huijsinge van(de) Cattesteegh ...”, “alsvoren no. 2”, “alsvoren no 3”
Burgwal bij de Kerkhofstraat – Gang en Poort 09-12-1713: “een Camer met den erve, staende
ende leggende opde burgwal, ingaende met een gangh & Poorte vande burgwal … en uijtgaande in
de [doorgehaald: Cool] kerkhofstraet ...”
Burgwal Wz over de Kerkhofstraat – Gang 06-11-1765: “L 5347. … een Huijs met den erve
Staande en gelegen aan de westzyde van de Burgwal, over de Kerkhofstraat, op de hoek van een
gang waar in dit Huijs een uijtgang heeft … ten Noorden de Pot aarde = =poort ...”
Burgwal/Kerkhofstraat – Gemene Gang of Poort 17-12-1688: “een huijs metten erve staande &
leggende inde kerkhoffstraet … achterstreckende aen den gemeene gangh ofte poort uijtcomende
opde burgwal ...”
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Burgwal bij de Koolsteeg – Gang 27-04-1697: “een Camer metten erve, staande ende leggende in
sekere Gang uijtcomende opde burgwal bij de Coolst … ten suijden sekere gang ...”, 22-12-1714:
“Een Camer met den erve, staande ende leggende opde burgwal in sekere gangh bijde Coolsteegh
...”
Burgwal bij de Spaarnwouderstraat – Gang 31-01-1756: “J 4688. … een Huijs en erve staende
en leggende op de Burgwal bij de sparwouder straet, van ouds genaemd de Roze krans, belend ten
Oosten zekere gang, waer in dezen huijze een uijtgang en Waterlozinge heeft ...”
Burgwal bij de Koolstraat – Gang en Poort 28-05-1695: “een Camer met den erve, staande &
gelegen opde burgwal, innegaande met een gang & poorte van(de) burg wal … & uijtgaande in de
Coolstraet ...”
Burgwal bij de Koolstraat – Gang30-04-1686: “een Camer metten Erve staende ende leggende in
seeckere gangh uijtcomende opde burgwal bij de Coolst(raet) … achter streckende aende gangh van
Cons: albertsz ...”
Burgwal dicht bij de Nieuwesteeg – Gang/Poort 19-02-1706: “een huijs metten Erve, stende ende
leggende in sekere gangh uijtcomende opde burgwal digt byde Nieuwesteeg … achterstreckende
aen sekere Poort ...”
Burgwal het tweede huis of benoorden de Nieuwesteeg – Poortjes 30-10-1708: “een huijs metten
erve, staende ende leggende opde burgwal Het 2e: Huijs ofte benoorden de nieuwesteegh op de
Hoek van 2 poortjes, Hebbende desen huijse een vrijen uijtgang in 't poortie ten suijden van 't selve
Huijs ...”
Burgwal bij de Sint Teunisstraat (zie ook: Blinde Janspoort)
Burgwal bij de Sint Teunisbrug – Gang 18-01-1730: “een Camer metten erve, staende ende
Leggende in een gang, uytcomende op de Burgwal bij de St. Theunis brugh ...”
Het Turfschip – Burgwal – Twee Poortjes 08-06-1719: “een Huijs met den erve staande &
leggende op de burgwal op de Hoek van 2 poortjens, daer het Turffschip uythangt, hebbende dit
huijs een vryen uytgangh in 't poortje ten zuijden ...”
Ossenhoofd- of Burgwalsteegje – Burgwal en Achterstraat – Vrije Poort 15-03-1758: “L 5195
… Een Kamer ofte Huysing met den Erve ende vrye poort daer bezyden staande ende leggende inde
ossenhoofd-steegje of Burgwal steegje, uytkomende op de Burgwal en Agterstraat ...”
Buurt buiten de Schalkwijkerpoort 10-05-1735: “een huys metten erve Staande en leggende inde
Buurt buyten de schalkwyker= poort deser Stad, belent ten westen de Schalk- wykerwegh ...”
Bijlsgang – Kleine Houtstraat zie: PB
Bijlspoort 05-05-1685: “een Camer metten erve staende ende leggende inde beijlspoort, belent
aende eene sijde deecken & vinders vant groot schip= persgilt, aende andere sijde de gemene plaets
...”, 09-09-1687: “Een Camer metten erve staende ende leggende inde bijlspoort ...”, 29-05-1717:
“een Camer met den erve, staande & leggende in de bijlspoort … achterstreckende aen 't huys
genaemt het Hoff van Oost Indien ...”
Bijlspoort zie: PB
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Bijlspoort – Bakenessergracht zie: Ex
Bijlspoort – Bakenessergracht (zie ook: PB) 12-07-1766: “E 1367 … Een Huys met den Erve
staande en geleegen op de Bakenessergragt, op de hoek van de Bylspoort … “
Bijlspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB) 09-10-1728: “een Camer metten erve, Staende ende
Leggende inde Bijlspoort uytcomende inde Kleijne hout= straet ...”, 14-06-1718, 15-03-1729, 2503-1741 zie: Erasmuspoort
Bijlspoort – Kleine Houtstraat bij de Kleine Houtpoort 27-11-1766: “O 5723.+ … een Huijs en
erve staande & gelegen in de kleijne Houtstraat bij de kleijne Houtpoort … ten Noorden en
achterstrek= =kende aan de Bijlspoort ...”
Bijlspoort – Klerksteeg 20-12-1712: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de
clercqsteeg, genaemt het Huijs met de Trappen, met een eijgen Poort en kelder onder desen huijse
… achterstreckende aende bijls poort ...”
Bijlspoort – Kortendijk – Poort 17-03-1753: “J 4506. … een Huijs met den Erve staande ende
leggende in sekere poort uijtkomende op de Korten Dijk, belent ten oosten de Bijlspoort ...”, 16-051760 zie: Kortendijk – Poort
Bijlspoort – Koudenhorn 03-01-1703 zie: Koudenhorn/'t Krom – Gang
Bijlspoort – 't Krom 05-05-1695: “een huijs met den erve staende & leggende in 't Crom …
achterstreckende aende huijsinge vande bijlspoort ...”, 06-05-1732: “Een Camer metten Erve
Staande & leggen de inde bylspoort uytkomende op de Coudenhoorn en int Crom ...”
Bijlspoort – 't Krom zie: Ex, PB
Bijl(s)poort – Krom of Klerksteeg (zie ook: PB) 31-12-1707: “Een huijs metten erve, staande
ende leggende in 't Crom ofte Clercqsteegh, belent ten noorden de bijls poort ...”, 11-07-1708: “een
Huijs metten erve staende int Crom ofte Clercq steegh belent aende suijt sijde de bijlpoort …
hebbende inde gemelte poort een vryen uijtgangh ...”, 18-01-1730: een huys metten erve, Staende
ende Leggende in't Crom ofte Clercq steegh, belent aende eene Zijde de Bijlspoort ...”, 15-12-1758:
“G. 1616. … een Huijs met den erve staende en de leggende in 't krom of de klerksteeg, belend aen
de eene zijde de Bijlspoort, aen de andere zijde 't Comtoir van Blommerts ...”
Bijlspoort of -Gang – Kleine Houtstraat (zie ook: PB) 18-05-1718: “een Huijsje ofte Camer
staende & leggende inde Bijls poort ofte gangh uijtcomende inde clijne Houtstraet …
achterstreckende aende Huijsen staende inde Erasmus poort ...”, “Een Huysje ofte Camer staende &
leggende inde Bijls poort ofte gangh uijtcomende inde clijne houtstraet ...”, 01-09-1722: “een huijs
metten erve, staande & leggende in de bijls poort ofte gangh uijtcomende in de Cleyne Hout straet
… achterstreckende aende gemelte gangh ofte poort ...”, 15-10-1727: “een Huys metten erve
Staende & leggende in de Kleyne hout straet, met een Huysje en erve daer agter Staende &
leggende in de Bijlspoort ofte gangh, uytkomende in de voorsz Cleyne hout straet ...”, 16-12-1732:
“een huys metten Erve Staande & leggende in de Bylsport uytkomende in de Kleyne Houtstraat ...”
Bijlspoort – Kleine Houtstraat P&S: Bijlspoort (Kl Houtstraat 18 Mei 1718 blz 291-, Bijlspoort (Kl
Houtstraat) 1722- blz: 186 –
de Beylepoort zie: w.i.
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Bijlspoort – Koudenhorn (zie ook: PB) 13-01-1673: “een Huijs metten erve staende & leggende jn
de Bijls poort uijt comende op de Coudenhorn ofte Spaerne buijten omme 'twelckjn drie partijen
wert bewoont...”, 12-05-1677: “een huijs metten erve daer 't op staet geteeckent met no. 1 staende
ende leggende Jnde Bijlspoort uytcomende opden Coudenhorn ofte spaerne buyten omme twelck in
drie partijen wert bewoont ...”, 23-10-1683: “een Huijs metten Erve staende & leggen(de) opde
Coudenhorn Jnde Bijlspoort, getekent met no: 4 ...”, 29-04-1693: “een huijs metten erve, staande
ende leggende op de Coudenhorn inde bijlspoort ...”, 04-07-1703: “een Camer met den erve,
staende ende leggende in de bijlspoort uijtcomende opde Coudenhorn … achterstreckende aende
Huijsinge genaemt het Hof van oostindien ...”, “Een Camer metten erve staande & leggende in de
bijlspoort uijtcomende opde Coudenhorn”, 30-05-1705: “een Camer metten Erve, staende &
leggende inde Bijlspoort uijtcomende opde Coudenhorn ...”, 18-07-1708: “een huijs metten erve,
staende ende leggende opde Coudenhorn, in de bijlspoort … achterstreckende aen 't hof van
oostindien ...”, 09-05-1710: “Een huys ofte Camer met den Erve Staende ende Leggende in de
bijlspoort uijtcomende op de Coudenhorn … “, 18-12-1721: “een Camer staande ende Leggende
inde bijls poort Uijtkomende op de Couden horn ...”, 08-03-1725: “een gedeelte van een huys
metten erve daer 't op staet, getekent met no. 1. staende ende leggende inde Bijls poort uijtcomende
opde Coudenhorn ofte Spaerne buijten omme ...”, 09-05-1727: “een huys metten erve Staende &
Leggende in de Bijlspoort uytcomende op den Coudenhorn ...”, 15-05-1728: “Een mouterije met
den erve, genaamt het Springende paart, staande ende Leggende in het Crom, uijtcomende door een
bequame gangh opde Coudenhorn … en de Bijls poort ten noorden ...”, 09-05-1730: “een huijs met
den erve Staande ende Leggende inde bylspoort uyt = Comende op de kouden horn ...”, 06-051732: “Een Camer metten Erve Staande & leggen de inde bylspoort uytkomende op de
Coudenhoorn en int Crom ...”, 02-12-1733 (blz 82-82vo): “een huys metten erve, Staande ende
leggende in de Bylspoort uyt = komende op de Coudenhorn ...”, 26-03-1734: “twee Camers metten
erve Staande ende Leggende in de Bylspoort uytko= mende op den Coudenhorn getekent met Nos=
7 en 8 belent ten oosten, noorden ende Westen de gemene plaats ende Gangh ...”, 30-01-1753: “F.
1460. … Een Huijs met den Erve met een Tuyn daer agter, staande en de leggende op de
Koudenhorn tusschen de Kok en valkesteeg … agterstrekkende met een uijtgang in de Bijlspoort
...”, 03-01-1759, 04-06-1763 zie: Brandenburger- of Passerspoort
Bijlspoort – Kortendijk – Poort 29-04-1757: “J. 4505 … een Huijs met den erve staende ende
leggende op de kortendijk, belend ten zuijden zekere poort, ten noorden de Bijlspoort … Nog een
Huijs met den erve staende en leggende in zekere poort, uijtkomende op den kortendijk ...”
Bijlspoort – Koudenhorn en 't Krom , 06-05-1732: “Een Camer metten Erve Staande & leggen de
inde bylspoort uytkomende op de Coudenhoorn en int Crom ...”, 26-01-1740: “Een Camer metten
Erve staande ende leggende inde Bylspoort uytkomende opde Coudenhorn en int Crom ...”, 24-011741: “de helfte in Een huys metten Erve staande en leggende int Crom … aande noord syde de
Roomse kerk … agterstrekkende aande Bylspoort ...”, 06-02-1748: “Een kamer met den Erve
staande ende leggende inde Bijlspoort uijtkomende opde koudenhorn en in't Crom ...”
Bijlspoort – Koudenhorn tussen Valkensteeg en Koksteeg 06-06-1766: “T 1459. … een Huijs
met den erve, konnende in twee partijen bewoond worden, Staande & gelegen op den Koudenhorn,
tusschen de valkesteeg en Koksteeg, belend ten Noorden de Bijlspoort ...”
Bijlspoort – Koudenhorn P&S: Bijlspoort (Koudenhorn) 1733 blz: 82 –
Bylspoort zie: w.i.
Bijlspoort – 't Krom 07-01-1730: “twee Camers metten erve, Staende & leggende in de Bijlspoort
uytcomende in't Krom ...”, 03-06-1730: “twee Camers metten erve, Staende ende Leggende inde
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Bylspoort uytcomende in't Krom ...”, 06-08-1740: “Een Huys metten Erve Staande ende leggende
in het Crom belent aan de noordzyde de Roomse Kerk … agter streckende aan de bylspoort ...”
Bijlspoort – Krom of Klerksteeg – Gemene Gang 16-05-1722: “twee Camers met den Erve,
staande & Leggende in de Bijlspoort uytkomende in t krom off klercqsteegh werdende in drie
partijen bewoond … en oosten de gemeene gangh ...”, 17-05-1725: “twee Camers met den Erve
staende ende Leggende inde Bylspoort Uytcomende int Crom ofte Clercq steegh … en Suyden de
gemene gang ...”
Bijlspoort – Stadsvest bij de Magdalenasteeg P&S [doorgehaald, bijgeschreven: Sijlpoort]:
Bijlspoort Stadsvesten b/d Magdalenasteeg 7 Mei 1718 blz: 224- Vo=
Cavelotesteeg (zie ook: Bakkersplaats, Bakkerszaksteeg, Breeplaats, Lange Plaats, Lange
Plaats of Bakkerszaksteeg)
Cavelotesteeg 24-03-1677: “een huijs metten erve staende & leggende Jnde Cavelote steegh binnen
deser stadt ...”, 08-05-1683: “een huijs metten Erve staende & leggende inde Cavelotesteegh get:
no: 4 ...”, 22-05-1683: “de helfte van Een loijerije gestaen ende gelegen opde vol= dersgraft opde
hoeck vande Cavelotesteeg ...”, 03-06-1699: “de Helfte van twee Huijsen met hare erven staande &
leggende Aan deser Stads vesten tusschen de zijtgraft & de Cavelotesteegh ...”, 13-06-1699: “Een
huijs metten erve, staande & leggende in de oude keijserstraet … achterstreckende aende
Cavelotesteegh ...”
Cavelotesteeg zie ook: PB
Cavelotesteeg – Bakkersplaats 10-08-1719: “een huijs metten erve, staende ende leggende in de
Caveloste steegh [Cavelotest] … ten westen de Backers plaats ...”,
Cavelotesteeg – Bakkerszaksteeg 12-02-1688: “Een huijs metten erve staende ende leggende aen
deser Stads Vesten tusschen de Zijtgraft & de Cavelotesteegh … achterstrecken(de) tegens de
backers sacksteegh”, 19-06-1703: “een Huijs metten erve staende & Leggende aen deser Stadts
Vesten tusschen de Zyd graft en cavelotesteech … achterstreckende aende Backers sack steegh ...”,
14-05-1712: “een huys met den erve, staende & leggende aende Vest bij de Cavelotesteegh …
achterstreckende aende backersaksteegh ...”, 29-12-1725: “Een Huys metten erve, staende Ende
leggende aen deser Stads vesten op de Hoek van(de) Cavelotesteegh … achterstreckende aen de
backers saksteegh ...” (F)
Cavelotesteeg – Slopje genaamd Bakkerszaksteeg 09-12-1711: “een Camer met den erve, staende
& Leggende inde Cavelotesteeg, uijtcomende op de voldersgraft ...”, “een huijs metten erve staande
ende leggende aende Vest opde Hoek vande Cavelote steegh … achterstreckende aen 't Slopje
genaemt de Backers Saksteegh ...” (F), 07-12-1720: “Een huijs met den erve, staende & Leggende
aen de vest, opde hoek van de Cavelootesteegh … aghterstreckende) aen het slopje genaemt de
backers Sak steegh ...” (F)
Cavelotesteeg – Gang (zie ook: PB) 20-09-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende in een
gangh uijtcomende inde Cave lotesteegh ...”, 27-05-1684: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde Cavelotesteeg twelk in twee partijen bewoont wert … aende andere sijde een Gang
...”, 21-12-1689: “Een Huijs metten Erve staande & leggende inde Cavelotesteegh, belent ten oosten
de gangh neffens desen huijse gaende ...”, 22-05-1715: “een huys met den erve, staende & leggende
in de Cavelotesteegh, belent aende eene sijde een gang ...”, 07-12-1729: “een huijs metten erve,
Staende & leggende in een gangh sijn uytgang hebbende inde Caveloote steegh ...”, “een huijs
metten Erve Staende & leggende opde volders gragt … ten noorden de Caveloote Steegh & ten
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oosten de Heere Straet ...”, 06-11-1738: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde
Cavelotesteeg uytkomende opde Raamgragt en aan deser stadts veste belent aande eene syde een
Gangh ...”
Cavelotesteeg – Gangetje 28-04-1733: “een huys metten erve Staende ende Leggende inde
Cavelootesteeg, uijtkomende op de volders gragt, get : no. 1. belent ten oosten seker gangetje ...”,
27-11-1733: “een huys metten erve, staande en leggende in de Cavelotesteeg uytkomende op de
volders gragt … belent ten oosten seker gangetje ...”
Cavelotesteeg – Korte Plaats 03-05-1689: “een Huijs metten erve staande & leggende inde
Cavelotesteegh … met een uijtgangh tot opde Corte plaets ...”, 10-04-1715: “een huijs met den erve
staande ende leggende in de Cavelotesteegh … met een uijtgang tot opde Corte plaets ...”, 30-041726: “een huijs metten erve staande & Leggende opde Corte plaets, uijtcomen de in de
Cavelotesteegh ...”,10-02-1751: “Een Huijs met den Erve staande & leggende in de Kaveloote
Steeg, uijtkomende op de voldersgragt en aan dezer stads vesten, tusschen de oude Kijzerstraat en
zijdgraft … met een uijtgang op de korte plaats ...”
Cavelotesteeg – Lange Plaats of Bakkerszaksteeg 17-10-1685: “een huijs metten erve staende
ende leggende aen deser Stads veste tusschen de zijt= graft & de Cavelotesteeg … achter =
streckende tegens de lange plaets ofte backers sacksteeg ...”
Cavelotesteeg – Stadsvest/Vest/Voldersgracht (zie ook: Ex, PB) 05-05-1694: “drie Camers met
Hare erven staende ende leggende neffens den anderen inde Cavelotesteegh uijtcomende opde
voldersgraft ...”, 15-05-1703: “een huys metten erve staende ende leggende aen deser Stadts vesten
opde hoeck vande Cavelote steegh [Vest Hoek Cavelotesteeg] ...”, 01-05-1708: “een Camer metten
Erve, staande en leggende aende Vest tus= schen de Zijtgraft & de Cavelotesteegh ...”. 09-05-1708
zie: Bakkerszaksteeg, 24-08-1709: “drie Camers met hare erven Staende ende Leggende nevens
den anderen in de Cavelotesteeg uijtcomende op de voldersgragt ...”, 18-01-1710: “de Helfte van
een Loijerije gestaen & gelegen opde Volders graft opde hoek vande Cavelotesteegh ...”, 23-011711 zie: Bakkerszaksteeg, Bakkerszaksteeg anders genaamd Lange Plaats, 12-10-1712: “een
huijs met den erve, staande ende leggende aen de Stads vesten, tusschen de Oude keijserstraet & de
Cavelotesteegh ...”, 30-08-1713 zie: Breeplaats – Vest tussen Zijl- en Raampoort, 13-05-1716
zie: Lange Plaats of Bakkerszaksteeg, 08-05-1722: “een huys metten erve staande & Leggende
aan deser Stads vest op de hoek vande Cavelotesteeg … “, “een huys met den erve staende &
Leggende aen de vest by de Cavelotesteegh … achterstreckende aende backers Sacksteegh ...”, 2210-1723: “drie Camers met hare Erven, staande ende leggende nevens den anderen in de
Cavelotesteegh uijtcomende opde volders gragt ...”, 14-11-1724: “Een Huijs met den erve, staande
& Leggende in de Cavelotesteeg aande suijtsyde ...”, 01-05-1725: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de Cave lotesteegh, uijtcomende opde volders gragt, get. No 1 … no. 2 … no. 3 ...”, 3105-1726, 13-09-1726 zie: Bakkerszaksteeg, Bakkerszaksteeg anders genaamd Lange Plaats
Cavelotesteeg – De Zak16-06-1696: Ëen huijs met den erve, staende & leggende inde
cavelotesteegh … ten westen de sack ...”
Cavelottensteeg P&S: Cavelottesteeg 10 augs= 1719Ceciliasteeg – Overtimmerde Poort 11-05-1689: “Een Groot schoon sterk & wel doortimmert
Huijs metten erve, staende & leggende in het beste vande St: jansstraet, belent aen(de) suijtsijde Het
erve & Poorte van(de) Hr Pr: van adrichem van dorp aende noort de vercopers & Ceciliesteegh,
waerinne dit huijs door Een bequame overtimmerde poort mede sijn uijt & ingangh heeft ...”, 2703-1694: “Een Huijs met den erve staende & leggende inde St: Jans st(rae)t … Het Erff ende poorte
vanden heer Secrets: Pr= reijnst … Cecilien steegh waerinne dit Huijs door een bequaeme
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overtimmerde poort mede sijn uijt & ingangh heeft ...”
Ceciliasteeg – Uitgang zie: PB
Claes van Ruijvenslaan buiten de Sint Janspoort P&S: “Claes van Ruijvenslaan” (buiten de St :
Janspoort) 31 Dec 1588 pag: 45 Vo=
Clarissenpoort –Begijnhof 21-02-1673: “een huys metten erve staende ende Leggende op't
Bagijnhoff, achter de franse kerck opde hoeck vande Groene buyrt, geteeckent No 2 wordende in
twee partijen bewoont, belent ten Zuijden de Clarissepoort ...”, “een huys metten erve, staende ende
Leggende op't Bagijnhoff, inde Clarissepoort, hebbende sijnen uyt ende jnganck, soo op't
Bagijnhoff, als inde Corte bagijnestraet geteeckent No, 3, belent … ten westen de gemene gangh
ende ten Zuyden de gemene plaets ...”, 07-05-1698: “een Camer metten erve, in twee partijen
Werdende bewoont, Staende & leggende op 't bagijnhof inde Clarisse poort ...”
Clarissenpoort – Begijnhof P&S: Clarissepoort (Begijnhof) 1722- blz: 133 – Vo=
Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat 19-05-1685: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde Corte ba= gijnestraet … Aende andere sijde de Clarissepoort …. 08-06-1689: “een
Huijs metten erve staende & leggende inde Corte bagijnestraet inde Clarisse poort, Het welk in vier
partijen verhuijrt wert ...”, 27-01-1691: “een huijs mette erve staende ende leggende in 't beste
vande Corte beggijnestraat, belent ten oosten de poort ofte gangh voor desen toebehoort hebbende
michiel vander Straten nu genaemt de Clarissen poort …”, 16-02-1704: “een huijs metten erve,
staende Ende leggende inde Corte bagijnestraet … aende andere zijde de Clarisse poort ...”, 21-021714: “een huijs met den erve, staande & leggende in de Clarisse Poort uijtcomende in de Corte
bagijne straet … aande andere sijde de voorsz Clarisse Poort … op de roijingh van de goot off
streep voor desen huijse zijnde tot aande gangh mits dat hij daer door de vrije uijtgangh vande Wale
Plaets niet en belemmere, ofte versparre, maer sal die selve uijtgangh alsoo moeten blijven ...”, , 2506-1715: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de Corte bagijne straet op de Hoek
vande Clarisse poort ...”, 07-01-1730: “een huys metten erve, Staende & leggende inde Corte
Bagyne = Straet opde hoek vande Clarisse poort ...”, 18-02-1733: “een huys metten erve, staende en
de Leggende in de Korte Bagynestraet op de hoek vande Clarissepoort ...”, 18-05-1735: “een huys
metten erve, Staande ende leggende in de Corte Bagynestraat op de hoek van de Clarissepoort ...”,
11-05-1742: “Een huysinge metten Erve staende ende leggende inde Clarissepoort uyt komende
inde korte bagynestraet werdende in vier partyen bewoont ...”, 30-04-1744: “D 998 … Een Huys
metten Erve staande & leggende inde Clarisse poort uytkomende inde Korte Bagyne straat belent
aande eene Zyde de Waleplaats ...”, 14-11-1744: “D 999 … Een Huys metten Erve staande &
leggende agter de franse Kerk op de hoek vande Groene buurt konnende in twee partyen werden
bewoond belent ten Zuyden de Clarisse poort ten noorden de Kalverstraat of Groene buurt agter
streckende aan het Kuyphuys vande brouwerye de Kandelaar ...”, 01-10-1746: “Een Huijs met den
Erve staande ende leg- =gende in de Clarisse poort uijtkomende in de korte Bagijne straat werdende
in vier partijen bewoond ...”, 01-05-1762: “L. D. No: 1185 No: 1. … een Huijs en erve staande en
gelegen aan de Noordzijde van de korte Bagijnestraat … met het hoekhuijs van de Klarissepoort,
aan de Westzijde de Lange Bagijne straat ...”, “No: 3. … een Huijs en erve waar in de Tapneeringe
veele jaren is gedaan … staande en gelegen aan de oostzyde van de Lange Bagijne straat bij de
Fransche Kerk … achterstreckende aan de Huijzen van de Clarissepoort ...”, 01-08-1764: “O: 1185
No= 1 … Een Huijs met den erve Staande en geleegen aan de Noordzijde van de korte Bagijnestraat
… met het hoekhuijs van de Klarisse poort, aan de west= zijde de Lange Bagijnestraat ...”
Clarissenpoort – Begijnhof/Korte Begijnenstraat 11-05-1685: “een Huijs metten erve staende &
leggende inde Clarisse poort Het welck in drie partijen wert bewoont hebben(de) sijn uijtgang ende
ingang door een poort op't bagijnhoff als mede inde Corte bagijnestraet ...”, 01-06-1718: “een
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Camer in 2 partijen werdende bewoond met desselfs erve staande ende leggende in de Clarisse
Poort hebbende sijn in en uijtgang soo op het Bagijnhof als in de Corte bagijnestraet … “, 01-021719: “een huijs metten erve, werdende in 2 partijen bewoond staende ende leggende op 't bagijn
hoff achter de franse kerck op de Hoek vande groene buijrt belent ten suijden de Clarisse poort, ten
noorden de Calver straet of de voorn groene buyrt ...”, 23-05-1724: “Een Huys metten Erve Staende
& Leggende in de Clarissen poort uytkomende opt bagyn hof, en korte Bagynest(raat) ...” (F), 3112-1740: “Een Huys metten Erve staande en leggende in de Clarissepoort uytkomende op t
bagynhof en korte bagynestraat … “, 16-12-1763: D 999. … een Huijs met den erve Staande en
gelegen achter de Fransche Kerk op de hoek van de groene Buurt, belend geweest ten Zuijden de
Clarisse poort, Jegen= =woordig een Tuijn zijnde, ten Noorden de Kalverstraat ...”
Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat P&S: Clarissepoort (Kt= Begijnestraat) 21 Febr= 1714
Cloribuspoort – Raaks (zie ook: PB) 25-04-1696: “een Camer met den erve staande & leggende
opde raax in sekere poort genaamt in de Wan= delingh Cloribus poort … met nogh Vier andere
Camers ...”, 14-07-1706: “een Camer metten erve staende & leggende in de Poort van Cloribus
opde raax … nog een huijs ofte Camer staende & leggende in de Wenteltrapspoort, uijtcomende in
de Corte sijlstraet ...”, 09-12-1722: “de helfte van een Camer met den erve, staande ende leggende
op de Raax, in sekere Poort in de wandeling genaemt Cloribus Poort [in Een Poort op de Raax] ...”,
24-02-1723: “een Huijs metten Erve staande ende leggende op de raax, get: no: 8 op de hoek vande
Cloribus poort ...”, 23-07-1728: “een Camer metten erve Staende & Leggende in de Cloribussen
poort opde Raacx ...”, 17-11-1739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende in een poort uijt =
komende opt Nieuwlandje, en met een vrye uyt= gang en waterloop over de gemeene plaats ofte
Cloribus poort ...”, “Een huijs metten Erve staande ende leggende opde Raax inde Cloribuspoort,
met den opstal van een somerhuys in gemelde poort … huijs of geweesene verwerye van Jan
Cloribus ...”, 17-05-1741: “Een huijs metten Erve staende ende leggende op de Raax over de
Lakenhal … agterstrek kende aande Cloribus poort ...”, 21-07-1744: “W 3464 … Een Huys metten
Erve staande en leggende op de Raax op de hoek vande Cloribus poort ...”, 01-02-1757: “W 3466
… een Huijs met den erve, staende en leggende op de Raaks in de Cloribus poort …
achterstreckende aen Bontenspoort ...”, 18-03-1762: “W 3466 … een Huijs met den erve staande en
gelegen op de Raaks in de Cloribus = = poort … achter streckende aen Bontens poort ...”, 19-061762: “W 3463 … een Huijs met den erve staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Raax
tusschen de Jacobstraat en Oude Graft … achterstrekkende aan de Huijzen in de Cloribuspoort ...”,
01-06-1763: “W 3466. … een Huijs met den erve staande en gelegen op de Raaks in de Cloribus
poort … achterstrekkende aan Bontens poort ...”, 15-10-1763: “W 3464 + … een Huijs met den
erve Staande en gelegen op de Raaks op de hoek van de Cloribus poort ...”, 07-01-1767: “W 3464
.+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen op de Raaks op de hoek van de Cloribus= = poort
...”
Kloribuspoort – Raaks bij de Korte Zijlstraat 12-03-1761: “W 3468 … Een Huijs en Erve staan
de en gelegen in zeekere poort genaemd Cloribus poort uytkomende op de Raax bij de korte
zijlstraat ...”, 23-01-1765: “B: 3468 … een Huijs en erve Staande en geleegen in zeekere poort,
genaamt Kloribus poort uijtkomende op de Raaks bij de korte Zijlstraat, belend aan de oostzyde de
gemeene plaats ...”
Cloribuspoort – Raaks P&S: Cloribuspoort (Raaks) 1722 – blz: 216 – vo=
Cloribuspoort zie: w.i.
Cokkinjepoort – Zoetestraat zie onder K
Colommepoort tussen Raaks en Zijlstraat zie: PB
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Comanshofje zie: PB-Ov
Compassenpoort zie: K
Cooymanshofje zie: PB
Cornelissteeg (zie ook: Graaf Willemsteeg/Graaf Willemsteeg of Zak/Graaf Willemsteeg of
Zaksteeg, de Zak, de Zak of Graaf Willemsteeg, Zakje)
Cornelissteeg – Gang 18-08-1674: “een huijs & erve staende in een gangh uijtcomende Jnde
Cornelis steegh … “
Cornelissteeg – Gang/Poort 17-01-1699: “Een huijs metten erve staande ende leggende in een
gangh uijtcomende in de Cornelis steegh … aende andere sijde de Poort ...”
Cornelissteeg over de Zak – Gang 12-03-1698: “een huijs metten erve, staande ende leggende
inde Cornelis steegh over de Sack … ten oosten een gangh ...”
Cornelissteeg Nz schuin over 't Zakje – Poort 25-07-1761: “R 1716 R 1715 … Nog een Huijs en
erve staende & gelegen in zekere poort of gang uijtkomende aen de Noord zijde van de Cornelis
steeg schuijn over 't Zakje ...”
Cornelissteeg over de Zaksteeg – Gang of Poort 04-06-1689: “een Huijs metten erve met een
thuijntge & somerhuijs staende ende leggende in sekere gangh ofte poorte uijtcomende inde
Cornelis steeg over de Sacksteegh ...”
Cornelissteeg – Poort van Jan van Campen 04-12-1697, 21-11-1721 zie: Graaf Willemsteeg
Cornelissteeg – Vrije Poort 19-01-1686, 16-03-1707 zie: Graaf Willemsteeg
Cornelis van Loonenpoort – Spaarne O (blz 127) zie: PB
Coijmanshofje – Grote Houtstraat over het vergrote Provenhuis (zie ook: PB) 07-08-1726: “¼
part vant het van outs genaemde Coijmans hofje met een ¼ part van een daer bij gevoegd huijs en ¼
in 2 aengebonde huijsen met hare erven, en dus te samen bestaande in ¼ van een huys metten erve
sijn uijtgang hebbende door sekere gang tusschen de huysen … in de grote houtstraet overt vergrote
provenhuys langs het bleekvelt vant hofje door de franckerpoort en doorde gang vande aengebonde
2 huijsen op 't Cleijn Heijlige lant ...” (F)
Crauwelsteeg O (blz 127): Crauwelsteeg (1657)
Crauwel- of Schoutensteeg 11-04-1727: “een huys met den erve staende & Leggende inde
Crauwel of Schoutensteeg ...”
Crauwel- of Schoutensteeg P&S: Crauwel of Schoutensteeg 9 Mei 1713Crauwel-, Schoutensteeg of Korte Barteljorissteeg (zie: K&T) 19-04-1709: “een huys metten
erve, staende ende leggende in de Crauwel, schoute ofte Corte batte jorisst ...”
Cuylmanslaan buiten de Kruispoort O (blz 127): Cuylmanslaan, buiten de Kruispoort (1662)
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Damsteeg(je) zie: PB-Ov
Damsteeg(je) zie: w.i.
Damsteegje, Korte zie ook: PB
Damstraat (zie ook: Brandenburgerpoort, Brandenburger- of Passerspoort, Passerspoort,
Wagenpoort)
Damstraat zie: PB
De Delft 10-07-1734: “eenigh Weijlant … gelegen in't Sieken buyten de Kennemer of nieuwe
Kruyspoort … belent ten oosten den Heere of oude Cruyswegh, ten Westen den Delft ten Zuyden de
Stadts Cingel en het Arme Kinder= huys van haarlem ...”
De Delft zie ook: PB-Ov
Delverlaan – Brouwersvaart 10-08-1685: “... buijte deser Stadts Zijlpoort opde brouwers vaert …
ten westen de delverlaen ...”
Deijmanslaan over de Baan 26-04-1692: “een thuijn … gelegen over de baen in dijmans laan ...”
Deymanslaantje – buiten de Kleine Houtpoort over de Baan 22-02-1681: “... buijten de Cleijne
houtpoort over de baen jn dijmans Laentge ...”
Rozenlaantje of Deymanslaan buiten de Kleine Houtpoort 18-01[02]-1693: “... buijten de
Cleijne Houtpoort in 't rosenlaantge of deijmans laen [rosen off Deijmanslaan buijten de Cleijne
Houtpoort] ...”
Rozenlaantje of Deijmanslaan – buiten de Kleine Houtpoort over de Baan 28-02-1711: “een
Thuijn … gelegen over de baan in deijmans laan Ende dan nogh een thuijn leggende buijten de
Cleijne Hout= poort, in 't rosen laentje ofte deijmans Laan ...”
Deijmanslaan ook Rozenlaantje over de Baan P&S: Deijmanslaan (over de Baan) (ook genaamd het
Rosenlaentje) 28 Febr 1711Deijmanslaantje – Kleine Houtweg over de Baan 20-01-1719: “... op de Clijne Hout wegh over
de baan in 't dijmans Laantje ...”
Deymans Waterpoort zie: PB-Ov
Diaconiehofje 28-04-1694, 03-05-1714, 18-12-1716 zie: Boeren- of Diaconiehofje – Raamsteeg
over de Hagebrug – Gemene Gang
Diaconiepoort – Zuiderstraat 27-11-1734 (blz 203vo): “Een Camer metten Erve staande &
leggende in de Zuyderstraat inde Diaconyepoort ...”, “Een Camer metten Erve staande en leggende
inde Zuyderstraat in de Diaco nyepoort ...”, 24-01-1748: “Een Huijs of Kamer met den Erve staande
ende leggende inde Zuijderstraet inde Diaconie poort ...”
Diaconiepoort – Zuiderstraat P&S: Diaconijepoort (Zuiderstraat) 1733 blz: 203 Vo=
Diamantring(laan) zie: PB-Ov
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Diamantslaan – Kleine Houtweg bij de Baan 15-05-1737: “... Staande ende Leggende op de
Cleyne houtweg, syn uytsigt hebbende over de Baan, belent ten Zuyden de Diamants-laan ...”, 1412-1747: “... Leggende op de Kleijne Houtwegh sijn uijtdigt hebbende over de Baan, belent ten
Zuijden de DiamantsLaan ...”
Dievenlaan(tje) zie: PB-Ov (zie ook: K&T)
Dievenlaantje tussen Steenmuurs- en Olieslagerslaan) P&S: Dievelaantje (tusschen Steen= muurs
en Oli= slagerslaan) (Langelaan?)
Dievenlaantje – Zijlweg P&S: Dievelaantje= (Zijlweg
Gang van de weduwe van Willem Dingemans/Bakenessergracht bij het Stads Steenhok –
Gang 30-01-1675: “een huijs metten erve staende & leggende in seeckere gangh uijtcomende opde
Baeckenesser graft belent aende eene sijde de gangh vande wede: van willem Dingemans aen d'
andere syde het Stadts Steenhock ...”
Dirk Steffenslaan – Nieuwe Vergroting 18-05-1680: “een wel beplante thuijn … staende &
leggende in dese Stadts Nieuwe Vergrotinge in dirck Steffens Laen ...”
Dirk Steffenslaan buiten de St. Janspoort O (blz 127): Dirck Steffenslaan, buiten de St. Janspoort
(1664)
Disselboomspoort – Voorkamp 28-01-1712: “een huijs met den erve staende & leggende in de
voorcamp achter de poort vande disselboom [achter de dissel booms poort inde Voorcamp] ...” (F),
16-08-1714: “een huijs met den erve, staande Ende leggende in de Voorcamp, achter de Poort vande
Disselboom ...”
Disselboomspoort – Voorkamp P&S: Disselbooms= poort” (voorkamp) 28 Jan 1712 blz: 105 Distelblomspoort – Voorkamp 02-08-1753: “N 5441. … een Huijs en Erve staende en leggende in
de voor= = kamp aen de westzijde met een kamer daer achter, die apart verhuurt werd uijtkomende
in de distelblomspoort … agterstrekkende aen de Huijzinge vande Rozemarijnsteeg ...”
Distelblompoort of -steeg – Voorkamp O zie: PB
Distelbloems-/Distelbloms-/Distelboomspoort – Voorkamp (zie ook: PB) 19-09-1722: “een Huijs
metten Erve staande & Leggende in de distelbloms poort get: met no 2 [distelblomspoort
uytcomende in de voorcamp] ...”, “een Huijs met den Erve, staande & Leggende inde Distelbloms
poort get no 1 … “, “een Huijs met den erve, staande Ende Leggende in de Voor Camp, met nogh
een Camer daer achter, die apart bewoond werd, staande & Leggende in de distel bloms poort
[voorcamp en distelblomspt] ...”, 10-05-1727: “een huijs metten erve Staende & leggende in de
Distelbooms poort get. no. 2. uytcomen(de) in de voorcamp … “, 02-05-1730: “een huys metten
erve Staende & leggende inde Distelboomspoort get. no. 1. uijtcomende inde voorcamp ...”, 05-021737: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde Distelboomspoort uytcomende inde
voorkamp ...”, 12-07-1755: “N 5439. … een Huijs met den erve staende en gelegen in de
Distelbloemspoort, uijtkomende in de voorkamp ...”, 30-11-1763: “N 5439 … Een Huys en Erve,
Staande ende leggende inde Distelblomspoort uytkomende inde Voorkamp ...”, 22-01-1766: “N:
5441:+ … Een Huijs en Erve staande en geleegen in de voorkamp aan de westzijde met een Kamer
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daar achter die apart verhuurd word, uijtkomende in de Distelblomspoort … agterstrekkende aan de
Huijzinge in de Rozemarijnsteeg ...”
Distelblomspoort – Voorkamp P&S: Distelbloms- port” (Voorkamp) 1722- blz: 192Niewe Raam st Docters poort zie: w.i.
Doelenpoort zie: PB
Doelenpoort – Gasthuisstraat zie: Rapenkonst- nu Doelenpoort
Doelstraat (zie ook: Schoenlapperspoort)
Doelstraat zie: PB
Donkeremaanspoort zie: PB
Donkerepoort – Frankestraat (zie ook: PB) 16-07-1695: “een huijs met den erve staende &
leggende in de groote houtstraat … achter= streckende aende naervolgende Huijsjes, & dan nogh
twee Huijsjes en erve daer achter staande & leggende in de Donckere poort ...”, 09-05-1711: “een
huijs met den erve staende ende leggende in de grote Houtstraet aende oostsijde, Het 3e Huijs vande
anegang genaemt de Star … achterstreckende aen 2 Huijsjens met derselver erven staende ende
leggende in de donkere poort … te samen met een vrijen gangh uijtcomende in de frankestraet ...”,
17-09-1757: “Z 3970 … een Huijs en erve staende en leggende aen de westzijde van de Franke= =
straet bij de Anegang op de hoek van de gemeene gang, nu genaemt de Donkere poort ...”
Donkerepoort – Hagestraat (zie ook: Ex, PB) 01-08-1685: “een Huijs metten erve staende &
leggende inde Hagelst(raet) inde donckere poort get: met no: 2 … an d andere sijde de gang van
florens pot ...”, 13-05-1694: “een Huijs met den erve staande ende leggende inde Hagelstraet inde
Donckere poort … aende andere sijde 't bisschops steegje ...”, 21-08-1694: “Een huijs met den Erve
staande ende leggende inde Hagelstraet, belent ten oosten de Donckere poort ...”, 13-10-1694: “Een
Huijs met den Erve, staande & leggende inde Hagestraat opde hoek vande donkere poort , alwaer
desen huijse Een uijtgangh heeft ...”, -12-1705 zie: Schapenpoort, 19-06-1706: “een huijs metten
Erve, staende & leggende in de Hagelstraet in de donkerepoort get. No: 1 ...”, “een Camer met den
Erve, staende ende leggende in de Hagelstraet in de donkere poort get: met no 2. …
achterstreckende aende Schapenpoort ...”, 14-02-1708: “een Camer metten erve, staende &
leggende in de donkere poort uijtcomende in de Hagelstraet ...”, 06-03-1717: “Een Huys met den
erve, staande ende leggende in de Hagelstraet … achterstrec kende aende gemeene plaets vande
donkere poort waer in desen Huyse een uijtgang heeft ...”, 24-01-1719: “een Huijs met den Erve,
staande & leggende in de Hagelstraet, in de Donkere Poort … aende andere syde 't bisschops
steegje ...” (F), 18-05-1729: “een huys metten erve, Staende & leggende inde hagelstraet in de
donkere poort ...”, 01-06-1736: “een huys metten erve, staande en leggende in de hagelstraat in de
donkere poort ...”, “een Camer metten erve, staande en Leggende in de donkere poort, uyt komende
in de Hagelstraat … ten Zuyden de gemeene gangh ...”, 22-04-1738: “Een huys metten Erve staende
ende leggende inde hagelstraet inde Donkerepoort ...”, 04-02-1740: “Een huys metten Erve staande
ende leggende inde donkere poort, uytkomende inde hagelstraat wer= dende in twee partyen
bewoonbt ...”, 01-11-1748 zie: Schapenpoort, 11-03-1757: “L. 5262 … een Huijs en erve, staende
ende leggende in de Donkere poort, uijtkomende in de Hage straet … “, 07-02-1761: “L 5259 + …
een Huijs en erve, staende en gelegen aen de Noordzijde van de Hage straet, belend aen de
Oostzijde de donkere poort … achterstreckende aen de plaets van de donkere poort ...”
Donkerepoort – Hagestraat – Poort 26-02-1761: “L 5260 … een Huijs met den erve staende en
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de gelegen in de Hagelstraat in de donkere poort … ten noorden zekere poort ...”
Donkerepoort – Hagestraat P&S: Donkerepoort (Hagestraat) 19 Juni 1706 blz: 38-, Idem 6 mrt
1717 blz 18 Vo=, Idem 24 Januari 1719Donkerepoort 06-06-1685 zie: Jan Wonderspoort
Donkerepoort – Kamperbreesteeg 30-07-1693: “een sekere plaats … met een vrije uijtgangh &
bruijckwaer doorde donckere poort uijtcomende inde Camperbreesteegh ...”
Donkerepoort – Kamperbreesteeg Zz bij de Turfmarkt 06-08-1762: “N 5366 + … een Huijs
met den erve staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Kamper bree steeg bij de Turfmarkt op de
hoek van de donkere poort ...”
Donkerepoort – Korte Zijlstraat (zie ook: PB) 01-05-1738: “Twee Camers metten Erven staende
ende leggende inde donkerepoort uytkomende inde Corte sylstraet … agterstrekkende aan de
huijsen vande bakkumsteegh ...”, 21-06-1743: “B 234 … Twee Camers metten Erve staande &
leggende in de Donkerepoort uyt komende in de Corte Zylstraat … agterstreckende aan de Huysen
van de Bakkumsteeg ...”
Wijk 5 1796-1798: in de korte zylstraat 293 Donkere Poort
Donker(e)manspoort – Frankestraat (zie ook: Ex, PB) 16-08-1704: “Een Camertie metten erve
staande & leggende in de donckermans poort uijtcomende in de franckestraet ...”, 20-06-1710: “een
huijs metten erve staende ende leggende in de franckestraet, mits gaders een huijsje daer achter ...”,
“een Camer met den erve, staende & leggende in de donckermans poort ...”, 10-01-1720: “een Huys
of Camer met den Erve, staande & Leggende in de franckestraet, inde Donkere mans Poort ...”, 2412-1720: “een Camertje metten Erve staende & Leggende inde donckermans poort uijt Comende
inde francke straet … “, 29-04-1727: “een Camertie metten erve, Staende & Leggende in de
Donkermans poort uijtcomende inde frankestraet ...”20-07-1729: “een huys met den erve Staande
ende Leggende inde donkermans poort uytkomende inde franke straat ...”, 09-08-1731: “een huys of
Camer metten Erve, Staande en leggende in de Donkermanspoort uytkomende in de frankestraet
...”, 30-05-1736: “een huys of Camer metten erve, Staande en Leggende in de Donkermanspoort
uytkomende inde Francke = straat ...”, 20-05-1756: “Z. No: 3976. … een Huijs met den erve
staende en leggende aen de Westzijde in de Franke straet, belend ten noorden de donkermanspoort
...”, 11-03-1757: “een Huijs en erve staende en leggende in de Donkermans poort, uijtkomende in
de Franke straet ...”
Donkermanspoort – Frankestraat P&S: Donkermans-poort” (Frankestraat) 16 Augs 1704Donkermanspoort – Hagestraat zie: PB
Donkers- of Brillenpoort – Frankestraat 23-06-1728: “een huijs metten erve genaemt de vergulde
Star, Staende & Leggende inde groote hout Straet … aghterstreckende met het Rookhuys tegens de
Donckers of Brillepoort uijtkomende inde francke Straet met een vrije gang door de voorsz poort tot
in de franckeStraet ...”
Doornlaantje – Twijnderslaan (zie ook: Ex) 05-11-1709: “een thuijn & opstal gelegen inde
Twijnderslaen … ten oosten het doornlaentie ...”, 20-11-1717: “de grond van een tuijn leggende
inde Twijnders laan, in het doornlaentje sijn vrij en uijtgang Hebbende ...”, 24-04-1742: “De Grond
van een Thuyn in de Twynders laan int Doorne Laantje … “
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Doornlaantje – Twijnderslaan P&S: Doornlaantje (Twijnderslaan) 20 Nov 1717 blz: 150 vo=,
Doornlaantje” (in de Twijnders= laan) 13 Mei 1724
Dorpenslaan in het Twijndersbuurtje 08-01-1681: “Een Huijs metten Erve staende & leggende
buijten de Cleijne Houtpoort … met een vrije bruijckwaer door dorpenslaen jnde Twijndersbuijrtie
...”
Dorps- of Twijnderslaan (zie ook: K&T Twijnderslaan) 03-04-1683: “... buijten de Cleijne
houtpoort in van dorps ofte Twijnderslaen.”
(Gewezen) Brouwerij de Drie Klaveren – Spaarne Oz – Poorten of Uitgangen 15-02-1766: “K
4951. … een Huijs met den erve, wel eer een gedeelte van de geweezene Brouwerij, genaamd de
drie Claveren, hebbende twee vrije poorten ofte uijtgangen nevens het Huijs … Staande en gelegen
op 't Spaarne aan de oostzijde … achterstreckende aan gemelde Stallinge en Koetshuijs in de
achterstraat, met een vrije poort nevens ...”
Brouwerij van de Drie Kruisen 02-09-1682 zie: De Zak of Klerksteeg
Drie Kuiperspoort – Achterstraat 08-11-1738: “Een huys met= ten Erve staande ende leggende
inde drie = kuijperspoort uytkomende inde Agterstraet ...”, 05-05-1750: “K 5066. … en Huijs met
den Erve staande & leggende in de drie Kuijpers= =poort uijtkomende inde agterstraat ...”
(Gewezen) Brouwerij van de Drie Leliën 07-04-1740 zie: Scheepmakersdijk – Steegje
Drie Mollenpoort – Voorkamp (bij de Vest) 18-04-1755: “N 5443. … een Huijsje of kamer met
den erve, staende en Leggende in zekere poort (van = ouds genaemd de drie Mollen, getekend met
No= 4.) uijtkomende in de voorkamp ...”, 18-08-1759: “N 5443. … een Huijs en erve, staende en de
gelegen in de drie Mollen = = poort, uijtkomende in de voorkamp bij de vest … “
(Gewezen) Brouwerij van de Drie Ringen 10-12-1689, 27-07-1695, 11-12-1706 zie:
Dunnebiersteeg(je)
Driesprong – Achterkamp (zie ook: PB) 01-02-1743: “N 5536 … Een Huysje met den Erve
staande & leggende in de Agterkamp op de hoek van de Driesprong ...”, 02-02-1765: “N 5536. …
een Huijsje met den erve Staande en gelegen in de Achtertkamp op de hoek van de Driesprong …
ten westen de Kamp ...”, 24-08-1765: “N 5536.+ een Huijsje met den erve Staande en gelegen in de
Achterkamp op de hoek van de drie Sprong … ten westen de Kamp ...”
Driesprong – Achterkamp O (blz 126): Driesprong (1772) in de Achterkamp; P&S zie: Boogpoort
Mouterij de Drie Starren zie: Ex
Mouterij de Drie Starren – Spaarne bij de Boommarkt – Gang 27-02-1762: “vijff Zesde parten
in een Brouwerij genaamt het gekroonde Hoefijzer staande en gelegen aan het spaarne op den
Koudenhorn, met des zelfs huijzinge en erve, En een annexe Mouterije, belend ten oosten de Rave
steeg … achterstrekkende aan de Huijzen van en achter uijtkomende in de klerksteeg item in een
Mouterij genaamd de drie starren, staande en(de) gelegen in zekere gang, uijtkomende op het
spaarne bij de Boom markt … achterstreckende aen het Boon hofje …. Nog in een Mouterije
genaamd de Peijl, staande en gelegen in de Kroonemakers poort, uytkomende op den
Koudenhorn..”
Drie Starrenpoort – Spaarne (zie ook: PB) 12-05-1722: “Een sterck Huys met den erve staende &
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Leggende op't Spaerne van ouds genaemt de drie starren, met twee schoone kamers daer agter
welcke yder apart verhuyrd worden, hebbende haer vrije uytgangen inde 3 starren poort ..”, 21-081743: “G 1677 … De helfte in een Mouterye metten Erve genaamt de Drie starren … met nog twee
aparte Woonhuysjes of Camers daar annex … staande en leggende op het spaarne in een gangh ...”,
20-09-1752: “G 1676 … een derde part in een Huijs met den Erve, staende & leggende op't
Spaerne, van ouds genaemt de drie Starren met twee kamers daer agter, hebbende haare vrije
uijtgangen in de drie Starren poort ...”
Drie Starrenpoort – Spaarne P&S: 3 Starrepoort (Spaarne) 1722- blz: 129
Dronkemanspoort zie: PB
Drossegat – Drossestraat 14-03-1764: “W 3407. … een Huijs met den erve Staande & gelegen in
de Drossestraat … achterstreckende aan de gang, genaamd het Drossegat ...”
Drossegat bij de Zuiderstraat 24-06-1695: “een huijs met den erve staende & leggende in Het
drosse gat Het eerste huys vande zuijderst(raet) [Drossestraet] ...”
Drossegat P&S: Drossegat 1733- blz 80-, zie ook: K&T
Drossestraat (zie ook: Ex, PB)
Drossestraat Gang/Poort of Gang 11-05-1675: “een huijs metten erve staende ende gelegen jnde
drostenstraet … achterstreckende aende poort ofte gangh van gijsbert van dijck ...”, 06-06-1676:
“een Huys metten erve staende & leggende inde drostenstraet … achterstreckende aende gangh van
pieter ende Jacobthielbranssonen ...”, 10-07-1697: “een huijs met den erve staende & leggende in de
Drostenstraet alhier … achterstreckende aende poort ofte gang van gijsbert van Dijck alwaer dit
Huijs een bruijkwaer heeft ...”
Drossestraat – Gemene Poort 10-07-1765: “W: 3386 … een Huijs en Erve Staande en geleegen in
de Zuijderstraat daar het wapen van Zwol uijtgehangen heeft … agterstrekkende aan de gemeene
poort, uijtkomende in de Drossestraat waar in dit Huijs een vrije uijtgang heeft ...”
Drossestraat vooraan – Poort 31-03-1762: “... 3403 … een Huijs met den erve staande en gelegen
voor aan in de Drosse straat in een poort ...”
Drossestraat – Vrije Poort over 't Nieuweland 07-06-1692: “een huijs metten erve, staande ende
leggende inde Drossestraet … achterstreckende met een vrije Poort tegens 't nieuwe land ...”
Dubbele Buurt buiten de Schalkwijkerpoort (zie ook: PB-Ov, K&T) 20-02-1731 zie: De Goo,
18-01-1749: “Een huijs met den Erve … staande ende leggende eeven buijten de schalkwijker poort
in den soogenaamde dubbelde buurt ...”
Dunnebiersteegje – Achterstraat P&S: Dunnebiersteegje (Achterstraat) 1733 blz: 220Dunnebiersteeg (zie ook: 't Zakje)
Dunnebiersteeg(je) – Scheepmakersdijk/Spaarne/Stadsvest22-03-1673: “een huijsie, staende
ende Leggende aen deser Stadts vesten, bij de dunne bierstege ...”, 19-05-1685: “een Huijs metten
Erve staende & leggende aende Stadsveste tusschen de Catharine breg & de papetoorn alwaert
Tafellaken uijthangt … achterstreckende tegen de Sacksteeg, ende dan nog een Camer met den Erve
staende & leggende inde dunne biersteeg uijtcomende op de Scheepmaeckers dijck ...”, 31-07-1686:
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“een huijs metten erve staende ende leggende aande stadtsvesten tusschen de sparwouder poort &
de Catharinebrugge, belent aende eene sijde de dunne biersteegh … & dan noch een Camer metten
erve staende ende leggende in de dunnebiersteeg ...”, 13-11-1688: “een Huijs metten erve staande
ende leggende aen deser Stadts vesten over de waterpoort bijde dunnebiersteegh … aende andere
Sijde de gangh ...”, 03-11-1688: “Een huijs metten erve staande ende leggende int dunnebier steegje
...”, 10-12-1689: “Een Huijs metten Erve staande ende leggende in't dunnebiersteegje opde Scheep
makers dijck achter de gewesene brouwerije vande drie ringen ...”, 05-06-1694: “een Camer met
den erve, staende ende leggende in 't Dunnebiersteegjen bij de papen: toorn ofte Stads vesten ...”,
27-07-1695: Een huijs met den erve staande & leggende op de Scheepmakers dijck bij de brou:
werije vande drie ringen, belent ten suijden de Dunne= biersteegh ...”, 09-09-1699: “Een huijs
metten Erve, staande ende leggende in 't Dunnebiersteegje ...”, 05-08-1732: “een huys metten erve,
Staende en Leggende in het Dunne biersteegje uytkomende opde Scheepmakersdyk … aghterstrek
= kende aen 't Schietspoelsteegje ...”, 15-01-1735, 15-08-1737 zie: Stadsvest over de Waterpoort,
04-01-1736, 04-12-1749 zie: Bisschopssteeg – Achterstraat, 02-02-1740: “een huys metten Erve
staande ende leggende inde Dunnebiersteeg uijtkomende opt spaarne en aan deser Stads veste …
agterstrekkende aan seekere gangh ...”, 09-11-1765: “Z. No= 5935 38 54 53 63 64 65 66 67. … een
nieuw begonnen en bij na voltooijd gebouw, geschikt tot een zilver smelterije, Staande van buijten
tegen dezer stads Veste tusschen de Spar= =wouder poort en de Catharina Brug, op stads grond.
Nog een Nieuw en mede voor het grootste gedeelte voltooijd werk en Huyzinge gedestineerd tot
een Glasblazerije … aan de veste na bij de spaarwouder of Amsteldam sche Poort dezer stad,
tusschen de Dunnebiers en Schietspoelstegen, mitsgaders aan de goud en Muijzenholsteegen
uijtkomende aan voorschreve veste en op den scheepmakers dyk … in de verponding bekend
Staande onder de Numero's 5841, 5842, 5843, 5843, 5844, 5845, 5948, 5949, 5950, 5951, 5960,
5928, 5929 & 5930, alle gelegen tusschen de Dunnebiers en Schietspoel= = Steegen … “
Dunnebiersteeg(je) – Gang zie: 13-11-1688, 06-05-1732, 02-02-1740
Dunnebiersteeg – Stadsvest over de Waterpoort – Plaats 29-04-1684: “een Huijs metten erve
staende & leggende inde dunnebier- steeg op seeckere plaets uijtcomende aende Stadts vesten over
de waterpoort, bewoont werdende in 2 partijen … “
Dunnebier(s)- of Goudsteegje – Scheepmakersdijk 13-11-1742: “Z 5939 … Een huys metten
Erve staande ende leggende inde Dunnebiers of Goudsteegje uytkomende opde scheepmakersdyk
… ten oosten t Goudsteegje ...”, 07-12-1743: “Z 5939 … de helfte in een huys metten Erve staande
& leggende in de Dunne biers of Goudsteegje uytkomende op de scheepmakers dyk … belent ten
oosten t Goudsteegje …”, 01-12-1757: “een Huijs met den erve staende en leggende in de
Dunnebiers ofte Goud steegje, uijtkomende op de scheep = =makers dijk, belend ten oosten 't Goud
steegje ...”
Dunnebiersteeg(je) – Scheepmakersdijk/Spaarne/Stadsvest/Vest (zie ook: Ex, PB, K&T) 20-101677: “een huys metten erve staende & leggende opde scheepmakers Dijck … opde hoeck vant
dunne bier steegie ...”, -05-1682: “een Huijs metten Erve staende ende leggende opt Spaerne bijde
Scheepmaeckersdijck van outs genaemt de ringen … met een uijtgangh in't dunnebiersteegje ...”.,
23-10-1683: “een Camer ofte woninge staende voor aen inde dunnebiersteeg op de Scheep
maeckers dijck getekent met no: 5 ...”, “een camer ofte woninge staende mede inde dunnebiersteegh
achter de voorsz Camer van no: 5, getekent met no: 6 ...”, 01-03-1685: “een Huijs metten Erve
Staende & leggende inde dunne biersteeg uijtcomende opde Scheepmakers dijck ...”, 12-05-1688:
Een huijs metten erve staande ende leggende in't dun= nebiersteegje uijtcom: opde scheepmakers
dijk ...”, 11-07-1692: “een Huijs metten erve sijnde twee Camers onder een dack staende ende
leggende aen deser Stads Vesten tusschen de sparwouderpoort & de Dunnebiersteegh op de Hoeck
van deselve steegh ...”, 23-04-1693: “een huijs metten erve, staande Ende leggende in 't
dunnebiersteegje ...”, 11-12-1706: “een huijs metten erve staende ende leggende in 't
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dunnebiersteegje opde Scheepmakersdijk, achter de gewesene Brouwerije van de Drie ringen ...”,
04-07-1708: “een Huijs metten erve, staende ende leggende aende stads Vesten tusschen de
Sparwouderpoort & de Catharine brug, belent ten oosten de dunnebiersteegh … en dan nogh een
Camer met den erve, staende ende leggende in de voorsz dunnebiersteegh ...”, 01-03-1712: “een
huijs met den erve, staande ende leggende aen deser Stads vesten, tusschen de Sparwouderpoort &
de Catharine brugh, belent ten Oosten de Dunnebiersteegh … en dan nog een Camer met den erve,
staende ende Leggende in de voorsz Dunnebiersteegh ...”, 09-02-1715: “een huijs met den Erve
staande ende leggende in 't dunnebiersteegje [dunnebier steeg] ...”, 23-10-1717: “Een Huijs met den
Erve, staande ende leggende aan deser Stads Vesten over de Waterpoort bij de dunnebiersteegh ...”,
09-09-1719: “een huys met den erve staande & Leggende, in een poort uytcomende aan de Vest,
tusschen de Schiet poel steegh en dunne bier steegh … ten westen de Huysen in t dunne bier steegje
...”, 18-06-1720: “een huijs metten erve, staande & leggende op de Scheepmakers dijk, belent ten
suijden t dunnebiersteegje ...”, 26-11-1721: “Een Huys met den erve staende & leggende in het
dunne biersteegje, uijtcomende opde Scheepmaeckers dijck ...”, 10-08-1726: “de Helfte van 2
Camers onder een dak … staande & leggende aen deser Stads vesten tusschen de Sparwouderstraet
& de dunne biersteegh op de hoek vande dunnebiersteegh ...”, 06-05-1732: “een Huys metten Erve
staande & leggende inde Dun nebiersteeg uytkomende op t Spaarne en aan deser stads vesten …
agterstreckende sen Seekere gang ...”, 09-07-1763: “Z 5935 … een Huijs en erve staande en
gelegen in de dunnebiersteeg ...”
Dunnebiersteeg – Gemene Gang 22-05-1697: “een Camer met den erve staande & leggen(de) in
de Dunnebiersteeg … ten westen de gemene gang daerinne desen Camer een bruijkwaer Heeft &
een vrije watergang doorde voorsz Dunne= biersteeg tot het Sparen ...”
Vest tussen de Schietspoelsteeg en Dunnebiersteeg(je) – Poort 08-06-1734: “een huys metten
erve Staande en Leggende in een Poort uytkomende aan de vest tusschen de Schietspoelsteeg en
Dunne biersteegh … ten westen de huysen in 't Dunnebier = steegje ...”, 20-07-1735: “een huijs
metten Erve staende en leggende in een poort uytkomende aende vest tussen de Schiet spoel steeg
en dunnebiersteeg … ten westen de huijsen vant Dunnebiersteegje ...”
Dunnebiersteegje – Scheepmakersdijk – de Zak 19-02-1681: “een huijs metten Erve staende &
leggende opde scheep maeckers dijck, jnde sack jnt dunnebiersteegje ...”
Dunnebiersteegje – Achterstraat P&S: Dunnebiersteegje (Achterstraat) 1733 blz: 220Dwarskrommelaan – Kleine Houtweg 15-02-1724: “een Huijs met den erve staande & leggende
in de dwars Crommelaen ...”, 24-02-1747: “Een Huijs met den Erve … staande & Leggende Aen de
Oostzijde van de Dwars Crommelaan tusschen de Suijder en Noorder Crommelaanen, uijtkomende
op de Kleijne Houtwegh ...”, 27-10-1751: “Een Huijs met den Erve … staande en de leggende aan
de oostzijde van de Dwars Crommelaan tusschen de Zuijder en Noorder Crommelaan, uijtkomende
op de klijne houtweg ...”
Dwarslaan buiten de Grote Houtpoort 27-03-1677: “een thuyn … met de Huijsinge daer bij
sijnde en op staende, gelegen buyten de Cleijne Hout poort inde dwars laan tusschen de Zuijder
ende de noorder kromme Laan … ten oosten de baan ...”, 31-01-1682: “een Thuijn mette Huijsinge
… gelegen buyten de grote houtpoort inde dwars laen tusschen de suijder & de noorder
Crommelaen ...”
Dijklaan 30-05-1676: “ … gestaen ende gelegen inde nieuwe vergrotingh deser Stadt inde
Dijcklaen ...”, 01-05-1677: “een huijs metten erve … staende ende leggende buijten deser stadts st.
Jans poort Jnde Dijcklaen Jnden nieuwen uijtleg deser stadt … een eijgen poort & uijtgangh is
hebbende jnde molesteegh ...”, 04-06-1678: “een Thuyntje gelegen aande noortsyde vande
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Dycklaen buyten de Cruyspoort ...”, 26-06-1680: “Een thuijn … gelegen jnde dijcklaen tusschen de
St: Jans & kruijswegh ...”, 28-11-1684: “... Een Thuijn daer achter gestaen & gelegen inde dijcklaen
buijten de Oude Cruijspoort ...”, “een huijs metten erve staende & leggende buijten de oude
Cruijspoort voor aen inde dijcklaen … “
Dijkmanslaan buiten de Kleine Houtpoort 17-06-1690: “... staende & leggende buijten de Cleine
Houtpoort … in dijckmans laen belent ten suijden de gemeene laen uijtgaende opde Cleijne
Houtwegh over de baen ...”
Dijkstraat zie ook: Achterstraat
Dijkstraat (zie ook: Brillenpoort, Koude Pieterspoort/Koude Winterspoort, Muizenhol,
Muizenholsteeg)
Dijkstraat zie: PB
Dijkstraat – Gang 23-12-1673: “een Camer metten erve staende ende leggende jn seeckere Gangh
… jn de Dijckstraet achter de Brouwerije van de Post hooren ...”
Dijk- of Achterstraat achter de gewezen brouwerij de Klok – Gang van Olivier Jansz en
Johannes Voet 11-03-1706: “Een mouterije … staende ende leggende in de Dijck ofte achterstraet
achter de gewesene brouwerije de Clock … ten noorden de gangh van Olivier Jansz en Johannes
Voet ...”
Dijkvest zie: PB en PB-Ov
Dijkvest (zie ook: Heerschopspoort)
Dijkvest bij de Papentoren (zie ook: Jan Schoutenpoort, 't Zakje)
Dijkvest bij de Papentoren/Schietspoelsteeg 18-11-1762 zie: Zakje
Dijkvest tussen Schietspoelsteeg en Dunnebiersteeg – Poort 30-08-1740: “Een Huys metten Erve
staande en leggende aen de Dykvest, in een Poort tusschen de schietspoelsteeg en dunnebiersteeg
...”
Meester Joosten- of Dymantslaan – Kleine Houtweg schuin over de Baan 06-01-1745: “Een
Huys metten Erve van ouds genaamt de steene Kamer staande & leggende op de Kleyne Houtwegh
schuyn over de Baan met nog een Huysje daar agter inde Meester Joosten of DymantsLaan …
agterstreckende aan de Blauwen Engel ...”
Dijman(t)s- of Meester Joostenlaan 02-06-1759: “Waer 6848 … een Huijs en erve staende ende
gelegen in de Dijmants of meester Joosten Laen uijtkomende aen de klijne houtweg ...”, 04-121762: “Waer: 6849 … een Huijs met den erve staande en gelegen in de Dij = = mans of Meester
Joosten Laan ...”
Dijmanslaantje – Kleine Houtweg over de Baan (zie ook: Deymans-) 20-01-1719: “... op de
Clijne Hout wegh over de baan in 't dijmans Laantje ...”
Dijmanspoortje buiten de Zijlpoort P&S: Dijmanspoortje (buiten de Zijlpoort) 1721- blz: 16Dijmans Waterpoort (zie ook: Deymans-) 04-04-1759: “... ingang in de korte Rozestraat by de
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Dijmans waterpoort, belend aen de oostzijde de huijzen van de kraeyenhorsterstraet … aen de west
en noordzijde het stads Bolwerk ...”, 02-01-1762: “Boge 7671 7672 … een stuk Land gelegen onder
de schoter Veerpolder aen dezer stads Cingel buijten de dijmants waterpoort dezer stad ...”
Eerste Nieuwegracht (zie ook: Ex)
Eerste Nieuwe Herengracht hoek Kraaienhorstergracht
Eerste of Noorder Krommelaan
Egmonts- of Lombardsteeg – Sint Jansstraat (zie: K&T) 19-07-1702: “Een huijs metten erve,
staande ende leggende in de St Jansstraet, opde Hoek vande Egmonts off Lombaertstege ...”, 05-041735: “een huys metten erve, Staande en Leggende in de St: Jans = straat, op de hoek van de
Egmonts of Lombaartsteeg met nogh een Camer daar aghter ...aghterstrekkende aan het helmpje ...”
Eierboerspoort – Bakenessergracht 25-01-1741: “D 1169 … Een Huys metten Erve met een
Camer daar agter staande ende leggende in de Korte Bagynestraat … agterstreckende in de
Eyerboerspoort ...”, 01-10-1749: “D. 1172. … Een Huijs met den Erve staande ende leggende aan
de Noordsijde van de Korte bagijnestraat met twee Kamers daar agter uijt komende in de
Eijerboerspoort op de bakenessergragt … “, 17-02-1758: “D 1171 … een Huijs met den erve,
staende ende leggende aen de Noordzijde van de korte Bagijne straat … achter streckende en uijtko
= =mende in de Eijerboers poort, die uijtkomt op de bakenes = =sergraft ...”
Eilanderspoort – Breesteeg Ex 19-09-1761: “T 2495 … een Huijs en erve staende en gelegen in
de Bree steeg bij de vijfhoek, belend ten Oosten de Paradijs poort … achter streckende aen de
Eijlanders poort ...Actum den 19e= Sept. 1761” (F) 19/09/2019 12:03
't Eilandje – Sint Jacobsstraat Wz 05-05-1739: “een huys metten Erve Staande en leggende inde
St: Jacobs-Straat aande Westsyde opde hoek van 't IJlandje ...”
van Eekerenspoort zie: PB
Steeg van de Elf Duizend Maagden – Margrietenstraat P&S: Steeg van de Elf- duizend maagden
(Margrietenstraat) 3 Jan 1593 pag – 1 –
Elleboog 05-08-1729 zie: Waterrottensteeg
Elschilderssloot zie: Ex
Engels Hane(n)steegje – Spaarnwouderstraat 31-10-1675: “... Ende dan noch de helfte van een
schuyr bierhuys ende stallinge gelegen int Engels Hanesteegje uijtcomende inde Spaerwouderstraet
Jtem de Helfte vande Camer int selve Steegje Ende dan noch de helfte van een Speeltuyntie met een
hoenderhock ende een galderij sijn uijtgangh hebbende doort t gemelte Engels Hanesteegie tot inde
voorsz Spaerwouderstr ...”, 11-01-1687: “een Camer & schuijrtie metten Erve staende ende gelegen
in't Engels Haenepoortie uijtComende inde Sparwouderst(raet) ...” {doorgehaald] (F), 05-06-1687:
“een Camer & schuijrtie metten Erve staende & gelegen int Engels Haene poortje uijtComende inde
sparwouderst(raet) ...”
Engelslaan – Grote Houtweg P&S: Engelslaan “ (Gr Houtweg) 15 Febr. 1719Engel(s)laantje zie: Ex
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Engelslaantje – Grote Houtweg/Heren- of Wagenweg/Wagenweg (zie ook: PB-Ov) 22-12-1722:
“een Thuijn zijnde vrij Eijgen grond, Leggende in 't Engels Laantje uijtcomende op de grote
Houtwegh ...”, 30-01-1730: “... Thuyn … gelegen buyten de Groote houtpoort in het Engels Laentie
uytkomende voor aen op de wagewegh ...”, 11-10-1758: “een Pleijzier Tuijn … staende en gelegen
even buijten de groote houtpoort … aen de west zijde van de Heere of wageweg, genaemt Baen –
en Pleijn-zicht … aen de Noord= =zijde het Engels Laentje ...”
Engelslaantje bij het Plein op de Wagenweg 28-10-1755: “ten westen zeker Laentje …
uijtkomende in de Mercuurs of Starre Laen, uijtkomende in 't nauwe geldeloze pad ; Met nog den
opstal van een Tuijntje daer annex gelegen in het Engels laentje uijtkomende bij het pleijn op de
wage weg ...”
Engelslaantje – Grote Houtweg P&S: 't Engels- laantje “ (Gr Houtweg) 1722 1722 – blz: 221 Erasmus Jansensteeg – Achterkamp O zie: PB
Erasmuspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB) 18-05-1718 zie: Bijlspoort of -Gang – Kleine
Houtstraat, 14-06-1718: “een Huijs met den erve Staende & Leggende in de Erasmuspoort
uytkomende in de klijne Hout Straet belent ten Zuyde de Huysinge van de byls poort ten noorden
...” (F), 05-05-1722: “Een Camer met den erve staende & leggende inde Erasmus poort
uijtcoomende inde cleijne houtstraet regt over de Patientie straat ...” (F), 15-03-1729: “een huijs
metten erve, Staende ende Leggende inde Erasmus poort, uijt= comende in de Cleijne hout Straet,
belent ten Zuijden de Huijsinge van de Bijlspoort ...”, 23-02-1731: “een Derde part in een huijs
metten erve … staende en Leggende in de Cleijne hout Straet bij de poort … ten Zuyden de
Erasmus poort ...”, 25-03-1741: “Een Huys metten Erve staande ende leggende inde Kleyne
Houtstraat op de hoek vande Bijlspoort … ten noorden de Erasmuspoort ...”, 23-03-1751: “O 5730
… Een Huijs met den Erve staande en leggende in de kleijne houtstraet aande westzijde, belent ten
zuijden de Erasmuspoort ...”
Erasmuspoort – Kleine Houtstraat P&S: Erasmuspoort (Kl Houtstraat) 1722 – blz: 111 – vo=
Eijssesteegje – Kortendijk 15-01-1681: “een Camer metten Erve staen(de) & leggende opde
Cortendijck jn een gangh aldaer sijn uijtgang hebbende … achterstreckende aen't Eijsse steegje ...”
(F), 04-08-1691: “een Camer metten erve staende ende leggende opde Cortendijck in een gangh
aldaar sijn uijtgangh Hebbende … achterstreckende aen't eijsse steegje ...” (F)
Foreestensteeg – Korte Voldersgracht/Voldersgracht (zie ook: PB) 22-12-1683: “een Huijs
metten Erve staende & leggende inde foreestenstege … bijde volders graft ...”, 27-11-1685: “een
huijs metten Erve staende ende leggende inde foreestensteeg, achter de brouwerije vande pellicaen
...”, 19-06-1743: “Een huys met den Erve staende ende Leggende meede opde korte voldersgragt
opde hoek vande Foreestesteeg ...”
Foreestensteeg – Stadsvest P&S: Foreestensteeg (Stadsvesten) 23 Dec 1719
Foreestensteeg bij de Voldersgracht 30-01-1640: “een huys metten erve staende ende leggende
Jnde foreestensteech byde Voldersgraft … den xxxen. January @ no xvjc. Veertich”
Foreestensteeg – Stadsvest/Voldersgracht 01-05[06]-1691: “Een huijs metten erve staende ende
leggende in 't Schagerstraetge opde hoek vande foreestensteegh ...”, 10-12-1698: “Een Huijs metten
erve staande & leggende inde foreestensteegh, achter de brou = werije vande pellicaen ...”, 16-121700: “Een huijs metten erve, staande ende leggende in de foreestensteegh … “, 09-05-1708: “een
huijs met den erve, staende & leggende in de schagerst op de Hoek van(de) foreesten steegh
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[Schagerstraet] ...”, 20-04-1715: “een huijs met den erve staande ende leggende op de Volders graft
bij de raax opde Hoek vande foreeste steegh ...”, 06-09-1721: “Een huijs met den erve staande ende
Leggende inde Foereesten steege [foereestensteege] ...”, 22-08-1724: “een huijs metten erve staande
& leggende aan de Stads Veste, opde hoek vande foreestensteegh ...”, 06-10-1725: “de helfte van
Een huys metten erve, Staende & Leggende inde foreesten steeg by de volders gragt ...”, 28-081726: “een Huijs metten Erve, staande Ende leggende in de Schagerstraat, op de hoek vande
foreesten steeg ...”, 21-09-1735: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde Schagerstraet
op de hoek vande foreestensteegh ...”, 30-03-1736: “Een huijs metten Erve staende ende leggende
inde foreeste of schagersteegh ...”, 23-01-1756: “W 3183 … een Huijs met den erve staende en
leggende in de Schager straet, werdende in twee partijen bewoond, op de hoek van de Foreeste
steeg ...”
Foreesten- of Schagersteeg 02-06-1728: “een huijs metten erve Staende & leggende in de
foorreeste of Schagersteegh agter de Brouwerije vande Pellikaen ...”, 30-03-1736: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende inde foreeste of schagersteegh ...”
Foreestensteeg(je) zie: Ex
Foreestensteeg – Voldersgracht P&S: Foreestensteeg idem de Volders- gracht 28 Mei 1715Foreestensteeg – Voldersgracht O zie: PB
Vereerstesteeg zie: w.i.
't Fortuin 14-11-1710 zie: De Halve Maan – Spaarnwouderstraat bij de Poort
Poort en Gang van de Brouwerij van 't Fortuin – Raamgracht Oz tussen de Doel- en Wolbrug
31-05-1681 zie: Raamgracht Oz tussen de Doel- en de Wolbrug – Poort en Gang, 08-05-1683:
“een huijs metten erve op t beste vande raemgraft aende oostsijde tusschende doel & wolbrug,
belent ten noorden beneden de poort ende gangh vant bier huijs vande brouwerije vant fortuijn … “
Franeker – Klein Heiligland 18-06-1677: “een sterck wel doortimmert huijs metten erve staende
ende leggende opt Cleijn Heijligelandt genaemt franeker, belent ten noorden den jngangh vant
hoffge van mevrouw van alblasterdam, alwaer desen huijse een vrije uijtgangh ende waterlosinge
heeft … “, 12-05-1683: “een huijs metten Erve staende ende leggende opt beste vant cleijne heijlige
lant, genaemt franicker belent ten noorden den Jngangh vant hoffge van me vrouw van
alblassardam ...”20-05-1713: “een huijs met den erve, staande & leggende op't Cleijn Heijlige land
genaemt Franicker … en de ingang van't hofje van mevrou van ablasserdam alwaer desen huijse een
vrijen uijt gangh & Waterlosinge heeft, ten suijden de witte poort ...” (F)
Franeker – Klein Heiligland – Gang 03-05-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende op't
kleijn heijligelant jnde gangh naest franicker ...”, 19-05-1695: “een huijs met den erve staande &
leggende in sekere gang achter franeker uijtcomende op 't Cleijn Heijlige land ...”, 20-05-1713:
“een huijs met den erve, staande & leggende op't Cleijn Heijlige land genaemt Franicker … en de
ingang van't hofje van mevrou van ablasserdam alwaer desen huijse een vrijen uijt gangh &
Waterlosinge heeft, ten suijden de witte poort ...” (F), 09-03-1719: “een huijs met den erve, staande
ende leggende in sekere gang achter franeker, uijtcomende op 't Cleijn Heijlig land … “, 25-061720: “een huys met den erve staande & Leggende in sekere gangh agter franeker uytcomende op t
kleyn Hylig Land ...”, 27-09-1721: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in seeckere
gangh agter franeker uytcomende op't Cleijn Heijlig Land ...”, 05-01-1724: “Een huijs metten erve,
staande & leggende in sekere gangh achter franiker, uijtcomende op 't Cleijn Heijlige land ...”
100

Franekergang/Franekerpoort – Klein Heiligland (zie ook: PB) 07-05-1726: “ … En laatstelijk ¾
parten in een Huijs metten erve, staande & leggende in de franickergangh uijtcomende opt Cleijn
heijlige land ...”, 07-08-1726 zie: Coijmanshofje – Grote Houtstraat over het vergrote
Provenhuis, 17-05-1729: “... Pieter Teyler van der Hulst het van ouds genaemde Cooymans Hofje
… bestaende in een huys metten erve sijn uytgang hebbende door sekere gang … over het vergroote
proveniershuys langs het bleekvelt van't hofje door de franeker poort, en door de gang vande
aengebouwde twee huysen op het Kleyn heyligland ...”, 11-10-1732: “een huys metten erve,
Staende ende Leggende in de Franeker Poort, aghter het huys genaemt Franeker, uytkomende op't
Cleyn Heyligland ...”, 27-10-1736: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde
franekerpoort uytkomende op het kleyn heylige Landt ...”
de Franekerpoort zie: w.i.
Frankenpoort – Klein Heiligland 04-10-1758: “R 1749. … een Huijs met den Erve staende ende
leggende op 't kleijn Heijlig Land bij de Franken Poort; Met vier kamers daer achter die apart
verhuurd en bewoond werden ...”
Frankestraat (zie ook: Ex)
Frankestraat (zie ook: Brillenpoort, Brillen- of Koetswagenspoort, Donkerepoort,
Donkermanspoort, Donkers- of Brillenpoort, Slagregenspoort, Wittepoort, Witte- of
Slagregenspoort)
Frankestraat (zie ook: PB)
Frankesteeg – Gang/Voorste Gang 14-02-1693: “Een huijs metten Erve 't welck in Vier parthijen
wert bewoont, mits gaders nogh Een grote werckwinkel apart staende en ge= legen inde voorste
Gangh achter de Gangh uijtcomen(de) aande franckesteegh ...”
Frankesteeg/Frankestraat – Poort 02-11-1697: “een Camer metten erve daerse opstaat …
uijtgaande met een poorte tot in de Vranckesteegh [tussen de grote Hout & franc: kestraat] ...”, “een
huijs met den erve, staande & leggende in sekere poort uijtcomende inde vranckesteegh ...”, 29-031760: “(L) 3980. ...een Huijs en erve staande & gelegen in een poort, uijtkomende in de
Frankestraet ...”
Frankestraat – Gang of Steeg van Jorden de Bleijcker 15-11-1695: “een huijs met den erve
staande & leggende in de franckestraet tusschen de Gangh ofte Stege van Jorden de bleijcker …
achterstreckende aen de vermaningh der mennonite ...”
Frankesteeg bij de Anegang Zz – Poort 10-07-1762: “IJ 4406 … een Huijs en erve staande en
gelegen aan de zuijdzijde van de Anegang, … achterstrekkende aan zekere poort, uijtkomende inde
Frankesteeg ...”
Frankestraat – Poort 08-02-1755: “Z 3936. Z 3937 … Twee Huijzen met derzelver erven staende
ende leggende naest den anderen aen de Westzijde van de schagchelstraet, met een vrije uijtgang en
waterloop door de poort in de Frankestraet ...”
Frankestraat – Poort van Nickelen 16-05-1714: “een huijs met den Erve, staande & leggende in
de frankestraet … ten suijden de poort van van nickelen, achterstreckende aen(de) selve poort ...”
Franse Hofje 08-06-1751 zie: Walenplaats – Groene Buurt/Kalverstraat
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Franse Hofje – Begijnhof/Groene Buurt zie: PB
Frans Hofje (Bagynhof) zie: w.i.
Wijk 5 1796-1798: 552 Krayenhorste gragt 553-556 Fransche Poort 557-560 Pan Aals Poort
Fransepoort – Kraaienhorstergracht (zie: PB)
Fransepoort – Lange Margarethastraat (Wz) (zie ook: PB) 01-05-1731: “een huys metten erve
getekent No. 1. Staende en Leggende inde fransepoort uytkomende in de Lange margriete Straet …
ten westen de huysen vande Craeyenhor = stergragt ...”, “een huys metten erve, Staende en
Leggende in de Franse poort uytkomende in de Lange margriete Straet get. met No. 2 ...”, “... get
No. 3. ...”, 06-08-1733 (blz 57vo): “een huys metten erve, staende en leggende inde Fransepoort
uijtkomende in de Lange Margrietestraet … ten westen de huysen vande Craeyenhorstergragt,
agterstrekkende aen de Corte Margrietestraet ...”, 20-02-1737: “een huys met den Erve staande en
Leggende in de Lange Margaretestraat aan de Westsyde … ten noorden de Franse Poort ...”, 09-061752: “B. 603 … Een Huijs met den Erve staende ende leggende inde lange Margareete straat aan
de westzijde … ten noorden de fransche poort ...”, 01-12-1753: “B. 604 … een Huijs met den Erve
staende ende leggende in de lange Margariete straat in zekere gang, genaemt de Fransche poort ...”,
25-02-1755: “B. 604. … een Huijs met den erve staende & leggende in de lange Margariete straet in
zekere poort of gang genaemt de fransche poort ...”, 30-01-1756: “een Huijs en erve staende en
leggende in de fransche poort, uijtkomende in de lange Margariete straet ...”, 01-11-1758: “B 601.
… een Huijs met den erve staende ende leggende in de lange Margarietestraet aen de westzijde over
de Zalemakersteeg … de twee Een lichten staende in de twee achterkamertjes … onder 't huijsje in
de fransche poort doorgaende door 't huijs of Pakhuijs tot in de Kraeijenhorstergraft ...”, 09-121758: “B 605 . … een Huijs of twee kamers met den erve, midsgaders een Bleekveld, staende en de
le= =gende in de Fransche poort, uytkomende aen de Swest = =zijde van de lange Margarietestraet,
bij de korte ...”, 24-07-1764: “B 603 … Een Huijs met den Erven Staande en gelegen in de Lange
Margaretestraat aan de Westzijde … ten Noorden de Fransche poort ...”
Fransepoort – Lange Margaretastraat zie: Ex
Fransepoort – Lange Margaretastraat Wz P&S: “Franschepoort, (L margarethastraat) westzijde
Fransepoort – Lange Margaretastraat P &S: Franschepoort – Lange Margarethastr 1733 blz: 57Vo=
Friesepoort – Klein Heiligland zie: PB
Vriesepoort – Klein Heiligland Oz P&S: Vriesepoort (Kl Houtpoort) oostzijde
De Fuik zie: De Poel van Desperatie – Poellaan
Fijnbuikershofje – Molensteeg O zie: PB
Fijnebuikshofje – Molensteeg 09-07-1707: “een Huijs metten erve, staende ende leggende in de
molensteegh op fijnebuijx Hofge … ande andere sijde gang vant slikhofje, achter streckende aen 't
slikhofje ...”, 16-10-1709: “een Huijsje ofte Camertie staende & Leggende inde molensteegh
uytcomende inde Spaerwouderstr: op fynebuycks hoffje ...” (F), 03-11-1722: “een huijs met den
Erve, staende & Leggende in de molensteegh op fijne buijkx Hofje … aande andere sijde de gangh
van't Slikhofje, achterstreckende aen 't Slikhofje”
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Fijnebuiks- of Slikhofje – Molensteeg 15-07-1724: “een Huijs metten erve, staande & Leggende
in de molesteegh op fine buijks of Slick Hofje … aende andere sijde de gang van't voorn Slickhofje,
achterstreckende aen 't selve Slik hofje ...”(F)
Gaaf Meiners- of Meynderssteeg zie: PB
Galop of Ingang 22-12-1677, 14-07-1681 zie: Bogaardstraat
Garenkokersluis/Garenkokerij/Kerfsloot 14-03-1684: “den opstal van een garen coockerije &
blijckerije staende & leggende buijten de Sijlpoort … ten noorden de kerffsloot ofte den delft,
uijtgaende ten Suijden nevens Sijlmolen ...”, 29-05-1684: “... een welgelegen bleijckerij … staende
buijten de Sijlpoort aen het garen Coockersluijs … ten oosten de Stadts Zingel … ten noorden de
kerffsloot ...”, 26-10-1709: “den opstal van een blekerij … staende buijten de Zijlpoort opde
GarenCokerij ofte de Corffsloot ...”, 31-12-1709: “den opstal van een Blekerije … staande ende
gelegen buijten de Sijl: poort opde garen cokerije ofte de kerffsloot ...”, 26-04-1710: “den opstal
van een garen blekerije … staende opde garen kokerije aende kerfsloot onder de vrijdom deser Stad
[Garenkokers sluijs] ...”
Garenmarktsteeg – Zijlstraat P&S: Garenmarkt = steeg “ (Zijlstraat) 31 Dec 1593 – pag 158 –
Gasthuishofje – Schagchelstraat zie: PB
Gasthuishofje 30-08-1713: “Een leerloijerije metten Erve staande ende Leggende op de Volders
Graft Voorsien met sijn Run solder 20 Run Cuiijpen en Drie Calck Cuijpen mitsg: met 2 Huijsjes
daar annex … belent ten noorden de Doele .. achterstrec= kende aan het Gast Huijs Hofje ...”
Gasthuispoort – Kleine Houtstraat (o.a., zie ook: Ex, PB) -05-1682: “een huijs metten erve
staende & leggende inde gasthuijs poort uijtcomende inde Cleijne houtstraet ...”, 12-03-1698: “de
gerechte Helfte van Een huijs metten erve, staande & leggende inde Cleijne Houtstraet tusschen de
gast huijspoort & minnebroersteegh … achterstreckende aant kerkhoff van Het gasthuijs ...”, 28-011701: “een Huijs metten erve, staende & leggende inde Gasthuijspoort uijt comende inde Cleijne
Houtstraet ...”, 22-04-1724: “Een Huijs met den erve, staande & Leggende in de gasthuys poort,
uijtcomende in de Cleijne Houtstraet ...”, 11-01-1730: “een huys metten erve Staende ende
Leggende inde Cleyne houtstraet geteekent No 15, belent ten suyden den Gasthuijs= poort … en
een vry en uytgangh in deselve Gasthuyspoort ...”, 13-11-1765 “O: 5750. … een Huijs & Erve
staande en geleegen aan de Noordzijde van de Gasthuijs poort, uijtkomende in de Kleijne
Houtstraat … agterstrekkende aan de Huijzen van de Minne broersteeg ...”
Grote Gasthuispoort – Kleine Houtstraat 22-04-1735: “een huys metten erve, Staande en
Leggende inde Kleyne houtstraat op de hoek vande Groote Gasthuyspoort ...”
de Gasthuys Poort zie: w.i.
Gasthuisstraat (zie ook: Rape(n)konst(en)poort, Rapenkonst- nu Doelenpoort)
Gasthuisstraat bij de Oude Doelen – Gemene Gang 08-07-1684: “een Huijs metten Erve staende
& leggende inde Gast huijs straet belent aende noortsijde de oude doelen ten Suijden de gemene
Gang ...”
Gasthuisstraat zie ook: PB
Gasthuisstraat over de Oude Doelen – Poort of Gang van de la Chambre 06-05-1692: “een
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huijs metten erve staende ende leggende inde gasthuijsst(raet), over d' oude doelen, genaemt de
metale kandelaer, belent ten noorden de poorte ofte gang van de la Chambre ...”, 06-09-1704: “Een
huijs met den erve, staande ende leggende in de gasthuijsstraet, over de oude doelen, genaemt de
metale kandelaer … ten noorden de Poorte ofte gangh vande LaChambre ...”
Gasthuisstraat – Eigen Poort en Steeg 21-01-1693: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende inde gasthuijs straat daarde Hoefnagel uijtgehangen heeft met een eijgen poort ende steege
daer besijden ...”
Gasthuisstraat Wz hoek Boerensteeg – Poort/Poort en Steeg 04-02-1758: “W 3303 … een Huijs
en erve staende ende leggende aen de westzijde van de Gasthuijsstraet met een poort en stege daer
bezijden … met het hoek= = huijs van de Boeresteeg ...”, 13-04-1763: “W 3301 … een Huijs en
erve Staande ende gelegen aan de Westzijde van de Gasthuijs straat op de hoek van de Boere steeg
… aan de Noordzijde zekere poort ...”, 19-08-1763: “W 3301 … De Helft in een Huijs en erve
Staande en gelegen aan de Westzijde van de Gasthuijsstraat op de hoek van de Boeresteeg … aan de
Noordzijde zekere Poort”
Gasthuisstraat – Poort of Uitgang van ds Johannes van Duijren 15-10-1692: “Een Huijs metten
erve staande ende leggende inden gasthuijs straet, belent de poort ofte uijtgangh van Ds. Johannes
van duijren ...”
Gasthuisstraat bij het Zuiderhofje – Poort 15-10-1692: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende in sekere poort uijtcomende inde Gasthuijsstraat … achterstreckende aen't Suij=
derhoffge, al vrij Hebbende dit huijs met het huijs opde Hoeck vande poort inde Gasthuijs straat ...”
Gasthuisstraat bij de Oude Gracht – Poort of Gang 16-11-1709: “Een huijs met den Erve …
staende & leggende … opde Oude Graft uijtcomende in de gasthuijs straet … mits gaders nog Vijff
Cleijne Huijsjens, staen de Ende Leggende in de Poort ofte gang, achter de bovengemelte Huijsing
En Eijntelijk nog twee Huijsen met hare Erven … 't eene op de Hoek vande voorsz Poort ofte gang
...”
Gasthuisstraat – Kleine Houtstraat 14-07-1674: “een huijs metten erve staende & leggende Jnde
gasthuij(s)straet uytcomende Jnde Cleijne Houtstraet belent aende eene sijde Ste= Elisabets
Gasthuijs ...”
Gasthuisstraat hoek Korte Bogaardstraat – Poort 23-01-1692: “een Huijs metten erve staende
ende leggende inde Gasthuijs straat op de Hoeck vande Corte bogertstraet met een poort in deselve
straat ...”
Gasthuisstraat bij de Oude Doelen – Gang 19-04-1681: “een huijs ofte woninge met den Erve
staende & leggende jn een gangh uijtcomende jnde gasthuijs straet bij de oude doelen …
achterstreckende aen het hoffje van alckemade ...”, 02-05-1699: “een huijs ofte woninge met den
erve, staande & leggende in een gangh uijtcomende in de gasthuijs straet bijde oude doelen …
achterstreckende aent Hoffge van alckemade ...”
Gasthuisstraat bij het Zuiderhofje – Poort 19-05-1695: “een huijs met den erve, staande &
leggende in een poort uijtcomende in de gasthuijsstraet hebbende een bequame Weefwinkel …
achterstreckende aen't Suijderhofje ...”
Gasthuisstraat bij het (Oude) Lutherse Weeshuis – Gang of Poort 11-12-1743: “Een Camer
metten Erve staande en leggende in seekere gang ofte poort uytkomende in de Gasthuysstraat … ten
oosten t Luther= se Weeshuus ...”, 26-04-1758: “W 3310 … een Huijs met den erve staende en
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leggende in de Gasthuijsstraet, belend ten zuijden zekere gang of poort … achterstreckende aen 't
Luterse weeshuijs ...”
Gasthuisstraat – Poort van het Lutherse Weeshuis 11-12-1743: “Een Huys metten Erve staande
& leggende in de Gasthuysstraat op de hoek van de Poort vant Lutherse Weeshuys … hebbende dit
huys een vry uytgang inde voorsz poort ...”
Gasthuisstraat – Vrije Poort achteruitkomende in de Boerensteeg 11-05-1697: “een Huijs met
den erve, staande & leggende in de gast Huijsstraet met een vrije poort achter uijtcomende inde
boeresteegh ...”
Gasthuisvest zie: PB
Geesenshofje – Voorkamp 05-01-1729: “een huijs metten erve Staende ende Leggende in de
voorcamp … aghterstreckende aen 't geesens Hofje ...” (F)
Geesjeshofje – Voorkamp 09-05-1727: “”Een Hoffje bestaande in een Huijs twelck in twee
partijen werdt bewoondt en dan nogh twaalf woningen off Camers genaamt het Geesjes Hoffje
staande & Leggende inde voorcamp belent ten Zuijden de Smitspoort ...” (F), 30-03-1736 zie:
Smidspoort – Voorkamp
Geesjeshofje 29-04-1728 zie: Kuil der Leeuwenpoort – Achterkamp
Gekroonde Hazewindspoort – Achterkamp P&S
Gekroonde Hazewindspoort – Achterkamp P&S: gekroonde Ha= zewindspoort” (Achterkamp)
Brouwerij het Gekroonde Hoefijzer 21-04-1708 zie: Rave(n)steegje
Geldelozepad tussen de Weilaan en Oude Molensloot 23-07-1681: “ … in't gelde losepat,
tusschen de weijlaen & de oude molensloot … “, 18-07-1693: “ … gelegen in 't geldelose pat,
tusschen de oude molen sloot & de Weijlaen … ten westen 't Hoge land ...”
Gelderse Blom – Achterstraat 29-10-1740: “Een huys metten Erve staande ende leggende inde
Agter straat belent ten oosten de Gelderse blom … “, 17-05-1755: “L 5212 … een Huijs of kamer
met den erve staende en leggende in een poort genaemd de Gelderse blom met een vrij en eijgen
gang, strekkende tot in de achterstraet ...”
Agterstraat Gelderse Blom zie: w.i., Gelderse Blom zie: w.i.
Gelderse Blo(e)m(metje) – Beeksteeg zie: Ex
Gelderse Blom – Beeksteeg 13-04-1742: “L 5283 … de helfte van een Huys met ten Erve staande
& leggende in de Beeksteegh op de hoek vande gang genaamt de Gelderseblom hebbende een vrye
uytgang inde voorn gangh ...”, “L 5283 … Een huys metten Erve staande ende leggende in de
Beeksteegh op de hoek vande gang genaamt de Gelderseblom ...”, 15-04-1761: “L 5284 … een
Huys met den Erve staande en leggende inde Beeksteegh … agterstreckende aen de gelderse blom
...”, 16-01-1765: “L 5283 … Een Huys en Erve Staende en leggende in de Beeksteeg … ten
westende Gelderse blom ...”
Gelderse Blom – Achterstraat/Beeksteeg/Beekstraat (zie ook: PB) 08-01-1707: “een Camer met
een plaets staende & leggende in de poort de Gelderse blom met een vrijen eijgen gangh streckende
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tot in de achterstraet, met een vrije waterlosinge over de plaets & doorde gangh tot in de beeckstraet
toe [gelderse bloms Poort in de achterst] ...”, 30-04-1716: “een Huys metten erve staende &
leggende inde achterstraet … ten oosten een gangh genaemt de gelderse blom …... door de gangh
en over de plaets tot inde beeck straet toe ...”, “een Huijsje ofte een Camer staende & leggende inde
poort genaemt de gelderse blom met een vrijen eygen gangh streckende tot inde achter straet
[gelderse bloms Poort uijtcomen de met een gang inde achterst(raet)] ...”, 02-05-1719: “een huys
met den erve staande & Leggende in de beeksteegh op de hoek van de gang ge naemt de gelderse
blom met een vrye uytgangh in de voorsz gangh van de gelderse blom ...”, 10-06-1719: “een huijs
of Camer metten Erve, staande ende leggende in de gelderse Blom, uijtcomende in de achterstraet
en beeksteeg ...”, 13-05-1724: “een huys metten erve, staande & Leggende in de achterstraet … ten
oosten een gangh genaemt de gelderse blom ...”, “een huijsje of Camer, staande & Leggende in de
poort genaemt de gelderse blom, met een vrijen Eijgen gangh streckende tot in de achterstraet … en
doorde gangh tot in de beekstraet ...”, 10-08-1726: “een Camer met den erve, staande ende leggende
in de Poort genaamt de Gelderse blom, met een vrij en eijgen gangh, streckende tot in de
achterstraet, met een vrije waterlosinge over de plaats, en doorde gang tot inde beekstraet ...” [poort
gelderse blom inde achter straat], 12-03-1729: “een huijs metten erve, Staende en de Leggende in
de Beeksteeg op de hoek van de gang genaemt de Gelderse Blom hebbende een vrije uytgang in de
voorn: gang ...”, 29-12-1734: “een huys of Camer metten erve, Staande en Leggende in een poort
genaamt de Gelderse Blom, met een vryen eygen gangh, strekkende tot in de Aghterstraat ...”, 0505-1736: “Een huijs met den Erve staende en leggende inde Agterstreaet aande oostsyde, opde hoek
vande Gelderse blom … agterstrekkende aande huijsinge vande Gelderse blom ...”
Gelderse Blomspoort – Achter- of Dijkstraat Oz bij de Wijdesteeg 07-08-1753: “L 5213. … Een
Huijs en Erve, staende ende leggende aende oostzijde vande agter of Dijkstraet bij de wijesteeg op
de hoek van de Gelderse blomspoort ...”
Gelderse Blompoort - Beeksteeg Wz O zie PB
Gelderse Blom- of Starrenpoort – Achterstraat 08-06-1719: “een Huijs met den erve, off Camer
getekend met no 2 staande & leggende in de achterstraet in de gel: derse blom of Starrepoort
[achterstraet inde starrepoort] ...”, “een huijs met den erve, get no 3 staande & leggende in de
achterstraet in de gelderse blom off Starrepoort ...”, 24-12-1726: “een huys metten erve, Staende &
Leggen(de) in de Aghterstraet in de gelderse blom, of Starrepoort ...” (F)
Gelderse Blom- of Starrenpoort P&S: Geldersche Blom of Starrepoort” (Achterstraat) 8 Juni 1719Geesenshofje – Voorkamp 05-01-1729: “een huijs metten erve Staende ende Leggende in de
voorcamp … aghterstreckende aen 't geesens Hofje ...” (F)
Gemene Breeplaats – Volderszijdgracht 26-02-1739: “Een huijs metten Erve staande ende
leggende opde volders zydgragt … agterstrekkende aande Gemeene breeplaats ...”
Gerrit Bamensteegje – Bakenes P&S: Gerrit Bamen= steegje” (Bakenesse: b.o.) 16 mrt 1581- pag:
90Vo=
Gerrit Meijnderssteegje – Kruisstraat/Lange Margarethastraat 27-04-1688 (blz 149-149vo]:
“... vercoopt Jan barentsz & Lijsbeth Abrahamsz twee Camers metten erve daer sij opstaan, zijnde d'
eene Camer gelegen in't gerrit meijnders steegje vande kruijsst(raet): tot inde lange margrie testraet
… [in 't Gerrit Meijn ders steegje] ende andereCamer inde poort ofte steeg genaemt Het moeriaens
Hooft ofte zalemakers steegh uijtcomende inde Cruijsst(raet) ...” (F)
index 12: Nering, Marijtge van Gerrit Meijndertst. 1688
[index 11: Nering, Hendrick Gerritsz van Gerrit Meyndertsteeg 1670 6, Salemakersteeg 1670 6vo]
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Gerrit Meyndersteeg – Lange Margarethastraat 20-02-1739 (blz 131vo): “Maarten
Nieuwenhuijsen … aan Jan Baak Een huijs metten Erve staande ende leggende inde lange
Margrietestraat opde hoek van de gerrit meyndersteegh … hebbende desen huijse een vrye uytgang
inde voorn: steege ...” (F)
Gang van Pieter Geschiere – Minnebroersteeg 24-04-1677: “een huijs metten erve staende &
gelegen Jnde minnebroersteegh … achterstreckende aende gangh van pieter geschiere ...”
Geusestraat zie: Ex
Geusestraat zie ook: PB-Ov
Geusestraat – Gang 16-06-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde Geusestraet
… ten westen seeckere gangh ...”
Geusestraat – Gang van Jan Herculesz 22-12-1674: “een Huijs metten erve gestaen & gelegen
inde geusestraet … ten westen de gangh vande voorn: Jan herculesz ...”
Geusestraat hoekhuis Raamstraat – Gang (15)-05-1726: “een Huys metten Erve staande &
Leggende inde geuse straat in seeckere gangh achter het hoeck Huys vande raamstraat ...”
Geusestraat achter het hoekhuis van de Raamstraat – Gang 07-04-1736: “Een huys met den
Erve staende ende leggende inde Geusestraet in seekere gangh agter het hoekhuijs van de Raam =
straet ...”, 29-09-1762: “TT 2835 … een Huys met den erve staande ende gelegen in de Geuzestraat
in zekere gang achter 't hoekhuijs van de Raamstraat ...”
Geuse- of Nieuwe Molenstraat (zie ook: K&T) 09-07-1707: “een huijs metten erve, staende ende
leggende in de geuse ofte nieuwe molenstraet ...”, 30-01-1733: “een Huys metten erve, Staende en
Leggende in de Geuse ofte nieuwe Molenstraet ...”
Geusestraat of Nieuwe Molensteeg tussen de Raampoort en Raamgracht 15-08-1716: “een
huijs met den erve staande ende leggende in de Geusestraet, ofte nieuwe molensteeg, tusschen de
raampoort & de raem graft ...”
Gierstraat Ex
Gierstraat (zie ook: Brillenpoort, Johan van Desenpoort, Klomp(en)makerspoort, Potjespoort,
Snoekjespoort)
Gierstraat (zie ook: PB)
Gierstraat – Gang 27-03-1744: “S 2269 … Een Huys metten Erve staande ende leggende inde
Gierstraat … ten noorden seekere gang ...”
Gierstraat – Gang of Poort 11-09-1744: “S 2308 … Een huys met den Erve staande en leggende
in een gang of poort uytkomende in de Gierstraat ...”
Gierstraat achter het Wollen Laken – Gangetje 25-07-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde gierstraet achter Het wolle laken in seker gangetje ...”
Gierstraat – Poort 02-06-1744: “S 2244 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Gier=
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straat op de hoek van seekere poort ...”
Gierstraat bij de Doelstraat – Gang 30-08-1766: “S 2274 + … een Huijs met den erve Staande en
gelegen in de Gierstraat bij de Doelstraat, belend ten Zuijden een gang ...”
Gierstraat het tweede van de Nieuwsteeg – Gang 21-05-1763: “S 2246 … een Huijs met den erve
staande en gelegen in de Gierstraat het tweede van de Nieuwe steeg … ten Noorden zekere gang
waarin dit Huijs een vrije waterloop is hebbende ...”
Gierstraat – Poort 11-07-1744: “S 2314 … Een Huys metten Erve staande en leggende in de
Gierstraat geteekent met No 1, hebbende een vrye uytgang in seekere poort uytkomende in de
Gierstraet ...”, 12-04-1760: “S 2260. S 2261 … een Huijs en erve, staande en gelegen in de
Gierstraet, belend ten Noorden zekere poort of uijtgang …. ten Zuijden een poort : Benevens nog
een kamer daer achter in dezelve poort die apart verhuurd worde … Nog een Huijs en erve staende
& gelegen mede in de Gierstraat in de poort naast het eerstgenoemde perceel ...”, 13-05-1760: “S
2262 . … een Huijs en erve staende en gelegen in de gier straet … Benevens nog een Kamer daer
achter die apart verhuurd kan worden . Nog een Huijs en erve in de poort ten oosten daer achter
gelegen dat mede apart kan verhuurd worden ...”
De Klophamer – Gierstraat – Poort 06-02-1755: “S. 2268. … een Huijs met den erve staende en
leggende in de Gier= = straet genaemd de klophamer … ten zuijden zekere poort ...”
Gierstraat bij de Doelstraat – Gang 17-07-1762: “S 2274 + … een Huijs met den erve staande en
gelegen in de Gierstraat bij de Doelstraat, belend ten Zuijden een gang ...”
Gierstraat voorbij de Magdalenasteeg – Gang 04-06-1692: “een huijs met den erve, staande ende
leggende inde gierstraet in een gangh voor bij de magdalenesteegh ...”
Gierstraat bij de Magdalenasteeg – Poort 19-04-1698: “Twee Camers met hare erve, staande &
leggende in een poort inde magdalenesteegh uijtco: mende inde gierst(raet) ...”
Gierstr poort zie: w.i.
Giftkladders- of Verwerspoort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Gillis met de Befspoort(je) – Achterstraat 21-08-1699: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende in de achterstraet achter de brouwerije van(de) haringen belent aende eene sij de Gillis
met de beffs poortje ...” (F), , 31-08-1720: “een Huijs met den erve, staande & Leggende in de
achterstraet, opde Hoek van gillis met sijn befs poort ...” (F)
Gillis met de Befgang of -poort – Achter- of Dijkstraat 16-06-1708: “een huijs metten erve,
staende & leggende in de achter ofte dijk straet … ten zuijden de Poort ofte gangh genoemt gillis
met de beff ...” (F))
Gistbeschooierspoort – Kraaienhorstergracht Oz 12-10-1720: “een huys metten Erve staende &
Leggende aende oostsyde vande Craijen horster graft inde gistbeschoijers poort ...” (F)
Gistbeschooierspoort – Kraaienhorstergracht Oz P&S: Gistbeschoijerspoort (Kraijenhorstergr)
(oostzijde) 12 oct 1720 blz: 153Gistkladderspoort – Kraaienhorstergracht Oz 21-02-1720: “Een huijs metten Erve, staande
Ende Leggende aende Oostsijde vande Craijenhorstergraft inde gistkladderspoort ...” (F)
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Gistkladderspoort – Kraaienhorstergracht P&S: Gistkladders= poort (Kraijenhorstergr) 21 Febr
1720 blz: 20- Vo=
Bakenessergracht naast het gewezen Glashuis – Gang/Gemene Gang 21-02-1673: “een huys
metten erve staende ende Leggende opde Baeckenessergracht, in een gangh, naest het gewesen Glas
huys geteeckent No 4 … ten noorden de gemene gangh ...”
Glazenbrouwerspoort – (Sint) Jansweg 07-12-1728: “een huijs metten erve, Staende ende
Leggende op de St. Jans wegh met een Camer daer aghter uijtkomende in de glase Brouwerspoort
op de St. Janswegh ...” (F), 05-04-1766: “N:V: 6347 … de helft in een Huijs en Erve met een
Kamer daar achter die apart verhuurd werd, Staande en leggende op de Jansweg … Kamer, welke
zijn uijtgang heeft in de Glazebrou= =werspoort ...”
Glazenbrouwerspoort – Plein bij de Kennemerpoort 04-06-1739: “Een huijs metten Erve
staande ende leggende op het pleyn bijde kennemer poort opde hoek vande =Glasse brouwers poort
...”
Glazenbrouwerspoort – Prinsenstraat (bij de Jansweg) (zie ook: PB) 28-10-1741: “Een Thuyn
… gelegen inde Glase brouwerspoort uytkomende in de princestraet ...”, 29-01-1743: “N V 6347 …
Een Huys metten Erve staande en leggende op de Janswegh met een Kamer daar agter uytkomende
in de Glaasebrouwerspoort … agterstreckende aan de voorn Glasebrouwerspoort ...”, 13-08-1749:
“de grond van een Tuijn geleegen in de glasebrouwerspoort uijtkomende in de Princestraat … ten
Noorden de huijsen op 't Pleijn ...”, 20-12-1755: “N V. 6350. … een Huijs met den erve staende en
leggende op de Jansweg, het tweede huijs voor bij de Prince straet … achter strekkende met een
vrije uijtgang en bruijkwaer in de Glasbrouwerspoort ...”, “N V 6349 … een Huijs met den erve
staende ende leggende op de Jansweg, het derde huijs voorbij de Prince = = straet …
achterstreckende aen de Glaze brouwers poort, waer in dit huijs een vrijen uijtgang heeft ...”N V
6347 ...”, “NV 6348 ...een Huijs met den erve, staende en leggende op de Jansweg konnende in
twee partijen bewoond worden … met een vrije gang of poort … achterstrekkende aen de Glaze
brouwers poort ...”, 17-01-1756: “N V 6347 … een Huijs met den erve met een kamer daer achter
die apart verhuurd word, staende ende leggende op de Jansweg … achter streckende aen de gemelde
kamer, welke zijn uijtgang heeft in de Glazebrouwerspoort ...”, 01-09-1762: “N V 6349 … een
Huijs en erve staande en gelegen op de Jansweg het derde Huijs voor bij de Princestraat …
achterstreckende aan de Glaze brouwers poort waar in dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”
Glazenbrouwerspoort – Plein bij de Kennemerpoort 23-11-1735: “Een huijs metten Erve
staende en leggende op het pleyn by de kennemerpoort opde hoek vande Glaese brouwers-poort ...”
Glazenmakerspoort – (Sint) Antoniestraat zie: Ex
Glazenmakerspoort – Sint Antoniestraat – Olieslagersgang – Gang of Poort 16-05-1720: “een
huys met den erve off drie kamers werdende tegenwoordig in Vier partyen bewoont Staande &
Leggende in de glasemakers poort in de St= Antonij straet … en de olijslagers gangh … ten
noorden de gang offte poort ...” (F)
Glazenmakerspoort – Sint Anthoniestraat zie: PB
Goedemans-/Goemanspoort – Stadsvest tussen de Raaks en Zijlpoort 18-04-1716: “een Camer
met de Erve staande ende leggende in de goemans poort, genaemt de nieuwe Camer, uijtco: mende
aande Stads Vesten tusschen de raax ende de Sijlpoort [goemans poort uijtcomende aende Stads
Vesten bij de Sijlpoort] … “ (F), 19-03-1732: “een Huys metten erve Staende en leggende in de
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goedemanspoort uytcomende aen deser Stadts vesten tusschen de Raax en sijlpoort ...”
Goemanspoort – Dreef O zie: PB
Goemanspoort – Stadsvest tussen de Raaks en Zijlpoort P&S: Goemanspoort gen: de Nieuwe
Kamer (Stadsvest tusschen Raaks en Zijlpoort) 18 april 1716
Goliatspoort – Kleine Houtstraat zie: PB
Goliatspoort – Schagchelstraat 21-05-1712: “een huys met den Erve staande & leggende in de
Schacchelstraet … achterstreckende aende goliats poort ...”
Goliatspoort – Schagchelstraat P&S: Goliatspoort (Schagchelstraat) 21 mei 1712 blz: 140De Goo 20-02-1731: “... even buyten de Schalkwijkerpoort aen de dubbelde Buurt … Streckende
westwaerts van de Schalkwijker = wegh tot inde Goo oostwaerts ...”
Goowatering 19-01-1684: “een stuck schoon vet Weij & hoijlant … Gelegen in den banne van
Haerlem buijten de schalckwijckerpoort … op de Somerwegh inde roo moolen polder … ten oosten
de goo wateringe ...”
Het Go(o)segat/Gosepad – Kattensteeg 14-05-1728: “een huijs metten erve Staende & Leggende
inde Honde Steeg, op de hoek van de Catte Steeg, met nogh een wooning daer agter in het Gosegat,
welke in drie partyen bewoont wert ...” (F), 12-05-1731 zie: Helmondsteeg hoek Kattensteeg, 0210-1734 (blz 183vo): “een Camer metten erve, Staande en leggende inde Cattesteegh op de hoek
van 't Goose Gat, met nogh een Camer daar agter in't Goose Gat ...”, 08-03-1748: “Een Huijs met
den Erve, wordende in vier partijen bewoont, staande ende leggende inde Kattesteegh, op de hoek
van 't Gosepat, uijtkoomende op de Burgwal een inde Agter= =straat ...”
Goozegat – Hondensteeg hoek Kattensteeg 27-08-1755: “K 5032. … een Huijs en erve staende en
leggende in de Honde steeg op de hoek van de Katte steeg met nog een wooning daer achter in het
gooze gat welk in drie partijen bewoond word … achterstreckende met de voorschreve wooning aen
het vermelde gooze gat ...”
Go(o)segat – Hondensteeg hoek Kattensteeg 14-05-1728: “een huijs metten erve Staende &
Leggende inde Honde Steeg op de hoek van de Catte Steeg, met nogh een wooning daer agter in het
Gosegat, welke in drie partijen bewoont wert: belent 't huijs in de Hondesteeg ...” (F), 06-05-1729:
“een Camer metten Erve staande & leggende in de Cattesteeg op de hoek van t goose gat met nog
een Camer daar agter int goosegat kunnende te samen in vier partyen bewoont werden ...”
Go(o)zepad – Hondensteeg hoek Kattensteeg , 07-06-1764: “K 5032 … Een Huijs en Erve
Staande en geleegen in de Honde Steeg op de hoek van de Kattesteeg met nog een wooning daar
achter in het gooze Pad welke in drie Partijen bewoond word … ten Noorden de voornoemde
Kattesteeg, achterstrekkende met de wooning aan het vermelde Goze Pad ...”
't Goosegat – Kattensteeg P&S: 't Goosegat (Kattesteeg) 1733 blz: 183- Vo=
Gortersteeg 31-12-1686: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde gortersteegh … “
Gortesteeg – Gang 13-12-1684: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde Gortesteeg
get: met no: 5 … ten westen seeckere gang waerinne desen huijse een uijtgang ende waterloop heeft
...”
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Gortesteeg – Poort 22-04-1744: “O 5796 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Gorte
steeg belent ten oosten een poort waar in dit huys een vrye uytgang heeft … “
Gortesteeg Zz – Poort 22-06-1762: “O 5787 … een Huijs en erve staande ende gelegen aan de
Zuijdzijde van de Gorte steeg … achterstreckende aan zekere poort ...”
Het Gouden Hoofd – Klein Heiligland over de Mennonietenkerk 02-05-1714: “een huijs met
den erve genaemt Het Goude Hooft met een grote tuijn daer achter, staande & leggende opt Cleijn
Heylige land over de mennonite kerck, Hebbende een vrijen uijtgang op t groot Heij lige land ...”
Goudsteeg – Dunnebiersteeg/Scheepmakersdijk 24-10-1753: “Z. 5923. … een Huijs met den
Erve staende ende leggende in de Goudsteeg op de hoek van de dunne biersteeg die uijtkomt op de
scheepmakersdijk ...”, 10-01-1759: “Z 5937 … een Huijs met den erve staende en leggende in de
Goud= =steeg, uijtkomende op de scheepmakersdijk en de dunnebiersteeg … “, 09-11-1765 zie:
Dunnebier(s)steeg
Goudsteegje Ex (zie ook:)
Goudsteeg(je) – Scheepmakersdijk zie: Ex
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Gang 08-05-1762: “Lr 2 No: 5940 … een Huijs en Erve
staande en gelegen op de scheepmakers dijk … aan de Noord zijde zeekere gang agterstrekkende
aan het Goud steegje ...”
Goudsteegje in de Breegang – Dijkvest over Harmen Jansenswaterpoort 26-05-1745: “Een
huijs metten Erve staande ende leggende int goutsteegje uytkomende in de Breegang die uytkomt
aande Dijkvest over harmen Jansens= waterpoort ...”(F)
Goudsteeg(je) – Scheepmakersdijk – Gemene Gang zie: Ex
Goudsteeg hoek Dunnebiersteeg 23-05-1733 (blz 36vo-37): “Een Huys metten Erve staande &
leggende in de Goudsteegh op de hoek van de Dunnebiersteegh … “
Goudsteeg P&S: Goudsteeg 1733 blz: 36- Vo=
Goudsteeg – Scheepmakersdijk P&S: Goudsteeg (Scheepmakersdijk) 20 Januari 1714
Goudsteeg bij de Scheepmakersdijk – Gang 20-01-1714: “een huijs metten erve, staande &
leggende in een gangh uijtcomende in de goutsteegh bij de Scheepmakers dijk ...” [in Een gang in
de goutsteeg bij de scheepma kers dijk]
Goudsteeg – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort – het Zakje 14-05-1726: “een Huijs metten
Erve staende & Leggende inde gout steegh uytComende opde scheep maeckers Dyck op de Hoeck
vande Schouten poort belent ten noorden de voorn. Poort ten suijden het sackje ...” (F)
Goudsteegje 13-11-1742, 07-12-1743, 01-12-1757 zie: Dunnebier(s)- of Goudsteegje –
Scheepmakersdijk
Goudsteegje – Dunnebiersteeg/Scheepmakersdijk (zie ook: PB) 21-11-1708: “een huijs metten
erve, staende & leggen: de op de Scheepmakers dijk … achterstreckende aen 't gout steegje ...”,
31-12-1738: “Een huijs metten Erve staande ende leggende opde scheepmakers= dyk belent ten
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suyden het dunnebiersteegje … agter strekkende aan t' goutsteegje ...”, 13-11-1745: “Een Huijs
metten Erve staande & Leggende op de scheepmakersdijk op de Hoek van de dunne biersteegh …
Agterstreckende Aan 't goudsteegje ...”
Goudsteegje – Groenepoort – Gang 02-02-1742: “Z 5848 Z 5853 Z 5919 … Twee Huysjes metten
Erve staande & leggende aande Dykvest over de Harmen Janssen Waater poort met nog een Huysje
daar agter in t Goudsteegje belent ten westen de Groenepoort ten oosten seekere gang ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk 20-12-1730: “een Huys metten erve, staende & Leggende in't
Goudsteegje uytkomende op de scheepmakersdijk ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Gang 12-07-1766: “Z 5940 + … een Huijs en erve Staande en
geleegen op de Scheepmakersdijk … aan de Noordzijde zekere gang, achterstreckende aan 't goud=
steegje ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Gemene Gang 21-12-1734: “een huys metten erve, Staande
en leggende in't Goud steeghje aghter de Scheepmakersdijk, belent ten noorden een gemeene gang
...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort/het Zakje 14 [19]-09-1735: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende int Goutsteegje uytkomende opde Scheepmakers= dyk op de
hoek vande Schouten poort … ten suyden het Sakje ...Actum den 14 e: Septemb: 1735” (F)
31/05/2019 10:34
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Zakje 21-03-1736: “Een huys metten Erve Staende ende
leggende int Sakje int goutsteegje uytkomende opde Scheepmakers-dijk ...”, 11-09-1736: “Een huys
metten Erve staende & Leggende in't sakje int Goutsteegje uytkomen de opde Scheepmakersdyk
...”, 14-06-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggen= de int Sakje int Gout steegje uyt
komende opde Scheepmakers=dyk ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Schoutenpoort 20-03-1748: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in't goudsteegje op de scheepmakers dijk, opde hoek van de schouttenpoort ...”
Goudsteegje 27-11-1764 zie: Stadsvest bij de Papentoren – Plaats
Goudsteegje – Stadsvest – Gang 23-06-1719: “een huijs met den erve, staande Ende leggende in
een gangh uijtco: mende in 't goutsteegje, alsmede een vrije uijtgang aan deser Stads Vesten ...”
Goudsteegje – Stadsvest P&S: Goudsteegje (Stadsvesten) 16 Jan 1717, Idem 23 Juni 1719Goud(s)- of Dunnebiersteegje 10-01-1711: “een huijs met den erve, staende ende Leggende in 't
gouts ofte Dunnebiersteegje [Dunnebiersteegje] ...”, 24-01-1714: “Een huijs met den erve, staande
& leggende in 't Gouts ofte dunne biersteegje [gouts ofte dunne biersteegje] … “
Goudstraatje hoek Dunnebiersteeg 28-05-1705: “een Huijs mettet Erve staende & leggende in het
goudt straetje op de hoeck vande dunnebiersteegh ...”, 27-06-1709: “een huijs met den erve, staende
ende leggende in t goutstraetje opde hoek vande Dunnebiersteegh [Goutstraatje] ...”
Goudsteegje hoek Dunnebiersteegje P&S: een huis in het Goudsteegje op den hoek van het
Dunnebiersteegje 28 Mei 1705.
Gouds- of Dunnebiersteegje P&S: Gouds- of Dunnebiersteegje 24 Januari 1714
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Goudstraat zie: Ex
Goutestraatje – Scheepmakersdijk 10-02-1694: “een huijs metten Erve staande ende leggende in
Het goute straetje achter de scheepmaeckersdijck [Goute straetje] … “
Goudstraatje 15-08-1737 zie: Stadsvest over de Waterpoort
Goudstraatje – achter de Scheepmakersdijk – Gemene Gang 03-08-1730: “een huijs metten
erve, Staende & leggende in het Goutstraetje, agter de Scheepmakers dyk, belent ten noorden een
gemene gang ...”, 15-08-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde dunnebier
steegh, op seekere plaets uyt comende aende Stads vesten over de waterpoort … Agter strekkende
tegen de huysen van 't Goudstraatje ...”
Goozegat – Hondensteeg hoek Kattensteeg 27-08-1755: “K 5032. … een Huijs en erve staende en
leggende in de Honde steeg op de hoek van de Katte steeg met nog een wooning daer achter in het
gooze gat welk in drie partijen bewoond word … achterstreckende met de voorschreve wooning aen
het vermelde gooze gat ...”
Graafmakerspoort – Hagestraat Ex zie: Gravenmakerspoort – Hagestraat
Graafmakerspoort of Schapenpoort – Hagestraat 18/19-02-1733: “een huys metten erve,
Staende en Leggende in de Graef = makerspoort uytkomende in de Hagelstraet, of anders genaemt
de schapepoort, geteeckent met no. 1 ...”, “een Kamer metten erve, Staende en Leggende in de
Graefmakers of Schapepoort uytkomende in de Hagelstraet ...”, “een huys metten erve, Staende en
Leggende in de Graef = makers of Schapepoort uytkomende in de Hagelstraet, geteeckent met No.
1 ...” (F), 09-01-1740: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Graefmakers of
schapepoort, uytkomende inde Hagelstraat ...”
Graaf Meijnder(t)steeg – Kruisstraat/Lange Margarethastraat Ex
Gerrit Meijnderssteegje – Kruisstraat/Lange Margarethastraat 27-04-1688 (blz 149-149vo]:
“... vercoopt Jan barentsz & Lijsbeth Abrahamsz twee Camers metten erve daer sij opstaan, zijnde d'
eene Camer gelegen in't gerrit meijnders steegje vande kruijsst(raet): tot inde lange margrie testraet
… [in 't Gerrit Meijn ders steegje] ende andereCamer inde poort ofte steeg genaemt Het moeriaens
Hooft ofte zalemakers steegh uijtcomende inde Cruijsst(raet) ...” (F)
index 12: Nering, Marijtge van Gerrit Meijndertst. 1688
[index 11: Nering, Hendrick Gerritsz van Gerrit Meyndertsteeg 1670 6, Salemakersteeg 1670 6vo]
Het Hof van Brabant – Kruisstraat/Lange Margarethastraat – Eigen Gang/Poort 08-07-1682
(blz 131v-132v): “... vercoopt Jan Arents Hensbroeck & Willem marcusz pampe een huijs met den
Erve Staende & leggende in't beste vande Cruijs straet [X:Straet] van outs & nogh heden genaemt
het hoff van brabant bewoont werdende in drie pertijen … ten suijden de eijgen gangh deser
huijsinge … moeten gedogen de bruijckwaeren in deselve poort … achterstreckende aende
huysinge uijtcomende inde lange margrietest(raet): … “ (F)
Het Hoff van Brabant/'t Graeff Meijnderssteegje – Kruisstraat/Margarethastraat 16-05-1698:
“... aen Pieter de ruijter een huijs metten erve, staande & leggende in de Cruijsstraet, van outs ge
naamt het hoff van braband belent aende eene sij de 't graeff meijnderssteegje aende Andere sijde
achterstreckende met een vrijen uijtgangh tot in de margrietest(raet) … “ (F)
Gaeff Meijnderssteeg/Graef Meijndersteeg – Kruisstraat/Lange Margarethastraat 12-06113

1688: “.Houto .. Jan Waeningh Een Huijs metten Erve Staande ende leggende inde Gaeff
Meijnders steegh uijtCom: inde Cruijsstraat & Lange Margrietestraat [graef meijnder steeg
uijtcomende inde Cruijs ende lange margrietest(raet) ...” (F)
Gaaff Meijndertsteeg/Gaefmeijndertsteeg/Graeff
Meijnderssteeg/Graefmeijndersteeg/Graefmeijndertsteeg – Kruisstraat/Lange
Margarethastraat 22-05-1726: “Deselve [Regenten van het oude mannen huijs] … dragen op …
aen Pieter Jacobse een Huijs metten erve staande ende Leggende inde Gaaff meijndert steegh
[gaefmeijnderst] tusschen de Cruysstraat en margariete straat belent ten westen Gerrit nunningh ten
oosten Claas Pieterse agter streckende aen Harmen van Malsum ...” (F) 07-12-2018 15:26, 20-061726: “Een huijs met den erve, staande & Leggende in de graeff meijnders steegh, uijtcomende inde
Cruijs ende margrietenstraten [graefmeijndersteeg], get no: 2. belent ten oosten Hendrick van
eekhout zachariasz : qq: ten westen Johannes van mater, achterstreckende aan Hendrik vander
Stricken, desen huijse heeft gemeenschap ende toegang tot de regenbak & Secreet inde steegh
...actum den 20e: junij 1726” (F) 07/12/2018 15:23, 25-06-1726: “... Estienne valentijn, een Huijs
metten erve, staende & leggende in de graefmeijndert steegh [graefmeijndersteeg], uijtcomende in
de Cruijs straet & Lange margrietestraet ...ten westen Hendrick Heuvers, achterstreckende aen Hen
drik vander stricken … actum den 25e Junij 1726.” (F) 07/12/2018 15:44, 07-11-1726: “Rebecca
verbrugge … een Huijs in de graef meijndertsteegh ...” F), 07-11-1726: “Deselve [Maritje Lourensz
cum sius] … Een Huijs in de graefmeijndertsteegh ...” (F)
Gerrit Meyndertssteegje – Lange Margarethastraat 09-05-1715: “Deselve … aan Pieter van
Aardenburg een huijs met den erve staande & leggende in de Lange margrie testraet opde
Hoek van gerrit meynderts steegje … hebben(de) desen huijse een vrijen uijtgang in 't voorn
steegje ...” (F)
Gerrit Meynderssteeg(je) – Lange Margarethastraat 01-05-1723: “Een Huys metten erve,
Staende & Leggende in de Lange margarietestraet op de hoek vande Gerrit meynders Steeg
… aghterstrecken(de) aen Abraham Engels hebbende desen Huyse een vrye uytgang in't
voorn Steeghje ...” (F)
Gerrit Meyndersteeg – Lange Margarethastraat 20-02-1739 (blz 131vo): “Maarten
Nieuwenhuijsen … aan Jan Baak Een huijs metten Erve staande ende leggende inde lange
Margrietestraat opde hoek van de gerrit meyndersteegh … hebbende desen huijse een vrye uytgang
inde voorn: steege ...” (F)
Gemene Gang of Steeg genaamd de Graef Meijnderssteeg/Gr Meijndersteeg –
Kruisstraat/Margarethastraat 18-04-1698: “Jan Huijgen … Geertruijt wessels … Theunis Jansz
van beeck … Eva Simonsz … Wessel Jansz … Dirck mickert … aen Matthijs Hendrixe van den
berge Een huijs metten erve, staande & leggende in de gemeene gang ofte steeg genaamt de graef
meijnderssteegh, uijtgaande in de Cruijsstraet & in de margrietestraet [in een gang of gr: meijnder
steeg] belent ten noorden de voorsz Gangh ten oosten pr= jansz ...” (F)
Het Hoff van Brabant/'t Graeff Meijnderssteegje – Kruisstraat/Margarethastraat 16-05-1698:
“... aen Pieter de ruijter een huijs metten erve, staande & leggende in de Cruijsstraet, van outs ge
naamt het hoff van braband belent aende eene sij de 't graeff meijnderssteegje aende Andere sijde
achterstreckende met een vrijen uijtgangh tot in de margrietest(raet) … “ (F), 08-05-1686: “Willem
Marcusse Pampe salemr: & Claes Schoute … Trijntie Willemsz put … Jan arentsz hens broeck …
Jan van Eijck wijncoper een huijs metten erve staende ende leggende inde X straet binnen dese Stad
van outs genaemt Het hoff van brabant … ten suijden de gangh dese Huijsinge & mr. Wouter van
leenen achterstr= tegens de huijsinge vande lange margrietrestraet … … d oude brief in dato den
8e: Julij 1682 [08-07-1682] ...” (F), 30-12-1693: “Een Huijs met den erve, staande ende leggende
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inde Cruijs- straat binnen dese Stad, van outs genaamt Het hoff van braband … ten suijden de
gangh deser Huijsinge … achterstreckende tegens de Huij singe van de Lange margrietest(raet) ...”
(F)
Graeff Meijnderssteegh/Graef meijnderssteeg 25-04-1703: “... Jacob jansz: van(de) naelden …
Testamente … nots Jacob de Winter … tot amst in dato den 29e: julij 1697 … dirck Jansz aven
heuvel een Camer metten [erve], staende Ende leggende inde graeff meijnderssteegh [Graef meijn:
derssteeg] ...” (F)
Graeff Meijnderssteegh/graeffmeyndersteegh/Graefmeijndersteeg (– Kruisstraat) 26-05-1705:
“... aen Rebecca Verbrugge een Camer met den Erve getekent no: 1 staande ende Leggende in de
graeff meijn derssteegh [graeffmeynder steegh] ...”(F), “ … aen Willem van Beveren een Camer
met den Erve getekent met no. 2, staande & Leggende inde graeff: meijnderssteegh ….
[graeffmeynder steegh] ...” F), 26-05-1705: “... aen Jonas Passchierse een huijs metten Erve,
staande ende Leggende inde Cruijsstraet met een Camer daer achter uijtcomende inde
Graefmeijndersteegh, belent … Achterstreckende aen rebecca verbrugge & Willem van beveren ...”
(F)
Graef Meijnderssteegh/graefmeynderst 20-05-1713: “Johanna Caspersz Avenheuvel … haer
groot moeder Catharina noorthoff … door geertruijt Jansz moeder vande Compte ... aen Daniel
marchand een Camer met den erve staande & leggende in de graef meijnderssteegh
[graefmEynderst] belent ten oosten d' erffgen van R jansz, ten westen arent Jansz … Geertruijt
Jansz … als Borge … Actum den 20 meij 1713” (F)
Graef meijnders steeg/graefmeijnders steeg 22-01-1717: “Maritje Prsz Duijndam … aan
Abraham abrahamsz Serengies een Camer met den erve staande ende leggende in de Graef
meijnders steeg [graefmeijnders steeg] … achterstreckende aen Harman van malsem … actum den
22 januarij 1717” (F)
Graeff mynderts Steegh/graaff mijnder steegh 21-12-1720: “ … aan Hendrik de Jonker een
Camer met den erve staande & Leggende in de graeff mynderts Steegh … ten westen Harmen van
malsum … [graaff mijnder steegh]
“ (F)
Graefmeijndertsteegh/graefmeijn dersteeg 02-02-1724: “een Camer metten Erve, staande &
Leggende in de graefmeijndertsteegh [graefmeijn dersteeg] ...” (F)
Gemene Gang of Steeg genaamd graefmeyndertsteege – Kruisstraat/Lange Margarethastraat
07-04-1724 3111/3: “een Huijs metten erve, staande ende leggende in de gemene gangh ofte stege
genaemt de graefmeyndertsteege uijtcomende in de Cruys straet & de Lange margrie te straet
[graefmeijndert steeg tusschen de X En lange margrie te straten] ...actum den 7e : april 1724.” (F)
07/12/2018 16:..
Graefmeyndert Steegh 24-04-1732 [blz 152v-153]: “Hendrik Pietersz Braver draegt op aen Minne
Boom een Camer metten erve, staende ende Leggende in de Graefmeyndert Steegh ...Actum den 24
e. April 1732 .” (F) 18/05/2019 10:08
Graaf meijndertsteeg 19-11-1733 (blz 79vo): “Minne Boom Draagt op aan Elisabeth Hendriksz .
Massa wede. van David Wijkhuysen een Camer metten erve, Staande en leggende inde Graaf
meijndertsteeg ...Actum den 19 e. November 1733” (F) 23/05/2019 10:42
Gaafmeynderts steeg(je) – Lange Margarethastraat 17-12-1734 (blz 210vo): “Den E. Jean van
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Mater wedr= … Sara van wassem … Tanneke danyns … aan Geerlof Schoon, een huys metten Erve
staande en Leggende inde Lange Margarietestraat op de hoek v Gaafmeynderts= steeg … ten
noorden het steeghje ...” (F)
Graef meynderssteegh/Gr. Meijndertsteeg – Kruis- en Margrietestraat 19-08-1738 (blz 58vo59) ”Jan van Gemert … Theodorus Koningh en Anna Heuvers … Hendrik Heuvers … aan Willem
de Kever Een Huys met den Erve staende ende leggende inde Graef meynderssteegh [Gr.
Meijndertsteeg] uytcomende inde Cruijs en Margriete straeten ...” (F)
Graaffmijndersteeg – Kruisstraat en Lange Margrietestraat 08-05-1744: “C 702 Hendrik
Waning en Jan Waning … aan Frans Hendriks Vegters Een Huijs met den Erve staande ende
Leggende in de Graaffmijndersteegh, uijtkoomende in de Cruijsstraat ende lange Margriete straat
...” (F)
Graafmeyndert steeg – Kruisstraat 06-10-1745: “C 709 … Deselve … Geertruyd Kramers Laast
Wed Assuerus van Dalen … aen Anthony van Hees Een Huys metten Erve staande & leggende in de
Graafmeyndert steeg uytkomende inde Kruysstraat ...Actum uts” (F) 20/06/2019 09:57
Graaff meijndertsteegh – Kruisstraat en Lange Margarietestraat 08-01-1746: “C. 707 …
Testamente van Gerrit Nunnink … Aan Jan de Bruijn Een Huijs met den Erve, staande & leggende
in de Graaff meijndertsteegh, uijtkomende inde Cruijs straat en de lange Margarietestraat ...Actum
als vooren” (F) 20/06/2019 10:30
Gerrit mijnders steeg – Lange Margarietestraat over de Korte Margrietestraat 27-06-1750:
“B. 645. … Aan David stroomenberg Een Huijs met den Erve staande & leggende inde lange
Margarietestraat overde korte Margriete straat op de hoek van de gerrit mijnders steeg die ten
Zuijden belent is en alwaar dit huijs een vrije uijtgaqng in heeft ...Actum den 27e= Junij 1750” (F)
27/06/2019 11:58
Graafmijndertssteeg Nz – Kruisstraat en Lange Margarietestraat – Poort 12-04-1753: “C 706
… aan Sander Stents Een Huijs met den Erve staande ende leggende Aan de Noordzijde van de
Graafmijndertssteeg uijt komende in de Kruijsstraat en lange Margarietestraet, het tweede van de
Margarietestraat … agterstrekkende aen zekere poort, uijtkomende in de lange Margariete straet
...Actum den 12e= April 1753.” (F) 12/07/2019 11:16
Graef mijndertsteeg – Kruisstraat en Lange Margarietestraat 24-03-1756: “C. 707. … Johanna
Nunning … aen Geertruijd Breskes, een Huijs met den erve staende en de leggende in de Graef=
=mijndertsteeg uijtkomende in de Kruijs straet en de lange Mar= =gariete straat ...Actum den 24e:
Maert 1756” (F) 01/08/2019 08:40
Graefmeijndertsteegje Nz – Kruisstraat en Margarietestraat 11-09-1756: “C 707. … Aen
Hermanus Kosendorp, een Huijs met den erve staende ende leggende aen de noordzijde van het
Graefmeijn = = dert steegje, uijtkomende in de kruijs- en Margariete – straet ...Actum den 11e=
September 1756” (F) 01/09/2019 10:07
Graefmijndertsteeg – Kruisstraat en Lange Margrietestraat 28-09-1757: “C 702 … Frans
Hendrikks Vegters … aen Harmen Claasz van Vreede een Huijs met den erve staende ende leggende
in de Graefmijndert = = steeg uijtkomende in de kruijs straet en de Lange Margriete = = straet …
Actum den 28e : Sept. 1757“ (F) 01/08/2019 12:20
Graaf meijndertsteeg – Kruis- en Margrietestraat 05-10-1763: C 706 … publiequelyk by
Executie van Justitie aen Govert van Lierip, Een Huys en Erve Staande & leggende inde Graaf
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meijndertsteeg uytkomende inde Kruys en Mar grietestraat … agterstreckende aande Huysen vande
Margrietestraet Toebehoort hebbende Zander stads ...”
Graaf mijndert steeg – Kruis- en Margarietestraten 14-01-1764: “C 704. ...Hendrik van Noort
(zie ook Graaf M) … een Huijs en erve Staande en gelegen in de Graaf mijndert steeg, uijt = =
komende in de Kruijs – en Margariete-straaten ...”
Graafmijndersteeg – Kruijs- en Lange Margarietestraat 22-08-1766: “C: 704. … Pieter de Nijs
weduwenaar van Johanna Santman … Draagt op tot een vrij & Eijgen aan Abraham Schoen, een
Huijs en Erve Staande en geleegen in de Graaf mijnder = = steeg, uijtkomende in de Kruijs &
Lange Margarietestraat … ten oosten en agterstrekkende aan Hendrik Wijssenburg ...” (F)
Gerrit Mijndertsteeg – Lange Margarietestraat over de Korte Margarietestraat 07-01-1767:
“B 645 .+ … Pieter de Nijs weduwenaar gebleven zijnde van Johanna Santman … erfgename van
David Stromenberg … aan Johan August itze, een Huijs met den erve Staande & gelegen in de
Lange Margariete straat over de korte Margarietestraat op de hoek van de Gerrit mijndertsteeg …
achterstreckende aan Govert van Mierop ...” (F)
Graaf Mijndertsteeg – Kruisstraat bij 't Waaigat/Kruisstraat en Lange Margarietestraat 1402-1767: “C: 711 + C. 702. . ...als Last en Procuratie heb = =bende van de Regenten van 't
roomsche Armenhuijs … aan Her = = manus Ehman, een Huijs en erve Staande en gelegen in de
Kruijsstraat bij 't Waaijgat … achterstreckende met een Uijtgang in de Graafmijndertsteeg . Nog
een Pakhuijs & erve Staande en gelegen in de Graafmijndertsteeg, uijtko = =mende in de Kruijs- en
Lange Margariete straat … achter Streckende aan Hendrik Wijssenburg ...” (F)
Graaf myndertsteeg – Kruis- en Margarietestraat 22-07-1801: “C 705. + C 706. + … aan
Cornelis van der Sloot, Een Huis en Erve staande en geleegen in de Graafmyndert, = steeg,
Uitkomende in de Kruis – en Margariete= =straat, belend ten oosten Cornelis Verheul, ten Westen
Klaas Romijn, Achterstrekkende aan Jan Enouts … Actum den 22e July 1801.” (F) 30-11-2018
16:33
Graafmyndersteeg – Kruis- en Lange Margarethastraten 21-10-1802: “C. 702.+ Govert Bijnes,
aan Jan Nuuff, Een Pakhuis en Erve, staande en geleegen in de Graafmyndersteeg, Uitkomende in
de Kruijs en lange Margaretha = =straaten … Actum den 21e= October 1802.” (F) 30/11/2018
15:55
Gravemynder/Graaf mijndersteeg – Kruisstraat Wz over de Nieuwe Kruisstraat 22-09-1802:
“C 701.+ C 703.+ … aan Jan Neef, Een Huis en Erve, staande en geleegen aan de Westzijde van de
Kruijsstraat, op den hoek van de Gravemyndersteeg, over de Nieuwe Kruisstraat, met een stallinge
daar achter, en een Huis in de Graaf mijndersteeg, geäp= =propriëerd tot de voorsz: Stallinge, en nu
aan dezelve getrokken, belend ten Noorden de Graaf , = mijndersteeg, ten Zuiden Dirk Bresser, ten
westen en agterstrekkende aan Jan Gummi … Actum den 22e= September 1802.” (F) 30/11/2018
16:03
Graafmyndertsteeg – Kruis- en Lange Margarethastraat 18-01-1817: “ … Jk Pieter Koomes
verklare by deze te hebben verkogt … ten behoeve van Simon Filo … Een Huis en erve staande en
gelegen te Haar lem aan de Noordzyde van de Graafmyndertsteeg uit komende in de Kruis en lange
Margaretha Straat Wyk 5 No 612. Zynde deze Koop geschied voor eene simma van Agt Guldens ...”
(F) 23-11-2018 16:00
Graaf mijndersteeg “Coenraad Auckes ...17. 117. 15 April 1825 Overdragt Een huis en erve in de
Kruisstraat met tuin en agterhuis te Haarlem Wyk 5 No. 615, – Een huisje in de Graaf mijndersteeg
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als voren Wyk 5 No: 614 f 1200.-” (F) 23/11/2018 15:27
“Case No. 3009 Simon Filo 8. 1046. 18 Jan. 1817 Koop Een huis te Haarlem W. 5 No 612 f. 8.-; 27.
5. 18 Maart 1826 Verkoop hezelfde huis = 25.Het Romyndertje [De hypotheekbewaarder] 18-03-1826: “8. 3009; 19 166. No= 5. Koop Contract
… Ziemon tilo … aan Hendrik Sanders … Een Huij stande en gelegen in het Romyndertje wyk Vyf
Numero Zeshonderd Twaalf Zynde dese koop geschied voor de zomma van Vyfentwintig Guldens
...” (F) 23-11-2018 15:43
Graaf Meijnderssteeg zie ook: PB
Wyk 5 1793: margriete straat [Robyne] Romyne Steeg . . Zadelmaker Steeg . . ., 719 Graaf myders
steeg 727 Saalen maker steeg 737 Oorschot Hofje N 1 (F); Wijk 5 1796-1798: 698-702 het graaff
mynderst. 703 lange Margriete str (F)
Graaf Willemsteeg – Cornelissteeg 01-02-1676: “een Huijs metten Erve staende ende leggende
Jnde Cornelis steegh over de graeff willemsteegh ...”, 12-07-1681: “de helfte van een huijs metten
erve staende ende leggende jnde Graeffwillemsteegh uijtcomende inde Cornelis steegh ...”, 14-021682: “een Huijs metten Erve Staende ende leggende jnde Graeff willem steegh uijtcomende inde
Cornelis Steegh ...”, 19-01-1686: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde Cornelis steeg
daerde haen & Craij uijthangt belent aende eene sijde de graeff willem steeg met een vrije poort &
bruijckwaer in deselve steeg ...”, 21-05-1692: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
graefwillemsteegh uijtcomende inde Cornelis steegh ...”, 16-06-1696: “een huijs met den erve,
staende & leggende in de graeff willem stege uijtcomende inde Corne= lis straet ...”, 04-12-1697:
“een huijs met den erve, staande ende leggende inde Cornelis steegh, over de graefwillem steegh
…ten westen de poorte van Jan van Campen ...”, 25-11-1698: “een huijs metten erve, staende &
leggende in de Graeff willemsteegh … “, 19-12-1703: “een huijs metten erve staande ende leggende
in de Graeff Willem steegh uijtcomende in de Cornelis steegh ...”, 16-03-1707: “een huijs metten
erve, staende ende leggende in de Cornelis steegh daer de Haen & Craij uijthangd, belent aende
eene sijde de graef willem steegh met een vrije Poort endde bruijkwaer in deselve steegh ...”, 29-121708: “een huijs met den Erve staende Ende leggende in de graeff willem steegh off anders in de
sack steegh uytcomende in de Cornelissteegh [Sak steegh in de Cornelissteeg] ...”, 20-06-1710:
“een huijs metten Erve, staande ende leggende in de graeff willemsteegh uijtcomende in de
Cornelesteeg ...”, 20-04-1717: “een huijs met den erve staende ende leggende in de Cornelis steegh,
opde hoeck vande graef willemsteegh, ofte saksteegh ...”, 18-05-1720: “een Huijs met den Erve
staende ende Leggende inde Cornele Steegh op de Hoeck vande Sack off graeff willem steegh van
outs ge naemt de Haene Cray belent ten westen de voorsz Graeff willem steegh waer in dit huijs een
vryen in en uijtgangh Heeft … “, 04-10-1721: “Een huys met den Erve staande ende leggende inde
graaffwillemsteegh uijtkomende inde Cornelissteegh ...”, 21-11-1721: “Een huijs metten Erve
staende & Leggende inde Cornelissteegh over de Graeffwillemsteeg … ten westen den Poort van
Jan van Campen ...”, 27-04-1723: “een Huijs metten Erve staende & Leggende inde Graeff Willem
steegh ...”, 07-05-1726: “een Huijs metten erve staande & leggende in de graefwillem steegh ...”,
29-09-1728: “een huijs met den erve, Staende & leggende op't Cleijn heijlige Landt met een Camer
of Loots daer agter, met een vrije gang benevens 't voorn huys, belent ten Zuijden 't mennonite
weeshuijs … aghterstreckende aen de huijsinge inde graefwillemsteeg ...”
Graaf Willemsteeg PB zie: Zakje/Zaksteeg (zie ook: K&T)
Graaf Willemsteeg of Zak – Cornelissteeg 25-02-1722: “een huys met den Erve staande &
Leggende inde graeffwillemsteegh off sack uytcomende inde Cornelissteegh ...”, 05-06-1683: “een
huijs metten Erve Staende & leggende inde Cornelis steeg op de hoeck vande Graeffwillemsteegh
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ofte Sacksteegh ...”, “een Huijs metten Erve gestaen & gelegen inde Cornelis steegh met een
Camertie daer bij dat sijn uijtgangh heeft inde Sack ofte Graeffwillemsteegh ...”, 15-12-1734: “een
huys metten erve, Staande en Leggende in de Graefwillemsteeg of Sak, uytkomende inde Cornelis
steegh ...”
Graaf Willemsteeg of Zakje – Cornelissteeg 10-07-1765: “R 1733. … een Huijs en erve Staande
en gelegen in de Graaf willemsteeg of zakje, uijtkomende in de Cornelissteeg ...”
Graaf Willem- of Zaksteeg – Cornelissteeg Ex
Graaf Willem- of Zaksteeg – Cornelissteeg 05-06-1683: “een huijs metten Erve Staende &
leggende inde Cornelis steeg op de hoeck vande Graeffwillemsteegh ofte Sacksteegh ...”, “een
Huijs metten Erve gestaen & gelegen inde Cornelis steegh met een Camertie daer bij dat sijn
uijtgangh heeft inde Sack ofte Graeffwillemsteegh ...”, 09-12-1728: “een huys metten erve Staende
& leggende in de Graef willem of saksteeg uijtcomende in de Cornelis Steeg … “, 06-05-1733: “een
huys metten erve, Staende En leggende in de Graef Willem of Saksteegh uijtkomende in de Cornelis
Steeg ...”, 15-12-1734: “een huys metten erve, Staande en Leggende in de Graefwillemsteeg of Sak,
uytkomende inde Cornelis steegh ...”17-11-1740: “Een Huys metten Erve staande en leggende in de
Cornelissteeg op de hoek van de Graaf Willem steeg of Saksteeg ...”, 04-05-1762: “R 1732 … een
Huijs en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van de Graaf = Willem of Zaksteeg, uijtkomende
in de Cornelis steeg ...”, 06-02-1766: “R 1731. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de
Graaf Willem of Zaksteeg, uijtkomende in de Cornelis = = steeg … achterstreckende aan de
Huijzen op 't kleijn Heijlig land ...”
Graaf Willemsteeg nu genaamd Gravinnesteeg – Kleine Houtstraat – Poort 03-05-1754: “N
3791. … Een kamer met den Erve in een poort uytkomende in de Graaf willemsteeg (nu genaamt
worden de de gravinnesteeg) uijtkomende in de klijne houtstraet ...”
Hofje van Gratie 21-08-1697: “de helfte van een huijs met den erve, staande & leggende in de St:
Jacobst(raet) .. achterstrec kende aent hofje van gracie … “, 11-05-1697: “een huijs met den erve,
staende & leggende in de Suijderst(raet) … achterstreckende aen het Hofje van gracie ...”
Gravenlaan buiten de Kruispoort/Kruisweg 27-09-1673: “een Huijs metten erve, staende &
leggende buijten de Cruijspoort, op de Hoeck van de grave laen die onder den huijse gaende … “,
02-04-1681: “een halff huijs metten Erve … staende op de Cruijswegh [X Wegh] even overde eerste
Brugh opde hoeck ofte suijtsijde vande gewesene grave laen ...”
Gravenpoort – Spaarnwouderstraat 04-05-1747: “Een huijs met den Erve staande ende
Leggende in sekere gangh of poort, genaamt de graave poort, uijtkomende in de sparwouderstraat
...”, 29-08-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende inde Graave poort uijt koomende
inde sparwouderstraat ...”
Graane Poort zie: w.i.
Graafmakerspoort – Hagestraat Ex zie: Gravenmakerspoort – Hagestraat
Graafmakerspoort of Schapenpoort – Hagestraat 18/19-02-1733: “een huys metten erve,
Staende en Leggende in de Graef = makerspoort uytkomende in de Hagelstraet, of anders genaemt
de schapepoort, geteeckent met no. 1 ...”, “een Kamer metten erve, Staende en Leggende in de
Graefmakers of Schapepoort uytkomende in de Hagelstraet ...”, “een huys metten erve, Staende en
Leggende in de Graef = makers of Schapepoort uytkomende in de Hagelstraet, geteeckent met No.
1 ...” (F), 09-01-1740: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Graefmakers of
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schapepoort, uytkomende inde Hagelstraat ...”
Gravenmakerspoort – Hagestraat Ex
Gravenmakerspoort – Hagestraat (zie ook: PB) 04-02-1740: “Een kamer met den Erve staande
ende leggende inde Gravemakers poort uijt komende inde hagelstraet belent ten noorden het
Bisschops steegje ...”, 17-08-1746: “Een kaamer met den Erve staande ende Leggende in de
gravemakers Poort, Uijtkomende in de Hagelstraat belent ten Noorden het Bisschops steegje ...”
Gravenmakerspoort – Hagestraat O zie: PB
Gravenmakers- of Jan Barentszpoort – Hagestraat 17-09-1720: “een Camer metten erve,
staande & leggende in de Hagelstraet in de grave makers ofte Jan barentsz Poort … ten noorden het
bisschops steegje ...” (F)
Gravenpoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB) 27-07-1756: “J. 4544 … een Huijs met den
erve staende ende leggende in de graeve poort, uijtkomende in de spaerwouder straet ...”, 19-051762: “J 4545 … een Huijs met den erve, staande en gelegen in zekere gang of poort, genaamd de
graave poort, uijtkomende in de sparwouderstraat ...”, 22-08-1764: “J 4545 … een Huijs met den
erve Staande en geleegen in zeekere gang of Poort genaamd de grave poort, uijtkomende in de
Sparwouderstraat getekend van ouds met No: 3 ...”, 24-06-1766: “J: 4545.Idem … de graave poort
...”
Gravenpoort – Spaarnwouderstraat
Gravestenenpoort – Spaarnwouderstraat zie: PB
Gravinnepoort – Gravinnesteeg 16-06-1729: “een Pakhuys metten erve taende en Leggende inde
Burg gravinnesteeg … ten westen de Gravinnepoort ...”, 03-06-1730: “een Pakhuys metten erve
Staende & leggende inde Burg- GravinneSteeg … ten westen de Gravinne poort ...”
Gravinnesteeg (zie ook: Pottenbakkersgang/Pottenbakkerspoort, Schoolmeesterspoort)
Gravinnesteeg – Poort Ex
Gravinnesteeg – Gang 04-09-1743: “Een huijs met den Erve staande en leggende in de klijne hout
straet by de Brugh van Outs genaamt de vergulde Ruyt hebbende een vrye uytgang door Seekere
gang inde Gravinnesteeg en vyff kamers in deselve gang … “
Burggravinnesteeg Zz bij de Kleine Houtstraat – Gang 04-09-1766: “M 3797. M 3811. … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de Burg gravinnesteeg, bij de kleijne
Houtstraat … aan de westzijde een gang ...”
Gravinnesteeg – Poort zie: Graaf Willemsteeg nu genaamd Gravinnesteeg – Kleine Houtstraat
Gravinnesteeg (zie ook: PB)
Gravinnesteeg – Gemene Gang 15-06-1675: “twee derdeparten van een huijs metten erve staende
& leggende jnde Cleijne Houtstraet bijde Cleijne Houtbregh alwaer de aschton Jnde gevel staet …
achterstreckende aende gemene gangh uijtcomende jnde gravinnesteegh ...”, 17-04-1708: “een
Huijs met den Erve, staande ende leggende in de Cleijne Houtstraet daer de aston in de gevel staet
… achtersteeckende tegens de gemene gangh uijtcomende inde gra: vinnesteegh ...”
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Gravinnesteeg Zz – Poort 12-04-1760: “M 3797. … een Huijs en erve, staende en gelegen aen de
Zuijdzijde van de Burg Gravinne steeg bij de kleyne Hout = = straat … aen de westzijde de poort
...”
Gemeente van 't Grendeltje – Klein Heiligland 04-06-1676: “een huys metten erve staende &
leggende op 't Cleijn Heijlige lant … aen dandere sijde de gemeente vant grendeltge
achterstrecken(de) aent oude mannenhuijs ...”
Griffioenspoort – Zijlstraat (zie ook: PB) 10-12-1743: “B 296 … Een Huys metten Erve van ouds
genaamt de Griffioen, met nog een Huys en twee Camers daar agter staande en leggende inde
Zylstraat opde hoek en in de Griffioenspoort ...”
Groenebuurt (zie ook: Walenplaats, Walenpoort)
Groenebuurt – Gang (of Steeg) 17-05-1684: “een huijs metten Erve staende & gelegen op de
bakenessergraft bijde brouwerije vande kandelaer belent tensuijden de gang vande groene buijrt …
“, 04-05-1689: “een Camer metten erve staende & leggende inde Groene buijrt Achter de
brouwerije vande kandelaer … aende andere Sijde sekere gangh ...”, 10-03-1691: “een Huijs metten
erve staende & gelegen op de bakenessergraft bijde brouwerije vande kandelaer, belent ten suijden
de gang vande Groene buijrt ...”, 13-03-1714: “een neringrijke Brouwerije genaamt de Kandelaer,
staande ende leggende opde bakenessergraft … belent aande noordsijde de gang ofte Stege vande
Groene buijrt, onder dese Brouwerije gaende … & ten westen met een vrijen uijtgang doorde
voorsz groene buijrt ...”, “een neringrijke brouwerije genaemt de kandelaer gelegen op de
bakenessergt: … sijnde de voorn brouwerije cum annexis belent ten noorden de Calverst …
achterstreckende en uijtcomende in de groene buijrt … “
Groenebuurt – Poort of Uitgang 20-11-1766: “D 1003 … een Huijs en erve staande & gelegen in
de groenebuurt, uijtkomende op de Bakenessergraft en 't Bagijnhof, met een Poort of uijtgang daar
nevens en het getimmerte achter in dezelve poort staande … ten Westen 't Hofje van de Walsche
gemeente ...”
Groenebuurt of Kalverstraat – Gang 27-06-1682: “de helft van een huijs met den erve staende &
leggende opde hoeck vande groene buijrt ofte Calverstraet … achterstreckende aende gangh vant
Timmermans gilt ...”, 27-04-1759: “D 1004 … een Paerde stalletje met den erve, staende ende
leggende in de groene buurt of Kalverstraat, uijtkomende op de Bakenessergraft, belend ten oosten
het woonhuijs van de gewezene Brouwerij de kandelaer, ten westen zekere gang, achterstreckende
aen de huijzen van de Bagijne = =straet ...”
Groenebuurt – Vest (25)-08-1731: “Een Huijs met den Erve, staande Ende leggende alsvoren
[aande vest tusschen de Papentoorn En Catharine brug] aande vest in de Groene Buurt ...”
Groene Molen- of Veerpolder buiten de Spaarnwouderpoort 16-03-1765: “Meijer 7205. … drie
stukken weijland, gelegen buijten de spaarwouder poort dezer stad, in de Groene molen = of Veerpolder, Strekkende van de Spaarwouder of Pennings= =veerderweg tot aan de Houtzaagmolen de
Haas, en de pleij = = sier Tuijn … zullen hebben een vrije nodweg over 't zelve … “
Groenenda(a)lsteeg (zie ook: Ketelaarshofje)
Groendalsteeg bij de Kleine Houtstraat – Gang 09-04-1763: “O 5619 … een Huijs en erve,
staande en gelegen aan de oostzijde van de kleine Houtstraat over de Hazewinds = = poort … Met
nog een Huijsje aan de Noord = = zijde van de Plaats van dezen Huijze, welk Huisje uijtkomt in
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zekere gang, uijtkomende in de groendal= =steeg ...”
Groenendalsteeg – Kleine Houtstraat – Poort 09-03-1726:”een huijs met den erve, staande &
Leggende in Een Poort in de Groenendalsteegh, uijtcomende in de kleijne Houtstraet ...”, 01-021758: “O 5604 … een Huijs en erve staende ende leggende aende oostzijde van zekere poort
uijtkomende in de Groendalsteeg, die uijtkomt in de kleijne houtstraat ...”, “O 5603. … “
Groendalsteeg – Kleine Houtstraat – Poort 28-05-1762: “O 5604 … een Huijs met den erve,
staande en gelegen aan de oostzijde van zekere poort, uijt= = komende in de Groendalsteeg, die
uijtkomt in de kleijne houtstraat ...”
Groendalsteeg in de Kleine Houtstraat – Poort (zie ook: PB) 24-09-1763: “O 5599 … een Huijs
en Erve staande en geleegen in de Groendal= = steeg uitkomende in de Kleijne Houtstraat … ten
oosten zeekere Poort ...”
Groenendaalsteeg buiten de Kruispoort (zie ook: Ex) 05-01-1640: “Een huys metten erve staende
ende leggende buijten de Cruyspoort Jnde Groenendaelstege, binnen de vrijheyt deser stadt … den
vijffden January anno xvjc. veertich”
Groenendalsteeg op de Kruisweg – Gang 27-04-1729: “Twee huysen of Camers metten Erve met
een Loots daar agter staande en leggende inde Groenendalsteeg opde Kruysweg ten noorden
seekere gang ...”
Groenendalsteeg – Poort of Gang 07-05-1698: “een Huijs metten erve, staende & leggende in
sekere poort ofte gangh uijtcomende in de groenendal: steegh ...”
Groenendaalsteeg buiten de Kruispoort P&S: Groenendaal-steeg “ buiten (de Kruispoort) 12 Juni
1663.
Groenendalsteeg zie: PB-Ov.
Groenendalsteeg met uitgang in de Kerkhofstraat 27-03-1721: “een huys metten erve, met nogh
een Erff daer besijden staande & leggende in groenendalsteegh hebbende een uijtgang in de
kerkhofstraet ...”
Groenendaalsteeg – Slopje 05-03-1737: “Een huys met den Erve staande ende leggende inde
Groenendaelsteegh, agter uytco = mende met een slopje in de Groenendaelsteegh ...”
Groenendalsteeg – Slopje 27-01-1725: “een huys metten erve, staande ende leggen de in de
groenen dalsteegh, achter uytcomende met een slopje in deselve groenendalsteeg … “
Groendalsteeg Zz in de Kleine Houtstraat – Vrij Eigen Poort 25-04-1764: “O 5595 … een Huijs
en erve met een vrij eijgen poort daar nevens, Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de
Groendalsteeg, het derde bewesten de achterkamp, uijtkomende in de kleijne Houtstraat ...”
Groeneplaats 15-04-1745 zie: Rozenkranspoort – Burgwal Oz
Muizenholsteeg – Groene Plaats/Gemene Groene Plaats 11-02-1736: “een huys met = den Erve
staende en leggende inde Muysen= holsteeg uyt komende opde Groene plaets, belent ten westen de
Gemeene Groene plaets ten noorden de muijsen holsteegh ...”
Muizenholsteegje – Scheepmakersdijk – Groene Plaats 09-08-1721: “een huijs off Camer met
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den erve staande en de Leggende opde Scheepmaakersdijk, in het Muijsen hol Steegje op de Groene
plaats ...” (F)
Groenepoort 09-03-1715: “Een Huijs met den Erve staande & leggende in de groene poort … get:
no 4 ...”
Groenepoort zie: PB
Groenepoort – Beeksteeg/Beekstraat (zie ook: PB) 18-05-1680: “een huijs met den Erve staende
ende leggende inde beeckstraet … van outs genaemt de groene poort ...”, 04-01-1681: “een Huijs
metten Erve Staende ende leggende jnde Beecksteeg jnde groenepoort … werdende jn't voorsz huijs
jn twee partijen bewoont ...”, 12-03-1681: “twee huijsen mett Haren Erven beijde staende &
gelegen jnde Beeckstraet naest de andere getekent met no: 1 sijnde t' eene t' eerste vande burgwal
aff, belent aende eene sijde sekere gemeene gangh ofte plaets … achterstreckende aende groene
poort ende t andere nade hagel straet toe ...”, 30-04-1687: “een Camer metten erve staende Ende
leggende inde beecksteeg, inde groene poort … dan nog een Camer staende & leggende alsvoren
...”, 12-12-1692: “twee Camers metten erve, staende ende leggende inde beecksteegh inde
groenepoort ...”, 15-04-1693: “Een Huijs met den Erve, staande & leggende inde beeckstraet, belent
aande eene sijde sekere gemene gangh ofte poorte, genaemt de groene poorte ...”, 12-07-1695: “een
huijs met den erve, staande & leggende in de beekstraet, belent aande eene sijde sekere gemene
gang ofte poorte, genaamt de groene poort ...”, 07-08-1697: “een huijs met den erve, staande ende
leggende in de beecksteegh opde hoek vande Groene poort ..”, 03-02-1700: “een Huijs met een
Camer, staande ende leggende in de beecqsteegh naest den anderen … ten noorden de groene poort
...”, 02-09-1702: “een huijs metten Erve staande & leggende in de beekstraet in de groene poort
...”, 19-12-1714: “een huijs met den Erve, staande ende leggende in de beekstraat, in de groene
Poort [beeksteegh inde groene poort] … “, 26-01-1719: “een Camer met den erve staande ende
leggende in de Beeksteeg, inde groene poort, get no 1 … achterstreckende aende Backers Poort ...”
(F), “een Camer met den erve, staande & leggende in de Beeksteeg, in de groene poort, get: no: 2
… achterstreckende aende Backerspoort ...” (F), 13-10-1728: “een huys en erve met een Camer
Leggende in de Beeksteeg naest den anderen … ten noorden de groene poort ...”, 17-02-1730: “een
huys metten erve … Staende ende Leggende in de Beekstraet in de Groene poort ...” 16-05-1732:
“een Camer metten Erve Staande & Leggende in de beeksteeg in de Groenepoort ...”, 28-12-1735
zie: Oude Visserstuin – Hagestraat, 25-04-1736: “een huys en Erve met een Camer staende ende
leggende inde beeksteeg naast den anderen … ten noorden de groenepoort, agterstrekkende tegens
de vissers tuyn ...”, 24-02-1750: “L. 5306 L. 5307 … Een Huys met den Erve met een Camer
staande & leggende in de Beeksteegh naast den anderen … ten Noorden de groene poort
Agterstreckende tegens de visserstuijn ...”, 21-11-1750 zie: Visserstuin – Hagestraat, 22-10-1760:
“L 5306 L 5307 L 5301 … een Huijs met den erve met een kamer staende & gelegen in de
Beeksteeg … ten noorden de groene poort, achterstreckende tegens de Vissers tuijn … Nog een
Huijs met den erve staende en gelegen in de Beeksteeg op de hoek van de otters poort ...”
Groenepoort – Beeksteeg – Visserstuin 16-01-1754: “L 5314 … Een Huijs met den Erve met een
Tuijn, Prieel en stalling, van ouds genaemt de visschers Tuijn staende ende leggende aen de
noordzijde in de Hagelstraet, tus = =schen de Burgwal en Beeksteeg … achterstrekkende met een
vrije uijtgang inde groenepoort, uijt komende in de Beeksteeg ...”, 04-07-1759: “L 5314 … een
Huys met den erve staande en leggende inde Hagelstraat aande Noord- zyde Met een Prieel en
stalling van ouds genaamt de Visschers Thuyn … agterstreckende met een vrye uytgang inde
Groenepoort uytkomende inde Beeksteeg ...”
Groenepoort – Beeksteeg P&S: Groenepoort” (Beeksteeg) 19 Dec 1714, Groenepoort (Beeksteeg)
26 Januari 1719
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Groenepoort 18-02-1744, 13-07-1744 zie: Bakkerspoort – Hagestraat
Groenepoort – Dijkvest over de Harmen Jansen Waterpoort – Gang 02-05-1747: “Twee
Huijsjes met haare Erven staande ende leggende Aan de Dijkvest over de Harmen Jansen
waterpoort, belent ten westen de groene poort ten oosten sekere gang ...”
Goudsteegje – Groenepoort – Gang 02-02-1742: “Z 5848 Z 5853 Z 5919 … Twee Huysjes metten
Erve staande & leggende aande Dykvest over de Harmen Janssen Waater poort met nog een Huysje
daar agter in t Goudsteegje belent ten westen de Groenepoort ten oosten seekere gang ...”
Groenepoort – Hagestraat 15-05-1726 zie: Hagestraat – Poort, 12-06-1727: “de helfte van een
huys metten erve, Staende & Leggende in de Hagelstraet genaemt de nieuwe vissers thuijn …
aghterstreckende aen de groene poort … “ (F), (15)-05-1726, 27-01-1733, 20-08-1737, 16-12-1739
zie: Kaarsenmakerspoort – Hagestraat
Groenepoort – Hagestraat P&S: Groenepoort (Hagestraat) 1733 blz: 73
Groenepoort – Korte Houtstraat (zie ook: PB) 04-05-1680: “een huijs met den Erve staen(de) &
leggende jnde Corte Houtstraet jnde groene poort ...”, 30-04-1683: “een huijs metten Erve staende
ende leggen(de) inde Corte Houtstraet … achter streckende aende groene poort ...”, 26-04-1704:
“een huijs metten erve staende & leggende in de Corte houtstraet … achterstreckende aen de groene
poort daerin desen huijse een uijtgangh heeft ...”, 24-12-1706: “een huijs metten Erve, staende ende
leggende in de Corte houtstraet … ten westen de groene poort ...”, 16-05-1710: “een Huijs metten
erve staende & Leggende inde corte houtstraet … achter strec kende aende groene poort alwaer dit
Huys een vrije uijtgangh … Heeft ...”, 10-05-1721: “een huijs met den erve staande ende Leggende
inde groene Poort uijtkomende inde Corte houtstraat ...”, “een huijs met den erve staande ende
Leggende in de groene poort uijtkomende inde Corte houtstraat naest het voorgaande perceel ...”,
02-05-1733: “een huijs metten erve, Staende en Leggende in de Corte houtstraet …
aghterstrekkende aende Groenepoort ...”, 19-04-1736: “Een huijs metten Erve staende ende
leggende inde Corte houtstraet … agterstrekkende aande Groene = poort ...”, 14-08-1744: “S 2101
… Een Huys metten Erve staande & leggende in de Korte Houtstraat in de Groenepoort …
agterstreckende aande Huysinge van de Haanepoort ...”, “S 2100. … Een Huys metten Erve staande
en leggende mede in de Korte Houtstraat inde groenepoort … agterstreckende aan de Haanepoort
...”, 17-01-1750: “Een Huijs met den Erve staande & leggende inde korte Houtstraat in de groene
Poort … Agterstrekkende aande huijsen in de haanepoort ...”, 17-02-1750: “S. 2101 … Een Huijs
met den Erve staande & leggende inde korte Houtstraat in de Groene poort … agterstreckende aan
de Huijzen van de Haane-poort ...”, 13-02-1760: “S 2100 . … een Huijs en erve staende & gelegen
in de groene poort uijtkomende in de korte houtstraet … achter = =streckende aan de Huijzen van
de Hane poort ...”, 31-01-1761: “S 2101 … een Huijs en erve staende en gelegen in de groene poort,
uijt = = komende in de korte houtstraet … achterstrekkende aen de Huijzen van de Hanepoort ...”,
15-03-1766: “S 2098. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de korte Houtstraat … ten
oosten en achter= =streckende aan de groene Poort ...”
Groenepoort – Korte Zijlstraat 29-03-1720: “een huijs metten erve, staende ende leggende op de
raax, daerde graetboogh uijt hangt, met een vrijen uijtgangh doorde groene poort tot in de Corte
Sijlstraet, belent ten oosten de Lakenhal … achterstreckende aen 't Sijlclooster ...”, 25-05-1723:
“een Huys metten Erve staende & Leggende op de Raacx daar de graat boogh uyt steeckt met een
Vryen uytgangh door de groene poort tot inde Corte Sylstraat … achterstreckende aent Syl Clooster
...” (F)
Groenepoort zie: w.i.
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Groenepoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB) 09-11-1737: Een huys metten Erve staende en
leggende opde Crayenhorster gragt over de gewesene brouwery de Swaen werdende in twee partyen
bewoont, belent ten noorden de Groene poort, ten Zuyden de Grut = ters=poort … dit huijs heeft
meede gemeenschap met de huijsen inde Groenepoort ...”, 18-04-1758: “B 446 … een Huijs met
den erve staende en de leggende op de kraeijenhorstergraft aen de westzijde … ten noorden de
groene poort ...”
Wyk 5 1793: [Crayenhorster graft] 634 groenepoort . . .
Groenepoort – Raaks P&S: Groenepoort (Raaks) 1723. blz: 82 – blz: 227Groenepoort - Schoutenpoort 27-06-1727: “een Huijs met den erve Staende & Leggende in de
groene poort … aghterstrecken(de) aende Schouten poort ...”, 24-05-1737 zie: Schoutenpoort –
Scheepmakersdijk
Groenepoort – Stadsvest – Goudsteegje 16-01-1717: “Een Huys met den erve, staande ende
leggende aen deser Stads Vesten op de Hoek vande groene poort … achterstreckende aen t goud
steegje ...”
Groenepoort – Stadsvest bij het Goudsteegje P&S: Groenepoort (a/d Stadsvesten b/h Goudsteegje)
1717 blz: 5vo=
Groenepoort – Stadsvest P&S: Groenepoort (Stadsvesten) 16 Jan 1717 blz 5 – vo= blz 78De Groene Preekstoel – Keizerstraat – Gang 02-02-1686: “Een Camer met den Erve staende &
leggende inde keijserstraet uijtcomende in sekere gang achter 't huijs van de groene preeckstoel ...”
De Groene Preekstoel – Nieuwe Keizerstraat – Gang 14-05-1740: “Een Camer metten Erve
staande ende leggende inde nieuwe keyserstraat in een gangh agter het huijs vande Groene
preekstoel ...”
Hofje van (Jan) van Groenhout – Nauwe Appelaarsteeg 18-06-1715: “een Camer metten Erve
genaemt de schiep staende & leggende inde naeuwe appelaer steegh … ten westen het Hoffje vande
Hr. Jan van Groenhout ...”, 08-03-1719: “een Huijs met den erve staande ende leggende in de
nauwe appelaersteegh … ten noorden 't hofje van groenhout, achterstreckende aen(de) mouterije
van(de) passer ...”
Hofje van Juffrouw Groenhout – Groot Heiligland hoek Ravelingsteeg 02-09-1739: “Een huijs
metten Erve staande ende leggende opt Groot heylig Lant, op de hoek vande Rave ling steeg …
agterstreckende aan t hofje van Juffr= Groenhout ...”
Groot Heiligland Ex (zie ook: )
Groot Heiligland (zie ook: Jan Kierenpoort/Jan Knierenpoort, Kiele(n-)/Kiere(n)poort,
Kronenpoort, Scharepoort, Walenpoort)
Groot Heiligland – Gang Ex
Groot Heiligland – Poort Ex
Groot Heiligland (zie ook: PB)
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Groot Heiligland – Poort 31-03-1674 zie: Walenpoort – GrootHeiligland
Groot Heiligland/Minnebroersteeg – Poort 03-03-1693: “Een achtste part van een huijs sijnde in
Tween bewoont, uijtcomende met een poort op 't groot Heijlige land en inde minne= broersteegh...”
Groot Heiligland bij het Nieuw Heiligland – Gang 03-04-1692: “een Camer metten Erve staande
ende leggende op het groot heijlige land, in een gang bij het nieu Heijlige land … achterstreckende
aande wale poort, met de gemeenschap van de poort ...”
Groot Heiligland bij 't Nieuw Heiligland – Poort 28-01-1767: “R 1888 .+ … een Huijs en erve,
Staande & gelegen op 't groot Heijlig = Land bij 't Nieuw Heijlig Land in zekere poort ingaande …
ten Noorden de ingang van de Poort ...”
Groot Heiligland Wz bij het Nieuw Heiligland/Nieuwlandje (zie: Brandspuitspoort)
Groot Heiligland ten noorden het Nieuw Heiligland – Poort 11-05-1714: “een Huijs & erve
staende & leggende op het groot Heijligh Landt belent ten noorden het nieuw Heijligh Landt ten
zuijden seeckere poort ...”
Groot Heiligland bij de Oude Gracht – Gang/Gemene Gang 05-06-1714: “een huijs met den
erve, staande & leggende op 't groot Heijlige land, bij de Oude graft … tot de gangh
achterstreckende aen voorn wed de Haes en aende gangh welke gangh aen desen huijse eijgen is …
sijnde verder de gemelte gangh een gemeene gangh ...”
Groot Heiligland Wz bij of benoorden de Ravelingsteeg – Poort 10-09-1763: “R 1877 + … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan de Westzijde van het Groot Heijlige Land bij of benoorden de
Ravelingsteeg … aan de Noordzijde zekere poort ...”
Groot Heiligland bij de Ravelingsteeg/tussen de Ravelingsteeg en het Nieuw Heiligland –
Hofje van Margareta Claes Lotsers 27-04-1675: “een Huijs metten erve staende ende leggende
op het beste vant groot heyligh lant bij de ravelingh steegh wel bequaem voor twijnders ofte Lint
wevers … ten suijden het hoffge van margareta claesz lotsers achterstreckende aent voorsz Hoffje
latende de poorte vant voorsz hofje de wijte van vier voet en vier duijm ...”, 06-06-1711: “een huijs
met den erve, staande & leggende op t groot Heylige land tusschen de ravelingsteegh & 't nieu
Heijlige land … ten zuijden 't hofje van margareta Claes Lot sers, achtersteeckende aen 't selve
hofje ...”
Grote Gasthuispoort – Kleine Houtstraat 22-04-1735: “een huys metten erve, Staande en
Leggende inde Kleyne houtstraat op de hoek vande Groote Gasthuyspoort ...”
Grote Gasthuispoort – Kleine Houtstraat Wz 23-06-1763: “O 5744+ … een Huijs en erve
Staande en gelegen aan de westzijde van de kleijne Hout = = straat … aan de Noord= = zijde de
groote Gasthuijspoort ...”
Grote Hofstraat (zie ook: Rottegat, Rotte(n)steeg)
Grote Houtstraat (zie ook: Bezemsteeg(je), Blauwe Druif- of Hanenpoort, Gruttersgang,
Grutterspoort, Kaasboersgang/Kaasboersgang vanouds Olieslagersgang nu Gruttersgang,
Guldenbergspoort, Hanenpoort(je), Hanen- of Druifpoort, Jan Baltensgang/Jan Baltenspoort,
Mooi- of Ossenhoofdspoort, Moijerspoort/Moijers- of Ossenhoofdspoort/Moijpoort,
Nieuwburgspoort, Olieslagersgang, Ooievaarspoort, Ossenhoofdspoort, Serpentspoort,
(Tweede) Smidspoort, Smids- of Wagenmakerspoort, Wagenmakersgang/Wagenmakerspoort)
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Grote Houtstraat (zie ook: PB)
Grote Houtstraat – Gang 28-01-1640: “Een huijsge metten erve daert opstaet gestaen ende
gelegen achter de huysinge vanden witte druyff in een ganck vuytcomende Jnde groote houtstraet
welcke ganck desen cooper beneffens deygenaers van dandere huijsgens Jnde selve ganck staende
sal moeten onderhouden … den xxviijen Januarij anno xvjc. veertich”
Grote Houtstraat omtrent het Herenlogement – Poort of Gang/Hofje 10-05-1686: “een huijs
met het erve tot aende scheringh staende aende thuijn achter 't selve huijs staende ende gelegen
tusschen de groote houtstraet & het kleijn heijlige land uijtcomende voor met een poort ofte gangh
in deselve groote houtstraet omtrent het Heeren logement met een Camer staende naest het voorsz
grote Huijs in deselve poort ...Jtem nogh acht schone Camers & haren Erven, staende achter het
voorgaende Huijs & erve, mette thuijn voor deselve leggende des dat de oude vrouwen en dochters
jegenwoordigh in deselve Camers wonende haer leven langh geduij rende aldaer sonder eenige
huijre ofte lasten van deselve kamers te betalen ofte te dragen … ”
Grote Houtstraat bij de Poort – Poort of Gang 09-01-1675: “een huijs metten erve gestaen &
gelegen Jnde grote Houtstraet bijde poort daer het Casteel van Romen Jnde gevel staet ...”, “een
Huijs metten erve gestaen & gelegen in seeckere poort ofte gangh … tot Inde Grote houtstraet ...
[Idem in een poort]”
Grote Houtstraat – Poort of Steeg 25-11-1675: “een Huijs en Erve werdende in tweeen bewoont
met een groote plaets staende & gelegen Jnde poorte ofte stege, Hebbende sijnen uyt & Jngangh
door de voorsz poorte tot Jnde Grote houtstraet ...”
Grote Houtstraat – Poort Ex
Grote Houtstraat Wz bij de Breestraat – Gang 28-02-1685: “een Huijs metten Erve staende ende
gelegen inde grote houtstraet aende westsijde bijde bree= straet in seeckere gang ...”
Grote Houtstraat schuin over de Korte Houtstraat – Gang 02-05-1682: “een huijs metten erve
staende & leggende in seeckere gangh uijtcomende inde grote houtstraet schuijns over de Corte
houtstraet ...”
Grote Houtstraat over de Nieuwe Kerk – Gemene Gang 19-06-1694: “Een Huijs met den erve,
staande ende leggende in Een gemene gangh uijtcomende inde Grote Houtstraet over de Nieuwe
kerck ...”
Grote Houtstraat over de Anegang – Eigen Poort of Steeg 26-07-1755: “V. 4997. … een Huijs
met den erve staende en leggende in de groote hout straet over de Anegang van ouds genaemd de
Gulde Wagen … ten noor= =den aen de eijgen poort of steege ...”
Grote Houtstraat – Gierstraat/Nieuwesteeg – Gang 10-04-1766: “S 2256 .+ … een Huijs en erve
Staande en gelegen aan de oostzijde van de Gierstraat, het vierde bezuijden de Nieuwesteeg …
achter uijtkomende met een gang in de groote Houtstraat ...”
Grote Houtstraat over 't Heren Logement – Gang 10-09-1692: “een Huijs metten erve staende
ende leggende inde grote Houtstraat in sekere gangh uijt comende over 't Heere logement ...”
Grote Houtstraat bij de Poort – Gang 08-01-1763: “S 2150 … een Huijs met den erve staande en
de gelegen in de groote Houtstraat bij de Poort, belend ten Noorden zekere gang ...”
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Grote Houtstraat bij de Nieuwesteeg – Gang 14-04-1690: “een huijs metten erve staande &
leggende in 't beste vande groote houtstraat bijde nieuwe steegh in een gangh ...”, 03-06-1702: “Een
huijs metten erve, staande ende leggende in de grote Houtstraet, bijde Nieuwe steegh in een gangh
...”
Grote Houtstraat Wz tussen de Paardensteeg en Nieuwesteeg – Poort 17-09-1766: “S 2015 …
een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de westzijde van de Groote Houtstraat tusschen de
Paarde steeg en de Nieuwe steeg … ten Noorden zekere Poort waar in dit Huijs een uijtgang heeft
...”
Peuselaarsteeg – Poort 09-06-1728: “een huys met den erve Staande ende Leggende inde Groote
hout Straat by de peuselaarsteegh met een huysje daar aghter in sekere poort uyt komende inde
voorn peuselaarsteegh ...”
Grote Hout in Een poort zie: w.i.
Grote Krocht – Poort Ex
Grote Krocht (zie ook: Ruijghaverspoort)
Grote Krocht (zie ook: PB)
Grote Krocht Oz – Gemene Gang 30-04-1765: “B 678. … een Huijs met den erve Staande &
gelegen aan de oostzijde van de groote Kroft, belend ten Zuijden de gemeene gang …
achterstreckende aan de gemeene plaats ...”
Grote Krocht/Kromme Elleboogsteeg – Gang 25-05-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende opde grote Croft … met een vrije waterloop doorde gangh tot inde Crom elleboogsteeg ...”
Grote Krocht Oz bij de Kleine Krocht – Poort of Uitgang 12-12-1765: “B 666. … een Huijs en
erve Staande en gelegen op de groote Krocht aan de oostzyde, bij de kleijne Krocht, belend met
eijgen muure aan de poort of uijtgang van 't Huijs van … Jan Diderik Pauw, geboren Hoeufft ...”
Grote Krocht schuin over de Kromelleboogsteeg – Poort 17-06-1704: “een huijs met den erve,
staande & leggende opde grote Crogt in de poort schuijns over de Crom elle boogsteegh ...”, 02-091751: “... Nog Twee huijzen met hun erven naast den anderen staande en de leggende in een Poort,
uijtkomende op de groote krogt, schuijns over de Cromme =elleboogsteeg ...”, 26-08-1752: “B.
577. B. 578. B. 581. … Nog Twee Huijzen met hun Erven naast den anderen staende en leggende in
een poort uijtkomende op de groote Krogt, schuijns over de Cromme elleboogsteeg ...”, 01-121764: “B 581 … Nog Twee Huijzen en Erven staande en geleegen naast den anderen in een poort
uijtkomende opde groote Krogt schuijns over de Cromelle boogsteeg ...”
Grote Krocht Wz bij de Zijlstraat – Gang 14-05-1760: “B 573. … een Huijs en erve, staande &
gelegen aen de westzijde van de Groote Krogt bij de Zijlstraet, belend aen de zuijd zijde zekere
gang … “,
Grote Krocht – Gemene Gang 06-03-1760: “A 37. … een Huijs en erve staende & gelegen aen de
Noordzijde van de Zijlstraat tusschen de groote krogt en Peper straat … achterstreckende aen de
gemeene gang waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft uijtkomende op de groote krogt ...”
Grote Zaksteeg – Zaksteeg 03-10-1739: “Een huijs metten Erve Staande ende leggende inde Sak
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steeg … ten suyden de Groote Saksteeg ...”
Grote Zuiderstraat – Voldersgracht 26-04-1692: “een Huijs metten erve, staande ende leggende
inde groote Suijderstraet, belent ten zuijden de volders graft ...”, 02-04-1701: “een Huijs met den
erve, staande & leggende in de grote suijderst … belent ten suijden de voldersgraft...”
Grote Zuiderstraat P&S: Gr: Zuiderstraat later akte spreekt van Kl: Zuiderstraat waarschijnlijk de
te-genwoordige vestesteeg) 2 april 1701Gruttersgang – Grote Houtstraat bij de Nieuwesteeg 27-04-1751: “Een Huijs of Kamer met den
Erve staende ende leggende in de grutters gang, uijtkomende in de groote houtstraet bij de nieuwe
steeg … Nog Een Huijs met den Erve staande & leggende naast het voorgaande Perceel in de
grutters gang ...”, 11-12-1762, 11-10-1766 zie: Kaasboersgang
Gruttersplaats/Grutterspoort – Beeksteeg zie: PB
Grutterspoort – Burgwal (bij de Nieuwesteeg) (zie ook: PB) 23-11-1735: “Een nieuw
getimmerde Mouterye met desselfs Erve Staende ende gelegen opde Burgwal inde Grutters- poort
...belent ten Zuyden de witwerkerspoort, ten noorden de Grutters= poort, agterstrekkende aande
huysen inde nieuwesteegh ...”, 22-12-1735: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde
Grutterspoort uytkomende opde burgwal … agterstrekkende aande huijsen inde nieuwe steeg ...”,
“Een huijs metten Erve staende ende geleegen opde burgwal opde hoek vande Grutterspoort
geteekent No 4: ...”, “een huys metten Erve staende ende leggende naest het voorgaende opde
hoek vande witwerkerspoort met een Camertie boven d zelve poort ...”, “een huys met den Erve
staende ende geleegen inde witwerkerspoort ...”, “Een huijs metten Erve Staende ende leggende
inde voorn: poort naest het voorgaende geteekent No 7: ...”, “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde voorn poort naest het voorsz: geteekent met No: 8: .. “, “een huys metten Erve
Staende ende leggende inde witwerkers poort opde burgwal getekent No 9 ...”, 06-11-1737: “Een
huys metten Erve staende ende leggende inde Grutterspoort uijtko = mende opde burgwal ...”, 0703-1747: “Een Huys met den Erve staande ende leggende in de Grutterspoort vuytkomende op de
Burgwal … agterstrekkende aan de Huysen in de Nieuwesteeg ...”, 01-12-1750: “J. 4838 No: 2. …
Een huijs met den Erve staande & leggende in de grutterspoort uijtkomende op de Burgwal …
agterstreckende aan de huijsen in de Nieuwesteeg ...”, 21-12-1751: “... staande ende geleegen in de
grutters poort uijtkomende op de Burgwal belent ten zuijden de Witwerkers poort … ten noorden de
grutterspoorten … ende beijden agterstreckende aan de huijzen in de nieuwe steeg ...”, 05-10-1763:
“B 258 279 281 282 W 3225 3226 3229 J 4838 No: 1 4839 No: 1. ...een Brou = = werij en de
gewezene Branderije genaamd d' orange Boom, Staande en gelegen op de Raax in de Bakkumsteeg,
En aan dezer stads Veste bij de Zijlpoort … en de met Een daar achter getrokken Huijsje ten
Noorden zekere gang … Jtem nog Vier Huijzen met derzelver Erven … eertijds behoord hebbende
tot de gewezene Brouwerije de Pellicaan, Staande en gelegen aan de zuijdzijde van de Raax belend
ten westen dezer stads Vest … een Mouterije midsgaders nog een Huijs … Staande en gelegen in
de Grutters poort, uijtkomende op de Burgwal, belend ten zuijden de Witwerkers poort …
achterstrek= = kende aan de Huijzen in de Nieuwesteeg ...”
Grutterspoort – Grote Houtstraat (bij de Nieuwesteeg) (zie ook: PB) 21-06-1707: “Een huijs
metten erve, staende en leggende in de Grutterspoort uijtco= mende in de grote Houtstraet ...”, 2703-1723: “Een huijs met den Erve, staande Ende Leggende in de Grutters poort uijtcomende in de
grote Houtstraet ...”, 10-04-1737: “Een Huijs metten Erve staende ende leggende inde Grutters=
poort uytkomende inde Groote houtstraet ...”, 27-09-1738: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde Groote houtstraet, by de nieuwe steeg opde hoek vande Grutters-poort ...”, 17-111764: “S 2025 … een Huijs met den erve Staande ende gelegen in de groote Houtstraat bij de
Nieuwe = = steeg op de hoek van de Grutters poort ...”
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Kaasboersgang vanouds Olieslagersgang nu Gruttersgang – Grote Houtstraat bij of bezuiden
de Nieuwesteeg “S 2026 … een huijs met den erve Staande en geleegen aan de Noordzijde van de
Kaasboersgang zo die vanouds zo is genaamd ook van ouds genaamd de olijslagersgang en nu de
gruttersgang uijtkomende in de groote Houtstraat bij of bezuijden de Nieuwe = Steeg ...”, 11-011766: S: 2027.+ Idem
Grutterspoort – Grote Houtstraat O zie: PB
Grutterspoort – Grote Houtstraat P&S: Grutterspoort (Gr Houtstraat) 21 Juni 1707 blz: 144-, Idem
1723- blz: 26Grutterspoort – Korte Magdalenasteeg 13-08-1735: “Een huys metten Erve staende ende
Leggende mede inde Corte magdelenesteegh … agterstrekkende aande Grutters poort ...”, 19-071738: “Een Huys metten Erve staende ende leggende inde Corte Magdelenesteeg …
agterstrekkende aan de Grutterspoort ...”
Grutterspoort – Kraaienhorstergracht Ex
Grutterspoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB) 09-11-1737 zie: Groenepoort –
Kraaienhorstergracht 15-08-1750: “B. 444. … Een Huijs met den Erve staande & leggende in de
Grutterspoort, uijtkomende op de Craeijenhorster = = gragt … agterstreckende aan de Huijzen van
de Magdaleenesteeg ...”, 08-07-1758: “B 432. ...een Huys met den erve staende ende leggende in de
korte Magdaleene steeg over het kinderhuijs … achter streckende aen de grutterspoort ...”, 15-041761: “B 441 … een Huys met den Erve staende en leggende opde Craeyenhorster = gragt …
agterstreckende aende Grutterspoort ...”, 07-08-1762: “B 444 … een Huijs en erve staande en
gelegen in de Grutters poort, uijtkomende op de kraeijen = = hor stergraft … achterstrekkende aan
de Huijzen van de Magdaleenesteeg ...”, 19-01-1765: “B 444 + … een Huijs en erve Staande &
gelegen in de Grutters poort, uijt komende op de Kraeijenhorster= = graft oosten de Grutterij van de
Koper … achterstreckende aan de Huijzen van de Magdaleene Steeg ...”
Grutterspoort – Kraaienhorstergracht O zie: PB
Wyk 5 1793: [Crayenhorster graft] 640 grutterspoort
Guldenberg(s)poort Ex
Guldenbergspoort – Grote Houtstraat (o.a., zie ook: PB) 24-04-1675: “een Huijs metten erve
staende & leggende Jnde Guldenbergs poort uijtcomende Jnde grote Houtstraet ...”, 18-09-1680 zie:
Het Serpent – Grote Houtstraat bij de Anegang, 15-01-1681: “een huijs metten Erve staende
ende leggende jnde gulde-bergs-poort, uijtcomende Jnde groote houtst(rae)t … ten westen de gang
...”, 15-02-1681 zie: Kerkstraat over de Vleeshal, 20-05-1683: “een huijs metten erve staende &
leggende inde gulde bergs poort uijtcomende inde groote Houtstraet ...”, [19-12-1685]/14-03-1686:
“een huijs metten Erve staende ende leggende int beste vande warmoesstraet, alwaer de hoij waegen
uijthangt … streckende voor vande straet tot achter inde guldebergs poort, alwaer 't selve huijs een
uijtgang is hebbende ...”, 05-04-1687: “een huijs metten Erve staende & leggende in;t beste vande
grote Houtstraet, recht overde paele steegh … beneffens een appartement boven de guldebergspoort
...”, 14-05-1689: “een huijs metten erve staende & leggende inde Guldenbergs poort uijtcomen(de)
inde Grote houtstraet ...”, 09-05-1691: “een huijs metten erve staande & leggende inde Gulde bergs
poort uijtcomende inde groote houtst(raet) ...”, 06-02-1693 zie: Kerkstraat tegenover de Vleeshal
– op de Beek, 28-06-1710 zie: Serpentspoort – Grote Houtstraat bij de Anegang, 27-02-1711:
“een huijs met den Erve, staende ende leggende in de guldenbergspoort uijtcomende in bde grote
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Houtstraet ...”, 23-02-1713: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de gulde bergs poort
uijtcomende in de grote Houtstraet ...”, 12-05-1719: “een Huijs metten Erve staende & leggende
inde guldeberghs poort uijtcomende inde groote Houtstraet ...”, “een huys metten erve staende &
leggende in de guldenbergspoort daer de pauw boven de deur staet, hebbende een vrije bruijkwaer
benevens andere huijsen door deselve poort tot in de grote houtstraet ...”, 08-05-1721: “een huys
met den erve Staende ende Leggende inde groote houtstraat … belend ten Zuijden de
Guldenbergspoort … de poorte inde gangh waer in deesen huijse een vrijen uijtgangh en
waterloosinge heeft ...”, 16-04-1723: “een huys metten Erve staande & Leggende inde Guldebergs
Poort, uijtcomende inde Grote houtstraat … ten oosten de gemene Gangh ...”, 20-03-1726: “Een
Huijs metten erve, staande ende leggende in de Guldenbergs poort uijtcomende in de grote hout
straet ...”, 19-05-1733: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde Guldebergspoort ...”, Een
Huys metten Erve staande en leggende in de Gulden bergspoort … ten Zuyden seekere gangh ...”,
23-01-1743: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde Warmoesstraat daar hooywagen
uythangt, agter uytkomende … Guldebergspoort … agterstreckende met een uytgang inde …
Guldebergspoort ...”, 12-10-1754: “V 4068 V. 4069 V. 4070 … drie huijzen met hun erven naest
den anderen, staende ende leggende in de Guldebergspoort aen de oostzijde … ten noorden aen het
huijs den Guldenberg … “, 01-02-1758: “IJ 4433. … een Huijs met den erve staende ende leggende
in de Warmoes straet daer de Hooijwagen uijthangd achter uijtkomende in de Guldenbergspoort …
achterstreckende met een uijtgang in de voorn. Guldenbergspoort ...”, 28-04-1764: “V 4067 + …
een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Guldenbergspoort, uijtkomende in de groote
Houtstraat … “, 16-11-1765: “V. 4060. ...een huijs en Erve staande en geleegen in de Groote
Houtstraat bij den Guldenbergspoort, waarin dit huijs een vrijen uytgang heeft ...”, 17-01-1767: V:
4063 … Een Huijs en Erve staande en geleegen in de Guldebergs= =poort uijtkomende in de Groote
Houtstraat, Belend ten oosten de gemeene Gang ...”
Guldenbergspoort – Grote Houtstraat – Gang/Gemene Gang 15-01-1681, 08-05-1721, 16-041723, 19-05-1733, 17-01-1767
gulden bergs poort zie: w.i.
De Gulden Windhond – Achterkamp – Poort 05-06-1683: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde achterCamp achter de gulde Winthout met Een poort ingaende ...”
Hofje van Guurtje Buurs – Groot Heiligland zie: PB
Laantje Haak en Laan(tje) – buiten de Kleine Houtpoort aan de Baan 16-08-1735: “Een
thuyntje … gelegen buyten de kleyne houtpoort aande Baen … ten noorden het laentje gent haek en
laen ...”, 17-11-1735: “de grondt van een thuyntje … leggen= de buijten de kleyne houtpoort aende
Baan … ten noorden het laantje genaemt haek en laentje ...”
Gang van de Haan of Halvemaans- of Wittepoort – Spaarnwouderstraat 10-11-1716: “een
huijs met den erve staen: de ende leggende in de Sparwouderstraet in de gang vande Haen ofte
Halve maans ofte witte poort [Sparwouderst inde witte poort] ...” (F)
Gang van de Haan of Witte Halvemaanspoort 23-08-1721, 11-05-1726 zie: Wittepoort –
Spaarnwouderstraat
Gang van de Haan of Witte Helmontpoort 17-04-1726, 24-08-1765 zie: Wittepoort –
Spaarnwouderstraat
P&S: Gang van de Haan of Halvemaans of Wittepoort “ Spaarnwouderstr 10 Nov: 1716
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Haarlemmerstraatje aan de Vest bij de Amsterdamsepoort P&S: Haarlemmerstraatje a/d Vest bij de
Amsterdamschepoort 1722- blz: 190- vo]=
Haasje Paterslaan buiten de Grote Houtpoort (zie ook: K&T, PB) 01-03-1685: “een Thuijn …
staende & leggende buijten de grote houtpoort in Haesje paterslaen … ten oosten Jan pater ...”
Haasje Paters – buiten de Grote Houtpoort in de Hout (zie ook: K&T) 11-11-1673: “een Huijs
en Erve staende & gelegen buijten de Groote houtpoort Jn den Hout … ten suiden & westen Haesie
Paters Huijsvrou van Harmanus Tettrode ...”
Haasje Paterslaan(tje) (zie ook: K&T) 21-03-1699: “een partij Warmoesland groot met Het Haesje
Paters laantje … gelegen tusschen de Voorhout & Heere wegh in sekere laen van outs genaemt
Haesje paterslaan … “, 28-05-1738: “een boere Wooning … staande en geleegen aanden hout op de
hoek van de haasje paaters Laan ...”
Hagemansplaats – Muizenhol(steeg) Ex
Hagemansplaats – Muizenholsteeg 14-01-1739: “Een huys metten Erve, Staande en leggende in
de Muy= senholsteegh, uytkomende opde Scheepmakers= dyk … ten westen hagemans Plaats ...”,
“Ses wooningen met hare Erven, Staande en Leggende by den anderen op de Hagemans Plaats,
uytkomende in de Muysenholsteegh … agterstrekkende aan de huysen van de osseweyersteegh ...”,
27-01-1750: “Z. 5977 … Een Huijs met den Erve staande & leggende in de Muijzenholsteeg,
uijtkomende op de scheepmakers dyk … ten westen Hagemansplaats ...”, 05-08-1752 zie:
Muizenholsteeg – Scheepmakersdijk, 15-11-1764: “Z 5976 … ses woningen met hare Erven
staande en geleegen bij den anderen op Hagemans Plaats uijtkomende in de Muysenholsteeg die
uijtkomt op 't scheepmakerdijk belend ten westen de Huysen op de Scheep= =makersdijk,
achterstrekkende aan de Huijsen van de Ossewijersteeg ...”
Hagemanshofje of -plaatsje – Muizenholsteegje 24-07-1732: “sekere Ses huysjes met een Plaets
en Bleek= velt in't midden, van ouds genaemt Hagemans Hofje of Plaetsje, gelegen in't Muysen =
holsteegje uytkomende op de scheepmakersdijk omme te werden geemployeert tot een Hofje in
plaetse van het Spoorwaters Hofje ...”, “het voorsz Hofje genaemt het Spoorwaters Hofje gelegen in
het Zuijder Schoolsteegje … sekere Ses Huysjes met een Bleekvelt in 't midden, gelegen in't
Muysenholsteegje ...”
Hagestraat Ex zie ook
Hagestraat (zie ook: Bakkerspoort, Bisschop van Munstersgang/-poort, Donkerepoort,
Graafmakers- of Schapenpoort, Gravenmakerspoort, Gravenmakers- of Jan Barentszpoort,
Groenepoort, Hanenpoort, Hondenkoopsteeg, Jan Barentspoort, Kaarsenmakerspoort,
Kompassenpoort, Kuiperspoort, Nieuwe Visserstuin, Schapenpoort, Timmermanspoort,
Vissershofje, Visserstuin)
Hagestraat zie ook: PB
Hagestraat – Gang of Poort 07-04-1683, 10-06-1719, 22-07-1733, 02-05-1741 zie: Visserstuin –
Hagestraat
Hagestraat – Poortje Ex
Hagestraat bij de Beeksteeg – Poort 01-02-1766: “L 5271.+ … een Huijs en erve Staande en
gelegen aan de Noordzijde van de Beeksteeg, die uijtkomt in de Hagestraat en op de Burgwal …
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achterstreckende aan zekere poort in de Hagestraat waarin deze wooningen ieder een vrije
bruijkwaar hebben ...”
Hagestraat recht over de Hondensteeg – Gang 11-11-1690: “een huijs metten Erve en Ses
Camers staande ende leggende inde Hagel straat in Een gangh recht over de Hondesteegh … 13-061693: “de helfte van een huijs metten erve & de helfte van negen Camers staende ende leggende
inde Hagelstraet in een gangh recht over de Hondesteegh ...”
Hagestraat – Gang/Gang of Poort 11-01-1640: “Een huys metten erve, mitsgaders een
Somercoocken ende plaetsge daer achter aen comende … staende ende leggende Jnde hagelstraet
geteeckent met No. 4. metten eygendomme vanden ganck daer besyden, Jn welcken ganck de
camers van Nrs. 2 ende 3, elcxs haren vuyt ende Jnganck, mitsgaders een waterloop hebben …
Actum Vt ante”, “Een camer metten erve geteeckent No. 2. staende ende leggende in een ganck ofte
poorte vuytcoomende Jnde Hagelstraet … den Elffden January 1640”, “Een Camer metten erve
staende ende leggende in een ganck ofte poorte vuytcoomende Jnde hagelstraet geteeckent met No.
3. Jn welcken versz ganck desen cooper synen vuyt ende Jnganck hebben zal … Actum Vt ante”
Hagestraat over de Beeksteeg – Gang 01-05-1685: “een Huijs metten Erve staende ende
leggende in't beste vande Hagelstraet, overde beecksteeg, met een eijgen gang, beseijden desen
huijse gaende, daer inne de Camers vanden vercoper staende achter 't voorsz Huijs een vrije
bruijckwaer door sullen Hebben … “
Hagestraat bij de Beeksteeg – Gang of Poort/Poort 10-10-1764: “L 5272 + … een huijs met den
erve, staande en geleeghen aan de westzijde van de Beeksteegh … agterstrekkende aan seekere
gang of Poort, uijtkomende in de hage straat ...”, 23-05-1765: “L: 5273 … een Huijs en Erve
Staande en geleegen in de Beeksteeg met een vrije uijtgang in de Hagestraat … agterstrekkende aan
Zeekere Poort ...”
Hagestraat bij de Beeksteeg – Gang of Poortje 07-11-1696: “Een huijs met den erve, staande &
leggende inde beek steeg … achterstrecken(de) aan sekere gangh ofte poortje uijtcomende inde
hagelstraat ...”
Hagestraat bij de Beeksteeg – Poortje 31-05-1726: “een huys metten erve, staende & leggende in
de beeksteeg … achterstreckende aen een poortie daerinne desen Coper een vrijen uijtgangh heeft
tot in de Hagelstraet ...”
Hagestraat bij de Burgwal – Gang 07-07-1753 zie: Vijfhoekspoort – Hondensteeg
Hagestraat – Poort 15-05-1726: “Een Huijs metten erve met een Stallingh ofte Schuijr daar achter
Staande & Leggende inde Hagel straat wer dende tegenwoordigh in drie partyen bewoond … ten
deele de poort waerinne desen Huyse een vrije bruijckwaar Heeft... streckende met de voorsz
schuyr aende groene poort met een Vrije uytgangh in deselve poort ...” (F)
Hagestraat – Gemene Gang 19-06-1727: “een huys metten erve, staende & leggende aende west
zyde vande Beeksteeg … aghterstreckende aen een gemeene gang, alwaer dit huys een vrye
uytgang heeft tot inde hagelstraet ...”
Hagestraat bij de Hondensteeg – Poort 22-06-1685: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde Hondesteeg … mette uijtgangh doorde poort tot inde hagelstraet … achterstrec kende
tegens de gewesene brouwerije vande vijffhoeck ...”
Hagestraat recht over de Hondensteeg – Gang 25-05-1689: “een Huijs metten erve en Ses
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Camers staende ende leggende inde Hagelstraet in en gangh recht over de hondesteegh … “
Hagestraat tegenover de Beeksteeg – Eigen Gang 10-08-1697: “een huijs met den erve, staande
& leggende inde Hagelstraet tegen over de beecksteegh met een eijgen gang besijden desen huijse
daerinne de Camers staande achtert voorsz huijs een vrije bruijkwaer door hebben … “
Hagelstraat – poort (6x) zie: w1
Hakenlaan buiten de Kleine Houtpoort aan de Baan/Margareta Hakenlaan 27-01-1741: “de
Grond van een Thuyn … staande en de geleegen buyten de Kleyne Houtpoort inde haakenlaan aan
de Baan daar de selve syn uytsigt op heeft belent ten noorden de Margareta haaken Laan ...”
Hakenlaan/Haak en Laan buiten de Kleine Houtpoort/Kleine Houtweg 02-11-1689: “Een van
outs vermaerde Neringhrijke Herberge … staende & gelegen even buijten de Cleijne Houtpoort op 't
beste vande Cleijne Houtwegh opde Hoek vande Hakenlaen … belent ten westen en Zuijden Haeck
en laen voorsz … ...”
Hakislaan – Kleine Houtsweg bij de Baan 21-04-1674: “de gront van een stuck Lant … jn hakis
laen opde Cleijne Hout wegh bijde baen ...”
Halfdeurspoort zie: PB
(Gewezen) Brouwerij van de Halve Maan 10-01-1674 zie: Korte Scheepmakersdijk – Gang of
Poort, 03-06-1684 zie: Korte Dijk – Gangetje, 10-10-1764 zie: Spaarne bij de Langebrug –
Poort
(Gewezen) Brouwerij van de Halve Maan – Spaarne – Gemene Gang 16-06-1691: “een
packhuijs sijnde een perceel vande gewesene brouwerije vande Halve maen, staende op Het
Spaerne, naest de Zeepsiederije vande Halve maen … ten suijden een gemene gang ...”
Zeepziederij van de Halve Maan 03-09-1686 zie: Korte Scheepmakersdijk – Gang of Poortje,
09-08-1726, 09-03-1763 zie: Kortendijk – Gang/Gemene Gang
De Halve Maan – Spaarnwouderstraat bij de Poort 14-11-1710: “twee huijsen metten Erve
Staende ende Leggende nevens malcanderen in de Sparwouderstraet bij de poort genaemt de eene
de halve maen en het andere het fortuijn … “
Gang van de Haan of Halvemaans- of Wittepoort – Spaarnwouderstraat 10-11-1716: “een
huijs met den erve staen: de ende leggende in de Sparwouderstraet in de gang vande Haen ofte
Halve maans ofte witte poort [Sparwouderst inde witte poort] ...” (F)
Halvemaanspoort – Spaarne (bij het Amsterdamse Veer/bij de Waag) (zie ook: PB)[12-121691]: “... huijsinge ofte Herberge gelegen op het Spaerne over Het amsterdamse Veer, genaemt de
roo halve maan en france Schilt … achterstreckende tot aende plaats vande brouwerije vande passer
… van't naervolgende Huijs inde Halve maanspoort ...”, “een huijs metten erve staende ende
leggende inde Halve maanspoort een Camer daer annex die apart verhuijrt wert, belent ten noorden
de voorn Herbergh ten zuijden de gangh ...”, “een Camer gelegen inde Halve maans poort ...”, “Een
Camer metten erve staande & leggende inde brandenburgerpoort uijtcomende inde damst(raet) ...”,
30-01-1697: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de Halve maans poort get: no. 4
Hebbende sijn uijtgangh tot op het Spaerne bij het Amst(erdam)se Veer ...”, 22-02-1716: “een Huijs
met den erve, staande ende leggende op 't Spaerne bij het amsterdamse Veer, belent ten noorden de
Halve maans poort, daer dit huys een vrijen bruijkwaer in Heeft … “, 31-05-1720: “een huijs met
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den erve, met Twee Camers achter 't selve huijs, haer vrije in en(de) uytgangh Hebbende in de
Halve maanspoort … staande & leggende op 't spaerne bij de grauwe steene brugh, naest de
Herberge de halve maan ...”, 05-05-1722: “een Huijs met den erve staende & leggende inde halve
maans poort get no: 4. hebbende sijn uytgang tot op 't Spaerne ...”, 23-12-1734: “Een huys metten
Erve staande en leggende in de Halve maanspoort uytkomende op t spaarne by het Amsterdamse
Veer … agterstreckende aen de brouwerye de Passer ...”, 06-08-1744 zie: Brandenburgerpoort –
Damstraat, 03-11-1751: “Een Huijs met den Erve staande ende leg= =gende op het spaarne in de
halvemaanspoort bij het Amsterdamsche veer ...agterstreckende aan de Brouwerij de Passer … ”,
05-05-1761: “H 3599 … Een Huijs en erve staende en gelegen aen de Westzijde van het spaerne
tusschen de Waag en halve maanspoort ...”, 03-01-1759, 04-06-1763 zie: Brandenburger- of
Passerspoort
Halve maans pt (Spaarn) zie: w.i.
Halvemaanspoort – Spaarnwouderstraat O zie: PB
Hanegang over de Frankesteeg 22-07-1673: ”een Huijs metten erve staende & leggende jn de
Hanegangh over de Vranckesteech ...”
Hanenpoort zie: PB
Hanenpoort – Hagestraat 07-05-1707: “een huijs metten erve, staende ende leggende in de
Hagelstraet, belent aende eene sijde 't St: Jacobs gasthuijs, aende andere sijde de Hanepoort ...”, 1507-1713: “een huijs metten erve staande & leggende inde Hanepoort uijt comende in de Hagelstraet
getekent no. 3 … achterstrec- kende aende Compassen poort … een vrijen waterloop en uijtgang
hebben door deselve poort...” (F)
Hanepoort – Hagestraat bij het Sint Jacobsgasthuis P&S: Hanepoort (Hagestraat) b/h (St
Jacobsgasthuis) 7 Mei 1707 blz: 100 –
Hanepoort – Hagestraat P&S: “Hanepoort” (Hagestraat) 1721- blz: 36 –
Hanenpoort – Grote Houtstraat (Wz) (zie ook: PB) 08-01-1744: “S 2107 … Een Huysje metten
Erve staande & Leggende inde Hanepoort uytkomende in de Groote Houtstraat … “, 14-08-1744,
17-01-1750, 17-02-1750, 13-02-1760 zie: Groenepoort – Korte Houtstraat, 17-06-1751 zie:
Nieuwburgspoort, 30-11-1763: “S: 2107. + Een Huys en Erve staande en gelegen inde Hane=
Poort uijt komende aan de Westzijde van de Grote Houtstraat bij de Grote Houtpoort …
agterstrekkende aan de Huyzen van zeekere poort in de Korte Houtstraat ...”, 01-11-1765: “S 2108.
S 2109 S 2107.. … een Kamer met den erve Staande ende gelegen in de Hane poort, uijtkomende
aan de westzijde van de groote Houtstraat bij de groote Houtpoort … Nog een Kamer met den erve
staande & gelegen naast het voorschreve perceel … Nog een Huijs en erve staande en gelegen
mede in de Haane poort … achterstreckende aan de Huyzen van de korte Hout = =straat. Laatselyk
een Huys en erve staande en gelegen mede in de Haane poort ...achterstreckende aan de Huijzen
van zekere Poort in de korte Houtstraat ...”, 10-04-1766: “S: 2110. … een Huijs en Erve Staande en
geleegen in de Hanepoort, uijtkomende in de Groote Houtstraat ...”
Hanenpoort 17-04-1677, 01-09-1694, 09-01-1754, 15-11-1766 zie: Blauwe Druif- of Hanenpoort
– Grote Houtstraat bij de Poort
Hanen- of Druifpoort – Grote Houtstraat 16-01-1723: “Een Huijs met den Erve, staende ende
Leggende in de Hane off Druijffpoort, uijtcomende in de grote Houtst daer valencijn is uijtstekende,
belent aande eene of noord sijde de Huijsen inde nieuwburgs Poort, uijtcomende in de Corte
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Houtstraet, waer in desen huijse een vrijen uijt & Jngangh is hebbende, aen de andere of Suijtsijde
...” (F)
Hane- of Druifpoort – Grote Houtstraat P&S: “Hane – of Druifpoort” (Gr Houtstraat) 1723 blz: 6 –
Vo.
Hanenpoort – Grote Houtstraat (bij de Grote Houtpoort) 14-01-1674: “een huys metten Erve
staende ende leggende inde Grote houtstraet inde hanepoort achter de witte druyff, in welcke voorsz
poort ofte gangh desen huyse een vrije uijtgangh ende waterlosinge heeft ...ten noorden de gemene
gangh ...”, 24-04-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende inde Hanepoort bijde grote
Houtpoort, in welcke voorsz poorte ofte gangh dese huijse een vrije bruijckwaer ende waterlosinge
heeft ...”, 21-07-1691: “een huijs metten erve twelck in 2 partijen bewoont wert staende &
Leggende jnde Hanepoort uijt comende jnde grote houtstraet ...”, 22-06-1697: “een huijs met den
erve, staende & gelegen in sekere gangh genaemt de hanepoort uijtcomende in de grote houtstraet,
bijde poort [Hanepoort in de Grote Hout straet] ..”, 27-04-1706 zie: Pakkerspoort – Korte
Houtstraat, 17-02-1719: “een huijs met den erve, staande & leggende in de Hanepoort uijtcomende
in de grote Houtstraet ...”, 20-05-1721: “een huysje met den erve staende ende Leggende inde
hanepoort, uyt komende inde Groote houtstraet ...”, 08-09-1725: :een huijs metten Erve, staande
ende leggende in de Hanepoort uijtcomen= de in de Grote Houtstraet ...”, 13-08-1726: “een huijs
metten erve, staande ende leggende inde Hanepoort, uijtcomende in de grote houtstraet, byde Grote
houtpoort ...”, 20-12-1758: “S 2105 . … een Huijs met den erve staende ende leggende inde groote
hout straet, tusschen de groote houtpoort en korte hout straet … achterstreckende aen de Haene
poort, waer in dit huijs een uijtgang heeft ...”, 31-01-1761 zie: Groenepoort – Korte Houtstraat,
16-01-1762: “S 2111 + … een Huijs met den erve staande en gelegen in de Hanepoort, uijtkomende
in de groote Hout = = straat by de groote houtpoort, belend aan de Noordzyde de Huijzen in de
Nieuwburgspoort ...”
Gr houtstraat Hanepoort zie: w.i.
Hanenpoortje – Grote Houtstraat (zie ook: PB) 20-11-1728: “een Huijs metten erve, Staende
ende Leggende in de Grootehout Straet … ten Zuijden het Hanepoortie ...”, 23-06-1740: “Een Huys
metten Erve staande & leggende inde Groote Houtstraat … ten Zuyden het Haanepoortje ...”, 05-031766: “S 2106. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de groote Houtstraat aan de west =
=zijde, bij de Poort, belend ten zuijden het Hanepoortje ...”
Hanenpoort – Hagestraat 15-07-1713, 03-01-1722 zie: Kompassenpoort, 17-04-1717: “een huijs
metten Erve Staende en Leg= gende in de hanepoort uijtkomende inde hagel straet … agter
streckende aende Compassepoort ...”, 12-05-1719: “een Huijs metten Erve staande & Leggende
inde Hagel straat met een uijtgangh inde Hanepoort … “, 13-12-1718: seker Erffje leggende in de
Hanepoort, uijtcomende in de Hagelstraet … “, “een Huijs met den erve, staande & leggende in de
Hanepoort, uijtcomende in de Hagelstraet ...”, 23-07-1721: “een huys met den erve Staande &
Leggende in de hane poort uijtkomende in de Hagel straat belent aan de eene syde het Roomse
Weeshuijs ...”
Hane(n)poort – Korte Houtstraat Ex
Hane(n)poort – Spaarnwouderstraat Ex
Hanepoort(je) – Spaarnwouderstraat (o.a.) (zie ook: PB) 29-04-1676, 31-05-1684 zie:
Wittepoort – Spaarnwouderstraat, 10-04-1697: “Een huijs met den Erve staande & leggende in
de Sparwouderstraet belent ten oosten het haenepoortje daerinne desen huijse een bruijckwaer &
Waterlosinge Heeft, ten westen … met het huijs de roohalve maan … van't huijs de roo halve maan
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over desen Erve lopende in 't voorn hane poortje ...”, 11-06-1698: “een huijs met een bleeckveld
staande & leggende in de Hanepoort uijtco= mende in de Sparwouder straet … “, “een schuyr
metten erff daer t opstaet, staende & leggende in de Hanepoort uijtcomende in de
Sparwouderst(raet) … ten suijden de gemene gangh ...”, 02-04-1704: “Een huijs metten erve,
staande ende leggende in de Hanepoort uijtcomende in de Sparwouderst ...”, 31-05-1710: “Een
huijs mits gaders een Camer en een Pakhuys daer achter, staende ende leggnde in de Spar
wouderstraet en in de Hane poort … tenwesten de voorsz hanepoort ...”, 01-09-1716: “een Huijs
met den erve staande ende Leggende in de Hanepoort uytcomende in de Sparwouderstraet ...”, 2605-1717: “een huys met den erve staande & leggende in de Hanepoort uijtcomende in de
Sparwouderstraet ...”, 02-12-1727: “een Huys metten erve, staende & leggende in de
Sparwouderstraet, belent ten oosten het Hane poortie daerinne desen huijse een bruykwaer &
waterlosinge heeft ...”, 12-01-1729: “de helfte van een huijs metten erve Staende ende Leggende in
de Sparwouderstraet, belent ten oosten het Hanepoortie ...”, 26-11-1735: “de helfte in een huys
metten erve staende ende leggende inde sparwouderstraet … belent ten oosten het hane = poortje
...”, 06-08-1740 zie: Wittepoort - Spaarnwouderstraat, 22-08-1742: “Een huijs met den Erve
staande en leg= gende inde Sparwouderstraat belent ten oosten het Hanepoortje daar inne deese
huijse een bruykwaar en waterlosing heeft ...”, 04-06-1744: “J 4621 … Een Huys metten Erve
staande & leg gende in de Hanepoort uytkomende in de sparwouderstraat ...”, 09-04-1763: “J
4620.J 4621 … een Huijs en erve zijnde een Grutterij genaamd de gekroonde Haarlemsche Gort en
Grut molen, Staande ende gelegen in de Sparwou = = der straat onder anderen voorzien van een
Pakhuijs ter zijde de plaats, daarachter een kleyn plaatsje met een vrije Uijtgang in de Haane poort
daar over een Apart Pakhuijsje mede zijn vrije uijtgang hebbende in de voornoemde poort, belend
ten westen de Hanepoort ...”, 26-07-1763: Idem
Hanepoort – Spaarnwouderstraat P&S: Hanepoort (Spaarnwouderstr) 7 Sept 1716(Gewezen) Brouwerij van de Haringen 19-05-1706 zie: Poort genaamd Jillis met zijn bef –
Achterstraat
Poort van 't Harmen Jansveld – Stadsvest bij de Papentoren 04-05-1717: “een huijs met den
erve staande en leggende aan dese Stads Veste bij de Papentoorn over de poort van't Harmen Jans
velt ...”
Haasje Paters – buiten de Grote Houtpoort in de Hout (zie ook: K&T) 11-11-1673: “een Huijs
en Erve staende & gelegen buijten de Groote houtpoort Jn den Hout … ten suiden & westen Haesie
Paters Huijsvrou van Harmanus Tettrode ...”
Haasje Paterslaan(tje) (zie ook: PB, K&T) 21-03-1699: “een partij Warmoesland groot met Het
Haesje Paters laantje … gelegen tusschen de Voorhout & Heere wegh in sekere laen van outs
genaemt Haesje paterslaan … “, 28-05-1738: “een boere Wooning … staande en geleegen aanden
hout op de hoek van de haasje paaters Laan ...”
Harmen Jansenveld 06-02-1767: “Meijer 3545 .+ … eene Scheepmakerij, Werf met de Huijzinge
… Staande en geleegen op 't Kerkland … buijten de Amsteldamsche waterpoort, nu genaamd 't
Harme Janse velt aan de oostzijde van 't Noorder Spaarne … ten oosten 't voedpad, ten Noorden 't
Amstel= =damsche Veer ...”
Harmen Jansen Waterpoort 10-04-1731: “de helfte van een huijs metten erve … Staende en
leggende aen deser Stadts veste tegen over de Harmen Janse Waterpoort genaemt St. Joris tegen den
draek … aghter= Streckende aen de werven opde Scheepmakersdijk ...”, 10-03-1758: “Een Huys
met den Erve staande ende leggende aan de Dykvest tegens over de Harmen Jansen Waterpoort ...”
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't Hazelaantje – Kleine Houtweg over de Baan 19-05-1761: “Waer. 6844 … Den opstal van een
Huijs … staende en gelegen aen de Oostzijde van de Klijne Houtweg over de Baan …
achterstrekkende aen 't Haze Laentje ...”
Hazenpoort – Spaarnwouderstraat O zie: PB
Hazewind(s)poort – Achterkamp (zie ook: PB) 18-05-1680: “een huijs metten erve staende &
leggende inde achtercamp jnde vergulde hasewintpoort ...”, 25-01-1681: “een huijs metten Erve
staende & gelegen jnde achterCamp Jnde Hasewints poort ...”, 11-03-1693: “Drie Huijsen metten
erve staende & leggende neffens den anderen inde achtercamp inde Hasewintpoort ...”, 07-01-1698:
“Een Huijs metten erve, staande & leggende in de achter: camp inde Hasewintpoort ...”, 06-051699: “een huijs metten Erve staande ende leggende in de Hasewint poort uijtcomende in de
achtercamp ...”, 13-05-1699: “een huijs metten erve staande & leggende in de achtercamp inde
Hasewindpoort ...”, 15-08-1703: “twee Huijsen met hare erven staen= de & leggende achter den
anderen in de achter camp met een vrijen bruijkwaer in de Hasewindpoort daer besijden staende …
achterstreckende aen(de) voorn Hasewindpoort ...”, 07-01-1708: “Een Huijs metten Erve, staande
ende leggende in de Hasewintpoort in de achtercamp ...”, “Een huijs metten erve staande ende
Leggende in de achterCamp in de Hasewintpoort, in welcke poort desen huijse een Bruijkwaer met
een water losing heeft ...”, , 10-06-1713: “een huijs met den erve, staende ende leggende in de
achtercamp in de Hasewintpoort ...”, 02-01-1715: “Twee Huijsen met Hare erven, staande ende
leggende achter den anderen in de achtercamp met een vrijen Bruijkwaer in de Hasewintpoort daer
besijden staande … achterstreckende aande voorsz Hasewint poort ...”, 03-09-1727: “twee huysen
met hare erven, Staende & leggende aghter den anderen inde Agter kamp, met een vrije bruykwaer
in de hasewint poort daer besyden staende … aghter streckende aende voorz Hasewint poort ...”,
05-08-1729: “een huys metten Erve staende ende Leggende inde hasewintpoort uytcomende inde
agterCamp Getekent met No: 1 ...agterstrekkende aande huysen inde krullemanspoort ...”, “een
huys metten Erve staende ende Leggende alsvooren, getekent met No 2 ...”, “een huys metten Erve
staende ende Leggende alsvooren getekent met No: 3 ...”, 27-05-1744: “O 5585 … Twee Huysen
metten Erve staande & leggende inde Agterkamp met een vrye bruykwaar inde Hasewintspoort daar
besyden ...”
Hazewindpoort – Achterkamp P&S: Hazewindpoort (Achterkamp.) 10 Juni 1713Hazewind(s)poort – Achterstraat zie: PB
Hazewindspoort bij de Gortesteeg 28-11-1721: “Een Huys met den Erve staande ende Leggende
inde Gorte-steegh … ende agter: streckende aende hasewind poort ...”, 18-08-1759: “O 5787. …
een Huijs en erve staende en gelegen aen de zuijdzijde van de Gorte steeg … achterstreckende …
met zeker huijs in de Hazewinds poort ...”
Hazewindpoort – Groot Heiligland O zie: PB
Hazewindspoort – Kleine Houtstraat Ex
Hazewind(s)poort – Kleine Houtstraat (bij de Gortesteeg/Minnebroersteeg) (zie ook: PB) 0905-1674: “een huijsken ofte Camer staende ende leggende Jnde Cleijne Houtstraet over de brugge
bijde minnebroerstege … aen dandere sijde de hasewints poort in welcke gangh desen Coper sal
hebben een vrijen osingdrop ...”, 14-04-1680: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde
hasewintpoort uijt comende inde cleijne houtstraet ...”, 18-04-1686: “een huijs metten erve staende
ende leg = gende inde hasewintpoort uijtcomende inde Cleijne houtstraet ...”, 04-05-1686: “een
huijs metten erve staende ende leggende inde minnebroersteegh … achterstreckende tegen de
hasewintpoort ...”, 18-11-1687: “het achterste gedeelte van sijn Huijs gelegen inde kleijne houtstraet
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inde Hasewintpoort ...”, 30-12-1692: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
Hasewintpoort uijtcomende inde Cleijne houtst(raet) ...”, 14-01-1693: “Een gedeelte van een Huijs
metten erve staende ende leggende in de Cleijne Houtstraat, in de Hasewintpoort ...”, 12-06-1706:
“Een huijs metten erve, staende ende leggende inde minne broersteegh … achterstreckende aen(de)
Huijsinge van(de) Hasewintpoort ...”, 14-08-1710: “Een Huijs metten Erve, staende & leggende in
de Hasewintpoort, uijtcomende in de Cleijne Houtstraet … “, 20-01-1712: “twee Huijsjens met
Hare erven, staende & leggende in de Hase wintpoort uijtcomende in de Cleijne houtstraet Onder
een Dak ...”, 27-05-1717: “een Huijs met den erve staande & Leggende in de Hasewind poort
uijtkomende in de klijne Hout St(raat) … “, “een Huijs met den erve Staande & Leggende in de
Hasewind poort als voore … “, 18-06-1718: “een Huijs met den Erve staande & Leggende in de
Hasewint poort uijtcomende in de Cleijne Houtstraet ...”, 09-07-1718: “een Huys mette erve staande
& Leggende inde Hasewind poort uijtcomen de in de Clyne Hout straat … … en agterstrekkende
aan de Huysinge in de Jan knieren poort ...”, 11-12-1720: “een huys met den Erve Staande &
Leggende in de gortesteegh … agter strekkende aan de hasewind poort ...”, 22-03-1721: “een huijs
metten erve, staande & leggende in de Cleijne Houtst opde Hoek van(de) Hase wint poort, van outs
gent: het Hof van utregt ...”, 15-05-1722: “Een huijs met den erve Staende & Leggende inde
Haeswindpoort uytcomende inde cleijne houtstraat … ten Zuyden de minnebroersteegh,
achterstreckende aen de jan kierenpoort ...” [Hasewintpoort in de Cl: Houtstraet] (F), 03-04-1723:
“de helfte van een huijs metten erve, staande & leggende in de Hasewintpoort, uijt comende in de
Cleijne Houtst(raa)t ...”, 29-04-1729: “een huys metten Erve Staande en leggende in de
Haasewindspoort uytkomende in de Cleyne Houtstraat … agter streckende aen de Huysen inde Jan
Cnierenpoort ...”, 16-05-1733: “Een huys metten Erve Staande & leggende in de minnebroerSteegh
daar de minnebroers hebben uytgehangen … agterstreckende aen de Haase wintspoort ...”, “Een
huys metten Erve staande & leggende in de Haasewintspoort uytkomende in de Cleyne Houtstraat
...”, “een huys metten erve, Staande en leggende in de Hasewint = poort, uytkomende in de Cleyne
houtstraat, belent ten noorden de gemeene gang ...”, 15-05-1751, 27-04-1751, 08-05-1755, 02-031765 zie: Jan Kierenpoort, 18-08-1759: “O 5777. … een Huijs of kamer met den erve, staende en
gelegen in de Haze = =winds poort, uijtkomende in de klijne Houtstraat … achterstreckende aende
huijzen in de Jan Knieren poort; hebbende dezen huijze mede gemeenschap aen de gang ...”, 07-031761: “O 5778 … een Huijs en erve, wordende in twee partijen bewoond, staende en gelegen in de
Hazewinds poort, uijtko = =mende aen de westzijde van de kleijne Hout straet bij de gorte steeg ...”,
15-12-1761 zie: Zonnenpoort – Zonnesteeg, 09-04-1763: “O 5773 O 5774 … een Huijs en erve,
Staande en gelegen in de kleijne Houtstraat : Belend ten Noorden de Hazewind = = poort … Nog
een Huijs en erve Staande en gelegen in de Hazewindpoort, uijtkomende in de klyne Houtstraat ...”,
13-04-1763: “O 5780 … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Westzijde van de kleijne
Houtstraat tusschen de gorte en Minnebroersteeg op de hoek van de Hazewindspoort ...”, 20-031766: “O 5773 . O 5774 . … een Huijs en erve Staande en gelegen in de kleijne Houtstraat, belend
ten Noorden de Hazewinds poort … Nog een Huijs en erve Staande en gelegen in de
Hazewindpoort, uijtkomende in de kleijne Houtstraat ...”, 04-02-1767: “O 5780 .+ … een Huijs en
erve Staande & geleegen aan de Westzijde van de kleijne Houtstraat, tusschen de gorte en
Minnebroersteeg op de hoek van de Hazewinds= =poort … “
Hazewind(s)poort – Kleine Houtstraat (bij de Minnebroersteeg) – Gemene Gang 12-09-1731:
“een huys metten Erve, staende & leggende in de Hasewintpoort, uytkomen(de) in de Cleijne
houtstraet belent ten noorden de gemene gangh ...”, 20-05-1733: “Een Huys metten Erve staande &
leggende inde Hasewindspoort uytkomende in de Cleyne Houtstraat … ten Zuyden de Minnebroer
steegh en ten noorden de Gemeenegangh ...”, 06-07-1735: “een huys metten erve, staande en
leggende in de Hasewintpoort uytkomende in de Cleyne hout = straat … ten Zuyden de
Minnebroersteeg en ten noorden de gemeene gangh ...”, 07-05-1766: “O 5775 .+ … een Huijs of
Kamer met den erve Staande & gelegen in de Hazewindspoort uijtkomende in de kleijne Houtstraat,
belend ten Noorden de gemeene gang, ten Zuijden de Minnebroersteeg, ten Westen de gemeene
plaats ...”
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Hazewindsgang of -poort – Kleine Houtstraat Wz bij de Minnebroersteeg 07-04-1725: “Een
huijs metten erve, staande & Leggende aende westsijde vande Cl: Houtstraet, het 2e. Huijs vande
minnebroersteegh … ten noorden de Hasewints gangh ofte Poort, waerinne dit huijs een vrije
uytgang & bruijkwaer Heeft ...”
Hazewindpoort – Kleine Houtstraat P&S: Haasewintspoort (Kl Houtstraat) 1733. blz : 32 Gekroonde Hazewindspoort – Achterkamp P&S: gekroonde Ha= zewindspoort” (Achterkamp)
Heer Bruijningspoort – Klein Heiligland 07-05-1718: “een huijs met den erve, straande &
leggende op 't Cleijn Heijlige lant hebbende een achter uijtgang in de Heer bruijnings Poort, belent
ten noorden deselve Poort ...” (F)
Heer Bruijningspoort – Klein Heiligland P&S: Heer Bruijnings poort (Kl Heiligland 7 Mei 1718
blz: 222 vo=
Heerenhek – Plein buiten de Grote Houtpoort zie: PB
Heer van Egmonds- of Lombardsteeg – Sint Jansstraat (zie ook: K&T) 02-06-1696: “een huijs
metten erve staande & leggende inde St. Jansstraet opde hoek vande Heer van Egnonds ofte
lombaertstege met nog een Camer daer achter ...”
Heeremans- of Spijkerlaan – Kleine Houtweg zie: PB-Ov
Heermanslaan – Klene Houtweg P&S: Heermanslaan (Kl Houtweg) 9 Mei 1725Heer Proosten- of Morinnesteeg (zie ook: K&T) 05-05-1699: “een huijs metten erve, staande ende
leggende in de Heer proosten ofte moerinnesteeg … met een vrijen uijtgangh ofte Eijgen poort
uijtcomende inde Smeestraet ...”
Heer Tating of Zoetemelk Wittebroodstraat (zie ook: K&T) – Poort 05-05-1713: “een huijs met
den erve, staande & leggende in de Heere tating ofte Soete melk witte brootstraet, genaemt
[nulaen?] … of de Poort tusschen beyde in lopende … Jtem voorde ligten vant huys opde hoek
van(de) slagerspoort, mits grs voorde ligten van(de) 2e: Camer in de Poort … “, “een huijs met den
erve, staande & leggende in de heer Tating ofte Soete melk witte brootstraet … ten noorden de
slagers poort met een vryen uytgangh in deselve poort ...”, 06-05-1713: “een Camer met desselfs
erve, staande & leggende in de Soete melk witte brootstraet, in de Poort [in Een Poort inde
Soetestraet] … “, “een Camer met desselfs Erve, staende & leggende in de Soete melk witte
brootstraet, in de poort … “
Heerschopspoort – Scheepmakersdijk aan de Stadsvest 09-12-1673: “een Huijs metten erve
staende & leggende achter de scheepmaeckers Dijck aen deser Stadts vesten, jn Heerschops Poort
uijtcomende aen de voorsz Vest ...”, 14-12-1678: “een huys metten erve staende & leggende achter
de scheepmakers dyck aende stadts vesten opde hoeck vande heerschops poort ...”, 15-07-1684: “de
helfte van een Huijs metten Erve staende & leggende opde scheepmakersdijck … achterstreckende
ende uijtcomende aen en inde Heerschops poort, tot aende Stadts vest … “, 17-01-1693: “Een huijs
met den Erve staende ende leggende achter de scheepma= kers dijk aen deser Stads Vesten opde
hoek vande Heerschopspoort [Stads vest op de hoek van Heerschopspt:] ...”
Heerschapspoort – Stadsvest tussen de Papentoren en Catharijnenbrug 22-05-1697: “een
Camer met den erve, staende & leggende aen deses Stads vesten tusschen de papentoorn &
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Catharine brug inde Heerschapspoort … ten suijden de gemene plaets ...” (F)
Heerschapspoort – Stadsvest tussen de Spaarnwouder- en Amsterdamse Waterpoort 20-011703: “een huijsje metten erve, staande & leggende inde Heer schapspoort, uijtcomende aen deser
Stads vesten tusschen de Sparwouder & amsterdamse Water poort ...”
Heerschopspoort – Scheepmakersdijk/Stadsvest/Papentoren/Catharijenbrug/Dijkvest 06-061715: “een Huijs metten Erve staende & leggende op de Scheepmaeckers dijck … achter streckende
aende Heerschops poort met een vryen uytgangh inde gemelte poort ...”, 19-11-1720: “een huys met
den Erve Staande en Leggende agter de scheepmakers dyk aan deser stads Veste op de hoek van de
heer schops poort ...” (F), 19-11-1726: “een Huys metten erve Staende en de Leggende op de hoek
van de Heere Schops poort daer in deesen Huyse een bruykwaer heeft ...” [Hoek Heer schops Poort]
(F), 18-02-1727: “een Huys met den erve Staende & Leggende op de Scheepmakers= dyk … aghter
strecken(de) aende Heer Schops poort … “ (F), 19-12-1730: “een Huys metten erve, staende &
Leggende op de scheepmakersdijk … aghterstreckende aende Heerschopspoort ...”, 29-07-1734 (blz
173): “een huys metten erve, Staande en Leggende op de hoek van de heerschopspoort aan deser
Stadts veste bij de Papetoorn ...”, “een huys metten erve, Staande en leggende aan deser Stadts
vesten, tusschen de Papetoorn, en de Catharinebrug … aan de andere Zyde de heerschopspoort ...”,
02-05-1738: “Een huys metten Erve staende ende leggende aen deser stads veste tusse de
papentoorn en Catharina Brug … aende andere syde de heerschopspoort ...”, 16-12-1746: “een huijs
met den Erve staande en de leggende Aande Dijkvest inde Heerschoppenpoort ...”, 29-04-1763: “Z
5863 + … een Huijs en erve Staande & gelegen aan de Dijkvest, in de Heer schoppen poort ...”
Heerschopspoort bij de Papentoren P&S: Heerschops” poort” (b/d Papentoorn) 1733- blz: 173Hellegat – Burgwal Ex
Hellegat – Burgwal (zie ook: Sijbrant Burgersgang) 26-04-1710: “een huijs metten erve, staende
ende leggende in 't Hellegat uijtcomende opde Burgwal ...”, 13-11-1711: “een Huijs met den erve,
staende ende leggende op de Burgwal, achter de Potte backer in t hellegat … achterstreckende tot
de Witte Lelije straet ...”, 03-05-1719: “”een huijs metten erve, staande ende leggende in 't hellegat,
uijtcomende opde burgwal … ten suijden de gang ofte poort ...”, 14-05-1723: “een Huijs metten
Erve staende & Leggende op de Burghwal, aghter de pottebacker int Helle gat … achter streckende
tot de Witte Lelije straat ...”, 24-05-1724: “een Huys metten erve, staande & Leggende in 't
Hellegat, uijtcomende op de burgwal … ten suijden de gang of poort ...”, 01-11-1726: “een Huijs
metten erve, staende ende leggende inde slijkstraet get: no 3 met een Camer daer achter staande en
leggende in 't Hellegat, uijtcomende opde Burgwal mede get: met no: 3 … “, 12-05-1728: “een
Huijs metten Erve staende & Leggende in het Hellegat uijt Comende opde Burghwal by de corte
brugh ...”, 07-08-1728: “een huijs metten erve Staende & leggende in Sekere poort genaemt het
Hellegat uytkomende opde Burgwal … aghterstreckende aende huijsen inde Kerkhofstraet ...”, 2110-1728: “een Huijs metten erve Staende & Leggende opde Burgwal, agter de Pottebacker in 't
Hellegat … aghterstrecken(de) tot de witte Lelij Straet ...”, 11-11-1729: “een huys metten erve,
staende ende leggende in't Hellegat, uytcomen(de) opde Burgwal ...”, 13-10-1731: “een huys metten
erve, Staende & Leggende in de Slijkstraet get No= 3. met een Camer daer aghter, staende &
Leggende in't Hellegat, uytkomende op de Burgwal ...”, 06-08-1733: “een Huys metten erve,
Staende en leggende in't Hellegat uytkomende opde Burg wal aende oostsyde bij de Cortebrugh ...”,
30-12-1733: “Een huys metten erve, Staande en Leggende voor aan inde Witte Leliestraat aan de
Zuydsyde … agterstrek= kende tegens 't hellegat ...”, 19-03-1734: “een huys metten erve, Staande
en Leggende in 't hellegat, uytkomende op de Burgwal ...”, 13-04-1740: “Een huys metten Erve
staande & leggende int Hellegat, uytkomende op de burg wal ...”, 21-11-1741: “Een Huys metten
Erve staande & leggende aan de Zuydzyde van de Witte Leliestraat kunnende in twee parthyen
bewoont werden … ten oosten en agterstreckende tegens t Hellegat ...”, 28-12-1748: “J 4681 …
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Een huys metten Erve staende & leggende inde sybrands Burgers gang off Hellegat uytkomende op
de Burgwal … agterstreckende aen de huy sen in de Witte Lelye straet ...”, 27-05-1761: “J 4683 …
een Huijs met den erve staende en gelegen in 't Hellegat ofte in de Sybrand = = Burgers gang,
uijtkomende op de Burgwal ...”, 21-08-1765: “J: 4680 … een Huijs en Erve Staande en geleegen in
t Hellegat uijtkomende op de Burgwal ...”
IJsbrand Burgersteeg/ Ysbrant(s) Burgersteegje anders genaamd het Hellegat – Burgwal 2205-1694: “een Huijs met den Erve, staende & leggende in Het ysbrants burgersteegje, anders
genaamt Het Hellegat, uijtcomende opde burgwal [ysbrants burgers steegje] … met een vrijen
uijtgangh doorde voorsz ijsbrand burgersteeg tot opde burgwal toe ...”(F)
Hellegat of Sijbrand Burgersgang – Burgwal 22-04-1717: “een huijs met den erve, staande &
leggende in 't hellegat ofte in de Sijbrand Burgers gang, uijtcomende opde Burgwal ...”
Hellegat – Burgwal P&S: Hellegat “ (Burgwal) 3 Mei 1719 –, Idem 1733 blz: 58 –
Hellegat – Leliestraat P&S: “Hellegat” (Leliestraat) 1733 blz: 95Hellepoort – Burgwal 10-05-1695: “een Huijs met den erve staande & leggende op de burg: wal,
in de Hellepoort ...”
Hellepoort – Schagchelstraat zie: PB
Helliuspoort – Oudegracht (Wz) over de Stoofsteeg (zie ook: PB) 03-11-1683: “Een Huijs metten
Erve staende & leggende op het beste vande oude graft, aende westsijde over de stooffsteegh: belent
Aende eene sijde de poort van do= Hellius ...”, 10-07-1692: “een Huijs metten erve staande ende
leggende opde oudeGraft over de Stooffsteegh, belent ten suijden Do. Sijmon Hellius, ten noorden
de Gangh...”, 20-05-1706: “een Huijs metten erve staende & leggende op de oude graft aende west
sijde over de Stooff steegh belent aende eene syde de poort vande Huysinge toebehooren de de
erffgen. Van do. Simon Hellius ...”, 27-02-1715: “seker gedeelte van een huijs en erve, staande &
leggende in een poort gewoonlijk genaemt Hellius Poort opde oude graft uijtcomende [in Een poort
opd' oudegr] … “, 08-01-1721: “een Camer met den Erve, staande & leggende in een poort van
oudts genaamd hellius en poort, uytkomende opde oude Graft ...”, 16-07-1729: “Een huys metten
Erve staande ende geleegen aande West Zyde vande Oude Gragt tusschen het verwulft ende de
Zuyderstraat … ten Zuyden seeke re poort genaamt de Helliuspoort ...”, “een huysje off Camer en
Erve staande & geleegen in de Hellius poort aen de West Zyde vand oude gragt ...”, 02-08-1748:
“Een huijs met den Erve staande ende leggende op de Oude gragt over de stoofsteeg, belent ten
suijdoosten de Helliuspoort … Als meede nog een huijsje inde voorschreve Hellius poort ...”, 0509-1753: “W 3351 … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de west zijde van de oude
gracht, tusschen de Boter markt en de Zuijderstraet, belent ten noorden zekere poort, van ouds ge =
= naemt Hellius poort …. Nog een Huijsje of Kamer staende ende leggende in de voorgemelde
poort ...”, 09-12-1758: “W 3352. … een Huijs met den erve, staende ende leggende in zekere poort
nu genaemt do: Hellius poort uijtkomende op de oude graft over de stoofsteeg ...”, 25-11-1762: “W
3353 … een Huijs met den erve staande ende gelegen aan de Westzijde van de Oude graft over de
stoofsteeg, belend aan de Zujd oostzijde zekere poort genaamd de Helliuspoort … Als mede nog
een Huijsje en erve in de voorschreve Hellius = = poort ...”, “W 3352 … een Huijs en erve staande
en gelegen in zekere Poort nu genaamd Ds: Hellius poort, uijtkomende op de Oude graft over de
stoofsteeg ...”
Helliuspoort – Oude Gracht O zie: PB
Helmbrekerssteeg – Poort/Vrije Poort (zie ook: PB) 18-10-1692: “Een Huijs metten Erve,
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staande & leggen(de) inde Cleijne Houtstraat tusschen de Gravinne & Helmbrekersteeghen met een
vrije Poort uijtcomende inde voorsz Helmbrekersteegh ...”, 27-04-1726: “Een Huijs metten erve
staande ende leggende in de Cleijne Houtstraet genaamd de vergulde Hantboog hebbende een vrijen
uijtgang in een Poort uijtcomende inde Hellebrekersteegh ...”, 05-04-1740: “Een Huys metten Erve
staan de & leggende in de Kleyne Houtstraat, genaamt de Vergulde Handboog, hebbende een vrije
uytgang door een poort, tot in de Helmbreeker steeg ...”, 31-01-1755: “P 3841 … een Huijs met den
erve, staende en leggende in de klijne Houtstraet, genaemd de vergulde Handboog hebbende een
vrije uijt = =gang door een poort tot in de Helmbrekersteeg ...”18-02-1755: “M 3774. … een Huijs
met den erve staende en de leggende in de Helmbrekersteeg uijtkomende in de klijne houtstraet …
ten oosten zekere poort, achterstrekkende aen het huijs van de koper genaemd de vergulde
Handboog ...”, 07-08-1766: “P 3845 .+ … een Huijs met den erve genaamd de Wenteltrap, Staande
en de gelegen aan de oostsijde van de kleijne Houtstraat, tusschen de Turfsteeg en Helmbreker steeg
… achterstreckende aan de Huijzinge van de Roomsche Kerk … midsgaders een eijgen Poorte ofte
uijtgang tot in de Helmbrekersteege, eertijds aan dit Huijs de wenteltrap behoord hebbende ...”
't Hel(le)mondsbos – Boerensteeg 14-08-1693: “een Huijs metten erve, staende & leggende inde
boere= steegh, belent ten oosten 't hellemonts bosch ...”
Helmondsteeg – Vest/Voldersgracht Ex
Hel(le)mondsteeg(je) – Keizerstraat/Nieuwe
Keizerstraat/Stadsvest/Stadswal/Vest/Vestesteeg/Voldersgracht (zie ook: PB) 28-06-1673: “een
huysie metten erve, staende ende leggende aen deser Stadts vesten, tusschen de Helmontstege ende
de vestenstege ...”, 21-04-1674: “een wel betimmert huijs metten erve staende & leggende aen deser
stadts vesten tusschen de vestenstege & het helmont steegje ...”, 18-07-1676: een huijs metten erve
staende & leggende opde Volders gracht daerde Jonge Swaan uijthangt opde hoeck vande
Helmontsteegh ...”, 01-02-1684: “een Huijs ende erve gestaen & gelegen aen deser Stadts veste
tusschen de veste & helmontsteeg ...”, 05-07-1684: “een huijs metten Erve staende & leggende inde
helmontsteeg opde hoeck vande vest … ten westen de Stadts wal … “, 08-05-1686: “een huijs
metten erve staende ende leggende inde Nieuwe keijser straet … achterstreckende tegens de
helmontsteegh ...”, 09-11-1686: “een huijs metten erve staende Ende leggende inde Helmontsteegh
opde hoeck van deser Stadts vesten ...”, “een huijs metten erve staende & leggen(de) aen deser
Stadts vesten, tusschen de Helmontsteegh & de keijserstraet ...”, 20-07-1690: “Een Huijs metten
erve staende & leggende op de vol= ders graft alwaer de Swaen uijthangt opde hoek vande
Helmontsteegh ...”, 23-05-1691: “een huijs metten erve staende ende leggende aende vest tusschen
de Helmont & de Vestesteeg ...”, 31-03-1695: “een huijs met den erve staande ende leggende opde
voldersgraft inde hellemondsteegh ...”, 09-07-1695: “een Huijs met een Camer daer achter staande
& leggende in de Helmonsteegh & op de vol: ders graft [Helmondsteeg & volders graft] ...”, 16-051696: “een Huijs met den erve, staande ende leggende inde Helmond steegh … achterstreckende
met een uijtgangh aende Stads vest ...”, 23-05-1699: “een huijs metten erve, staende & leggende
inde Helmondsteegh opde Hoek vande Stadsvesten ...”, 26-05-1699: “een Camer met den Erve
staande ende leggende mede aen deser Stads vesten tusschen de Hellemond steegh ende de
keijserstraat ...”, 01-05-1700: “een huijs metten erve, staande ende leggende opde Hoek vande
Helmondsteegh aen deses Stadsvesten, met een Camer metten erve daer achter aen die apart
verhuijrt werd, sijn in en uijtgangh hebbende inde vern: Helmondsteegh ...”, 09-04-1704: “een
Camer met den erve, staande ende leggende aende Stads Vesten tusschen de Helmondsteegh & de
keijserstraet ...”, 14-05-1707: “een huijs metten erve, staende & leggende aende Stads vesten, bijde
Helmondsteeg, hebbende desen Huijse een bruijkwaer in de gang, uijtcomen(de) aen(de) voorsz
Stadsvesten … “, 31-03-1708: “een huijs metten erve, staende & leggende in de Helmondsteegh …
die een bruijkwaer Heeft in d' uijtgang aende Stads Vesten, achter streckende aende boerepoort ...”,
09-05-1715: “een huys met den erve staende ende leggende op de voldersgraft opde hoek vande
Helmondsteeg ...”, 09-08-1715: “een huijs met den erve, staende & leggende in de Helmond steeg
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op de Hoek vande Stads vesten ...”, 04-05-1717: “een Huys metten Erve staende & Leggende aen
deser Stadts Vesten tusschen de nieuwe keyser straat en Hellemond steegh ...”, 27-09-1721: “een
Huijs met den Erve staande & Leggende inde helmondsteegh uijtcomende op de Volders graft …
agterstreckende tegens de brille Poort ...” (F), 22-07-1722: “een Huijs metten Erve, staande ende
Leggende aen deser Stads Vesten, tusschen de nieuwe keijserstraet & de Helmond steegh ...”, 1512-1722: “Een Huys met den erve, staande & leggende aen deser Stads vesten tusschen de veste en
Helmont stegen ...”, “een Huijs met den erve, staende ende leggende aen deser Stads vesten
tusschen de veste en Helmond stegen ...”, 15-03-1724: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende op de hoek vande Helmondsteegh aan deser Stads vesten ...”, 22-08-1724: “een huijs
metten erve staande & Leggende aande Vest bij de Helmondsteegh ...”, 24-04-1726: “Een huijs
metten erve, staande ende leggende in de Helmondsteegh ...” 01-05-1726: “Een Huijs metten erve,
staande ende leggende opde voldersgragt … ten suijden de Helmond steegh ...”, 22-03-1727: “een
Huys metten erve Staende & Leggende op de volders Gragt op de hoek vande Helmond Steeg ...”,
02-02-1764: “W 3137. … een Huijs en(de) erve Staande & gelegen in de Helmontsteeg
uijtkomende op de Voldersgraft ...”, 02-02-1764 [1765]: “W 3137. … een Huijs en(de) erve Staande
& gelegen in de Helmontsteeg uijtkomende op de Volders graft ...”
Helmondsteeg 07-05-1698, 28-04-1700, 31-07-1715, 24-08-1720 o.a. zie: Boerenpoort –
Stadsvest/Vest
Helmondsteeg Nz – Gang 29-04-1712: “Een huijs met den erve, staande ende leggende aende
noordsijde vande Helmondsteegh [Helmontsteeg] … streckende aen sekere gang ...”
Helmondsteeg – Gang van Paulus Michielsz 11-08-1674: “een Camer metten erve daerse op staet
gestaen & gelegen inde Helmontsteegh, belent ten noorden de gangh van paulus michielsz ten
oosten ...”
Helmondsteeg hoek Kattensteeg 12-05-1731: “Een huys metten Erve Staande & leggende inde
Helmontsteegh op de hoek vande Catte steeg met nog een Woning int goosegat welk in drie partyen
bewoond werd belent t huys in de hondesteeg ...” (F), 18-12-1733: “een huys met ten Erve staande
en leggende in de Helmondsteegh op de hoek van de Cattesteeg met nog een Woningh int Cattegat
welk in drie parthyen bewoond werdt belent t huys in de hondesteeg … “, 24-02-1746: “Een Huijs
met den Erve staande ende leggende in de Helmondsteegh op de hoek van de Catte steegh met nog
een Wooning in 't Cattegat welk in drie partijen bewoond werd ...”
Helmontsteeg O zie: PB
Helmondsteeg P&S: Helmondsteeg” 1 Juni 1719Helmondsteeg hoek Kattensteeg en Kattegat P&S: Helmondsteeg” (hoek Kattesteeg en Kattegat)
1733 blz : 91 –
Hemelpoort 30-10-1751: “Een Huijs met den Erve, staande ende geleegen in de kleijne houtstraet
aende westzijde, genaamt den Eegel … agterstrekkende aen de Huijzen op de Oude gragt en in de
Heemelpoort ...”, 12-03-1744: “P 3875 … de helfte in een huys metten Erve staande ende Leggende
inde Kleyne Houtstraat over de Gravinnesteeg … agterstreckende aan de Heemelpoort ...”
Hemel(s)poort – Schagchelstraat (zie ook: PB) 18-04-1690: “Een huijs metten Erve staande &
leggende inde Schachelstraat genaemt de Cam … en aende Hemelpoort ...”, 06-08-1692: “een
Camer metten erve staende ende leggende inde hemels poort uijtcomende inde schachelstraet get:
no: twee ...”, 13-08-1692: “een Camer metten erve staende & leggende inde Hemels poort
uijtcomende inde schachelstraet get: no: 1 ...”, 13-08-1710: “een huijs met den Erve Staende en
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Leggende inde Hemels poort uijtcomende inde Schaggel straat ...”, 30-05-1714: “2 Camers staende
naest den anderen in de Hemelspoort uijtcomende in de schacchelstraet … tennoorden de gemene
plaets … ten westen de poort ...”, 06-08-1721: “Een Huijs met den Erve staande & Leggende inde
Cleijne houtstraat … Hebbbende dit Huijs een vrijen uytgangh doorde Hemels poort tot inde
Schacchelstraat ...”, 25-11-1721: “Een Huijs met den Erve staende ende Leggende inde Hemels
poort, uijtcomende inde Schachelst(raa)t ...”, 26-09-1722: “... ten westen off aghterstreckende aen
de Huijsingen, staende in de Hemels poort uytkomende in de Schaggel straet ...”, 01-05-1726: “Een
Huijs met den erve staande Ende Leggende inde Schacchelstraet, op de hoek vande Hemelspoort
belent ten suijden deselve Poort ...”, 25-05-1726: “een Camer Metten Erve Staende ende Leggende
inde Hemelpoort uytkomende inde Schagelstraat ...”, 13-05-1735: “een huysje ofte twee Camers
metten erve, staande en de leggende in de Hemelspoort uytkomende in de Schaggel = straat ...”, 1510-1763: “q 3898 … een Huijs en erve, Staande en gelegen aan de Oostzijde van de Schagchelstraat
bij de Oude graft … achterstreckende aan de Hemelpoort ...”
Schaggelstraat Hemelspoort zie: w.i.
Hemel(s)poort of vanouds genaamd Bartholomeus de Gortersteeg – Schagchelstraat 27-041695: “een huijs met den erve, staande & leggende in de schachelstraet opde Hoek vande Hemels
poort ofte van outs genaemt bartholomeus de gortersteegh … een Camer met den erve daerse op
staet, achter het voorsz huijs gelegen, staende in de voorsz poort ofte steegh uijtgaende inde voorsz
schachelstraet ...” (F), 12-04-1713: “een huijs met den erve staende Ende leggende in de
Schacchelstraet opde Hoek vande Hemels poort ofte van outs genaemt de bartholo meus de
gortersteegh die ten suijden nevens desen huijse is gaande … En dan nogh een Camer metten erve,
daerse op staet achter het voorsz huijs gelegen, staende in de voorsz poort ofte steegh uijtgaende in
de voorsz schacchelst(raet) … “ (F)
Hemel- en Helspoort – Schagchelstraat Oz P&S: Hemel en Hels = poort (Schagchelstraat)
oostzijde
Hendrik Tiellandshofje O zie: PB
De Hengst – Kruisstraat 21-05-1728 zie: Lange Margarethastraat – Gang
Hengstepoort – Lange Margarethastraat Ex
Hengstepoort – Lange Margarethastraat (Oz) (zie ook: PB) 07-02-1753: “B. 647. … Een Huys
met den erve staende ende leggende aan de oost zijde van de Lange Margariete straet op de hoek
van de Hengste poort ...Actum den 7e: Februarij 1753” (F) 12/07/2019 10:38
De Witte Hengst – Kruisstraat over de Nieuwe Kruisstraat 12-04-1758: “C 700 … een Huijs en
erve zijnde een broodbakkerij, staende ende leggende in de kruijsstraat over de nieuwe Kruijsstraet,
genaemt de Witte Hengst : Met een kamer daer achter die apart verhuurd werd en haer uijtgang
heeft door de gang inde Margariete straet … “
De Witte Hengst – Lange Margarethastraat – Poort 17-11-1728: “een Camer metten erve,
Staende & leggende in sekere poort uytcomende in de Lange margrietestraet agter 't huijs genaemt
de witte Hengst ...”
Henne(n)poort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Eerste Nieuwe- of Herengracht 31-05-1697: “een huijs met den erve staande & leggende opde
eerste nieuwe ofte Heeregraft ...”
145

Eerste Nieuwe Herengracht hoek Kraaienhorstergracht
Herenhek PB zie: Heerenhek
Herenstraat P&S: “ Heerestraat “ is dat dezelfde als Bartelj straat ? 15 Nov 1594 pag: 253 Vo=
Herenstraat – Kamperbreesteeg 11-05-1685: “1/4 part in een Camer metten erve staende &
leggende inde Camperbreesteeg … 't welck in 2 partijen wert bewoont … belent ten oosten &
noorden de Heerestraet ten zuijden de waterrotten thuijn ...”
Herenbestrate Wagenweg buiten de Grote Houtpoort 11-04-1688: “Een Hoffstee lants gelegen
buijten dese Stad … buijten de Groote Houtpoort aende westsijde vande Heere bestrate Wage wegh
van outs genaemt de stene muijr ...”
Heren- of Sint Jansweg even buiten de Nieuwe- of Kennemerpoort aan de (Stads)Singel 12-021698: “een huijs metten erve … staende & leggende opde hoek vande Heere ofte St: jans wegh
Even buijten de nieuwe ofte kennemerpoort Aande Cingel, belent ten noorden & achterstrec= kende
aende blomcool, ten suijden de Stads Cingel ...”
Gang van Hercules Moens – Stadsvest bij de Oude Doelstraat 02-01-1640: “Een huys metten
Erve staende ende leggende aen deser stadts vesten byde Oude doelstraet, Belent aende oostsyde
den ganck van harcules Moens ...Actum den tweeden January anno xvjc. Veertich”
Gang van Hercules Moensz – Stadsvest tussen de Raam- en Sint Annastraat 05-11-1686: “een
huijs metten erve staende ende leggende aen deser Stadts vesten tusschen de raem & St: Anna straet
belent aende eene sijde de gangh van hercules moensz ...”
Herenstraat – Barteljorisstraat Oz/Smedestraat 30-11-1763: “A: 105 + … Een Huijs en Erve
staande en leggende aan de oost – zyde van de Battejorisstraat aan de hoek … aan de Noordzijde de
Heere straat, agterstrekkende aande smeedestraat ...”
Heren- of Oude Kruisweg 10-07-1734 zie: De Delft
Hofje van Cornelis van der Heijden – Kraaienhorstergracht 16-02-1704: “een Huijs metten
erve, staande & gelegen opde CraijenHorstergragt, belent ten suijden 't hofgen van Cornelis vander
Heijden ...”, 17-05-1718: “een Huys en Erve staende & Leggende opde Craijen horstergraft belent
ten suijden t Hofje van Cornelis vander Heijde ...”
Hoedenmakerspoort – Anegang zie: PB
Brouwerij het Hoefijzer 07-06-1684, 06-05-1702, 21-04-1708 zie: Rave(n)steegje
Brouwerij het Hoefijzer – Ravensteegje 12-01-1704: “een huijs metten erve staende & leggende
in 't Ravensteegje, belent aende eene zijde 't Witte bierhuijs vande brouwerije Het hoeffijser ...”
Hoefijzersgang – Klerksteeg 01-05-1722: “een huys Met den Erve Staande & Leggende in de
Hoeff ijsers gangh, uytkomende in de Clercq steeg ...”, 07-08-1742: “G 1594 … Een Huys metten
Erve staande & leggende in de Hoefysersgangh uytkomende inde Clercqsteegh ...”
Hoefijzerspoort – Klerksteeg Ex
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Hoefijzerspoort – Klerksteeg (zie ook: PB) 21-02-1721: “een huijsje off Camer metten Erve
staande ende Leggende inde hoeffijsers poort uijtkoo mende inde Clercq steegh”, 04-05-1731: “een
huijs metten erve, Staende ende leggende in de Hoefyserspoort, uytkomen(de) in de Clercq steegh
...”, 22-10-1745: “een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de Hoeffijsers poort,
uijtkoomende in de clerksteeg ...”
Hoefijzerspoort – Valkensteeg 27-01-1734 (blz 105vo): “een huys metten erve, Staande en
leggende in de valkesteegh … aghterstrekkende aen de huysen inde hoefysers Poort ...”
Zaksteeg anders genaamd Hoefijzerspoort – Klerksteeg 11-08-1745: “Een Huys metten Erve
staande en leggende in de saksteeg anders genaamt de Hoefyserspoort uytkomende in de
Klercqsteegh ...”
Hoefijzerspoort – Valkesteeg P&S: Hoefijzerspoort (Valkesteeg) 1733 blz: 105- Vo=
Hoefijzerpoort of -steeg – Klerksteeg O zie: PB
Hoefijzersteeg – Klerksteeg zie: PB
Hoefijzersteeg 09-01-1717: “een Camer met den Erve, staande & leggende in de Hoefijsersteegh
...”
Hoefijzerssteeg – Klerksteeg 17-05-1743: “G 1596 … Een huijs met den Erve staande ende
leggende inde Clercq steeg aande Oostsyde synde van ouds geweest een broodbakkery genaamt de
drie Suure Roggen brooden met nog een huijsje inde hoefyserssteeg dat Apart verhuurt wert belent
ten Zuijden de Hoefyserssteeg ...”, 15-02-1754: “G. 1596 … een Huijs met den Erve staende ende
leggende in de Clercqsteeg aen de oostzijde, geap= =proprieert tot een Broodbakkerij, genaemt de
drie Zuure roggenbrooden met nog een Huijsje in de Hoefijzersteeg ...”
Hoefijzer- of Zaksteeg - Valkensteeg 26-01-1706: “een Huijs metten Erve staende & leggende
inde Valckesteegh mett een Camer en erve daer achter uijt Comende inde Hoeffijsser off Sack
steegh ...”, 15-08-1709: Een huijs met den Erve, staande ende leggende in de Valckesteegh met een
Camer en erve, daer achter uijtcomende inde Hoeffijser ofte Saksteegh … achterstreckende aen de
voorsz Saksteegh ...” (F)
Hoefijzersteegje 02-05-1708 zie: Boonhofje – Klerksteeg
Hoefijzerssteegje – Klerksteeg (Nz) 29-04-1679: “Een sterck welbe timmert Huijs metten Erve
staende ende gelegen aende Noortsijde vande klercksteegh 't welck in twee partijen bewoont wert
… ten westen het Hoeffijsersteegje ...”, 02-12-1712: “een huys metten erve, 't welk in 2 partijen
werd bewoond, staende ende leggende in het beste vande Clercq steeg op de Hoek van 't
hoeffijsersteegje … achter streckende aande Brouwerije vant Hoefijser ...”,24-04-1728: “een Camer
metten erve Staende & Leggende in 't hoef ijsers steeghje uijtcomende in de Clercqsteeg ...”, 14-051737: “een huys metten erve, staande en Leggende in de Clercq steegh, genaamt de Drie Suure
Roggen Brooden, en Een huysje in't hoef ysers steeghje ...”, 06-05-1739: “een huys metten erve,
Staande ende Leggende inde Clercqsteegh, op de hoek van 't hoefysers steegje … agterstrekkende
aande Brouwerije van 't hoefyser ...”
Hoefijzersteegje – Koudenhorn zie: PB
Hoefijzersteegje – Valkensteeg 09-02-1678: “een huys met den erve, staande en(de) Leggende
inde valckesteeg … ende ten zuijden de gang, genaemt het hoefysersteegje ...”, 21-06-1707: “een
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Huijs metten erve, staende & leggende in de Valckesteegh uijtcomende in t Hoefijsersteegje
werdende in 2 partijen bewoont .. achterstreckende ten suijden de gangh ge= naemt Het
Hoefijsersteegje ...”, 02-05-1708, 14-06-1710: “een huijs metten erve staande & leggende in de
Valkesteegh uijtcomende int Hoefijsersteegje … achterstreckende aent selve Hoefijsersteegje ...”
Zaksteeg anders genaamd de Poort van 't Hoefijzer of 't Voogdensteegje 01-06-1715: “een
Huijs met den erve, staande ende leggende in de Saksteegh, anders genaemt de Poort van 't
Hoeffijser ofte 't Voogden steegje, belent aande eene sijde de Brouwerije vant Hoefijser
[Hoefijsersteegje] ...” (F)
Hoefijzersteeg of Voogdensteegje P&S: Hoefijzersteeg, of Voogdensteegje “ belend a/d Brouwe rij
van het Hoefijzer 1 Juni 1715Hoerensteegje thans Minderbroederssteeg P&S: Hoeresteegje= thans Minderbroederssteeg 5 Dec
1575 – pag 154 vo= –
Hoerensteegje of Minnebroerstraatje P&S: Hoerensteegje of Minnebroer = straetgen = 4 Juni 1592
– pag 144 –
Het Hof van Brabant – Kruisstraat/Lange Margarethastraat – Eigen Gang/Poort 08-07-1682
(blz 131v-132v): “... vercoopt Jan Arents Hensbroeck & Willem marcusz pampe een huijs met den
Erve Staende & leggende in't beste vande Cruijs straet [X:Straet] van outs & nogh heden genaemt
het hoff van brabant bewoont werdende in drie pertijen … ten suijden de eijgen gangh deser
huijsinge … moeten gedogen de bruijckwaeren in deselve poort … achterstreckende aende
huysinge uijtcomende inde lange margrietest(raet): … “ (F), 08-05-1686: “Willem Marcusse Pampe
salemr: & Claes Schoute … Trijntie Willemsz put … Jan arentsz hens broeck … Jan van Eijck
wijncoper een huijs metten erve staende ende leggende inde X straet binnen dese Stad van outs
genaemt Het hoff van brabant … ten suijden de gangh dese Huijsinge & mr. Wouter van leenen
achterstr= tegens de huijsinge vande lange margrietrestraet … … d oude brief in dato den 8e: Julij
1682 [08-07-1682] ...” (F), 30-12-1693: “Een Huijs met den erve, staande ende leggende inde
Cruijs- straat binnen dese Stad, van outs genaamt Het hoff van braband … ten suijden de gangh
deser Huijsinge … achterstreckende tegens de Huij singe van de Lange margrietest(raet) ...” (F)
Het Hoff van Brabant/'t Graeff Meijnderssteegje – Kruisstraat/Margarethastraat 16-05-1698:
“... aen Pieter de ruijter een huijs metten erve, staande & leggende in de Cruijsstraet, van outs ge
naamt het hoff van braband belent aende eene sij de 't graeff meijnderssteegje aende Andere sijde
achterstreckende met een vrijen uijtgangh tot in de margrietest(raet) … “ (F)
Het Hof van Holland 06-06-1722 zie: Bullemanssteeg – Warmoesstraat
Poort van 't Hof van Holland 01-12-1728: “een huys metten erve Staende & leggende in de
Anegang van outs genaemtde Swarten hondt … aghterstreckende aende poort benevens 't hof van
Holland, sijnde de uytgang in deselve poort ...”, 13-03-1744: “IJ 4382 … Een Huys metten Erve
staande & leggende inde Anegang van ouds genaamt den swarten Hondt … agterstreckende aande
poort benevens t Hoff van Holland dit huys heeft een vryen uytgang inde poort van het Hof van
Holland ...”
Hof van Hollandspoort – Warmoesstraat zie: PB
Het Hof van Oost Indië 18-07-1708 zie: Bijlspoort – Koudenhorn, 29-05-1717 zie: Bijlspoort
Hofmanslaan buiten de Kleine Houtpoort 11-05-1678: “Een thuyn … gelegen buyten de Cleine
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Houtpoort … inde Hoffmans laen ...”, 01-03-1679: “een schone wel beplante thuyn … ende versien
met een braeff thuynhuysie staende & gelegen buyten de Cleijne hout poort tusschen den hout en 't
sparen in hoffmans laen ...”, 01-10-1681 zie: Spijkermakerslaan buiten de Kleine Houtpoort ,1803-1682: “... leggende buijten de Cleyne Houtpoort … inde hoffmanslaen ...”, 01-04-1690: “een
thuijn mette huij= singel & plantagien … staande ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort …
inde hoffmans laen … “
Hofmanslaan – Kleine Houtweg O (blz 127): Hofmanslaan, aan den Kleinen Houtweg (1656)
Hofstraat (zie ook: Rottegat)
Hoge Vest tussen Raamgracht en Raamstraat 05-01-1760: “T 2533 … Nog een Huijs en erve
gelegen aen de hooge Vest, tusschen de Raemgraft en Raemstraat ...”
Hoge Vest tussen Grote Hout- en Raampoorten P&S: “Hooge Vest “ tusschen Gr: Hout= en
Raampoorten) 28 april 1714
Poort van Jan van Hogenhoek 17-01-1640 Margrietenstraat
Holifernuspoort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Brouwerij de Hollandse Tuin 10-02-1680 zie: De Bisschop – Achter- of Dijkstraat – Gemene
Gang
Hondenkoopsteeg – Poort 24-06-1721: “een huys metten Erve, staande ende leggende in de Honde
Coopsteegh belent aende eene syde een Poort ...”
Hondenkoopsteeg – Hagestraat 18-12-1675: “een Huijs metten erve staende & leggende jnde
hagelstraet uijtcomende jnde Honde koopsteegh genaemt het Compas met een vlas brakerije daer
achter … “
Hondenkoopsteeg P&S: Hondecoopsteeg 1 Dec 1569 pag: 84 Vo
Hondenkopersteeg O (blz 135): Hondenkoopersteeg (later Honden-steeg en thans St.
Anthoniesteeg)
Hondensteeg Ex zie ook
Hondensteeg (zie ook: Gang (of Poort) van het Beleg van Haarlem, Belegspoort, Blikspoort,
Stratenmakerspoort, Vossenpoort, Vijfhoekspoort)
Hondensteeg (zie ook: PB en PB-Ov)
Hondensteeg – Achter- of Dijkstraat 07-12-1728: “een huijs metten erve Staende & leggende in
de agter of Dijkstraet op de hoek van de honde Steeg, met drie huijsjes of wooninghjes daeragter ...”
Hondensteeg – Gang 04-01-1640: “een huys metten erve staende ende leggende Jnde honde steech
met den eygendomme vande ganck … den Vierden Januarij anno xvjc. negenendertich”
Hondensteeg – Gemene Gang 04-12-1720, 01-12-1744 zie: Stratenmakerspoort
Hondensteeg – Gemene Gang of Poort 12-03-1681: “een Huijs met den Erve staende ende
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gelegen jnde Hondesteegh twelck jn twee parthijen bewoont wert getekent met no 5 … aende
andere sijde de gemeene gangh ofte poort ...”, “Een Huijs ofte Camer staende jnde voorsz gangh
achter de voorenstaende huijsen getekent met no 6 … achterstreckende Aen't belegh van Haerlem
… “, “een Huijs ofte Camer staende jnde gangh achter de vooren staende uijtcomende jnde
hondesteegh getekent met no: 7 belent aen beijde seijden en achter aen't beleg van haerlem … “
Hondensteeg Gang/Gang of Poort/Gemene Gang/Gemene Gang of Poort/Poort 24-05-1681:
“een huijs metten Erve staende ende gelegen jnde hondesteegh mette uijtgang doorde poort tot jnde
hagelstraet … aende Andere zijde de gewesene Brouwerije vande vijffhoeck ...”, “een Huijs ofte
Camer getekent met no: 4 staende & gelegen in een gangh uijtcomende jnde hondesteegh belent
aende eene sijde het belegh van haerlem ...”, 05-02-1686: “Een huijs metten Erve staende ende
gelegen inde Hondesteegh 'twelck in twee partijen bewoont wert … aende andere sijde de gemene
gangh ofte poort ...”, 05-05-1696: “een Camer met den erve staande ende leggende in sekere gangh
ofte poort uijtcomende inde Hondesteegh ...”, 23-01-1697: “een Huijs & twee Camers staande ende
leggende achter den anderen in de Hondesteegh heb= bende een vrijen bruijkwaer in de gangh ...”,
05-05-1699: “een Camer met den erve, staande & leggende in sekere gang ofte poort uijtcomende in
de Hondesteegh ...”, 03-05-1704: “een Camer met den erve, staende & leggende in sekere gangh
uijtcomende in de Hondesteegh, waer in desen Camer een vrijen bruijkwaer & uijtgangh is
hebbende ...”, 06-05-1710: “een Camer metten erve in sekere gangh uytcomende inde Hondest …
ten noorden de poort vant belegh van Haerlem ...”, 02-05-1711: “een Camer met den erve, staande
ende leggende in sekere gangh uijtcomende in de Honde steegh … en achterstreckende aen(de)
gemeene gangh ...”, 06-05-1711: “een huijs met den Erve, staande ende Leggende in de Honde
steegh, werdende in 2 partijen bewoond … achterstreckende aan de Gemene gangh, mette
gemeenschap van de poort ...”, 20-06-1711: “een Camer met den erve, staende en leggende in een
gemene gangh uijt comende in de Hondesteegh … achterstreckende aent belegh van Haerlem [in
een gang inde Hondesteeg] ...”, 16-11-1712: “een Camer met den erve, staende Ende leggende in de
gemene gang uijtcomende in de Hondesteegh ...”, “een huijs met den erve, staende & leggende in
de Honde steegh belent ten westen de gang, ten oosten een gemene gang ...”, 09-01-1715: “een
huijs en twee Camers, staande ende leggende achter den anderen in de Hondesteeg, hebbende een
vryen bruijkwaer in de gangh … achter streckende aen sekere poort ...”, 17-03-1723: “een Camer
met den Erve, staande & Leggende in een gemene gangh uijtcomende in de Hondesteegh …
achterstreckende aen 't belegh van Haerlem … [Hondesteegh in Een gangh]”, 08-03-1724: “een
Huijs metten erve, staande & leggende in de hon desteegh, belent aende oostsijde de poort vant
belegh van Haerlem, aende zuijtsijde de Honde steegh ...”, 27-11-1762: “K 5053 … een Huijs met
den erve staande en gelegen in een gemeene gang, uijtkomende in de Honde = = steeg ...”, 18-011764: “K 5051 + … een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Hondesteeg, belend aan de
eene zijde zekere poort ...”
Hondensteeg poort zie: w.i.
Het Hoofd van Holofernus – Witte Herenstraat – Poort of Gang (15)-01-1681 [15-06-1680]:
“een huijs metten Erve staende & leggende jn seeckere poorte ofte gangh uijtcomende jnde witte
heeresteegh, naest het Hooft van Holofernus, geteeckent no: 4 … “
Hooimarkt – Gemene Poort tot op de Burgwal 11-08-1674: “een huijs metten erve staende &
leggende opde hoijmart hebbende sijn uijtgangh doorde gemene poort tot opde Burgwal ...”, 20-011682 [1683]: “een Huijs metten Erve staende ende leggende opde hoijmarckt hebbende sijn
uijtgangh doorde gemene poort tot opde Burgwal … ten oosten de gemene poort alwaer dat de
Coperse nade Cattesteegh … haer vrije uijtgangh oock sal mogen Hebben ...”
plaas van hope zie: w.i.
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Hortus Medicus – Kraaienhorsterstraat (of Reekhuizen) (o.a.) 13-07-1718: “een huijs met den
erve staande ende leggende in de kraijenhorsterstraet … achterstreckende aende Hortus medicus
...”, 28-10-1722: “een half huijs met den erve, staande & Leggende in de Craijenhorsterstraet …
achterstreckende aande Hortus medicus ...”, 21-12-1742: “Een Huys metten Erve met een Ka(mer)
daar agter staande & leggende inde Crayenhor sterstraat … agterstreckende aan de Hortus Medicus
...”, 15-11-1766: “B V: 6511. … een Huijs & Erve staande en geleegen in de Kraijenhorsterstraat of
Reekhuijzen … agterstrekkende aan de Hortus Medicus ...”, 29-01-1767: “B V 6511.+ … een Huijs
en erve Staande & geleegen in de Kraijenhorster = = straat of Reekhuijzen … achterstreckende aan
de gewezene Hortus Medicus ...”
(Jan) Houthouwer(s)poort – Breestraat bij het Spaarne 01-05-1714: “een huijs met den erve,
staande ende leggende in de breesteegh bij het Sparen, belent aende eene Syde Jan Houthouwerp:
… achter streckende aen deselve Houthouwersp: … “ (F)
Het Houtje – Achterstraat (zie ook: PB) 15-03-1727: “een Huys metten erve staende & Leggende
in de Aghterstraet … ten noorden seekere gang genaemt het Houtie ...”
Het Houtje – Achterstraat P&S: Het Houtje = (Achterstraat)
Houtmarkt – Poorten zie: PB
De Houttuin – Kerkhofstraat 24-12-1687: “Een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
kerckhoffstraet belent aende eene sijde de Houtthuijn ...”
Houttuinsteeg – Burgwal 24-12-1677: “een huys met den erve staende ende leggende op de
Burghwal op de hoeck van Houttuijn steegh alwaer dit huijs een uijtgangh in heeft welcke steegh
desen cooper met een gecante klinckert sal moeten beleggen ...”, 16-07-1681: “een Camer met den
Erve staende & leggende staende ende gelegen int houttuijnsteegh … uijtcomende opde burg wal
...”, 08-05-1683: “twee Camers metten Erve die ingewaijt sijn Staende ende leggende inde
Houttuijnsteegh ...”, 13-02-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
Houtthuijnsteeg uijtcomende op de burgwal wordende in twee parthijen gewoont belent ten oosten
Het oosterse kerckhoff ...”, 14-05-1689: “Een huijs metten erve staende & leggende inde Hout
thuijnsteegh uijtcomende opde burgwal ...”, 04-03-1690: “Een Huijs metten Erve staande &
leggende inde Houtthuijn steegh uijtcomende opde burgwal, 'twelck in 2 parthijen wert bewoont …
belent ten oosten Het oostersche kerckhoff ...”, 10-12-1694: “een Camer met den erve, getekent no:
3, staande ende leggende inde Hout thuijnsteegh uijtcomende opde burgwal ...”, 07-01-1696: “een
huijsje met den erve staande & leggende in de Hout thuijn steegh uijtcomende opde burgwal ...”,
26-05-1699: “een huijs met den Erve staande en leggende inde Hout thuijn steegh uijtcomende op
de burgwal … “, , 01-08-1721: “een huijs met den erve Staande en de Leggen de inde
houttuijnsteeg uijtkomende opde burgwal ...”. 16-05-1722: “Een huijs metten Erve staande ende
Leggende inde houttuijn steegh uijtcomende op de Burgwal … streckende aande Huijsen inde
kerckhoffstraat ...”, 20-07-1730: “een huys metten erve, Staende ende Leggende inde
Houttuynsteeg, uytkomende opde Burgwal … aghterstreckende aen de Huysen van de Kerkhof =
Straet ...”
Houttuinsteeg – Burgwal – Gang , 06-01-1691: “een huijsje metten erve staende & leggen(de)
inde Hout thuijn steegh uijtcomende op de burgwal … & ten suijden de gang ...”, 03-04-1723: “Een
Camertie met den erve, staande & leggende in de houttuijn steegh, uytcomende op de Burgwal …
ten suijden de gang ...”
Houttuinsteeg P&S: Houttuinsteeg = 1733 – blz: 109 – Vo
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Houttuinstraat – Burgwal Ex
Houttuinstraat – Gang (van Jan Pietersz) 14-04-1674: “de helfte van een huijs & erve staende &
gelegen Jnde Hout Tuijnstr : … achterstreckende aende gangh vande voorn: Jan pietersz ...”
Houttuinstraat – Burgwal – Poort/Poort of Gang 07-05-1721: “een huijs met den erve met een
poort daer besyden, staende ende Leggende opde burgwal en uijtkomende met een poort of gangh
inde houttuijnstraat … “, 09-03-1765: “J: 4714 … een Huijs en Erve, Staande en geleegen op de
Burgwal uijtkomende met een Poort of gang in de Houttuijnstraat … agterstrekkende aan de
Huyzen in de Houttuijnstraat ...”
Houttuinsteeg of Pottebakkersgang/-steeg – Burgwal 11-01-1710: “een Huijs ofte Camer met
den erve, staende ende leggende op de burgwal in de Houttuijnsteegh ofte Potte backers steegh
[Houttuijn off Potte backers steeg opde Burgwal ...”, 27-05-1711: “Twee Camers staande ende
Leggende neffens den anderen op de Burgwal in de Houttuijnsteegh off anders genaemt de Potte
backers gangh ...”, 31-01-1716: “... nog twee Camers, staande ende leggende neffens den anderen
opde Burgwal, in de Houttuijnsteeg of anders genaemt de Potte backersgang ...”, 31-01-1725: “2
Camers nevens den anderen, staande ende leggende in de houttuijn steegh, of an ders genaemt de
Potte backers gang uijtcomende op de burgwal ...”(F)
Houttuin- of Kerkhofstraat – Burgwal 23-12-1738: “Een huijs & Erve staande & Leggende inde
Houtthuijn off Kerkhoffstraat uijtkomende op de Burgwal … uijt= komende met een vrye uijtgang
inde potte backers poort ...”
Houttuin- of Pottenbakkersteeg – Burgwal P&S: Houttuijn of Pottebakkersteeg = (Burgwal) 11
Januari 1710.
Izaak de Volderspoort – Breesteeg 09-08-1673: “Twee Camers met haer erven staende &
leggende jn Jsack de Volders poort uijt comende jn de Breesteech ...aen d' andere sijde Het
Werckhuijs deser Stadt ...”, Izaak de Voldersgang – Bredesteeg 08-05-1680: “een Camer metten
Erve staende & leggende in ijsaack de Voldersgangh uijtcomende jnde bredesteege … aende
oostsijde Jan de volders erff genamen achterstreckende tegens 't werck huijs ...” (F) 03/07/2019
10:57
Isbrand Burgerpoort/-steeg zie ook: IJsbrand Burger(s)poort/-steeg
Isbrand Burgerspoort – Burgwal 09-02-1697: “een Camer gelegen opde burgwal in Jsbrand
burgers poort ...”
Isbrand Burgersteeg – Burgwal 19-08-1718: “een Huys met den erve Staande & Leggende Jn de
Jsbrant Bur gersteegh, uijtcomende op de Burgwal, getekent No= 0, belent aan de oostzyde Sijbrand
gerrits … agterStrekkende aan de Huijsen van de witte Lelij, off Slick straet ...” (F)
IJsbrand Burgersgang – Burgwal P&S: IJsbrand-Burgers= gang” (Burgwal) 17 Juni 1713,
IJsbrandbur-gersgang “ (Burgwal) 1733 blz: 112 – Vo=
Jacob Jansenstuin – Scheepmakersdijk O zie: PB
Jacobspoort – Hagestraat zie: PB
(Sint) Jacobstraat – Gang zie: PB
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Jacobijnepoort – (Zijlstraat) zie: PB
Jacobijnestraat – Poort Ex
Jacobijnestraat (zie ook: PB)
Jacobijnestraat – Gemene Poort/Gemene Plaats 08-05-1726: “een huys metten erve, staande &
leggende in de Jacobijnestraet … ten oosten de gemene poort, achter streckende aen de gemeene
plaets ...”
Jacobijnestraat bij de Jacobijnebrug – Plaats of Poortje 24-01-1753: “V. 4265. … Een Huijs
met den erve staande ende leggende in de Jacobijne straet bij de Jacobijnebrug … agterstreckende
tegens zeekere Plaats of poortje, uijtkomende in de gang, die weder uijtkomt op de Oude gragt, door
welke plaats of poort en gang dit huijs een uijtgang heeft ...”
Jacobijnestraat Zz bij de Nobelstraat – Gemene Gang 17-04-1755: “V. 4233 … een Huijs met
den erve staande en de leggende aen de Zuijdzijde van de Jacobijne straet, bij de Nobelstraet …
achter strekkende aen de gemeene gang ...”
Jacobijnestraat Nz het derde beoosten de Nobelstraat – Gang 19-06-1762: “V 4259 + V 4260 +
...een Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de jacobynestraat het derde be oosten
de Nobelstraat, belend aan de oostzijde de gang ...”, “Nog een Huijs en erve staande en gelegen in
gemelde gang … “
Jacobijnestraat – Poort van Philip Hendrix 07-05-1732: “een Huys metten Erve Staande &
leggende in de Jacobynestraat … ten westen de Poort van Philip Hendrix agterstreckende aen de
Beek ...”
Jacobijnestraat bij de Nobelstraat – Gang14-05-1723: “een Huijs metten Erve staende &
Leggende inde Jacobpijne straat in seeckere gangh by de nobelstraet … [Jacobijnest in Een gangh]”
Jacobijnestraat hoek Nobelstraat – Poort/Vrije Uitgang 19-02-1715: “een Huijs met den erve,
staande ende leggende in de Jacobijnestraet, opde Hoek vande nobelstraet, die onder den Huijse
gaande aende Westsijde, in welcke straat desen huijse met een Poort ook een vrijen uijtgang Heeft
...”
Jacobijnestraat bij de Oudegracht – Gemene Plaats 20-11-1751: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de Jacobijnestraet bij de oude gragt Met nog Een Nieuw Pakhuijs agter het
voorschreve Huijs en uijtkomende over een gemeene Plaats door een breede gang tot op de Oude
gragt naast het bonte Kalf … Agterstreckende aan de Beek ...”
Jan Baltensgang – Grote Houtstraat 22-01-1687: “Het achterste Huijsje inde Jan baltens gangh
uijtcomende inde Groote Houtstraet … ten oosten het Hoffje vande meniste gemeente ...”
Jan Baltenspoort – Grote Houtstraat (over het Proveniershuis) 27-09-1681: “een Huijsje metten
Erve Staende & leggende in Jan baltenspoort, uijt comende jnde grote houtstraet ...”, 02-08-1698:
“drie Huijsen met haer erven, van outs getekent nos= 1, 2 en 3 staende & leggende in de Jan baltens
poort uijtcomende in de Grote Houtstraet … “, 02-05-1716: “twee Huijsen, staande ende leggende
nevens den anderen in de Jan baltens poort uytcomen de in de grote Houtstraet tegens over het
vergro: te Proveniershuys get. No 1 en 2 [Jan baltensPt: inde gr Houtst(raet)] ...” (F), “een huijs met
den erve, staande ende leggende in de Jan Baltens poort, uijtcomende inde Grote Houtstraet tegens
over 't Vergrote proveniers Huys ...”, “2 huysen met de erve staande ende leggende in de Jan baltens
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poort uijtcomende in de grote Houtst(raet) tegens over 't Vergrote proveniers Huys get no 3 en 5 ...”,
24-07-1743: “S 2176 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Jan Baltens poort
uytkomende in de Groote Houtstraat … Agterstreckende aan t Hoffje van de Mennoniete Gemeente
geteekent No 3 ...”, “S 2178 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Jan Baltenspoort
uytkomende in de Groote Houtstraat ...”, 08-01-1746: “Een Huijs met den Erve, staande ende
Leggende in de Jan Baltenspoort uijt = komende inde Groote houtstraat tegens over 't groote
Proveniers huijs ...”, 26-05-1746: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de Jan
Baltenspoort, uijtkomende in de groote Hout= =straat ...”, 04-12-1749: “S. 2176 ...Een Huijs met
den Erve staande ende leggende in de Jan Baltenspoort, uijtkomende in de groote houtstraat ...”, 1311-1751: “S 2177 … Een Huijs met den Erve staende en de leggende in de Jan Baltens poort,
uijtkomende in de groote houtstraat, tegens over 't vergroote proveniershuijs ...”, 30-04-1755: “S.
2178 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de Jan Baltenspoort, uijtkomende in de
groote Hout = = straet over het vergroote Proveniershuijs ...”, 19-12-1759: “S. 2178 . … een Huijs
met den erve staande ende leggende in de Jan Baltenspoort, uijtkomende in de groote Houtstraat
over 't vergroote Proveniershuijs ...”, 06-02-1760: “S N. 2175 … een Huijs en erve dat in twee
partijen bewoond word, staende en(de) leggende in de Jan Baltens poort, uijtkomende in de groote
Houtstraat tegens over het Proveniershuijs, getekend No= 1 en 2 ...”
Jan Baltenspoort – Grote Houtstraat zie: PB
Jan Barentszpoort – Hagestraat – Gemene Gang 09-06-1685: “een welbetimmerde Camer
metten erve staende ende leggende inde Hagelstraet in Jan barentszpoort belent ten oosten een
gemene gang … ten noorden de bisschop van munsters gang ...” (F), 16-02-1692: “Twee wel
betimmerde Camers met haer Erven staende & leggende inde Hagelst(raet) … in Jan barentsz poort
werdende in tween bewoont, belent ten oosten een gemeene gangh … ten noorden de bisschop van
munsters Gangh ...” (F), 15-03-1699: “een huijs, ende erve sijnde twee welbetimmerde Camers
staende ende gelegen inde Hagelstraat in Jan ba : rensz poort … ten oosten een gemeene gang …
ten Noorden de biscops van munsters poort ...” (F) [donatie inter vivos adriana krucius huijsvrou
van ds: Johannes Provoost ...]
Jan Barentspoort – Hagestraat 20-03-1680: “twee welbetimmerde kamers met hare Erven,
staende & leggende inde Hagelstraet in Jan barentsz poort werdende in tween bewoont ...”, 18-011708: “een huijs metten erve staende & leggende in de Hagelstraet, in Jan barentsz poort
[Hagelstraet in Jan barentsz Poort] ...” (F), 03-05-1736: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Hagelstraet in Jan Barents poort ...”
Jan Barentszpoort – Hagestraat 17-09-1720 zie: Gravenmakers- of Jan Barentszpoort
Jan Barentspoort – Hagestraat P&S: Jan Barentszpoort (Hagestraat) 18 Jan 1708 blz: 196 Jan Basaardensteeg – Sint Michielstraat 08-01-1724: “een huijs metten erve staande & leggende
in de St: michielst op de hoek vande jan basaardensteegh, die onder desen huijse gaande ...” (F)
Jan Basaertsteeg tussen Sint Anna- en Oude Doeklstraat P&S: Jan Basaertsteeg tusschen St Anna en
Oude Doelstraat 15 Nov 1594 pag: 44 Vo=
Jan Basaarden- of Walentuinsteeg – Sint Annenstraat (zie ook: K&T) 15-03-1692: “een Huijs
metten erve staende & leggende inde St: Annestraet opde Hoeck vande Jan basaerden ofte
Walethuijnsteegh ...”
Jan Bassenpoort 11-05-1696 zie: Zonnenpoort
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Jan Bastenpoort – Stadsvest tussen de Molensteeg en Nieuwe Spaarnwouderstraat 11-051689: “een huijs metten Erve staende & leggende aende Stadts vesten, tusschen de molesteegh &
nieuwe sparwouderstraet … aende andere sij de Jan bastenpoort ...” (F)
Jan Deymanshofje – Voldersgracht O zie: PB
Jan Fransz Boumansgang – Rozenstraat 18-01-1696: “een huijs met den erve staende &
leggende in de rosestraet … ten westen Jan fransz boumans gangh over welcke desen huijse is
getimmert ...”
Jan Geschierenpoort 07-06-1712: “een huijs met den erve, staende & leggende in de Jan
geschierenPoort, belent ten suijden de gemelte poort ...”, 10-05-1715: “een Camer met den erve,
staende ende Leggende in Jan geschierenpoort belent ten zuijden de gemelte poort ...”, 13-05-1722:
“Een huijs metten Erve staande ende Leggende inde Jan geschieren Poort ...” [Jan geschierenpt:],
21-04-1734: “een huys metten erve, staande en Leggende in de Jan geschieren Poort ...”
Gang van Jan Geschiere/Jan de Geschier/Gang van Jan d' Gekiere – Minnebroersteeg 12-051712: “een huijs metten Erven Staande en de Leggende inde minnebroer steeg werdende Jn twee
partijen bewoont … achter streckende ten noorden aende gang van Jan d' gekiere ...”, 08-05-1716:
“een Huijs metten erve staende & leggende inde minne broer steegh werdende in twee partyen
bewoont … achterstreckende aende gangh van Jan de Geschier ...”, 11-01-1721: “een huijs met den
erve staande en Leggende inde minnebroersteeg werdende in twee Partyen bewoond …
agterstrekkende aan de Gangh van Jan de geschier ...”, 09-05-1730: “een huys metten Erve staande
& leggende in de minnebroersteeg … agterstreckende aande gang van Jan Geschierre ...”
Gang van Jan de Gekiere – Minnebroersteeg 20-05-1707: “een Huijs metten erve staende &
Leggende inde minne broer steegh werdende in twee partyen bewoondt … achter streckende ten
noorden aende Gangh van Jan de gekiere ...”
Jan Geschierenpoort P&S: Jan Geschieren= poort “ 1733 blz: 134- Vo=
Jan Gysenpoort – Burgwal O zie: PB
Jan van Hasselspoort – Raamstraat tussen de Doelstraat en Vijfhoek zie: PB
Jan van Hasselspoort O (blz 128): Jan van Hasselspoort (1772) 1) 14 Nov. 1772 werd geveild “een
huis met zes woningn in de Raamstraat, tusschen de Doelstraat en Vijfhoek en in de Jan van
Hasselspoort”.
Jan Hasseltspoort – Oude Raam- of Doelstraat Oz/Sint Annenstraat 05-06-1720: “een Huijs
metten erve, daer achter vier aparte woningen, staande & leggende aande oostsijde vande oude raem
ofte doelstraet, opde Hoek vande Jan Hasselts poort … ach terstreckende aende huijse in de St: anne
straet ...” (F)
Jan Hasseltpoort – Oude Raam- of Doelstraat P&S: Jan Hasseltpoort O. Raam- of Doelstraat ) 5
Juni 1720 blz : 92 – Vo=
Margrietenstraat – Poort van Jan van Hogenhoek 17-01-1640: “Een huys metten erve staen(de)
Ende leggende Jnde Margrietenstraet Belent de poorte van Jan van hoogenhoeck aen deen syde …
den xvijen January @no xvjc. Veertich”
Jan Kierenpoort , 20-06-1743: “R 1967. … Een Huys metten Erve staande & leggende inde
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Zonnesteeg uytkomende op het Groot Hyligland … agterstrec kende aen de Huysen van de Jan
Kierenpoort ...”, 15-05-1751: “een Huijs met den erve staande & leggende in de Hasewinds poort
uijt = =komende in de klijne houtstraat … ten zuijden de Minnebroersteegh, agterstreckende aan de
Jan Kierenpoort ...”
Jan Kierenpoort – Groot Heiligland (zie ook: PB) 23-04-1722: “een huijs met den erve staende &
leggende op 't Groot Heijlig Land opde hoek vande Jan kieren poort met een Camer daer achter, die
apart verhuijrt werd uytcoomende inde voorn jan kieren poort & Sonnesteegh ...” (F), 04-05-1740:
“Een huijs metten Erve staande ende leggende op het groot heylig Lant, aande oost syde by de
Sonnesteeg, belent ten Zuijden de Jan kieren poort waar in deese huysinge twee vrye uyt gangen
heeft ...”, 05-05-1741: “Een Huys met ten Erve werdende in Twee Partyen bewoond staande &
leggendein de Jan Kierepoort uytkoo mende opt Groot Hyligland ...”, 04-05-1746: “Een Huijs met
den Erve staande ende leggende op 't groot Heijligland op de hoek van de Jan Kierepoort, van Ouds
genaamt de Beer ..”, 27-04-1751: “R. 1961. … Een Huijs of twee Camers met haere Erven, staande
en de leggende in de Jan Kieren poort uijtkomende op 't groot Heijliglant en in de Minne=
=broersteeg … agterstreckende aan de Hazewindpoort ...”, 08-08-1755: ”B. 1961. … de helft in een
Huijs of twee Kamers met hare erve, staende ende leggende in de Jan Kierenpoort, uijtkomende op
't groot Heijligland en in de minne broer steeg … achterstekkende aen de Hazewindspoort ...”, 0203-1765: “R: 1959 … een Huijs en Erve dat in twee partijen bewoond word, staande en geleegen
aan de Noordzijde van de Jan Kieren Poort uijtkomende op het Groot Heijligland en in de Minne=
broer steeg … agterstrekkende an de Huijzen in Zeekere poort uijtkomende in de zonne steeg ...”,
“R: 1961 … een Huijs of twee Kamers en Erve staande en geleegen aande Noordzijde van de Jan
Kieren Poort uijtkomende op het Groot Heyligland en in de Minnebroersteeg … agterstrekkende
aan de Huijzen in de Hazewindspoort ...”, 05-03-1766: “R. 1963 . … een Huijs met den erve
staande & gelegen op 't groot Heijligland op de hoek van de jan Kierenpoort van ouds genaamd den
Beer ...”, 01-05-1766: “R 1962 .+ … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Zuijdzijde van de
Jan Kierenpoort, uijtkomende op 't groot Heijligland en Minnebroersteeg, belend aan de oostzijde
de Huijzen in de kleijne Houtstraat … aan de Noordzijde de Huijzingen van de zon = = ne poort ...”,
05-02-1767: “R 1960.+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen en de Jan Kieren= = poort,
uijtkomende op 't groot Heijlig Land en in de Minnebroer Steeg … achterstreckende aan de Huijzen
in de Zonnesteeg ...”
Jan Kierenpoort – Minnebroerssteeg (zie ook: PB) 15-05-1722: “Een huijs met den erve Staende
& Leggende inde Haeswindpoort uytcomende inde cleijne houtstraat … ten Zuyden de
minnebroersteegh, achterstreckende aen de jan kierenpoort ...”, 23-02-1731: “een vierde part van
een huys metten erve … Staende en Leggende in de minnebroers Steeg … aghterstreckende aen Jan
Kieren poort ...”, 27-04-1751: “R. 1961. … Een Huijs of twee Camers met haere Erven, staande en
de leggende in de Jan Kieren poort uijtkomende op 't groot Heijliglant en in de Minne= =broersteeg
… agterstreckende aan de Hazewindpoort ...”, 08-08-1755: ”B. 1961. … de helft in een Huijs of
twee Kamers met hare erve, staende ende leggende in de Jan Kierenpoort, uijtkomende op 't groot
Heijligland en in de minne broer steeg … achterstekkende aen de Hazewindspoort ...”, 02-03-1765:
“R: 1959 … een Huijs en Erve dat in twee partijen bewoond word, staande en geleegen aan de
Noordzijde van de Jan Kieren Poort uijtkomende op het Groot Heijligland en in de Minne= broer
steeg … agterstrekkende an de Huijzen in Zeekere poort uijtkomende in de zonne steeg ...”, “R:
1961 … een Huijs of twee Kamers en Erve staande en geleegen aande Noordzijde van de Jan
Kieren Poort uijtkomende op het Groot Heyligland en in de Minnebroersteeg … agterstrekkende
aan de Huijzen in de Hazewindspoort ...”, 01-05-1766: “R 1962 .+ … een Huijs en erve Staande en
gelegen aan de Zuijdzijde van de Jan Kierenpoort, uijtkomende op 't groot Heijligland en
Minnebroersteeg, belend aan de oostzijde de Huijzen in de kleijne Houtstraat … aan de Noordzijde
de Huijzingen van de zon = = ne poort ...”
Jan Kierenpoort – Groot Heiligland P&S: Jan Kieren- poort “ (Gr Heiligland) 1722 – blz : 99- vo=
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Jan Knierenpoort 09-07-1718: “een Huys mette erve staande & Leggende inde Hasewind poort
uijtcomen de in de Clyne Hout straat … … en agterstrekkende aan de Huysinge in de Jan knieren
poort ...”, 29-04-1729: “een huys metten Erve Staande en leggende in de Haasewindspoort
uytkomende in de Cleyne Houtstraat … agter streckende aen de Huysen inde Jan Cnierenpoort ...”,
18-08-1759: “O 5777. … een Huijs of kamer met den erve, staende en gelegen in de Haze = =winds
poort, uijtkomende in de klijne Houtstraat … achterstreckende aende huijzen in de Jan Knieren
poort; hebbende dezen huijze mede gemeenschap aen de gang ...”
Jan Knierenpoort – Groot Heiligland/Minnebroersteeg 25-06-1715: “een huijs met den erve,
staande ende leggende in Jan knieren poort uijtcomende op't Groot Heijlig land en in de
minnebroersteegh [Jan knieren poort opt gr H:: land &] ...ten noorden tegens de Huysen in de
Sonnesteegh ...”, 17-10-1716: “een Camer met den erve staande & leggende in Jan knieren poort
uijtcomende op 't groot Heylig land & in de minnebroersteeg ...”, 31-12-1716: “Een huijs met den
Erve, staande & leggende in Jan knierenpoort, uijtco mende op 't grote Heijlige lant & inde
minnebroersteeg … ten noorden te gen de Huijsen van(de) Sonnesteegh, ten oosten de huijsen
vande Cleyne Houtstraet ...”, 09-07-1718: “een Camer met den erve Staande & Leggende in de Jan
knieren Poort uyt comende op het groot Hylig Land en Minnebroer Steegh ...”
Jan Knierenpoort – Groot Heiligland P&S: Jan Knieren- poort (Gr Heiligland) 25 Juni 1715
Jan Knierenpoort uitkomend Groot Heiligland en Minderbroedersteeg P&S: Jan Knierenpoort
uitkomende Gr Heiligland en Minderbroedersteeg 9 Juli 1718 blz : 273- Vo=
Jan Leendertspoort – Voorkamp 20-06-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende in't
beste vande voorcamp overde hangende molen … achterstreckende aen Jan leenderts poort ...”, 0201-1709: “een huijs metten Erve staende & leggende in de voorcamp … achter streckende aen Jan
leendertssoort, en dan nogh een huijs metten erve, staende ende leggende inde achtercamp in
Spanjaerts poort ...” (F)
Jan Leendertspoort – Voorkamp P&S: “ Jan Leenderts- poort “ (voorkamp) 2 Jan 1709 blz: 122 Jan Matthijszsteegje – Achterstraat O zie: PB
Jan Michielsgang – Rozenstraat 18-08-1696: ëen huijs met den Erve, staande & leggende inde
rosestraet … ten westen Jan michiels gangh over welcke desen huijse is getimmert ...”
Jan Otterspoort – Kraaienhorstergracht bij de Witte Herensteeg 27-05-1755: “B. 368. … een
Huijs met den erve staende ende leggende op de Kraeijenhorstergraft … ten noorden de Jan
Otterspoort … achterstreckende aen de huijzen in de Witte Heeresteeg ...”
Jan Pauwenpoort – (St.) Antoniestraat Ex
Jan Pouwenpoort – Sint Antoniestraat – Poort 18-05-1740: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde Jan Pouwenpoort uytkomende inde St= Anthony straat … ten suijden de huysinge
van seekere poort, agterstrekkende aande Bran derye ...”, 12-10-1754: “J 4863. … een Huijs met
den erve staande en leggende in de Jan Pouwen poort, uijtko= =mende in de St= Antonij straet …
ten zuijden de huijzen van zekere poort, achterstreckende aen de Branderije ...”
Jan Schierenpoort – Groot Heiligland en Minnebroersteeg zie: PB
Jan Schout – Scheepmakersdijk 13-08-1681: “twee Camers metten Erve staende & leggen(de)
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opde Scheepmaeckers dijck jn Jan schout...”
Jan Schoutenplaats – Achterkamp O zie: PB en K&T
Jan Schoutenpoort – Dijkvest bij de Papentoren 24-08-1736: “drie Camers metten Erve staende
ende leggende inde Jan Schouten-poort uytkomende aan de dykvest by de papetoorn ...”
Jan Schoutenpoort – Scheepmakersdijk 27-05-1684: “een Camer metten Erve met een gemene
bleeckvelt staende & leggende opde scheepma kers dijck in Jan Schouten poort ...”, 23-08-1718:
“twee Camers Mette Erve Staande & Leggende op de Scheepmakers dijk Jn de Jan Schouten Poort
…“
Jan Schoutenpoort – Stadsvest 02-12-1705: “twee Camers leggende neffens den anderen aen
deser Stads vesten of wel in de Jan Schouten poort ...”
Jan Schoutenpoort – Stadsvest/Scheepmakersdijk 12-05-1696: “Een Camer en Somerhuijs
metten erve, staande & leggende in de Jan Schouten poort, uijtcomende aende Stads vesten & opde
Scheepmakers dijck ...”
Jan Schoutenpoort – Vest tussen de Papentoren en Catharinebrug 22-05-1697: “een huijs
metten Erve, staande & leggende aende vest [Stads vesten] tusschen de papentoorn & Catharine
brug … ten noorden Jan Schouten poort, waer door dit huijs een bruijkwaer Heeft … achter
streckende aende gemene plaets en erve, daer over dit huijs een vrije bruijkwaer heeft tot aen Het
Sparen ...”
Jan Schoutenpoort – Zaksteeg – Scheepmakersdijk [24-09-1689]: “een Huijs metten erve
staende ende leggende inde Sacksteegh uijtcomende opde scheepmakers dijck … achterstreckende
aen Jan Schouten poort … “, 23-01-1765: “Z 5913 … een Huijs met den Erve Staande en geleegen
in de Saksteeg uijtkomende opde scheepma = = kersdijk … agterstrekkende aan Jan schouten poort
...”
Jan Schoutenpoort – Scheepmakersdijk P&S: Jan Schouten = poort Scheepmakersdijk 23 aug 1718
blz: 289-, Jan Schoutenpoort Scheepmakersdijk 3 Febr. 1719Jans Koenengasthuis – Sint Pieterstraat (of Nieuwe Jansstraat) 09-2-1741: “Een Huys metten
Erve staande en leggende in de St Pieterstraat of nieuwe Jansstraat … agterstreckende aant Jans
Koenen Gasthuys ...”, 05-04-1766: “C 793. … een Huijs met den erve Staande & gelegen in de St.
Pieterstraat uijtkomende jnde Nieuwe Kruysstraat … ten oosten en achterstreckende aan 't Jans
Koenen Gasthuijs”
(Sint) Jansstraat Ex zie ook
Jansstraat (zie ook: PB)
Sint Jansstraat
(Sint) Jansweg (zie ook: Glazenbrouwerspoort,)
Jansweg (zie ook: PB)
Jansweg Wz hoek Prinsenstraat – Poort 23-04-1766: “N V 6351 .+ … een Huijs en erve Met een
Kamer daar achter, genaamd de Rozeboom, Staande en gelegen aan de west zijde van de Jansweg
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op de hoek van en in de Princestraat … achterstreckende aan zekere Poort ...”
Jansweg Wz – Lange Ruiter- en Prinsenstraten 29-05-1765 zie: De Zak
Jansweg hoek Varkensmarkt – Poort 01-04-1767: “NV 6346. … een Stallinge voor twaalf
Koeijen … Staande en gelegen op de Jansweg op de hoek van de Varkemarkt … achter= =
Streckende aan zekere poort ...”
Januari(s)poort – Achterkamp zie: PB
Jan Ververshofje PB
Jan Vissersteeg – Bakenessergracht P&S: Jan Visschersteeg= (Bakenessergracht) 27 Jan 1569- pag:
63- 2 mei 1572- pag 130Jan de Volderspoort – Breesteeg 04-05-1680: “ een Camer metten Erve bewoont werden in twee
partijen, staende & leggende in Jan de vol derspoort uijtcomende jnde Breesteegh [Jan volders
poort] … aende andere sijde het werckhuijs deser Stadt, achterstrecken(de) aen Jan de volder ...”
(F), Izaak de Voldersgang – Bredesteeg 08-05-1680: “een Camer metten Erve staende &
leggende in ijsaack de Voldersgangh uijtcomende jnde bredesteege … aende oostsijde Jan de
volders erff genamen achterstreckende tegens 't werck huijs ...” (F)
Jan Jacobssen Vissersteeg – Bakenesse P&S: Jan Jacobssen Visschersteeg “ (op Bakenesse) 15 mrt
1580- pag: 20 vo=
Jan Waalspoort – Achterkamp Ex
Jan Waalspoort – Achterkamp zie: PB
Jan de Waalspoort – Achterkamp (bij de Rozemarijnsteeg/de Vest) 03-04-1744: “N 5491 …
Een Huys metten Erve staande ende leggende inde Agterkamp, inde Jan de Waalspoort …
agterstreckende aan de Rosemarynsteeg ...”, 07-07-1751: “N 5490 … Een Huijs of twee Kamers
met den erve staende en de leggende in de Jan de waalspoort uijtkomende in de Agterkamp ...”, 1312-1752: “N 5490. … Een Huijs of twee Kamers met den erve staende ende leggende in de Jan de
Waalspoort, uijtkomende in de agterkamp ...”, 12-04-1753: “O 5568. … Een Huijs met den erve
staande ende leggende in de Jan de waalspoort in de achterkamp bij de vest ...”
Jan de Waalpoort – Achterkamp O zie: PB
Jan de Waalspoort – Vest bij de twee Kampen P&S: Jan de Waals – poort “ (vest b/d 2 – Kampen)
1723- blz : 53Jan de Waals-/Walenpoort – Achterkamp/Stadsvest tussen beide de Kampen 23-01-1709: “Een
huijs metten erve staende ende leggende aen deser Stads vesten tusschen beijde de Campen …
achterstreckende aen Jan de Walenpoort ...”, 01-06-1715: “een Huijs met den erve, staande ende
leggende in de achterCamp de tweede (deur) van de jan de Waels Poort ...”, 04-05-1723: “een Huys
metten Erve staende & Leggende aen deser Stadts Vesten by de Lydtse waterpoort tusschen de twee
achtercampen [vest tusschen de 2 Campen] … achterstreckende aande Huijsjes in de Jan de waals
poort … de Huyssen inde voorn Jan de waals poort ...” (F), 09-06-1723: “Een huys metten erve,
staande & leggen de aen deser Stads Vesten, tusschen beijde de Campen … achterstreckende aen de
Huysen in de Jan de waalspoort ...”
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Jan de Walenpoort – Stadsvest tussen de Kampen P&S: Jan de Walenpoort (Stadsvesten tusschen de
Kampen) 23 Jan 1709 blz: 116 Vo=
Jan Wonderspoort – Turfmarkt Ex
Jan Wonderspoort – Spaarne bij de Leidse Waterpoort/(Nieuwe) Turfmarkt/Voorkamp (zie
ook: PB) 19-04-1673: “een woonhuysie ofte Camer metten erve staende ende Leggende inde Jan
wonders poort uytcomende opden Spaerne byde Leijtse waterpoort ...”, 08-01-1676: “een Camer
metten erve staende & leggende Jnde Jan wonderspoort uytcomende opden Spaerne beijde
Leijtsewaterpoort ...”, 27-03-1677: “een Camer metten Erve staende & leggende in Jan wonders
poort uijtcomende opt Sparen … achterstreckende aen seeckere gemene gangh ...”, 31-03-1677:
“een camer metten erve in jan wonders poort uytcomende opt sparen … achterstreckende aen
seeckere gemene gangh ...”, 17-04-1677: “de gerechte helfte van een Camer metten erve staende &
leggende Jnde Jan wonderspoort uijtcopende opt sparen ...”, 24-04-1677: “een huijs metten erve
staende ende gelegen opt sparen opde hoeck van Jan wonders poort ...”, 25-03-1682: “Een Camer
metten Erve staende & leggende opden spaerne bijde leijtse waterpoort in Jan wonderspoort
bewoonbt werdende in twee partijen ...”, 21-08-1683: “Een Camer metten Erve daer 't op staet gele
gen in Jan wonders poort uijtcomende opden Spaerne bijde leijtse waterpoort ...”, 08-05-1685: “een
Huijs metten erve, staende ende leggende inde voorcamp uijtcomende met een uijtgang aen deser
Stadts veste … achterstreckende aende huijsinge inde Jan wonderspoort ...”, 06-06-1685: “een Huijs
metten Erve staende ende leggende inde Jan wonderspoort uijtcomende op 't Spaerne …
achterstreckende aende donckere poort ...”, 17-09-1689: “Een Camer metten Erve daer't op staat
gelegen in Jan wonderspoort uijtcomende op den Spaerne bij de leijtse waterpoort ...”, 04-02-1690:
“een huijs metten erve staande & leggende inde voorCamp, uijtcomende met een uijtgangh aen
deser Stads vest … achterstreckende aende huijsinge inde Jan wonderspoort ...”, 13-02-1691: “Een
Huijs metten erve staande ende leggende op 't Spaerne opde Turffmarct in Jan wonderspoort, belent
ten suijden de gemene gangh … … achterstreckende aende gangh vande erffgenamen van Croon
...”, 13-05-1692: “een huijs metten Erve, staande ende leggende opden Spaerne opde Turff= marct
in Jan wonders poort … achter streckende aen sekere plaats ...”, 16-03-1697: “een Woonhuijsje ofte
Camer metten erve, staande & leggende in sekere gangh ofte poort genaamt jan wonderspoort
uijtco= mende op het Spaere bij de leijtse waterpoort ...”, 13-03-1715: “een Huijs off Camer met
den erve, werdende in 2 parthijen bewoond, staande ende gelegen in de Jan wonderspoort,
uijtcomende op't Spaerne bij de leijtse Waterpoort [Jan won derspoort op 't Spaerne] … “, 07-061715: “een Huys metten Erve staende ende leggende op de nieuwe Turff marckt in Jan wonders
Poort [jan Wonderpt Turfmart] ...”, 16-03-1719: “een huys metten erve, staande & leggende in
sekere gang ofte Poort, genaemt Jan wouderspoort, uijtcomende op't Spaerne byde Leijtse
waterpoort ...”, 12-01-1724: “een huijs met den erve, staande & Leggende op 't Spaerne op de
nieuwe Turfmarct op de hoek van(de) jan wonders poort en de Crone poort....” (F), Idem: “een
Huijs met den Erve, staande ende Leggende op de Turfmarct in Jan wonders poort ...”, 01-05-1727:
“een Huys metten erve Staende & leggende op de Turfmart in de Jan wonderspoort …”, 08-05-1728
zie: Blauwepoort – Stadsvest tussen de Turfmarkt en Achterkamp, 23-07-1728: “een huijs
metten erve, staende & leggende op 't Spaerne, op de nieuwe Turfmart, op de hoek van de Jan
wonders/wouderspoort en de Kroone poort ...”, 04-12-1728: “een huijs of Camer metten erve,
Staende ende leggende in de Jan wonderspoort uyt komende op den Spaarne ofte turfmart getekent
no. 1. ...”, “get. no. 2. ...”, “get. Met no. 3. ...”, “get. Met no. 4 ...”, “get. Met no. 5. ...”, 25-04-1730:
“een Huys metten erve, Staende & leggende inde voorcamp … aghterstreckende aen de Jan
wonderspoort ...”, 05-09-1730 zie: Blauwepoort – Stadsvest tussen de Voorkamp en Turfmarkt
en Kronenpoort – Turfmarkt, 25-02-1733: “vyf Camers metten erve Staende en leggende in de
Jan Wonderspoort uytkomende op de Turfmarkt, geteeckent met nos. 1. 2 . 3. 4. & 5. … ten Westen
de Huysen van de voorkamp aghterstrekkende aen de Kronepoort ...Actum den 25e, Februarij
1733.” (F) 18/05/2019 13:10, 27-01-1735: “eeen huys metten erve, staande ende Leggende opde
Turfmarkt in de Jan Wonderspoort ...”, 07-05-1735, 19-02-1737, 17-08-1737 zie: Blauwepoort –
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Stadsvest/Turfmarkt, 19-01-1736: “de helfte in een huijs met den Erve staende ende leggende
opde turfmarkt inde Jan won = derspoort … “, “de helfte in een huys metten erve staende en
leggende als voren, inde Jan wonders= poort ...”, 08-01-1738: “vyff Camers metten Erve staende
ende leggen de inde Jan wonderspoort uytkomende opde turfmarkt getekent met No: 1, 2, 3, 4, en 5
… ten westen de Huysen vande voorkamp agterstrekend aande Croonepoort ...”, 26-07-1741: “N
5378 … Een Huys metten Erve staande ende leggende op de Turfmart in de Jan Wonderspoort ...”,
03-04-1742: “Een Huys metten Erve staande & leggende in de Jan Wonderspoort uytkomende opde
Turfmart (Wer dende in vier partijen bewoont) … “, 19-06-1743: “Een huijs met den Erve staande
en Leggende inde Jan Wonderspoort uytkomende op de Turffmarkt … werdende in Twee Partyen
bewoont en hebbende ge meenschap aande Poort ...”, 01-12-1750: “Een Huijs met den Erve staande
& leggende in de voorkamp … agterstreckende aen de Jan wonderspoort ...”, 08-03-1758 zie:
Blauwepoort – Stadsvest/Turfmarkt, 01-11-1758 zie: Kronenpoort – Turfmarkt, 06-08-1762:
“N 5380 + … een Huijs en erve staande en gelegen aan de westzijde van 't spaarne op de Turfmarkt
… aan de Noordzijde de Jan wonderspoort ...”, 13-04-1765: “N 5410 . … een Huijs met den erve
staande en gelegen in de voorkamp … achterstreckende aan de Jan Wonderspoort ...”, 11-12-1766
zie: Blauwepoort – Stadsvest bij de Turfmarkt
Jan Wonderspoort – Turfmarkt P&S: Jan Wonders- poort “ (Turfmarkt) 7 Juni 1715 – , Jan
Wonders= poort “ (Turfmarkt) 1733 blz: 225
Jan Wouderspoort – Spaarne bij de Leidse Waterpoort 17-06-1682: “Een Camer metten Erve
staende ende leggende opden Spaerne bijde leijtse waterpoort jn Jan wouders poort, getekent no: 2
...”, 28-04-1683: “een Huijs metten Erve staende & leggende opden Spaerne opde hoeck vande Jan
wou= ders poort ...”, “Een woonhuijsje ofte Camer met den Erve staen(de) ende leggende in
seeckere gangh ofte poort genaemt Jan wouderspoort uitcomende op het Spaerne bijde leijtse
waterpoort ...”
Jan Wouterspoort – Spaarne – Gang 18-05-1680: “een Camer metten Erve jnde Jan wouters
poort uijtcomende opden spaerne … achterstreckende aen seeckere gang ...”
Jan Wouderspoort bij de Langebrug O zie: PB
Hofje van Jan van Weynes – Grote Houtstraat – Gemene Gang 08-08-1715: “een Huijs met den
erve, staande ende leggende in de grote Houtstraet genaamt Swartsenburg … ten noorden een
gemeene gangh daer in desen Huijse twee uijtgangen Heeft, achterstrec: kende aen 't Hofge van
Zalr: Jan van weynes ...”
Jeremiasgang of -poort – Kleine Houtstraat bij de Poort 15-02-1681: “een huijs metten erve
staende & leggende jnde kleijne houtstraet, bijde poort … ten suijden de gangh off Jeremias poort
… geteeckent met no 7 ...” (F)
Poort genaamd Jillis met zijn bef – Achterstraat 19-05-1706: “drie Huijsen ofte woningjens met
hare erven staende ende leggende in sekere poort, genaemt Jillis met zijn beff uijtcomende in de
achterstraet over de gewesene brouwerije vande Haringen ...”
Jilles/Jillis met zijn Bef(en)poort – Achterstraat 07-01-1730: “drie Camers met hunne erven,
Staende & leggende in Jilles met sijn Bef enpoort, uytcomende in de aghterstraet ...”, 21-06-1737:
“drie Camers metten Erve staende ende leggende inde Jillis met syn bef een poort uytkomende inde
Agterstraet ...”, 12-12-1750: “L 5219 … drie Kamers met den Erve staande & leggende inde Jilles
met zijn befen poort uijtkomende in de Agterstraat ...”
Jillis met de Bef en poort P&S: Jillis met de bef en poort 1730 blz: 131 161

Jillis met zijn Bef(s)poort/Jillis met zijn Beff (en)poort – Achterstraat 14-06-1710: “Een huijs
metten erve, staende ende leggende in de achterstraet opde Hoek van jillis met sijn befs poort ...”,
17-02-1718: “drie Huijsjens ofte woningen met Hare erven, staende ende leggende in sekere Poort
genaemt Jillis met sijn bef uijtcomende in de achterstraet [Jillis met sijn befsPoort in de
achterst(raet) ...” (F), 20-05-1732: “drie Camers metten Erve staande & Leggende Jnde Jillis met
sijn beff En Poort UijtComende in de Aghterstraat ...”
Job Baltenspoort – (St.) Jansstraat Ex
Job Baltenszpoort 15-09-1677: “een huijs metten erve staende ende leggende in seeckere gangh
uijtgaende op de Bakenessergracht … achterstreckende tegens Job Baltensz. Poort ...”
Job Baltenspoort – Sint Jansstraat 17-02-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende
in de sint Jansstraat op de hoek van de Job Baltenspoort ...”
Job Baltuspoort – Jansstraat O zie: PB
Job Baltenssteeg – (Sint) Jansstraat (zie ook: PB) 01-11-1681: “een Huijs metten Erve staende &
leggende inde St: Jans straet … opde hoeck vande jop baltens steege ...”, 09-07-1695: “twee
Camers met den erve, besijden malcanderen in Job bal: tens steegh, uijtcomende inde St:
Jansstraet...”, 18-04-1705: “twee Camers met den erve besijden malcanderen in Job baltenssteegh
uijt comende in de St: Jansstraet ...”, 10-06-1717: “een huys met den erve, staande & leggende in de
Job baltenspoort ...”, 05-10-1720: “een huys met den erve Staande en Leggende in de St: Jans straet
op de hoek van de Job Baltens steegh ...”, 26-07-1740: “Een Huys metten Erve staande ende
leggende in de Jansstraat op de Hoek van de Job Baltens steeg ...”, 06-09-1763: “D 1070. … een
Huijs met den erve staande en gelegen in de Jansstraat op de hoek van de Job Baltens steeg ...”, 1308-1764: “D 1070 … een Huijs met den erven Staande en geleegen in de Jansstraat op de hoek van
de Job Baltens Steeg ...”, 23-04-1766: “D 1070.+ … een Huijs met den erve Staande en geleegen in
de Jansstraat op de hoek van de Job Baltenssteeg ...”
Jochem Baltenssteeg(je) (– Sint Jansstraat) 19-06-1694: “twee Huijs kens metten erve gestaen &
gelegen besijden mal canderen in Jochem baltens steege, over het St: Jans Heeren Convent … ten
noorden 't balten steegje [Jochem baltens steege] ...” (F), 27-11-1694: “een Camer met den erve,
staende & leggende in Jochem baltens steegh ...”, 17-09-1694: “Een huijs met den Erve, staande &
leggende inde St: Jans straet, opde hoek van Jochem baltens steegje, belent aende eene sijde de
voorsz steeg ...”, 17-04-1700: “een Camer metten erve, staande & leggende in Jochem baltens
steegh … “, 28-04-1702: “een Camer metten Erve, staande ende leggende in de Jochem
baltenssteegh [Jochem bal= tenssteeg] ...”, 06-06-1705: “een huijs metten erve staende ende
leggende in de Jochem baltenssteegh uijtcomende inde St: Jansstraet [Jochem Balten steegh] … en
de Huijsingh inde Lange poort ...”, 06-05-1711: “een huijs met den erve, staende en leggende in de
St: Jans straet, op de hoek vande Jochem baltens steegje, belent aende eene sijde de selve steegh
...”, 19-12-1722: “Een Camer met den erve, staande & Leg gende inde Jochem Baltens steegh
...”30-05-1736: “een huys of Camer metten erve, staande en Leggende in Jochem Baltens steeg ...”,
24-04-1761: “D 1072 … een kamer met den erve staende en gelegen in de Jochem Baltens steeg
uijtkomende in de jans straat ...”
Jochem Baltussteeg P&S: Jochem Baltus steeg “ 1722 blz: 220- vo=
Jochemspoort – Oude Keizerstraat zie: PB
Johan van van Desenpoort – Gierstraat 22-02-1701: “een Camer met den erve, staande ende
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leggende in de poorte van outs genaemt Johan van desen poort, uijtcomende in de gierstraet
[gierstraet in Johan van de sen poort] ...” (F)
Johan van Desenpoort – Gierstraat P&S: Johan van Desen poort- (Gierstraat) 22 Febr. 1701 blz: 199
vo=
Jonge- of Baljuwslaan17-10-1705: “Een thuijn leggende inde Jonge Laan … ten Suijden de Stads
Weijland ofte Jonge laen … een vrijen uijtgangh in de Baillius laen ...”, 24-03-1742: “Een Thuyn …
geleegen in de Jonge- of BailluwsLaan ...”, “... Thuyn … geleegen in de Jonge of BailjuwsLaan ...”
Jonge Laan P&S: de Jonge Laan= 1733 blz: 134Jongelaan – Baljuwslaan P&S: Jongelaan= (Baljuslaan) 17 oct 1705Jonkerssteeg – Spaarnwouderstraat P&S: Jonckerssteeg (Spaarnwouderstr) 2 aug 1594- pag 233Judikspoort – Koningstraat Ex
Judiks/Judit(h)spoort – Koningstraat (Wz) (bij de Stoofsteeg) (zie ook: PB) 01-05-1679: “Een
huijs met den Erve staende ende leggende inde Judiths poort geteeckent no= 3 ...”, “een Huijs met
den Erve staende ende leggende inde Judiths poort uijtcomende inde Coningstraet ...”, 10-05-1679:
“een huijs metten Erve staende & leggende inde Juditspoort uijtcomende inde Coning = straet ...”,
19-02-1681: “een Huijs metten Erve staende & leggende jnde Judicks poort uijtcomende jnde
Coningstraet [Judicxpoort uijtcomende inde Coningst(rae)t] ...”, 06-12-1684: “een huijs metten erve
staende & leggende inde Judiths poort [Juditspoort] … “, 19-05-1696: “een huijs metten erve,
staande & leggende in de Coningstraet in de Judits poort ...”, 05-12-1759: “V 4173 . … een Huijs
en erve staande en leggende aen de westzijde van de Koningstraat tusschen de stoofsteeg en
Jacobijne straat, belend aen de zuijdzijde … en de Judits poort ...”, “V 4175 No: 2. … een Huijs en
erve staende en gelegen aen de zuijdzijde van de Judits= = poort, uijtkomende in de Koningstraat
bij de stoofsteeg het eerste in de poort ...”, “V 4175 No: 1. … een Huijs en erve, in twee partijen
verhuurd, staande & gelegen aan de zuijd zijde van de Judits poort, uijtkomende in de Koning straat
bij de stoofsteeg het tweede en derde of achter in de poort ...”
Steeg of Judikspoort – Koningstraat 29-04-1688: “een huijs metten erve staande & leggende inde
Coningstraat belent ten zuijden de Steege of judixpoort ...”, 03-05-1724: “Een Huijs metten erve
staande ende leggende in de Coningstraat, belent ten Zuijden de Stege ofte Judikx poort ...”
Ka-Kloppepoort – Burgwal Ex
Kaakloppenpoort – Raamsteeg Zz 26-01-1754: “J. 4796. … een Huijs met den Erve staende ende
leggende in een gemeene gang genaemt de Kaakloppen poort uijtkomende aen de zuijdzijde van de
Raemsteeg die uijtkomt op de Burgwal, belent ten zuijden de Spaarpotten poort....Actum den 26e=
Januarij 1754” (F) 18/07/2019 08:30
Kaarsenmakerspoort – Hagestraat (Nz) (over de Hondensteeg) (zie ook: PB) (15)-05-1726:
“Vier Huysjes off Camers metten Erve staende & Leggende naast den anderen inde kaarsemaeckers
Poort uijtcomende inde hagelstr … ten oosten de Backers Poort ten noorden de groene poort … “
(F), 14-09-1729: “een huijs metten erve, staende & Leggende inde hagelstraet over de hondesteeg
… ten westen de Kaersemakers poort ...”, 27-01-1733: “vier Huysjens of Camers metten erve,
staende en Leggende naest den anderen in de Kaersemakers poort uytkomende inde Hagelstraet …
ten oosten de Bakkerspoort, ten noorden de Groene Poort ...Actum den 27 e. January 1733.” (F)
18/05/2019 12:34, 20-08-1737: “vier Huijsjes of Camers metten Erve staende ende leggende inde
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Kaarsemakers= poort uytkomende inde Hagelstraet … ten oosten de Bakkerspoort, ten noor= den
de Groenepoort ...”, 16-12-1739: “vier Huijsjes of Camers metten Erven staande ende leggende inde
kaarsemakerspoort uytkomende inde Hagelstraat … ten oosten de Bakkers= poort ten noorden de
Groenepoort ...”, 09-06-1753: “L. 5316 … een Huijs of vier Kamers met den Erve Staande ende
leggende in de Kaarsenmakerspoort, uijtkomende aen de Noordzijde van de Hagelstraat, schuijn
over de Hondesteeg ...”, 29-08-1754: “L. 5315 … een Huijs met den erve staende en de leggende in
de Hagelstraet over de Hondesteeg belent ten Oosten de Kaerssemakerspoort ...”, 02-05-1758: “L
5317 … een Huijs en erve staende en de leggende en de Noordzijde van de Hagel = = straet, schuijn
over de Honde Steeg … ten westen de kaersenmakerspoort, achterstreckende aen de huijzen in
dezelve poort ...”, 08-09-1762: “L 5317 … een Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzijde
van de Hagelstraat, schuijn over de Honde = = steeg … ten Westen de kaarsen= =makers poort,
achterstrekkende aan de Huijzen in dezelve poort ...”
Kaasboersgang – Grote Houtstraat (bij de Nieuwesteeg) 04-06-1704: “Een huijs metten erve
staande en leggende in de Caesboersgangh soo die van outs soo is genaemt sijn uijtgang hebbende
in de grote houtstraet [Caesboersgang uijtcomende inde grote Houtst] in welke voorsz
Caesaboersgangh desen huijse neffens de andere Huijsen daerinne staende een bruijkwaer heeft tot
in de gemelte grote Houtstraet ...”, 12-06-1714: “een huijs met den erve, staande ende leggende in
de Caesboersgangh soo die van outs soo is genoemt, zijn uijtgangh Hebbende in de grote Houtstraet
in welke voorsz Caesboers gang desen huijse neffens De andere huijsen daerinne staande een
bruijkwaer Heeft tot in de gemelte grote houtstraet [Caes boers gang in de grote hout straet] … “
(F), 07-05-1732: “Een Huys metten Erve Staande & leggende in de Kaas boers gang uytkomende
inde Grote Houtstraat ...”, 31-05-1740: “Een huys metten Erve staande & leggende inde Kaas
boersgang uytkomendeinde Groote Houtstraat by de Nieuwesteeg ...”, 11-12-1762: “S 2026-2027 +
… Twee Huyzen met hunne erven staande ende gelegen aan de Noordzijde van de Kaasboersgang
zo die van ouds zo is genaamd, ook van ouds genaamd de olijslagers gang, en nu de Grutters gang,
uijtkomende in de Groote Houtstraat bij of bezuijden de Nieuwe steeg ...Actum den 11e. December
1762” (F) 26/09/2019 11:32
Kaasboersgang vanouds Olieslagersgang nu Gruttersgang – Grote Houtstraat bij of bezuiden
de Nieuwesteeg “S 2026 … een huijs met den erve Staande en geleegen aan de Noordzijde van de
Kaasboersgang zo die vanouds zo is genaamd ook van ouds genaamd de olijslagersgang en nu de
gruttersgang uijtkomende in de groote Houtstraat bij of bezuijden de Nieuwe = Steeg ...”, 11-011766: S: 2027.+ Idem
Kaasboersgang – Grote Houtstraat P&S: Caesboersgang” (Gr Houtstraat) 12 Juni 1714Ka-Kloppepoort – Burgwal Ex
De Kalander – Raamstraat 19-02-1681 zie: Koopalle(n)poort, 22-08-1742: “Een huys met den
Erve staende ende leggende in de oude doel off Raamstraet by de vyf hoek en Uytkomende door
een Poort in deselve Raamstraat met de Calander Moolen 4 Perssen [etc] … belent de huysen vande
Camelottery inde Coopallepoort ten Zuijden … agter strekkende aande huysen vande St Anne straat
...”
De Kalandermolens – Oude Doelstraat 22-06-1697: “een huijs met den erve & een huijs daer
achter, alwaer de Calander molens in staen . Staende ende leggende in de oude Doelstraet, alwaer
desen achterhuijse een uijtgang in Heeft .. nog een huijs metten erve, en achterhuijsinge staende &
leggende in de Ste: michielstraet, belent ten noorden de Coop alle poort .. achterstreckende aen 't
voorgaende huijs … “, 25-10-1702: “een Huijs met den Erve & een huijs daer achter, alwaer de
Calander molens in staen, staande & leggende in de Oude Doelstraet, alwaer desen achterhuijsen
een uijtgangh in heeft … en dan nog een huijs metten erve en achterhuijsinge, staende ende
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leggende inde St: michielstraet, belent ten noorden de Coop allen poort … “
Kalanderpoort 09-01-1743, 21-04-1745 zie: Moormanspoort – Raamstraat
Kalander(s)poort 24-10-1760: “T 2501 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de oostzijde
van de oude Doel of raemstraet bij de Vijfhoek … achterstreckende aen de Huijzen in de Kalander
poort ...”, 20-08-1766: “T 2501. … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Oostzijde van de
oude Doel of raamstraat bij de vijfhoek … achterstreckende aan de Huijzen in de Kalander poort ...”
Kalander(s)poort – Raamstraat 06-08-1740 zie: Moormanspoort, 10-08-1740: “Een Huysz met
ten Erve Staande & leggende in de Raamstraat op de hoek vande Kalanderspoort werdende in twee
parthyen bewoond belent ten Zuyden de gem poort ...”, 20-08-1743: “T 2504 … Een Huys metten
Erve staande ende leggende in de Raamstraat op de hoek vande Kalanderpoort werdende in twee
partyen bewoont … agterstrec kende aan de Kalander ...”
Kalander(s)poort – (Sint) Anna- of Michielstraat (over de Magdalenesteeg) 05-02-1751: “T
2475 … Een Huijs met den Erve staande & leggende in de Anna of Michielstraat over de
Magdaleenesteeg … Agterstreckende aen de Calan = = derspoort ...”, 08-11-1758: “t 2476. … een
Huijs met den erve staende en gelegen aen de westzijde van de Anna of Michielstraet bij de
Kalanderspoort … achter = =streckende aen de kalanderpoort ...”, 17-01-1759: “T 2475 … een
Huijs met den erve staende ende leggende in de Anna of Michiel= = straet over de Magdaleene
steeg … achterstreckende aen de Calanderspoort ...”
Raam Str Klanders poort zie: w.i.
Kalander- of Koopallepoort 06-05-1755: “een Huijs met den erve staende ende leggende aen de
oostzijde van de oude Doel of raem= =straet bij de vijfhoek … achterstrekkende aen de huijzen in
de kalander of koopalle poort ...”
Kalander(s)poort – Sint Annastraat 11-07-1750: “Een Huijs met den Erve staande & leggende
opde vijfhoek bij de Breesteeg alwaar het Lam in de gevel staat … lopende de waterloop uijt de
Calanderpoort … hebbende deeze huijzinge een vrije uijtgang in de koop alle poort uijtkomende
inde st: Annastraat ...”, 07-12-1759: “T 2498. … een Huijs met den erve staende en leggende in de
oude Raemstraat op de vijfhoek over de wolstraat, alwaer 't Lam in de gevel staat … lopende de
waterloop, uijt de kalanderspoort komende, over dezen huijze met een vrije uijtgang in de koop alle
poort, uijtkomende in de St. Anna straet ...”
Koopalle(n)- of Kalanderspoort – (Sint) Annastraat 02-01-1754: “T 2481. … een Huijs en Erve
staende ende leggende in de Koop alle of Kalanderspoort, uijtkomende in de st: Annastraet ...”, 0102-1766: “T 2481.+ … een Huijs en erve Staande en gelegen in de Koop alle of Kalanders poort,
uijtko= =mende in de Anna straat … achterstreckende aan de Huijzen van de Vijfhoek ...”
St Anna st Calander poort zie: w.i.
Kakstoelspoort – Plein buiten de Grote Houtpoort zie: PB
Poort van 't Kalf – Oudegracht/de Beek 07-09-1714: “een huijs met den Erve, staande Ende
leggende opde oude graft tegenwoordig sijnde een Verwerije … en vorders de beecq …
achterstreckende aen thuijs in de poort van't kalff ...”
Kalfspoort – Oudegracht zie: PB
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Kalfspoort – Oudegracht P&S: Kalfspoort” (Oude gracht); zie ook K&T
Kalkpoort – Burgwal (zie ook: PB) 07-03-1760: “K 5108. … een kamer met den erve staende en
gelegen in een gang (nu genaemt de Kalkpoort) uijtkomende op de Burgwal ...”
Kalverstraat (zie ook: Walenplaats/Walenpoort)
Kalverstraat zie: PB-Ov
Kalverstraat of Groene Buurt 01-02-1719 zie: Clarissenpoort – Begijnhof/Korte
Begijnenstraat, 14-11-1744 zie: Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat
Kalverstraat tussen Smalle Oudegracht en Groenensaalsteeg P&S: Kalverstraat “ (tusschen Smalle
oude gracht en groenendaalsteeg)
Kamp (zie ook: Rottegat, Rotte(n)steeg)
De Kamp zie: PB
Kampenslaan – Kleine Houtweg P&S: Campenslaan (Kl Houtweg) 9 Mei 1725Kamperbreesteeg (zie ook: Donkerepoort)
Kamperbreesteeg 21-08-1697: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
Camperbreesteegh, tegen over de gewe= sene brouwerije vande Croon … “
Kamperbreesteeg – Gang 13-08-1693: “een huijs metten erve nevens een grote Thuijn daer achter
aen & de Huijsjes daer op staande, gelegen opden Spaerne met een eijgen gangh tot inde Camper
breesteegh ...”
Kamper- of Breesteeg 28-04-1677: “een huijs metten erve staende & leggende aende oostsyde vant
sparen … het huys staende opde oversijde vant sparen opde hoeck vande Camper ofte breesteegh
...”, 20-12-1679: “een huys metten Erve staende ende leggende inde Camper ofte bree – steegh
tegens over de brouwerije de Croon ...”
Vrouwen- of Kamperbreesteeg – Voorkamp 03-12-1728: “een huijs metten erve, Staende ende
Leggende in de vrouwe of Camperbree Steeg op de hoek vande voorcamp ...”, 18-05-1751: “Een
Huijs met den Erve staande & leggende in de vrouwe of Camperbreesteegh op de hoek van de
voorkamp ...”
Kamperkerk – Kamperbreesteeg 15-02-1698: “een packhuijs ofte stalletie, staende & leggende in
de Cam;per breesteeg die ten suijden belent is, ten westen de Camper kerck …”
Bredesteeg of Kamperkerkstraat 16-06-1677: “een huijs metten erve staende ende leggende inde
Bredestege off Camperkerckstraet … “
Kamperlaan 11-05-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende Aende westsijde vande
Cleijne Houtwegh … tegens over de Camperlaen … ten Suijden dat is van vooren het Haerlemmer
bos ofte hout ...”, 18-02-1687: “ … leggende inde Camperlaen dicht bij de revier Het Spaerne ...”
Kamperpoort – Achterstraat zie: PB
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Kampersteeg(je) (zie ook: Smidspoort, Waterrottentuin)
Kampersteeg – Achterkamp 21-05-1726: “een Huys metten Erve staande & Leggende inde achter
Camp met een Camer daar aen die apart bewoondt wordt syn uijtgangh hebbende inde
Campersteegh ...”
Kampersteeg – Spaarne op de Nieuwe Turfmarkt 29-05-1686: “een huijs metten erve staende
ende leggende opden Spaerne opde Nieuwe Turffmarct, belent de Campersteeg die onder desen
huijse gaende aende oostsijde ...”
Kampersteeg – Voorkamp – Gang 16-11-1677: “Een huijs metten erve staende ende leggende
inde Campersteegh uijtcomende inde voorcamp … achterstreckende aen seeckere gangh ...”
Kamper- of Vrouwensteeg tussen beide de Kampen 16-10-1743: “Een Huys metten Erve staande
en leggende in de Kam= per of vrouwesteeg tussen beyden de Kampen ...”
Kampersteegje Ex
Kampersteegje zie: PB-Ov
Kampersteegje Nz schuin tegenover de Rozemarijnsteegje 06-05-1755: “V 5516 … een Huijs
met den erve staende ende leggende aen de noordzijde van het Kampersteegje, Schuijn over het
Rozemarijn steegje … met desselfs huijs in de Smits= =poort ...”
Voorkamp Wz het derde huis bezuiden het Kampersteegje – Gang 09-04-1767: “N: 5438. …
een Huijs en erve Staande en geleegen aan de westzijde van de voorkamp, het derde huijs bezuijden
het Kampersteegje, belend aan de zuijdzijde zekere gang ...”
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg Oz uitkomende in het Kampersteegje 02-03-1765: “N. 5464
… een Huijs en Erve staande en geleegen aan de oostzijde van de oude Molen of Rozemarijn steeg
uijtkomende in het Kamper steegje ...”, “N: 5460 … een Huijs en Erve staande en geleegen aan de
oost zijde van de oude Molen of Rosemarijn steeg, uytkomende in het Kamper steegje …
agterstrekkende aan de Huijzen van de voorkamp ...”
Brouwerij de Kandelaar 17-05-1684, 04-05-1689, 10-03-1691, 13-03-1714 zie: Groenebuurt –
Gang (of Steeg), 14-11-1744 zie: Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat, 27-04-1759 zie:
Groenebuurt of Kalverstraat – Gang; zie ook: Walenplaats
Hofje van Kapelman – Wijngaardstraat 07-05-1727: “een huys metten erve Staende & Leggende
inde wyngaert Straet … aghter= streckende aen het hofje van Capelman … “
Kapelstege op Bakenes bij Onze Vrouwe Kapel P&S: Kapelstege, op Bakenes bij Onze Vrouwe
Kapelle Transp. Regr. 1558 blz. 64.
Boonhofje of Kapiteinsplaats – Klerksteeg 01-05-1749: “G 1659 … Een Huijs met den Erve
staande ende leggende op 't Boonhofje of Capiteijns plaats uijtkomende in de Clercq steegh ...”
Kapiteinsplaats – Boonhofje – Klerksteeg (zie ook: PB) 24-11-1736: “Een huys met den Erve
Staande ende leggende op het Boonhofje opde Capiteyns plaets uytkomende inde Clercqsteeg ...”
(F), 24-04-1750: “G. 1664. … Een Huijs met den Erve, werdende in drie partijen bewond, staande
& leggende de twee voorste perceelen in de Clercqsteeg, en het agterste huysje uijtkomende op 't
Boonhofje … agter= =streckende aan de Capiteijns plaats aen, en uijtkomende op 't Boonhofje
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voornoemt ...”, 06-01-1762: “G 1660 + … een Huijs met den erve staande ende gelegen op het
Boonhofje op de Capiteijns plaats, uijtkomende in de Klerksteeg ...”
Katte(n)gat 18-12-1733, 24-02-1746 zie: Helmondsteeg hoek Kattensteeg
Kattenpoort – Jacobijnestraat zie: PB
Kattenpoort – Jacobijnenstraat P&S: Kattepoort ; in de Jacobijnenstraat (Jn N. 1793. Jnv. 2e afd.
bez. 139 A 1757.)
Kattensteeg Ex
Kattensteeg zie: PB
Kattensteeg P&S: Kattensteeg “ 12 Mei 1724; zie ook: K&T
Kattensteeg (zie ook: Het Go(o)segat/Gosepad, Kleine Hondensteeg of Muizenhol(steeg),
Muizenhol, Muizenholsteeg)
Helmondsteeg hoek Kattensteeg 12-05-1731: “Een huys metten Erve Staande & leggende inde
Helmontsteegh op de hoek vande Catte steeg met nog een Woning int goosegat welk in drie partyen
bewoond werd belent t huys in de hondesteeg ...” (F), 18-12-1733: “een huys met ten Erve staande
en leggende in de Helmondsteegh op de hoek van de Cattesteeg met nog een Woningh int Cattegat
welk in drie parthyen bewoond werdt belent t huys in de hondesteeg … “, 24-02-1746: “Een Huijs
met den Erve staande ende leggende in de Helmondsteegh op de hoek van de Catte steegh met nog
een Wooning in 't Cattegat welk in drie partijen bewoond werd ...”
Kattensteeg – Burgwal en Hondensteeg – Gang 20-06-1714: “een Camer met den erve, staande
ende leggende in de Cattesteeg uijtcomende opde burgwal en in de Hondesteegh get no 2 ...”, “een
huijs metten erve staande & leggende in de Cattesteeg, uijtcomende opde burgwal & de
Hondesteeg, get no 3 ...”, “een huijs met den Erve staande & leggende in de Cattesteegh, uijtco
mende opde Burgwal & in de Hondesteegh werdende in 4 partijen bewoond … ten noorden de
gangh ...”
Kattensteeg – Steeg 15-02-1709: “een huijs met den erve, staende ende leggende in de achterstraet
recht achter de gewesene brouwerije vande Claveren, belent aende eene sijde seker steeg, aende
andere sijde mede aen sekere steeg uijtco mende in de Catte steegh ...”
Katten- of Beeksteeg – Hondensteeg – Gang 06-07-1686: “twee huijsen met hunne erve staende
ende gelegen het eene inde hondesteeg opde hoeck vande katte ofte beecksteegh, belent aende eene
sijde deselve beecksteeg daer dese huijsinge een vrije uijtgang in heeft … & 't andere mede inde
selve katte ofte beecksteeg achter 't voorsz huijs … met een gemeene gang achter streckende met
het plaetsje ...”
Vuilebeek of Kattensteeg – Burgwal O (blz 126): Vuijlebeeck (1649) of Kattensteeg aan den
Burgwal
Kattensteeg – Burgwal/Hondensteeg – Gang 17-12-1728: “een huijs metten erve, Staende en de
leggende in de Catte Steeg, uijtkomende op de Burgwal en in de Honde Steeg get. no. 3. …
aghterstreckende aen Sekere gang ...”
Achterstraat en Kattensteeg – Gang 12-04-1696: “een Huijsje met den erve, staande & leggende
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in een gangh uijtcomende in de achterstraet & inde katte steegh ...”
Kavelotesteeg Ex zie ook onder C
Kavelotesteeg 02-11-1764 zie: Volderszijdgracht Nz – Gang
Kavelotesteeg PB zie: C
Kavelotesteeg 12-04-1718: “Een huijs metten Erve staende en Leggende inde oude keijserstraet …
ten westen de gangh, agter streckende mede aende huijsinge inde kavelote steegh ...”, 20-04-1723:
“een huijs metten Erve staande ende Leggen(de) opde voldersgragt, over de kavelootesteegh ...”
Kavelotesteeg – Voldersgracht Ex
Kavelotesteeg – Gang Ex
Kavelotesteeg – Gang 23-08-1760: “W 3045. + … een kamer met den erve staende en gelegen in
zeker gang, uijtkomende in de Kavelote steeg ...”, 02-03-1765: “W: 3044 … een Huijs en Erve
Staande en geleegen in Zeekere Gang uijtkomende in de Kavelote steeg ...”
(Gewezen) Brouwerij de Keizer 10-10-1764 zie: Spaarne bij de Langebrug – Poort
Keizerinnensteeg – Spaarne P&S: Keijzerinnensteeg (Spaarne) 6 oct 1581- pag: 124Keizerrijk zie: PB
Keizersplein – Burgwal/Nieuwesteeg (zie ook: PB) 29-05-1732: “een huys metten erve, staende
en leggende inde Nieuwesteeg uytkomende opde Burgwal … aghterstrekkende aen het Keysers
pleyn ...”, 09-07-1740: “een Huys metten Erve staande ende leggende op de Burgwal, in seekere
gang genaamt het Keyserspleyn ...”, 16-07-1749: “J> 4818 … Een Huijs met den Erve staande ende
leggende in de Nieuwesteeg uijtkomende op de Burgwal … Agterstreckende aan 't Kyserspleijn ...”,
23-01-1766: “J: 4813 … Een Huijs en Erve Staande en geleegen op de Burgwal, Belend ten Zuijden
het Keyzerspleijn … ten noorden de Stroopboerspoort ...”
Keizersplein of Stroboerspoort – Burgwal/Nieuwesteeg 25-06-1729: “een huys metten erve,
Staende & leggende opde Burgwal, belent ten noorden het Keijsers pleijn of Stroobospoort, ten
Zuyden de nieuwe Steegh ...” (F)
Keizerstraat (zie ook: De Groene Preekstoel,
Kleine Keizerstraat 16-03-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde Cleijne
keijserstraet ...”
Brammershofje/de Kelder – Klerksteeg 10-05-1679: “een huijs metten erve sijnde een Vermaerde
neringrijke herberge met Verscheijde vertrecken staende & leggende op't Brammers hoffje,
uijtcomende met een eijgen gangh inde Clercksteeg, daer op de kelder uijt hangt ...”
Bram(m)ershofje of Keldertje – Klerksteeg 10-02-1751: “G 1640 … Een Huijs met den Erve,
kunnende in drie partijen bewoond werden en ieder haar eijge vrije uijt = =gang hebben, staande
ende leggende op het Bramers hofje of Keldertje, uijtkomende in de Clercqsteegh ...”, 11-10-1752:
“G 1640. … Een Huijs met den erve, kunnende in drie partijen bewoond werden en ieder haer vrije
uijtgang hebben, staende & leggende op 't Bramershofje of Keldertje, uijtkomende in de
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Clercqsteeg ...”
De Kelder/Het Keldertje – Klerksteeg Zz/tussen de Bakenesserkerk en het Spaarne 25-031751: “Een Huijs met den erve staande & leggende aan de zuijdzijde van de Clercqsteeg …
agterstrekkende aan de plaets van het Keldertje ...”, 11-01-1766: “G: 1643 … een Huijs en Erve
Staande en geleegen in de Klerksteeg tusschen de Bakenesser Kerk en het Spaarne …
agterstrekkende aan de plaats van 't Keldertje, waar op dit huijs een vrije uytgang heeft ...”, 10-011767: “G 1643.+ … een Huijs en erve Staande & gelegen in de Klerksteeg tusschen de Bakenesser
kerk en het Spaarne … achterstreckende aan de plaats van zekere kelder waarop dit Huijs een vrije
uijtgang heeft ...”
Gang van de weduwe van Jan van Kempen – Bereiderstraat achter de Molen bij de
Zijdgracht 30-11-1764: “TT 2961. … Nog een Stallinge met den erve Staande en gelegen in de
Bereijderstraat achter de Molen by de zydgraft, belend ten westen de gang van de weduwe van Jan
van Kempen, ten Oosten het roomsche Hofje ...”
't Kerkhof buiten de Grote Houtpoort aan de Herenweg – Laantje 22-06-1707: “... gelegen
buijten de grote Houtpoort aende heereweg in seker Laantie over 't kerkhoff ...”
't Kerkhof – Grote Houtweg – Laantje 29-08-1684: “Tuijntie gelegen opde Grote houtwegh in
Een laentge tegen over 't kerkhoff ...”
't Kerkhof – Groenendalsteeg/Stadsvest/Vest 14-01-1741: “Een Huys metten Erve staande ende
leggende in de Groenendalsteeg uytkomende opde Kruysweg en hebbende een uytgang aan t
Kerkhof ...”, 16-04-1755: BV 6562 No 1 … een Huys en Tuyn staende & leggende inde Nieuwe
Ver= grooting dezer Stad aant Veste over het Kerkhof ...”, 17-12-1763: “B V 6567. … een Huijs
met den erve staande en gelegen in de Groenendalsteeg … Staande en gelegen in de
Groenendalsteeg bij 't Kerkhof … achterstreckende aan de stads Vest ...”
Kerkhof 10-09-1737 zie: Visserslaan – Heren- of Wagenweg
Kerkhofstraat Ex
Kerkhofstraat (zie ook: de Beek, Boerengang, Boerenpoort of -gang, Pottenbakkerspoort,
Schoutentuin, Zakje
Kerkhofstraat – Gang 03-11-1762: “J 4699 J 4700 … een schuur met den erve met een woonhuys
daar agter, staande en gelegen in de Kerkhof = = straat, uijtkomende op de Burgwal … ten uijden
zekere gang ...”
Kerkhofstraat – Gemene Gang 16-06-1714: “een schuijr met den Erve, staande ende leggende in
de kerk Hofstraet … ten suijden de gemeene gangh ...”
Burgwal/Kerkhofstraat – Gemene Gang of Poort 17-12-1688: “een huijs metten erve staande &
leggende inde kerkhoffstraet … achterstreckende aen den gemeene gangh ofte poort uijtcomende
opde burgwal ...”
Kerkhofstraat - Gang en Poort 09-12-1713 zie: Burgwal bij de Kerkhofstraat – Gang en Poort
Kerkhofstraat in een poort zie: w.i.
Kerkhof- of Houttuinstraat – Burgwal (zie ook: PB) 22-01-1684: “Een Huijs metten Erve staende
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ende leggende inde kerckhoff ofte Houtthuijnstraet uijtco= mende op de burgwal … “
Kerkhof- of Spekstraat 14-08-1694: “een huijs met den Erve, staande & leggende inde Kerkhoff
ofte Spek: straet aldernaest de Vleesch hal van outs genaemt de Lepelaer ...”
Kerkpoort zie: PB
Kerkstraat (zie ook: de Beek)
Kerkstraat (of Spekstraat) achter de Vleeshal 08-06-1682: “een Huijs metten erve staende &
leggende inde kerckst(rae)t Achter de vleeschhal daerde drij buijskolen inde Gevel staen ...”, 2407-1714: “een huijs met den Erve, staande ende leggende inde kerck ofte Spekstraat achter de
Vleeshal daer de drie buijs koolen in de gevel staan ...”
Kerkstraat over de Vleeshal 15-02-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde
kerckstrt: over de vleeshal, daer het Spijckervat uijthangt met een vrije uijtgang jnde
Guldenbergspoort … Achterstreckende aende Guldenbergs poort ...”
Kerkstraat op de Beek O (blz 132): Kerkstraat op de Beek 6) De tegenwoordige Warmoesstraat.
Kerkstraat tegenover de Vleeshal – op de Beek 06-02-1693: “Een Huijs metten Erve staende &
leggende inde kerkstraat ofte opde beecke tegens over de Vleesch hal genaamt de raap … achter=
streckende met Een vrije uijtgangh doorde Guldebergs poort naar de Grote Houtstraet ...”
Kerk- of Warmoesstraat (zie ook: Bullemanssteeg)
Ketelaarshofje – Groenenda(a)lsteeg 05-03-1737: “drie Camers metten Erve genaemt het
Ketelaers= hofje, staen= de ende leggende inde Groenendaelsteegh ...”, 18-09-1748: “drie Kamers
met den Erve genaamt Ketelaars hofje met een tuijntje daer annex Nog drie Kamers of Wooningen
met den Erve staande ende leggende inde groenendalsteeg naast malkanderen ...”, 24-03-1756: “B
V 7711. buijten … een derde part in drie kamers met den erve genaemd het Ketelaers hofje met een
Tuijntje daer Annex Nog in drie kamers of woningen met den erve staende en leggende in de
nieuwe vergrooting in de Groenen= =dalsteeg ...”
Kiekenpoort – Groot Heiligland zie: PB
Kiele(n)poort – Groot Heiligland Oz (bij de Zonnesteeg) (zie ook: PB) 03-05-1749: “Een Huijs
met den Erve staande ende leggende op het groot Hijlig= =lant aan de oostzijde tusschen de
sonnesteeg en de Kielepoort ...”, 07-05-1755: “R 1964 … een Huijs met den erve staende ende
leggende op 't groot hijligland aen de oostzijde, tusschen de Zonnesteeg en de kiele poort ...”
G Heyligland Kielepoort zie: w.i.
Kiere(n)poort – Groot Heiligland (bij de Zonnesteeg) (zie ook: PB) 05-09-1750: “R. 1957. …
Een Huijs met den Erve staande ende leggende op 't groot Hijliglant over 't bonte paard, belent ten
Noorden de Kierepoort ...”, 13-10-1759: “R 1960. … een Huijs met den erve staende ende gelegen
in een gang nu genaemt wordende de Kieren poort uijtkomende op 't groot Heijlig Land ...”, 15-121761 zie: Zonnenpoort – Zonnesteeg, 17-02-1767: “R 1960 + … een Huijs met den erve Staande
& geleegen in een gang, nu genaamd wordende de Kieren poort, uijtkomende op 't groot Heylig
Land … achterstreckende aan de Huijzen in de Zonnesteeg ...”
Kiere(n)poort (bij de Minnebroedersteeg) 19-01-1765: “O 5767+ … een Huijs en erve, Staande
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en gelegen aan de Noordzijde van de Minne broeder steeg … achterstreckende aan de Kiere =
=poort ...”
Hofje van de heer Kies – Stadsvest/Volderszijdgracht 14-05-1686: “een huijs metten erve
staende ende leggende aen deser Stadts vesten belent ten noorden 't Hoffje vande heer kies …
achterstreckende aen 't voorn hoffje … “, 18-05-1686: “een huijs metten Erve staende ende
leggende opde volders Zijtgraft … achterstreckende aen't hoffje vande hr: kies get: no: 6 ...”
Hofje van de Kies van Wissen – Volderszijdgracht 26-08-1728: “een huys metten erve Staende &
leggende opde volders Zijt graft … aghterstreckende aen't hofje van De Kies van wissen ...”
Killepoort – Groot Heiligland zie: PB
Kinderhuisstraat – Poort zie: PB
Kladschilderslaantje buiten de Sint Janspoort P&S: Het Cladschil- derslaantje” buiten de St Jans
poort Ao= 1667 –
Klanderspoort zie: PB
Klanderspoort – Doelstraat of Raamstraat zie: PB
Klanderspoort – Raamstraat 25-06-1735: “Een huys metten Erve Staende ende leggende inde
Raamstraet opde hoek vande (Cl)anders poort, werdende in twee par tyen bewoont ...”
Klanderspoort – (Lange) Raamstraat zie: PB
Klanderspoort – Sint Annastraat zie: PB
Klanderpoort tussen Lange Raamstraat Oz en Lange Annastraat P&S: Klanderpoort= tusschen (L
Raamstraat oostzijde en L Annastraat)
Klappermanspoort – Tweede Nieuwegracht over de Ossenmarkt 31-03-1740: “Een huijs metten
Erve staaande ende leggende inde klappermanspoort uijt= komende opde tweede nieuwegragt over
de ossemarkt werdende in twee partyen bewoont ...”
Klappermanspoort – (Eerste) Nieuwegracht over de gewezen Ossenmarkt (zie ook: PB) 26-071763: “B Vak 6727. … een Huijs of twee Kamers met derzelver erven, Staande en gelegen in de
Klappermanspoort uijtkomende op de eerste Nieuwe graft over de gewezene osse = =markt … “
Klarissenpoort zie: C
(Gewezen) Brouwerij van de Klaveren zie: De Bonte Os – Achter- of Dijkstraat –
Poort/Plaats, 01-05-1677 zie: Spaarne – Steeg , 06-09-1696, 04-09-1720 zie: Kleine
Hondensteeg , 15-02-1709: “een huijs met den erve, staende ende leggende in de achterstraet recht
achter de gewesene brouwerije vande Claveren, belent aende eene sijde seker steeg, aende andere
sijde mede aen sekere steeg uijtco mende in de Catte steegh ...”
Kleine Beeksteeg(je) – (Beeksteeg/Beekstraat) 07-12-1678: “een Camer metten erve staende &
leggende Jnt Cleijne beeck steegie ...”, 05-09-1680: “een Huijs met den Erve staende ende leggende
jnde Beeck straet opde hoeck van t cleijne beecksteeg je ...”, 06-03-1687: “een huijs metten Erve
staende ende leggende inde beeckstraet opde Hoeck vande Cleijne beeck steegh ...”, 30-12-1690:
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“Een huijs metten erve staende ende leggende inde beeckstraat opde Hoek vande Cleijne
beecksteegh ...”, 04-01-1736: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde kleyne beeksteeg
...”, 07-11-1711 zie: Bisschopspoort – Achter- of Dijkstraat, 19-02-1728: “een huys metten erve,
Staende & Leggende in't kleyne BeekSteegje ...”, 13-11-1731: “een huys metten erve, staende &
leggende in't kleyne Beeksteegje ...”
Kleine Beek- of Schippersteegje 10-02-1694: “Een huijs ofte camer metten erve staande ende
leggende in Het Cleijne beeck ofte schipper Steegje ...”, 08-06-1720: “een huijs of Camer metten
Erve, staande & leggende in het Cleijne beek ofte Schippersteegje ...”
Kleine Hondensteeg (– Achterstraat) 06-09-1696: “een huijs met den erve staande & leggende in
de Cleijne Hondesteeg achter de brouwerij vande Claveren ...”, 04-09-1720: “een Huijs met den
erve, staande & leggende in de Cleijne Hondesteegh achter de brouwerij vande Claveren ...” (2x),
26-02-1727: “een huys metten erve, Staende ende Leggende in de Kleyne Hondesteeg … “, 15-101738: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde kleyne hondesteeg uytkomende in de
Agterstraet ...”
Kleine Hondensteeg – Achterstraat 10-09-1735: “Een huys metten Erve staende ende Leggende
inde Cleyne honde steegh tussen de agter= straet en Cattesteegh ...”, 28-03-1742: “K 5026 … Een
Huys metten Erve staan= de en leggende inde Kleyne Hondesteeg uytkomende in de Agterstraat...”,
15-05-1744: “k 5026 … Een huys metten Erve staande ende leggende inde klyne hondesteeg
uytkoo- mende inde Agterstraet ...”
Kleine Hondensteeg of Muizenhol(steeg) hoek Kattensteeg/Achterstraat (zie ook: PB) 28-031742: “K 5023 … Twee Camers metten Erve staande en leggende inde Kleyne Honde steeg off
muysenholsteeg op de hoek vande Katte steeg … agterstreckende aen de Huysinge inde Agterstraat
...”, 15-05-1744: ”k 5023 … Twee kamers metten Erve staande ende leggende inde kleyne honde=
Steeg of Muijsenholsteeg op de hoek vande kattesteeg … agterstrekkende aande huysen inde
Agterstraet ...”, 28-03-1747: “Een Huijs met den Erve staande & Leggende in de Kleijne
hondesteegh of Muijsenhol uijtkomende inde Agterstraat ...”, “Twee kamers met haare Erven
staande ende Leggende in de klijne Hondesteegh of Muijsenhol op de hoek van de Kattresteegh …
Agterstreckende Aan de huijsen van de agter= =straat ...”, 16-12-1751: “K 5023. … Een Kamer
met den Erve staande ende leggende in de klyne Hondesteeg of Muyzen hol op de hoek van de
Kattesteeg … agterstrekkende aan de Huijzen van de Agterstraat ...”, 06-10-1753: “K 5023 No: 1.
… een Kamer met den erve staende ende leggende in de klijne Hondesteeg of Muijzenhol …
achterstreckende aen de huijsen van de achter = =straet ...”
Kleine- of Nauwe Beeksteeg 17-07-1717: “een Huijs met den Erve, staande & leggende in de
Cleyne ofte naeuwe Beeksteeg ...”
Kleine of Korte Hofstraat 30-04-1701: “een huijs metten erve staande ende leggende in de Cleijne
ofte Corte Hoffst ...”
Buiten de Kleine Houtpoort tegenover de Twijnderslaan – Gemene Gang 16-05-1703: “een
huijs metten erve, staende ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort bij sekere gemene gangh
tegen over de Twijnderslaen ...”
Kleine Houtstraat Ex zie ook:
Kleine Houtstraat (zie ook: Bijlspoort, Erasmuspoort, Gasthuispoort, Goliatspoort, Graaf
Willemsteeg nu genaamd Gravinnesteeg, Grote Gasthuispoort, Hazewindsgang of -poort,
Hazewind(s)poort, Jeremiasgang of -poort, Krullebolspoort, Portugese- of Pollepelspoort ,
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Pottensteeg, Rottegat, Rotte(n)steeg, Schoolmeesterspoort, Stenenpoort, Waterrottensteeg)
Kleine Houtstraat zie ook: PB
Kleine Houtstraat bij 't Elisabeths Gasthuis – Gang 23-05-1703: “een huijs metten erve, staende
& leggende in sekere gangh uijtcomende in de Cleijne Houtstraet naest Het Huijs genaemt de porte
gijsen … achterstreckende aent Elisabeths gasthuijs ...”
Kleine Houtstraat Wz tussen de Helmbrekers- en Turfstegen – Poort 24-05-1726: “een huys
metten Erve Staende ende Leggende in het beste vande kleyne houtstraet aende westsijde tusschen
de helmbrekers en Turff steegen belent ten zuyden de poort waar in deesen huyse een uytgangh
heeft ten noorden … “
Kleine Houtstraat bij de Hofstraat Ex
Kleine Houtstraat over de Helmbrekersteeg – Poort(en) 02-03-1689: “een Huijs metten erve
staande & leggende inde Cleijne Houtst(rae)t tegen over de Helmbrekersteegh belent ten suijden de
poort toecomende maerten decker alwaer desen Huijse een vrije bruijckwaer in heeft …
achterstrekk(ende) aende Poort van Pr= Christiaensz Langedult ...”, 26-07-1755: “P 3868 … een
Huijs met den erve staende ende leggende in de klijne houtstraet over de Helm breker = = steeg,
belend ten Zuijde de poort ...”
Klijne Houtstraat Zekere poort zie: w.i.
Kleine Houtstraat over de Helmbrekerssteeg – Eigen Gang 19-04-1727: “een Huys metten erve
staende & Leggende inde Cleijne hout straet over de Helmbrekers= steegh, alwaer de goede hoop
uythangt met een Camer & stallinge daer aghter aen, uytkomende door een eygen gang tot in de
voorsz Cleyne houtstraet ...”
Kleine Houtstraat over de Helmbrekerssteeg – Vrije Gang 21-11-1728: “een huijs metten erve,
mitsgrs. Drie Camers daer agter met een vrije gang daer besijden, Staende ende Leggende in de
Kleijne houtstraet over de helmbrekers Steeg ...”, 30-04-1733: “een Huys metten erve, mitsgaders
Drie Camers daar agter met een vrije gang daer besijden, Staende en Leggende in de Cleijne
houtstraet over de Helmbrekers Steeg ...”
Kleine Houtstraat schuin over de Hofstraat – Poort 14-05-1732: “Een Huys of Camer metten
Erve Staande en leggende inde Kleyne Houtstraat in seekere poort schuyn over de Hofstraat … ten
oosten het Wyngaartshoffje ...”
Kleine Houtstraat over de Patiëntiestraat – Gang 27-04-1684: “een Huijs met ten Erve staende
& leggende in seeckere gangh uijtcomende inde Cleijne houtstraet over de patientie straet … “, 2306-1685: “een Huijs metten erve Staende & leggende in seeckere gangh uijtcomende inde Cleijne
Houtstraet, overde patientiestraet get no: 2 ...”
Kleine Houtweg achter 't Kasteel van Antwerpen – Gang 29-03-1763: “Waer 6906 … een Huijs
en erve staande en gelegen op de klyne Houtweg in zekere gang achter 't Kasteel van Antwerpen …
ten westen de sloot ...”
Kleine Keizerstraat 16-03-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde Cleijne
keijserstraet ...”
Kleine Krocht P&S: Kleijne Krocht
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Klein Heiligland Ex zie ook:
Klein Heiligland (zie ook: Franeker/Franekergang/Franekerpoort, Heer Bruijningspoort,
Kronenpoort, Manhuispoort, Oude Manhuispoort, Rode-/Roopoort, Vreespoort/...)
Klein Heiligland zie ook: PB
Klein Heiligland over de Cornelissteeg – Gang 07-05-1718: “een huijs metten erve, staande &
leggende op 't Cleyn Heijlige lant over de Cornelis steeg, belent ten zuijden sekere gang ...”
Klein Heiligland naast de Vergulde W – Gemene Plaats in Poort 17-05-1695: “een Camer met
den erve, staende op een Gemene plaets in sekere poort uijtcomende op't Cleijn Heijlig land naest
de vergulde W. ...”, 19-05-1711: “een Camer metten erve staende op een gemene plaats in seeckere
Poort uijt comende op t Clyn Heyligh Landt naest de vergulde W ...”, 22-10-1721: “een Camer
metten erve staende opde gemene plaets in Seekere poort uijtkomende op't klyn heyligh Land naest
de Vergulde W. ...”
Klein Heiligland – Gang van Gerrit de Smith 10-05-1726: “een huijs metten erve staande &
Leggende op 't Cleijne Heijlige land belent de gangh van gerrit de Smith daerinne desen huijse een
bruijkwaar heeft, ...”
Klein Heiligland – Poort – Oudegracht Zz tussen Groot en Klein Heiligland 14-05-1693: “Een
Huijs metten erve, staande ende leggende opde Suijtsijde vande oude graft tusschen het groot & 't
Cleijn Heijlige land genaamt de Wijngaert rank uijtcomende met een poord tot op Het voorn Cleijn
Heijlige land als= mede Een Camer die apart verhuijrt wert, Hebbende sijn uijtgangh in deselve
poorte ...”
Nieuw Heiligland – Vrije Poort en Uitgang 12-02-1701: “Een huijs metten erve, staande ende
leggende op het Cleijn Heijlige land opde Hoek van't nieuw heijlige land dat ten suijden belent is …
Hebbende dit Huijs een vrije poort en uijtgangh op het gemelte nieuwe lant ...”
Klein Heiligland – Poort 16-05-1726: “een stallingh metten erve staande ende Leggende in
seeckere poort uijtComende op t klyn Heyligh Lant door welcke poort de voorsz Stallingh syn uijt
en ingangh heeft … “
Klein Heiligland – Vrije Eigen Gang en Poort 06-01-1640: “Een huys metten erve staende ende
leggende opt Cleyne heyligelant met een camer vuytcoomende met een vryen eygen ganck ende
poorte besyden den voorsz huyse opt voorsz heyligelant … den Sesten January @ no xvjc.
Veertich”
Klein Heiligland Wz – Poort 16-08-1766: “R 1701. … twee derde parten in een Huijs met den
erve Staande en gelegen aan de Westzijde op 't kleijn Heijligland, geapproprieerd tot een Packerij,
belend ten Noorden zekere poort ...”
Klein Heiligland (Wz) bij of schuin over de Ravelingsteeg – Gang 23-10-1755: “R 1740. … een
Huijs met den Erve staende en leggende op het kleijn Hijligland over de Raveling steeg, ten zuijden
zekere gang ...”, 11-11-1758: “R 1741 … een Huys met den erve staende ende leggende aen de
westzijde van het klijn Heijlig= =Land bij of schuijn over de Ravelingsteeg … ten noorden zekere
gang ...”, 01-08-1765: “R 1741. … een Huijs met den erve Staande ende gelegen aan de Westzijde
van 't kleijn Heyligland bij of schuijn over de Ravelingsteeg … ten Noorden zekere gang ...”
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Klein Heiligland – Poort 31-01-1767: “R 1748 .+ … Twee Huijzen en erven, Staande nevens den
anderen op 't kleijn Heijligland, het eene in zekere Poort ingaande ...”
Klein Heiligland Oz het derde huis benoorden de Ravelingsteeg – Poort 12-05-1762: “R 1821 C
… een Huijs en erve staande en gelegen aan de oostzijde van 't Kleijn Hijlige Land, het derde huijs
benoorden de Raveling steeg … aan de Noordzijde zekere poort … “
Klein Heiligland bij de Graaf Willemsteeg – Vrije Gang 12-03-1735: “de helfte van een Huys
metten erve, … staande en leggende op t' kleyn Heyligland, met een Camer of Loots daaragter
Staande in een vrye gang benevens 't voorn: huys … aghterstrekkende aande huysinge in de
Graafwillemsteeg ...”
k Heyliglan (de Zekere Poort) zie: w.i.
Klerksteeg Ex zie ook:
Klerksteeg (zie ook: Blauwboerspoort, Boonhofje, Boonhofje of Kapiteinsplaats,
Boonhofsteeg, Bramershofje, Brammershofje, Bram(m)ershofje/de/het Kelder(tje),
Bijl(s)poort, Hoefijzersgang/Hoefijzerspoort/Hoefijzer(s)steegje, Kapiteinsplaats, De
Kelder/Het Keldertje, Voogdensteeg(je), de Zak, Zaksteeg anders genaamd Hoefijzerspoort)
Klerksteeg zie ook: PB
Klerksteeg bij het Spaarne (zie ook: Blauwboerspoort, Blauwe Eierboerspoort)
Klerksteeg of Krom – Gemene Gang 29-02-1684: “... Herberge genaemt het Hoff van oostindien
… alle staende & leggende op het best vande Coudenhorn … achterstreckende met een uijtgangh
inde gemene gang uijtcomende inde Clercksteeg ofte Crom ...”
't Krom of Klerksteeg Oz schuin over de Vrouwensteeg – Gang of Poort 11-02-1767: “G 1602.
… een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Oostzijde van 't Krom of Klerksteeg, Schuijn over
de vrouwe steeg … achter = = streckende aan zekere gang of poort ...”
Klerksteeg of Krom (zie ook: Knoopmakerssteeg)
Klerksteeg – Gang van Tjardus Laquaert 11-02-1695: “een huijs met den Erve staande &
leggende in de Clercqsteegh, belent de gangh van Tjardus Laquaert brouwer in de brouwerije vande
Trompet aende Suijtsijde ...”
Klerksteeg bij de Bakenesserkerk – Gang 29-01-1766: “G 1642 .+ … een Huijs met den erve
Staande en gelegen in de Klerksteeg bij de Bakenesserkerk ('t welk in drie partijen bewoond werd)
… ten Noorden een gang en het Antonis Gasthuijs ...”
Hofje van de heer Cloet genaamd het Ravenshofje – Groot Heiligland Wz tussen de
Ravelingsteeg en 't Nieuw Heiligland 18-11-1758: “R 1884 … een Huijs met den erve staende
ende leggende aen de westzijde van het Groot Heijlig Land tusschen de Ravelingsteeg en 't nieuw
Heijlig = =land … aen de noord= =zijde en achterstreckende aen het hofje van den Heer Cloet
genaemt het Ravenshofje ...”
Zeepziederij de Klok 01-02-1676: “een Camer metten erve, staende & leggende achter de
Zeepsiederije vande klock en uytgangh ofte Bruyckwaer hebbende door een poort uytcomende opde
Baeckenesser Gracht ...”
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Zeperij van de Klok – Bakenessergracht – Poort of Gang 19-05-1685: “een Huijs metten erve
staende & leggende opde baeckenesser= graft, bijde brouwerije vande passer … ten Suijden de
poort ofte gang vande seeperije van(de) Clock ...”
Gewezen brouwerij de Klok 11-03-1706 zie: Dijk- of Achterstraat achter de gewezen
brouwerij de Klok – Gang van Olivier Jansz en Johannes Voet
Klokhuis Ex zie ook:
Klokhuis (zie ook: Wagenpoort)
Klokhuis – Poort 01-07-1690: “een Huijs metten Erve staande ende leggende in sekere poort
nevens Het Clokhuijs … “
(Lange Begijnenstraat) naast het Klokhuis – Poort 30-04-1729: “een Huys metten erve Staende
ende Leggende in de Lange Bagynestraet met een Stallinge daer agter uytcomende inde wyde
Appelaersteeg, als mede met een uytgang in seekere poort naest het Klokhuys ...”
Klok(ke)luider(s)poort – Lange Begijnenstraat (Wz) 13-01-1731: “een Huys metten erve,
Staende ende Leggende in de Lange Bagynestraet … ten noorden de Clockluyder poort, waer inne
desen Huyse een vrye uytgang en Bruyk = waer heeft ...” (F), 24-06-1741: “D 1200 … Een Huys
metten Erve, staande ende leggende inde Lange Bagynestraat, aan de Westzyde op de hoek van de
Klokkeluyderspoort … “, 16-01-1751: “D1199 … Een Huijs met den Erve staande & leggende in
de Klockeluijers poort uijtkomende in de lange bagijnestraet ...”, 10-04-1761: “D 1200 … een Huijs
en erve, staende en gelegen aen de westzijde van de Lange Bagijne straet bij het Klokhuijs … aen
de Noordzijde de Klokkeluyders poort ...”, 08-06-1763: “D 947. D 946. D ii97. D ii99.... Item een
Huijs of Pakhuijs met den erve Staande en gelegen aan de Westzijde van de Lange Bagijne straat …
Ende nog een Huijs met den erve staande en gelegen in de Klokke Luijers poort, uijtkomende in de
Lange Bagijnestraat … “, 08-10-1763: “D 1197. D 1199 … Jtem een Huijs of Pakhuijs met den erve
Staande en gelegen aan de westzijde van de Lange Bagijne straat … ten Noorden zekere poort.
Ende nog een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Klokkeluijers poort uijtkomende in de
Lange Bagijnestraat ...”
Klokpoort – Achterstraat zie: PB
Klompenpoort – Nieuwegracht zie: PB
Klompmakersbord – Gierstraat – Vrije Gang 05-07-1691: “een huijs metten Erve staande &
leggende inde Gierstraat daer 't Clompmakers bort uijthangt … ten Zuijden met een vrije gangh ...”.
Klompmakerspoort – Gierstraat Ex
Klomp(en)makerspoort – Gierstraat (zie ook: PB) 20-04-1718: “een Huijs met den erve, staande
ende leggende in de gierstraet … ten noorden de Clompmakers poort daerinne dese Huijse sijn
osingdrop Heeft ...”, 10-05-1718: “een Huijs en Erve staende & leggende inde Clomp maeckers
poort uijt Comende inde gierstraet ...”, 09-07-1718: “twee Camers in de Clompmakers poort
uytcomende in de gierstraat … “, 17-06-1719: “2 Camers met den erve, staande ende leggende in de
Clompemakerspoort uijtcomende in de gierstraet … ten westen het erff in de schoenlapperspoort
...”, 02-06-1723: “een huys metten erve, staande ende Leggende in de Clomp makerspoort,
uijtcomende in de gierstraet ...”, 05-01-1735 (blz 216vo): “een huys metten erve, staande en
leggende in de Klompmakerspoort uytkomende inde Gierstraat … aande andere Zyde degemene
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gangh ...”, 28-12-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde klompmakers-poort
vuytkomende inde Gierstraet … aande andere Zyde de gemeene gang ...”, 12-01-1737: “de helfte in
een huys metten Erve staende ende leggende in de Gierstraet … ten noorden de Clompemakers
poort ...”, 25-01-1744: “S 2281 … Twee Kamers metten Erve staande & leggende inde
Klompmakers poort, uytkomende inde Gierstraat … ten wes ten het Erf van de Klompmakerspoort
...”, 19-08-1744: “Een huys metten Erve kunnende in twee partyen bewoond worden staande ende
leggende in de St= Annestraat by de Doelstraat met een vrye uytgang inde Gemeene poort …
agterstrekkende aan de klompmakerspoort ...”, 27-01-1745: “Een Huys metten Erve staande &
leggende in de Klompe= makers-poort, uytkomende in de Gierstraat ...”, 06-09-1752: “S. 2280 …
Een Huijs of Kamer met den Erve staende & leggende aan de Oostzijde inde Klompmakerspoort,
uijtkomende in de Gierstraet bij de Doelstraat ...”, 11-12-1753: “T 2383. … een Huijs en Erve
staende ende leggende aen de noordzijde van de nieuwe of Lange Doelstraet bij de Gierstraet …
achterstrekkende met een uijtgang in de klompmakerspoort, uijtkomende in de Gierstraet ...”, 2307-1755: “S. 2279. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de Klompmakerspoort
uijtkomende in de Gierstraet ...”, 03-05-1759: “T 2381. S 2278.. … een Huijs en erve, staende en
gelegen aen de Noordzijde van de nieuwe of Lange dioelstraat bij de Gierstraat … achterstreckende
met nog een Huijsje of kamer met den erve dat apart bewoond werd aen of in de Klompmakers
poort die uijtkomt in de Gierstraat ...”, 29-01-1761: “S 2280 … een Huijs of Kamer met den erve,
staende en gelegen aen de oostzijde in de Klompmakers= =poort, uijtkomende in de Gierstraet bij
de Doelstraet ...”, 30-11-1763: “S 2281 … Een Huys en Erve Staande ende leggende inde Klompma
= kerspoort, uytkomende inde Gierstraat ...”, 03-04-1765: “S 2278 … een Huijsje of Kamer met den
Erve staande en geleegen in de Klompmakerspoort die uijtkomt in de Gierstraat ...”
Klomp(en)makerspoort – Gierstraat – Gemene Gang 05-01-1735, 28-12-1735
Klompenmakerspoort – Gierstraat P&S: Clompenmakers- poort – (Gierstraat) 17 Juni 1719-,
Klompenmakers poort” (Gierstraat) 1733 blz 216- Vo=
Klompmakerspoort – Kraaienhorstergracht 04-05-1695: “een huijs met den erve, staende &
leggende opde Craijenhorstergraft … ten westen de Clompmakers poort ...”
De Klophamer – Gierstraat – Poort 06-02-1755: “S. 2268. … een Huijs met den erve staende en
leggende in de Gier= = straet genaemd de klophamer … ten zuijden zekere poort ...”
Klophamerspoort – Gierstraat zie: PB
Kloppe(n)poort – Bakenessergracht (Wz) (zie ook: PB) 14-05-1723: “een huys metten Erve
staende ende leggende opde baekenessergracht … agterstreckende aande kloppepoort ...”, Lange of
Kloppepoort 05-02-1757: “D 1044. … een Huijs met den erve staende ende leggende op 't
Begijnhof, genaemt het Trompetje … hebbende dezen huijze een vrije uijtgang in de lange of
kloppe poort ...”, 17-02-1758: “D 1149 … een Huijs en erve staende ende leggende aen de west
zijde van de Bakenessergraft tusschen het Bagijnhof en kloppepoort … achterstreckende aen de
Huijzen op 't Bagijnhof ...”, “D 1150 … een Huijs met den erve, staende ende leggende aen de west
zijde van de Bake= =nessergraft, tusschen het Bagijnhof en de kloppenpoort ...”, 08-04-1761: “D
1147 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de westzijde van de Bakenesser = = graft bij de
kloppenpoort … achter streckende aen de Huijzen in de Kloppenpoort ...”, 05-08-1763 zie:
Baltuspoort – Jansstraat Oz, 27-02-1766: “D: 1150 … een Huijs met den Erve, Staande en
geleegen aan de westzijde van de Bakenesser Graft, tusschen het Bagijnhof en de Kloppen-poort ...”
Kloppepoort – Jansstraat zie: PB
Lange- of Kloppenpoort 07-05-1756 zie: Baltenpoort – Jansstraat
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Kloppepoort – Bakenessergracht P&S: Kloppepoort (Bakenessergracht 1723- blz: 66
Lange of Klopperpoort – Bakenessergracht 05-05-1756: “D 1145 … een Huijs met den erve
staende en leggende op de Bakenesser graft, op de hoek van de Lange of Klopperpoort ...”
Klopperpoort – Bakenessegracht zie: w.i.
Klopperspoort – Nieuwlandje/Oude Gracht Ex
Kloribuspoort zie: C
Klospoort – Nieuweland Ex
Knoopmakerspoort – Valkensteeg Ex
Knoopmakerspoort/-steeg – Valkensteeg (zie ook: PB) 30-03-1718: “een Huijs met den erve,
alsmede nog Drie Camers achter deselve die apart bewoond werden, staende ende Leggende aende
noordsijde vande Valcke= steegh, opde Hoek in de knoopmakers poort … “, 04-06-1737: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende inde Clercqsteegh of Crom … agterstrekkende aende
Cnoopmaeker= steegh ...”, 12-08-1745: “Een Huys metten Erve staande & leggende in de Clercq
steegh of Crom … agterstreckende aande Knoopmakerssteegh ...”, 22-11-1747: “Een Huijs met den
Erve staande ende leggende in de valkesteeg op de hoek van de Knoopmakerspoort met nog drie
kamers daar agter, die Apart bewoond werden en bijsondere uijtgangen hebben in de voorn Poort …
Nog twee Huijsjes of kamers met haar Erven die meede Apart bewoont werden staande en de
leggende naast den anderen Aande Oostsijde inde Meergemelde knoop makerspoort ...”, 07-021764: “F 1489 N. get. F 1489 No. 2 … Twee Huijsjes of Kamers met hare erven, Staande & gelegen
naast den anderen aan de oostzijde in de Knoopmakers poort, uijtkomende in de Valkesteeg ...”
Knoopmakerssteeg – Klerksteeg of Krom 04-06-1737, 12-08-1745 z.b.
Knoopmakerspoort – Valkesteeg P&S: Knoopmakers= poort (valkesteeg) 30 maart 1718 blz: 191.
vo=
Knoopmakerssteeg (of -poort) – Klerksteeg of Krom [03-01-1722]: “een huys metten erve,
staende ende Leggende inde Klerk Steeg off Crom … agterstrekkende aande knoopmaekers steeg of
Poort ...” (F), 18-12-1739: “Een huys met= ten Erve staande ende leggende inde Clercqsteeg of
Crom … agterstrekkende aande knoopmakersteegh ...”
Knoopmakerssteeg – Klerksteeg of Krom P&S: Knoopmakers- steeg = (Klerksteeg of Krom) 1721blz : 43 –
Knorrenburg Ex
Knorrenburg buiten de Spaarnwouderpoort (zie ook: PB-Ov) 22-01-1707: “een Loots verdeeld
in Ses Varckens Hocken … buijten de Sparwouder poort op knorrenburgh ...”, 15-05-1728: “een
Hegt varkens hok, staande & Leggende op knorrenburgh buijuten de Sparwouderpoort deser stad,
met de helft in t woonhuijs daer bij staande”, 30-01-1738: “Een stuk weyland … gelegen inde
Veerpolder agter knorrenburg … ten zuijden de Sparwouder wegh ...”, 09-05-1744: “Een Stuk Land
… inde veerpolder agter knorrenburgh … ten westen de Cingel ...”, 17-07-1762: “Meyer 7200 …
een stuk Weijland … gelegen in de veer – – polder achter Knorrenburg … aan de zuijdzijde de
sparwouderweg ...”
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Knorrenburg zie: w.i.
Koekenbakkerspoort – Kruisstraat zie: PB
Wyk 6 1793: 196 Kruys straat 212-213 Koekebakkersp; Wijk 6 1796-1798: 149-151 Koekebakkers
poort Nieuwe Kruis straat
De Koek met de Krent – Lange Bogaardstraat – Poort 26-06-1760: “T 2662 … een Huijs en
erve Staende en gelegen in de Lange Bogaerdstraet bij de vijfhoek, genaemt de Koek met de krent
… ten zuijden en achterstreckende aen zekere poort waer in dezen huijze een uijtgang heeft … “
Koek en Korentenpoort – Lange Bogaardstraat zie: PB
Koek met Korentenpoort – Lange Bogaardstraat P&S: Koek met koren tenpoort “ (L
Boogaardstraat)
Koepoort zie: PB
Koetspoort zie: PB
Koetswagenpoort – Frankestraat Ex
Koetswagen(s)poort – Frankestraat (zie ook: PB) 09-01-1692: “Twee Camers met den erve
staende ende gelegen d' eeene inde Coetswagens poort uijtcomende inde vranckestraet [Coeswagens
poort uijtcomende inde vranckestraat] ...”, 12-06-1716: “een huijs met den erve, staande & leggende
in de koets wagens poort, in de frankest(raet) ...”, 31-05-1719: “een huys metten erve, staande &
leggende in de koets wagens poort in de franckestraet … “, 05-05-1724: “een huys metten erve
staande & Leggende in de koets wagenspoort in de frankest(raat) ...”, 08-11-1740: “een huijs &
Erve; staande & Leggende inde Koetswagens poort inde franke straat ...”, 29-04-1756: “Z 3979 …
Een Huys met den Erve staende en leggende in de Koetswagenspoort uytkomende in de franke=
straet ...”
Koetswagenspoort – Frankestraat 22-04-1716 zie: Brillen- of Koetswagenspoort
Koewagenpoort – Frankestraat zie: PB
Kokkinjepoort – Zoetestraat (zie ook: PB) 10-11-1718: “Een Camer metten erve, staande &
leggende in de kok injepoort, uijtcomende in de Soete straet [kok inje poort] ...”, 23-05-1719: “een
huys met den erve Staende & Leggende in de Soete straat in de Cokkinje poort ...”, 1-04-1743: “B
518 … Een huys metten Erve staande & leggende op de Crayen horstergragt by de Zylbrug … agter
streckende aen de kockinjepoort ...”, 27-04-1743: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde
soetemelk Witte broot of Heere Tatingstraat … agterstreckende aan de KockCinjepoort … “, 11-051743: “Een huijs metten Erve Staande ende leggen de opde Craijenhorstergragt by de Zijlbrug …
agter strekkende aande kockkinjepoort ...”, 20-06-1753: “B. 518 … Een Huijs met den Erve staande
ende leggende op de Kraijenhorstergragt bij de Zijlbrug … agterstrekkende aen de Kokkinjepoort
...”, 01-02-1755: “B. 536. … een Huijs met den erve met een Tuijn daer achter, van ouds genaemd
milano staende ende leggende in de zoete melk Witte brood of Heere Tatingstraet aen de westzijde,
belend ten Zuijden zekere gang genaemd de kokkinjepoort en de twee kamers in dezelve gang ...”,
B 533. … een Huijs met den Erve staende en leggende Aen de Noordzijde vande kokkinjepoort
uijtkomende in de zoetemelk wittebrood of Heere tatingstraet ...”, “B. 534. … een Huijs of Kamer
met den erve staende en leggende in de kokkinje poort, uijtkomende in de Zoetemelk= wittebrood
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of Heere tatingstraet ...”, 29-01-1762: “B 533 … een Huijs met den erve staande en gelegen aan de
Noord zijde van de Kokkinje poort, uijtkomende in de Zoete melk = Witte brood of Heere Tating
straat ...”, 08-02-1763: “L. B N: 534. … een Huijs of Kamer en erve staande en gelegen aan de
Noordzijde van zekere gang genaamd de Kokkinje poort, uijtkomendein de Zoete melk witte brood
of Heere Tating straat ...”
Cokkinjepoort – Zoetestraat P&S: Cokkinjepoort (Zoetestraat) 29 Mei 1690Wijk 5 1796-1798: 491-492 Kokking Poort 493 Zoetestraat
Kolom(me)poort – Oudegracht (tussen de Raaks en Zijlbrug/-straat) 02-05-1715: “een Huijs
met den erve staande & leggende op de oude graft … ten suijde de Colomme poort ...”, 13-05-1716:
“een huijs met den erve, staande & leggende op de Oude graft tusschen de raax & de Sijlstraet …
achterstreckende aende Colompoort ...”, 13-05-1724: “een somerhuys met den erve, staande Ende
leggende in sekere gang ofte poort, uijtcomende opde oude gragt, tusschen de raax & de Sijlbrugh,
genaemd de Colom me poort ...” (F), 13-06-1724: “een gedeelte van een Huijs sijnde de achterste
woning of Camer, leggende in de Calomme Poort, opd oude gragt tusschen de raax & de Zijlbrug
[Calomme Poort op d' oude graft] ...” (F), 25-05-1735: “een vertrek of Camer in de Colomme poort
...”, 07-10-1739: “Een huijs met den Erve van ouds genaamt trouw Oran ge en een vrije gang die
van ouds genaamt is de Colommenpoort … staende en leggende op de Oude Gragt tusschen de
Raax en de Zylbrug ...”, 04-05-1747: “Een Huijs met den Erve van ouds genaamt Trouw Orange
staande ende leggende op de Oude Gragt, tusschen de sijlbrugh en Raax met een vrije eijge gangh
nevens het voorschreve huijs van ouds genaamt de Colomme poort, belent ten noorden de gangh
van 't Huijs genaamt Moses.Bosch ...”
Calommepoort – Oude Gracht tussen de Raaks en Zijlbrug P&S: Calommepoort” (oude Gracht)
tusschen Raaks en Zijlbrug) 13 Juni 1724
Koksteeg – Poort (zie ook: PB) 14-10-1705: “drie Camers met den erve, staande ende leggende in
de Coksteegh op een plaets in een poorte in gaende ...”
Koksteeg – Hofje 30-04-1727: “een Huys metten erve met een Camer daer aght(er) die apart
verhuurd wert, Staende & Leggende inde Koksteegh … aghterstrec= kende aen Seker Hofje ...”
Koldershofje zie: PB
Kompassenpoort – Hagestraat 15-07-1713: “een huijs metten erve staande & leggende inde
Hanepoort uijt comende in de Hagelstraet getekent no. 3 … achterstrec- kende aende Compassen
poort … een vrijen waterloop en uijtgang hebben door deselve poort...” (F), 17-04-1717 zie:
Hanenpoort – Hagestraat, 03-01-1722: “een huijs met den erve Staande en Leggende in de
hanepoort uijtkomende inde hagelstraet, belend aande eene Sijde het Roomse godshuijs aande
andere Zijde de gangh … een huijs met den erve staande & Leggende utsa aande Compassenpoort
… ten noorden het voorgaende Perceel ...” (F)
Kompassenpoort – Hagestraat PS: Compassenpoort (Hagestraat) 1721- blz 36Koningslaan buiten de Kleine Houtpoort/Kleine Houtweg over de Baan (o.a., zie ook: PB-Ov)
18-08-1674: “de gront van Seeckere Thuijn … gelegen opde Cleyne Houtwegh jnde Coningslaan
… “, 25-06-1687: “een thuijn … staende & leggende Aent eijnde vande Coningslaen buijten de
Cleijne hout poort ...”, 12-01-1695: “... thuijn gelegen buijten de Cleijne houtpoort inde
Coningslaan ...”, 14-12-1714: “een huijs met den erve en(de) Thuijn staande ende leggende buijten
de Cleijne Houtpoort in de Coningslaan … Een thuijn gelegen aande voorgaende in de rusten
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burgerlaan … “, 16-12-1730: “een huys metten erve … Staende & leggende op de Kleyne
houtwegh inde Konings – Laen ...”, 16-04-1755: “Den opstal van een Huys Werdende in twee
partyen bewoont met een Thuyn daer agter genaamt Woelwyk, staende op de Klyne Houtweg over
de Baan op de hoek vande Koningslaan ...”, “Een Huys en Erve met een Thuyn en Kolfbaan daar
agter waer in de Tapneeringe werd gedaan genaamt het oude Fort de Knokkel … staende en
leggende inde Koningslaan uytkomende op de Kleyne Houtweg ...”
Koningslaan – Kleine Houtweg P&S: Koningslaan= (Kl Houtweg) blz 138- Vo=
Konings- of Blauwelaan buiten de Kleine Houtpoort 02-03-1685: “een Schone welbeplante
Thuijn … gelegen inde Conings ofte blaeuwe laen buijten de Cleijne Houtpoort ...”
Koningstraat Ex zie ook:
Koningstraat (zie ook: Poort op de Beek, Beekje, Beekpoort/Beeksteeg/ Beeksteeg of -poort,
Judiks/Judit(h)spoort)
Koningstraat (zie ook: PB)
Koningstraat – Poort 19-02-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde koningstraet
belent ten suijden de poort vande heer schepen nicolaes van assendelft daer desen huijse boven heen
getimmert is … “
Koningstraat – Gang/Poort 15-01-1727: “een Huys metten erve, staende & Leggende op het
mark= velt deser stad op de hoek van de Coningstraet, met nogh een Kelder, plaetsie en Keukentie,
staende & leggende in seekere gang uytkomende inde Coninghst. … aghter streckende aen de
gemeenen plaets ...”, “een huys metten erve, staende & Leggende in Seekere poort, uytkomende in
de Coninghstr: … aghterstreckende aen de gemeene plaets ...” [nog 2x]
Koningstraat schuin over de Stoofsteeg – Gemene Poort en Uitgang 12-06-1725: “een huijs
metten erve staande & Leggende in de Coningstraet, schuijns over de Stoofsteegh, daer de
Stokbeurs uythangt … met een gemene poort, en uytgang ...”, 06-05-1727: “Een huys metten erve
Staende & Leggende in de Coninghstr. Schuyns over de Stoofsteeg daer de Stokbeurs uythangt …
met een gemeene poort en uytgang ...”
Koningstraat – Gang/Poort(en)/Stegen 12-03-1715: “een huys metten erve staende & Leggende
in de groote houtst … voorts uytgaende met eenen vrijen eygendom van een Poorts & stegen in de
Coninghstraat … nogh een huys metten erve staende & Leggende in't beste van de Coninghstraet …
ten noorden de gangh ...”
Koningstraat Oz – Gang of Steeg 26-07-1755: “V. 4134. … een Huijs en erve staende ende
leggende aen de oostzijde van de Koningstraet … ten noorden de gang of steege ...”
Koningstraat vooraan – Poort 10-02-1761: “V 4157 … een Huijs met den erve staende ende
gelegen in zekere poort, uijtkomende voor aen in de Koning= = straet ...”
Koolsteeg (zie ook: Raamhofje, 't Zakje)
Koolsteeg/-straat (zie ook: Schoutentuin)
Vest bij Koolsteeg – Poortje Ex
182

Koolsteeg – Gang van Albert Huijsman 18-12-1726: “een Huys metten erve, staende & Leggende
in de Coolsteeg uijtkomende opde Burgwal, & de Stadts veste … aghterstreckende aen de gang van
Albert Huijsman ...”, 23-01-1767: “J 4742.+ een Huys met den erve Staande & gelegen in de
Koolsteeg, uijt = = komende op de Burgwal … achterstreckende aan de gang van Aa,lbert Huijsman
...”
Koolsteeg – Gang van Aldert Sijmonsz 11-06-1686: “een huijs metten erve staende & leggende
inde koolsteegh … achterstreckende tegens de gangh van aldert Sijmonsz ...”
Vest bij de Koolsteeg – Poort 08-10-1763: “J 4746 J 4918 … Een Huijs en Erve staende ende
geleegen inde Koolsteeg, uytkomende op de Burgwal … agterstreckende aan Zeeker poort
uytkomende aande vest ...”
De Kooltuin – Doelstraat bij de Korte Raamstraat zie: PB
De Kooltuin – Koolsteeg Zz over de Kerkhofstraat 16-11-1763: “J 4759 … een Huijs en erve van
ouds genaamd de Kool Tuijn, Staande en gelegen aan de Zuijdzijde in de Koolsteeg over de
Kerkhofstraat ...”
De Kooltuin – Nieuwe of Lange Doelstraat 02-02-1760: “TT 2793 … een Huijs en erve, staende
en leggende in de Nieuwe of Lange Doelstraat naast de Kooltuijn … achterstreckende aen de
huijsen van de Raemstraet ...”
Koolzaksteeg – Stadsvest bij de Koolstraat 05-11-1727: “een huys metten erve Staende &
leggende inde coolsack Steegh aen deser stadts vesten bij de Koolstraet ...” (F), 31-03-1731: “een
Huys metten erve, Staende en Leggende in de CoolsakSteegh [Coolsaksteeg] aen deser Stadts
vesten by de Coolstraet...” (F), 11-05-1740: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde
Koolstraat uytkomende opde burgwal … agterstreckende aan de Koolsaksteeg ...”
Koolzaksteeg bij de Vest 04-06-1698: “een Camer met den erve, staende & leggende in de
koolsacksteeg bijde vest ...” (F)
Koopallepoort – (Sint) Annastraat Ex
Koopalle(n)poort 22-06-1697, 25-10-1702 zie: De Kalandermolens – Oude Doelstraat, 22-081742 zie: Raamstraat – Poort
Kalander- of Koopallepoort 06-05-1755: “een Huijs met den erve staende ende leggende aen de
oostzijde van de oude Doel of raem= =straet bij de vijfhoek … achterstrekkende aen de huijzen in
de kalander of koopalle poort ...”
Koopallepoort – Lange Annastraat P&S: Coopallepoort (L Annastraat) 1733 blz 77Koopalle(n)poort – (Sint) Anna- of Michielstraat/(Sint) Annastraat (zie ook: PB) 09-05-1676:
“een huijs metten erve staende & leggende Jnden Bredenstege … achterstreckende aen Coopallen
poort ...”, 19-02-1681: “een Camer met een huijs metten Erve staende ende leggende achter de
Huijsinge van 't lam jnde Coopalle poort uijtgaende jnde St Anna straet … ten suijden de Calander
jnde raemstraet ...”, 12-04-1681: “een Huijs metten Erve jnde Coop alle poort sijn uijt & jngang
hebbende jnde St: Annastraet ...”, 15-09-1682: “de Helfte van een huijs mette Erve staende ende
leggende inde Cooppallen poort inde St: annestraet [Coop allenpoort] ...”10-01-1686: “... staende
ende leggende inde St: annest(raet) tegen overde Cooppallenpoort … ten noorden met een gemene
gangh ...”, 29-12-1688: “Een Halff Huijs metten erve … staande ende leggende inde St: Annestraat
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[St: Anthonijst(rae)t] inde Coop allepoort ...”, 02-08-1690: “de helfte van een Huijse metten erve
staande ende leggende inde koop(p)allen poort [Coop alle Poort] … “, 12-12-1691: “een huijs
metten erve staende ende leggende inde breesteegh … off aen Coopallenpoort ...”, 16-09-1695:
“een Halff Huijs met den erve, staande & leggende achter de Huijsinge van't Lam inde Coop alle
poort uijtgaande in de St: Annest(raet) … dan nogh een Huijs met den erve, staande & leggende
inde michielstraet, belent ten noorden de voorsz Coop (p)allen poort … “, 02-04-1698: “Een huijs
metten erve staande & leggende in de breesteegh … of aande Coop allen poort ...”, 07-05-1700:
“een huijs metten Erve staande & leggende in de raamstraet daer het Lam in de gevel staet, achter
uijt comende met een vrijen uijtgangh doorde Coop allen poort in de St: annest(raet) ...”, 04-121706: “de Helfte van een huijs metten Erve, staende & leggende in de Coop allen poort in de St:
Annenstraet … [Coop allen poort in de St: Anne straet] ...”, 28-12-1706: “een Huijs metten erve
staende & leggende inde st. anne straet inde coop allen poort [Coop allen poort annestraat] … “,
“Een Huijs ofte Camer en erve staende ende Leggende inde Coop alle poort uijt Comende inde st.
Anne straet...”, 27-04-1718: “een huijs met den erve, staande & leggende in de St. anne straet in de
Coop allenpoort ...”, 27-05-1719: “een huys metten Erve, staande & leggende in de Coop allen
poort, uijtcomende in de St: annestraet ...”, 06-09-1721: “een Huisje of Camer van oudts genaamt
de houtte Camer metten erve staande ende Leggende in de koop alle poort uytkomende inde St anna
straat, belend ten Zuyden het gemeene bleekveld, en ten Noorden een gang ...”, 02-10-1723: “een
huijs met den erve, staande ende leggende in de Coop allen Poort, sijn uijt & ingangh hebbende in
de St: annestraet … [Coop allen poort]”, 23-10-1732: “een huys metten erve, Staende en leggende
opde vyfhoek over de Wolstraet … aghterstrekkende aen de Coop Alle Poort ...”, 12-05-1735: “een
huys metten erve, Staande en Leggende inde St. Anna – Straat, op de hoek vande Koop-alle Poort,
welke in twee partyen bewoont wert … “, 10-04-1737: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde Coop=allepoort uytkomende inde st anne= straet ...”, 07-05-1737: “een huys metten
erve, staande en leggende in de Coopalle – Poort uyt komende in de St. Anna straat ...”, 29-011738: “Een huijs met den Erve staende ende leggende inde Coop allen poort uytkomende inde St=
Annestraet ...”, 03-02-1740: “Een huijs metten Erve staande ende leggende opde vyfhoek over de
wolstraat … agterstrekkende aande Coop alle poort ...”, “Een huys metten Erve staande ende
Leggende inde Coopallepoort uytkomende inde St= Annestraat ...”, 04-05-1740: “De helfte in een
huijs metten Erve staande ende leggende inde Coopallepoort uytkomende St= Annest: ...”, 22-081742: “Een huys met den Erve staande ende Leggende inde St= Annestraat opde hoek vande
Coopallepoort waar inne een Gommery word gedaan ...”, 06-09-1742: “Een Huys metten Erve met
een Kamalotterye … staande & leggende in de Koopallepoort uytkomende inde St Annestraat …
ten westen de huysen in de Doel of Raamstraat ...”, 20-12-1752: “T 2485. …. Een Huijs met den
erve staende en leggende in de Koop alle poort uijtkomende in de sint anna of Michielsstraet ...”,
15-12-1753: “T 2483 … een Huijs met den Erve staende ende leggende in de koop alle poort,
uijtkomende aen de westzijde van de Anna of Michielstraet ...”, 12-11-1755: “T 2482. … een Huijs
met den erve staende ende leggende in de koop alle poort uijtkomende in de Anna of Michiel straat
...”, 04-02-1758 zie: Paradijspoort – Breesteeg, 26-11-1760: “T 2480 … een Huijsje of kamer met
den erve staende en gelegen in de koop alle poort uijtkomende in de St= Anna = = straat … ten
noorden een gang ...”, 18-05-1762: “een vierde part in een Huijs met den erve met een Camalotterij
daar aan behorende en annex, staande en gelegen in de Koop allepoort, uijtkomende in de St=
Annastraat … ten westen de Huijzen in de Doel of Raem straat ...”, “twee achtste parten ofte wel te
zamen een vierde part in een Huijs met den erve met een Camalotterije daar aan behorende en
annex, staande en gelegen in de Koop allepoort, uijtkomende in de St= Anna straat ...”, 17-09-1766:
“T: 2499.+ … een Huijs en erve Staande & gelegen aan de oostzijde van de oude Doel of
Raamstraat op de vijfhoek over de wolstraat … achterstreckende aan de Koopallepoort ...”, 04-021767: “T 2483 ,+ 2484 + T 2485 .+ … drie Huijzen met den erve Staande en gelegen naast
malkanderen in de koop alle poort, ujtkomende in de Anna of Michielstraat … ten Zuijden de
gemeene Poort … “
Koopalle(n)poort – Gang 06-09-1721, 26-11-1760
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Koopalle(n)poort – Gemene Gang 10-01-1686
Koopalle(n)poort – Sint Annastraat 11-07-1750, 07-12-1759 zie: Kalander(s)poort – Sint
Annastraat
Koopalle(n)- of Kalanderspoort – (Sint) Annastraat 02-01-1754: “T 2481. … een Huijs en Erve
staende ende leggende in de Koop alle of Kalanderspoort, uijtkomende in de st: Annastraet ...”, 0102-1766: “T 2481.+ … een Huijs en erve Staande en gelegen in de Koop alle of Kalanders poort,
uijtko= =mende in de Anna straat … achterstreckende aan de Huijzen van de Vijfhoek ...”
Koopallenpoort – Sint Annastraat P&S: Coopallenpoort (St Annastraat) 27 Mei 1719-,
Coopallepoort (L Annastraat) 1733 blz 77Kopboterpoort P&S: Kopboterpoort 1733 blz 74Kopboterspoort – 't Krom zie: PB
Agterstraat Kobboter steeg zie: w.i.
Kopbotersteeg – Burgwal Ex
Kopbotersteeg(je) – Achterstraat/Burgwal (zie ook: PB) 29-04-1678: “twee Camers metten erve
staende ende leggende inde kop buttersteegh uijtcomende inde achterstraet … achterstreckende aent
ossenhooft steeghie ...”, 29-05-1680: “een huijs metten erve staende & leggende inde kop booter
steeg streckende vande achter straet tot opde burgwal ...”, 29-01-1721: “twee Camers met den erve
staende & Leggende inde Copbuttersteegh [Cobbuttersteegh] ...”, 25-06-1722: “een huijs metten
erve staende ende leggende op de Burgwal op de hoek vande Cop botersteegh die ten noorden
belent is met een vrije uijtgangh in deselve steegh … met een gangh daer nevens, die vant achterste
gedeelte in deselve gangh een aparte uytgang heeft ...”, 15-06-1723: “een huijs metten Erve staende
ende leggende inde kopbotersteegh ...”, 16-06-1723: “een huijs metten Erve staende & Leggende
inde kopbotersteegh ...”, 14-06-1724: “een huys metten erve staande ende leggende opde burgwal
op de hoek van't Copbotersteegje met een achterhuysje daer bij, achter het voorn huijs, in 't
Copboter steegje, belent tennoorden 't voorsz kopbotersteegje, waer in dit huys een vrijen uijtgang
heeft ...”, 20-04-1725: “een huijs metten erve staande & leggende opde burgwal opde hoek van 't
Copbotersteegje, waer in dit huijs een vrijen uijtgangh heeft ...”, 21-01-1728: “een Huys metten
erve Staende & leggende inde Aghterstraet, genaemt de vriesse kopboter met een gemeene uijtgang
in sekere gangh uytkomen(de) op de Burgwal ...”, 03-08-1728: “een huijs metten erve Staende en
Leggende in de AghterStraet naest de vriesse Kopboter, met een Pakhuijs daer agter uijt= komende
op de Burgwal … die een vrije uijtgang is hebbende door de gang van desen huijse naer de Burgwal
...”, 25-11-1728: “een huijs metten erve, Staende & leggende in de Aghterstraet over de
Kopbotersteeg van oudts genaemt de osseweijer ...”, 18-05-1731: “een huys metten Erve Staende
ende Leggende inde Agterstraat genaemt de vriese kopbooter, met een gemeene uytgang in Seekere
gang uyt komende opde burgwal ...”, 05-02-1737: “Een huys metten Erve staende ende leggende
Agterstraet met een Thuyntje daer agter … ten Zuyden de kop – botersteeg waer in dit huijs een
vrye uytgang heeft ...”, 01-06-1740: “Een huys metten Erve met twee Caa mers daar agter die apart
verhuurt werden staande en leggende inde agterstraat op de hoek vande Kopbotersteeg
...agterstreckende met de Camers aan de huysen vande ossenhooftsteeg ...”, 13-07-1743: “L 5188 …
Een huys metten Erve staande en leggende inde Agterstraat naast de Kopbooter, werdende in vier
Partyen bewoond met nog een Pakhuys daar agter uytkomende in de Potaardspoort op de Burgwal
… “, 13-06-1764: “L 5190 … Een Huijs & Erve staande en geleegen in de Kobboters steeg ...”, 2108-1766: “L 5189 . … de helft in een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Achterstraat op
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de hoek van de Kopboter= = steeg ...”
Kopbotersteeg – Gang 25-06-1722, 21-01-1728, 03-08-1728, 18-05-1731
Kopbotersteeg – Achterstraat P&S: Kopbotersteeg= (Achterstraat) 1733 blz: 227Kobertenpoort – Burgwal P&S: “Kobertenpoort (Burgwal)
Agterstraat Kobboter steeg zie: w.i., Kobbotersteeg zie: w.i.
Koralensteeg zie: PB-Ov
Koralen- of Ottersteeg (zie ook: K&T) 07-11-1733 (blz 78-78vo): “een huys metten erve, staande
en leggende inde Korale ofte Ottersteegh … “
Koralen- of Ottersteeg P&S: Koralen- of Ottersteeg 1733 blz 78Korendragerspoort – Bakenessergracht bij de Wildemansbrug (zie ook: PB) 12-05-1734 (blz
150): “Een Huys metten Erve staande & leggende op de Bakenessergragt op de hoek van de
Coorndragerspoort by de Wildemansbrug ...”, 24-12-1761: “E 1277 … een Huijs met den erve
staande en gelegen op de Bakenessergraft op de hoek van de koorndragerspoort bij de
Wildemansbrug ...”
Korendragerspoort – Bakenessergracht bij de Wildemansbrug P&S: Koorndragers= poort “
(Bakenessergracht b/d Wildemansbrug 1733 blz: 150Korenmaatspoort 23-02-1752 zie: Slagerspoort – Bakenessergracht
Korenmaatspoort – Bakenessergracht zie: PB
Koren- of Oude Manhuispoort – Stadsvest tussen het Groot en Klein Heiligland 22-05-1717:
“een huijs met den erve staande ende leggende aan deser Stads Vesten tusschen het groot en Cleijn
Heijlige land in de Cooren off Oude manhuijspoort, getekent met no 22 ...”, “een huijs met den Erve
staande ende leggende aen deser Stads Vesten tusschen het gr: en Cleijn Heijligeland in de Cooren
ofte Oude manhuijs poort get: met no 23 … achterstrekkende aende steene poort ...” (F), “een Huijs
met den erve, staande ende leggende aen deser Stads Vesten, tusschen het groote en Cleijne Heijlige
land, in de Cooren ofte oude man huijs poort, getekent met no 24 … achterstreckende aande steene
poort ...”, 05-11-1721: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende aen deeser Stads vesten
tusschen Het groot en cleijn Heijligh Landt inde koorn off anders de oude manhuijs poort …
agterstreckende aande steene poort ...” (F), 01-05-1755: “R. 1876. … een Huijs met den erve,
staende en leggende aen dezer stads veste, tusschen het groot en klijn Hijligland in de koorn ofte de
Manhuijspoort … strekkende aen de steene poort ...”, 11-12-1766: “R 1917.+ … een Huijs en erve,
Staande & gelegen aan de oostzijde van de Koorn of Manhuijspoort, uijtkomende aan dezer stads
Veste, tusschen het groot en Kleijn Heijlkig= = land … achterstreckende aan de Steene poort ...”
Korte Sint Anna- of Magdalenasteeg bij de Gierstraat 27-09-1721: “Een huijs metten Erve
staande ende Leggende inde Corte St: anna ofte Magdalene steegh byde gierstraat ...”
Korte Bakkerszaksteeg anders genaamd Korte Plaats Ex
Korte Barteljorisstraat of Schoutensteeg 17-10-1686: “een sterck wel betimmert Huijs metten
Erve staende ende leggende inde Corte battejorisstraet ofte schoute steegh … “
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Korte Begijnenstraat (zie ook: Clarissenpoort, Walenhofje)
Korte Begijnenstraat – Gemene Gang 27-04-1697: “Een huijs metten erve, staande & leggende
inde Corte Bagijnestraet genaemt de duijn meijer … achterstreckende aen een gemene gangh ...”
Korte Begijnenstraat – Poort zie: PB
Gasthuisstraat hoek Korte Bogaardstraat – Poort 23-01-1692: “een Huijs metten erve staende
ende leggende inde Gasthuijs straat op de Hoeck vande Corte bogertstraet met een poort in deselve
straat ...”
Korte Damsteegje zie: PB
Korte Dijk Ex zie ook:
Korte Dijk – Poort Ex
Korte Dijk – Gang 15-01-1681, 04-08-1691 zie: Eijssesteegje – Kortendijk
Kortendijk – Gang 09-03-1763: “J. 4496. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in een
gang, uijtkomende op den kortendijk … ten zuijden de Zeepziederij van de halve Maan, ten westen
de voornoemde gang ...”
Kortendijk – Gang (zie ook: Thijssensteegje) 16-11-1759: “J. 4500 … een Huijs met den erve,
staande ende leggende op de korten dijk, belend ten noorden zekere gang … “, 27-11-1762: “J 5400
… Een Huys en Erve staande en leggende op de Kortendyk belent ten noorden zeekere gang ...”,
09-05-1764: “J 5400 … een Huijs en erve Staande & gelegen op de korten dijk, belend ten Noorden
zekere gang ...”
Kortendijk – Gang/Gemene Gang 09-02-1715: “een pakhuijs met sijn Erve, staande ende
leggende op de Cortendijck belent ten noorden een gemeene gang, daer door desen Huijse een
bruijkwaer heeft …”, 09-08-1726: “Een Huijs metten erve get: no: 1 staande & leggende in een
gang, uijtcomende op de Cortendijk … ten suijden de zeepsiederije van(de) halve maan, ten westen
de voorn: gang … “, “een huijsje of Camer get: met no: 2 staande & leggende in een gang
uijtcomende opde Cortendijk ...”, 07-12-1743: “J 4500 … De helfte in een Huys met den Erve
staande & leggende op de Kortendyk kunnende in drie partyen bewoond werden … ten oosten
seekere gang ...”
Korte Dijk – Gangetje 03-06-1684: “een Huijs metten erve staende ende leggende opde Corte
dijck int gangetie van Claes niesse backer met een gemene plaets … achterstreckende tegens de ge
wesene brouwerije vande halve maen ...”
Kortendijk – Gangetje 20-05-1705: “een huijs metten erve ende Leggende opde Cortendijk in een
gangetie 't welk in 3 partijen can bewoond werden ...”
Kortendijk – Poort 16-05-1760: “J 4506 … Een Huijs metten Erve staande en leggende in zeekere
poort uijtkomende op den Kortendijk, belent ten Oosten de Byls- poort ...”
Kortendijk – Poort (zie ook: PB) 10-10-1764 zie: Spaarne bij de Langebrug – Poort, 29-111766: “J No 4504 … een Huys en Erve Staande op de Korten= dijk, op de hoek van zeekere poort
...”
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Kortendijk bij de Sint Nicolaasbrug/Koralensteeg – Gemene Gang 26-03-1762: “J 4497 J 4498
J 4502 J 4494 J 4495 … de helft in de Zeepziederij genaamd de Halve Maan … staande en gelegen
… op de kortendijk, uijtkomende met een vrije gang of poort in de spaerwouderstraat, belend ten
Noorden aan een gemeene gang … De Helft in drie, dewelke tans zijn geapproprieerd tot twee
Pakhuijsjes en hunne erven, gelegen in de gemeene gang naast de Zeepziederij … ten westen het
hoekhuijs van de gemeene gang, uijtkomende op den kortendijk bij de st: Nicolaas brug,
achterstekkende aan de Huijzen in de Coraale steeg De Helft in een Pakhuijs en erve, gelegen op
den korten dijk, belend ten Noorden aan een gemeene gang ...”
Kortendijk bij de Sleutelstraat – Poort 01-05-1734: “een Pakhuys metten erve, Staande en
Leggende op de Corten dijk bij de Sleutelstraat … ten noorden de Poort daarinne dit Pakhuys een
gemeene uytgang heeft ...”, 02-10-1743: “J 4508 … Nogh de helfte in een Pakhuys met drie
Koornsolders daar boven staande & leggende op de Kortendyk by de sleutelstraat belent ten
noorden seekere poort ...”
Kortendijk – Spaarne Oz – Gang of Poort 30-03-1684: “Een Huijs metten erve staende &
leggende op de cortendijck aende oostsijde vanden Spaerne … ten noorden de gangh ofte poorte
vande huijsinge van Juff. Swan ...”
Kortendijk aan 't Spaarne – Gang of Steeg 29-03-1709: “Een huijs met den erve, twelk in 2
partijen can bewoond werden, staende ende leggende in een gangh ofte stege, uijtcomende opden
Corten dijck aen t Spaerne ...”, 20-04-1720: “een huys met den Erve staende & Leggende in een
gangh offte steege uytcomende op de Cortendijk aan 't Spaerne ...”
Kortendijk bij de Sint Nicolaasbrug – Gang 17-06-1692: “een Camer met den erve, staende
ende leggen(de) op sekere gemeene plaats in een gangh uijtcomende opde Cortendijck bij de Ste:
Nicolaes brug ...”, 05-01-1726: “twee Camers met den erve, staande & leggende op sekere gemene
plaats in een gang op de Cortendijk bij de St nicolaes brugh [plaets in een gang opde Cortendijk] ...”
Korte Dijk/Papentorenvest – Poort zie: PB
Korte Geuzenstraat (zie ook: K&T en PB-Ov) 18-06-1707: “een huijs metten Erve, staende ende
leggende inde korte Geusestraet … ten westen Het manhuys ...”, “een huijs metten erve, staende
ende leggende aende Zuijtsijde vande Corte geusestraet, bijde raampoort … “
Korte Geuzenstraat of Nieuwe Molensteeg Ex
Korte Herensteeg – Kruisweg – Gemene Uitgang 28-12-1726: “de helfte van een Huys metten
erve staende & Leggende opde Cruyswegh met een gemeene uytgang inde Korte Heerest. Daer de
Kat inde gevel staet ...”
Korte Herenvest zie: PB-Ov
Korte Hofstraat – Burgwal P&S: Korte Hofstraat” (Burgwal)
Korte Hofstraat Oz – Poort 07-02-1759: “O 5672 … een Huijs en erve staende ende leggende aen
de oostzijde van de korte Hofstraet, belend aen de Zuijdzijde zekere poort ...”
Korte Houtstraat (zie ook: PB); (zie ook: Bakkerspoort, De Blazende Engel, Groenepoort,
Pakkerspoort)
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Korte Houtstraat – Poort/Poort of Gang Ex
Korte Houtstraat – Poort 31-01-1761: “S 2074 … een Huijs en erve staende en gelegen in de
korte Houtstraat … ten westen zekere poort, uijtkomende in de korte Houtstraat ...”, 30-11-1763,
01-11-1765 zie: Hanenpoort – Grote Houtstraat
Korte Houtstraat – Vrije Poort of Uitgang 10-07-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde Grote Houtstraet opde Hoeck vande Corte hout straet … waer in desen huijse oock
een vrije poorte ofte uijtgang heeft ...”
Korte Houtstraat – Uitgaande Poort 13-05-1713: “Een huijs met den erve, staande ende leggende
in de Corte Houtstraet, met een uijtgaande Poort ter zijden ...”
Korte Jansstraat – Poort 19-04-1766: “D 1087 … een Huijs met den erve Staande en gelegen in
de korte Jansstraat … achterstreckende in een poort daar dit Huijs een vrije uijtgang en waterlozing
in is hebbende ...”
Korte Keizerstraat – Voldersgracht 01-06-1758: “W 3094. … een Huys met den erve staende
ende leggende op de voldersgraft op de hoek van de korte Kyzerstraet ...”
Korte Kraaienhorstergracht achter de Zijhuizen (zie ook: K&T en PB-Ov) 08-10-1763: “b v
6449. … een Huijs met den erve Staande en gelegen op de korte Kraeij= =enhorstergraft, achter de
Zij Huijzen ...”
Korte Kromme Voldersgracht zie: PB-Ov
Nieuwe Raamstraat bij de Korte Lakenstraat Wz – Gang of Poort 02-05-1727: “Een Huys
metten erve, staende ende Leggende aen de westzyde vande Korte Lake straet … aghterstrec=
kende aen een gangh of poort waer in dit Huys een vrye uytgang heeft uytkomen(de) inde nieuwe
Raemstraet ...”
Korte Lakenstraat – Poort 17-11-1740: “Een Huys metten Erve staande ende leggende inde
Raamstraat over de waale Thuynstraat met een vrye bruykwaar & Waterlosinge in seekere Poort
uytkomende inde Korte Lakestraet ...”
Korte Magdalenasteeg Ex zie ook:
Korte Magdalenasteeg zie: PB-Ov
Korte Magdalenasteeg (zie ook: Vu(i)lnispoort)
Korte Magdalenasteeg – Gang Ex
Korte Magdalenasteeg – Magdalenasteeg Ex
Korte Magdalenasteeg/-straat (zie ook: K&T)
Korte Magdalenasteeg – Poort Ex
Korte Magdalenasteeg over het Kinderhuis – Poort/Poort of Gang 10-09-1689: “Een huijs
metten erve staende ende leggende inde Corte magdalenesteegh tegen over het kinderhuijs in een
poorte ofte gangh … met een vrije bruijckwaer inde voorsz poorte uijtgaende tot inde Corte
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magdalenesteegh ...”, 29-04-1712: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de Corte
magdalenesteeg tegen over het kinderhuijs in een poort ofte gangh … met een vrije bruijkwaer in de
voorsz poorte uijtgaende tot in de Corte magdalenesteegh ...”, 16-08-1758: “B. 426. … een stallinge
en erve staende en leggende in een poort uijtkomende in de korte Magdaleene steeg over het
kinderhuijs ...”
Korte Margarethastraat – Poort Ex
Korte Margarethastraat – Gang 25-01-1679: “eenige huijsingen, de welcke in drie partijen
bewoont werden getekent met no: 5 staende aende vest tusschen de kraijenhorstergraft ende de oude
Xpoort & uijtcomende door seeckere gangh tot inde korte margaretast: ...”, 18-06-1709: “een huijs
benevens een Camer staende ende leggende aende gewesene Vest bijd' oude Cruijspoort …
uijtcomende met een gang in de Corte margrietestraet ...”, 04-01-1727: “een Huys metten erve, en
een Camer die apart verhuurt wert, Staende & Leggende aende Stadts veste daer de oude
Kruijspoort heeft gestaan … uytkomende met een gang inde Korte margriete Stt. ...”
Korte Margarethastraat (Nz) – Gang 12-02-1744: “B 629 … Een Huys metten Erve staande &
leggende inde Corte Mar= grietestraat … ten oosten seekere gang agterstreckende aan Een gemeene
plaats ...”, 06-05-1758: “B 629 … een Huijs en erve, staende en gelegen aen de Noordzijde van de
korte Margariete straet, belend ten oosten zekere gang ...”
Korte Margarethastraat – Poort 08-04-1758: “B 614 … een Huijs met den erve Staende ende
leggende in de korte Mar= =gariete straet … achterstreckende aen zekere poort ...”
Korte Margarethastraat – Poort 19-08-1750: “B. 631. … Een Huijs met den Erve staande &
leggende in de lange Margarietestraat bij de korte … agterstreckende aan Zekere poort, uytkomende
in de korte Margarietestraet ...”
Korte Molensteeg zie: PB en PB-Ov (zie ook: K&T)
Korte Molensteeg anders genaamd het Rozenlaantje – Jansweg 12-12-1736: “Een huijs metten
Erve staende ende leggende inde Nieuwe vergroo tinge inde Corte Molensteegh of anders genaamt
het Roselaantje uytcomende opde Janswegh ...”
Korte Molensteeg – Kruisweg – Poort 02-08-1741: “Een Huys metten Erve staande en de
leggende op de kruyswegh op de hoek van de Korte Moolensteeg … agterstreckende aan seekere
poort ...”
Korte Molensteeg Zz – Kruisweg – Gang 05-08-1763: “B V 6489 + … een Huijs en erve Staande
en gelegen in de Nieuwe Vergroting dezer stad, aan de Zuydzijde van de korte Molesteeg,
uijtkomende op de Kruijs = = weg, belend aan de oostzijde zekere gang ...”
Korte of Nieuwe Molensteeg bewesten de Kruisweg 13-11-1742: “Een Thuyn staande &
leggende inde Nieuwe Vergrooting in de Korte of nieuwe moolesteeg bewesten de Kruysweg ...”
Korte Molensteeg bij de Kruisweg P&S: Korte Molensteeg (b/d Kruisweg)
Kortendijk zie: Korte Dijk
Korte Nieuwe Raamstraat zie: PB-Ov
Korte Plaats 09-07-1749 zie:
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Korte Plaats Ex zie: Bakkerszaksteeg anders –,Bakkerszaksteeg of Korte Plaats – Gemene Gang 23-01-1675
Korte Plaats – Cavelotesteeg Ex
Korte Plaats – Cavelotesteeg 03-02-1680: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde
Cavelote Steegh … met een uijtgangh tot op de corte plaets ...”, 09-02-1715: “Een huijs met den
erve staande Ende leggende opde Corte plaets uijtcomen de in de Cavelotesteeg ...”, 28-11-1736:
“Een huijs metten Erve staande en leggende opde Corte plaets uytcomende inde Cavelotesteegh ...”
Korte Plaats – Stadsvest tussen de Zijl- en Raampoorten 23-07-1692: “een Huijs metten Erve,
staande & leggende aen deser Stads vesten tusschen de Sijl & raampoorten … aende andere sijde de
Corte plaets ...”, 23-01-1711, 09-07-1749 zie: Bakkerszaksteeg
Korte Plaats 03-05-1689, 10-04-1715, 30-04-1726 zie: Cavelotesteeg
Korte Plaats 16-05-1724 zie: Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht
Korte Plaats 22-05-1686 zie: Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht – Gang
Korte Plaats bij de Zijdgracht P&S: Korte Plaats (b/d Zijdgracht)
Korte Poellaan zie: PB-Ov
Laan van 't Rozenprieel of Korte Poellaan 04-05-1729: “de Grond van een Thuyn geleegen
buyten de Cleyne houtpoort inde Laan vant Rooseprieel of Corte poellaen ...”
Korte Poellaan – Poort zie: PB
Korte Raamgracht (zie ook: Lammetjeshofje)
Korte Raamgracht zie: PB-Ov
Korte Raamgracht Wz tussen de Korte Wolstraat en Dubbele Brug – Hofje 12-10-1763: “TT
2970. … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Westzijde van de korte Raam = =graft,
tusschen de korte Wolstraat en dubbelde Brug … achterstreckende aan zeker Hofje ...”
Korte Raamgracht bij de Korte Wolstraat – Gemene Gang 11-12-1766: “TT 2965 .+ … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan de Noordzijde van de korte Wolstraat … achter streckende
aan een gemeene gang, uijtkomende op de korte Raamgraft ...”
Korte Vest tussen de Schalkwijkerpoort en de Lange Brug – Poort of Gang 07-12-1726: “een
Huys metten erve Staende & Leggende aen de Corte vest, tusschen de Schalkwykerpoort en de
Lange Brugh … ten oosten de Poort ofte gang van michiel Jansz Koek ...”
Korte Wolstraat Nz hoek Korte Raamgracht – Gemene Gang 11-05-1763: “TT 2966 + … een
Huijs met den erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de korte wolstraat … met het
hoekhuijs vande korte Raamgraft … achterstreckende aan een gemeene gang ...”
Korte Raamlaan zie: PB-Ov
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Korte Raampje zie: w.i.
Korte Raamstraat 15-01-1766 zie: Walentuinsteeg
Nieuwesteeg of Korte Raamstraat 19-06-1686 zie: Bereiderstraat – Steeg van Lodewijk van
der Helft
Korte Raamstraat (zie ook: K&T)
Korte Raamstraat – Poort Ex
Korte Raamstraat – Poort zie: PB
Korte Raamstraat – Vrije Uitgang 08-05-1714: “een Huijs en Erve staende & leggende inde
berijder straet [bereijderst] hebbende een vrijen uijtgangh en waterloop inde corte raamstraet … “
Korte of Nieuwe Raamstraat P&S: Korte of Nieuwe Raamstraat
Korte Rozenlaantje zie: PB en PB-Ov
Korte Rozenstraat bij de Kruisweg P&S: Korte Roosestraat (bij Kruisweg) (zie ook: K&T)
Korte Ruiterstraat zie: PB-Ov
Korte of Oude Ruiterstraat – Jansweg Oz (zie ook: K&T) 25-01-1749: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende op de Jansweg aan de Oostzijde tusschen de Bailliuws laan en Korte of Oude
Ruijter= =straat ...”, 13-05-1763: “B V 6594 … een Huijs met den erve Staande & gelegen op de
Jansweg aan de oostzijde tusschen de Bailliuws Laan en korte of oude Ruijterstraat ...”
Korte Scheepmakersdijk (zie ook: PB-Ov en K&T)
Korte Scheepmakersdijk – Gang 22-02-1681: “1/4 jn een huijs met den Erve staende & leggende
opde Corte scheepmaeckersdijck … Brouwer jnde halve maen, ten noorden de gang ...”
Korte Scheepmakersdijk – Gang of Poort 10-01-1674: “de helft van een Huijs en erve staende &
gelegen op de Corte Scheepmaeckers dijck, jn een gangh ofte poorte, belent aen de Zuijtsijde de
Brouwerije van de halve maen ...”
Korte Scheepmakersdijk – Gang of Poortje 03-09-1686: “een huijs metten erve & Camer daerbij
staende ende leggen(de) opde Corte scheepmaeckersdijck in een gang ofte poortje belent aen de
zuijtsijde de Zeep siederije vande Halve maen ...”
Korte Scheepmakersdijk bij de Koralensteeg – Poort 13-02-1743: “J 4493 … Een huys metten
Erve staande & leggende op de Corte scheepmakersdyk by de Co(ra)lesteeg op de hoek van seekere
poort ...”
Korte Scheepmakersdijk 03-06-1717 zie: Bakkerspoort
Korte Sint Anna- of Magdalenasteeg bij de Gierstraat (zie ook: K&T) 04-09-1700: “een huijs
met ten erve, staande & leggende in de Corte St Anna ofte magdalenesteegh bijde gierstraet ...”, 2801-1756: “een Huijs met den erve, staende ende leggende in de korte St= Anna ofte Mag= =daleene
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steeg bij de Gier straet ...”
Achterstraat – Vrije Poort 08-05-1708: “een huijs met den erve, staande ende leggende opt Corte
spaerne, belent ten oosten 't schippers gilt … achterstreckende aen een vrije Poort in de achterstraet
…”
Korte Spaarnwouderstraat zie: PB-Ov
Korte Spaarnwouderstraat – de Vest [24-05-1686]: “een Camer metten erve staende &
leggen(de) Aende vest bij de Corte Sparwouderst(rae)t ...”
Korte Vest zie: PB-Ov
Korte Vest tussen de Schalkwijkerpoort en Langebrug – Poort of Gang 08-05-1675: “een Huijs
metten erve staende & leggende aende corte vest, tusschen de schalckwijcker poort ende Lange
Brugh … ten oosten de poort ofte gangh van michiel Jansz koeck … “
Korte Vest tussen Kraaienhorstergracht en Zijlbrug P&S: Korte Vest (tusschen Kraaijen
horstergracht en Zijlbrug)
Korte Vlamingstraat zie: PB-Ov
Korte Voldersgracht (zie ook: PB-Ov en K&T) 02-11-1764: “W 3218 … een Huijs en erve
Staande & gelegen aan de westzijde van de korte voldersgraft … achter= = streckende met een
uijtgang tot in de Schager straat ...”
Korte Voldersgracht – Gang 06-01-1745: “W 3215 … Een Huys metten Erve staande & leggende
opde korte Voldersgragt met twee Camers daar agter uytkomende in seekere gangh ...”
Korte Voldersgracht P&S: Korte Voldersgracht
Korte Westerstraat hoek Vlamingstraat 24-03-1677: “een Huijs metten erve staende & leggende
Jnde corte westerstraet opde Hoeck vande vlamingh straet ...”
Korte Wolstraat Nz hoek Korte Raamgracht – Gemene Gang 11-05-1763: “TT 2966 + … een
Huijs met den erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de korte wolstraat … met het
hoekhuijs vande korte Raamgraft … achterstreckende aan een gemeene gang ...”
Korte Zaksteeg 23-08-1760: “F 1404 + F 1408 + ...een Huijs met den erve, met een kamer daer
achter in de korte Zak = = steeg, uijtkomende in de Lange zaksteeg op den koudenhorn, werdende
in twee partijen bewoond ...”,
Korte Zaksteeg – Ossenmarkt Ex
Korte Zaksteeg – Ossenmarkt 22-11-1752: “F 1403 … Een Huys metten Erve Staande ende
leggende inde Korte Zaksteeg uytkomende opde ossemarkt ...”, 25-03-1763 zie: Lange Zaksteeg –
Koudenhorn bij de Oude Ossenmarkt
Korte Zegelstraat zie: PB-Ov
Korte Zuiderstraat Ex zie: Foreestensteeg(je)
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Korte Zuiderstraat (zie ook: Boerenpoort)
Korte Zuiderstraat of Vestesteeg (– Stadsvest) (zie ook: PB-Ov en K&T) 19-06-1703: “een
camer metten erve staende ende Leggende aen deser Stadts Veste bij de corte zuijder straet ofte
veste steegh ...”, 23-06-1718: “een Huys met den Staende & Leggende in de Corte Suyder straet off
veste steegh ...”
Korte Zijlstraat Ex zie ook:
Korte Zijlstraat (zie ook: Bredegang, Breegang, Donkerepoort, Groenepoort, Mesdaggang,
Misdak- of Pakkerspoort, Pieter Swaansgang/Gang van Pieter Swaan, Gang genaamd de
Wenteltrap/Wenteltrapspoort, Wijdegang)
Korte Zijlstraat (zie ook: PB)
Korte Zijlstraat – Gang 01-05-1726: “een huys metten erve, staande ende leggende in de Corte
Sijlstraet … ten noorden sekere gangh waer in desen huijse een uijtgangh heeft ...”
Korte Zijlstraat – Poort 02-10-1726: “een Huijs metten erve Staende & Leggende inde Korte
Zijlstraet belent ten noorden seekere poort ...”
Korte Zijlstraat – Poort of Gang 02-05-1684: “een Huijs metten Erve staende & leggen(de) mede
inde Corte Sijlstraet … & ten noorden de poort ofte gange vande voorn Heer de glarges …
Korte Zijlstraat – Vrije Gang 21-01-1640: “Een huys metten erve staende ende leggende opde
Raecxe … streckende met een vryen ganck inde Corte Sylstraet … den xxjen January anno xvjc.
Veertich”
Koudenhorn Ex zie ook:
Koudenhorn bij Koksteeg – Poort Ex
Koudenhorn (zie ook: Bakenessersteegje, Blokzijlder(s)-/Blokzijl(s)poort, Bijlspoort,
Kronemakerspoort, Lange Zaksteeg, de Zak, 't Zakje)
Koudenhorn (zie ook: PB)
Koudenhorn/Krom – Gang/Gang of Poort/Gemene Gang 07-06-1684: “een woon huijs metten
erve mouterije ende de groote plaets ofte erve daer achter aen gelegen mitsgrs. Een bequame
stallinge voor 4 paerden … welcke stallinge sijn vrije uijtgangh heeft inde gangh ofte poort van
Jacob Janse rack … alles synde een gedeelte vande gewesen brouwerije de ruijt … staende &
leggende op de kouden horn … met conditie dat de gangh Jegenwoordigh Loopende voor vande
kouden hoorn tot achter in het Crom … sal sijn & blijve een gemeene gangh … “, “... de gewesene
brouwe rije de ruijt … dat de gang jegenwoordig lopende voor vande koudenhorn tot achter in het
Crom … “
Koudenhorn bij de Koksteeg – Poort uitkomende in de Biggesteeg 04-05-1735: “de helfte van
een Mouterye met den Erve Staende ende leggende opde koudenhorn, by de koksteeg in Seekere
poort, met een huijs daer agter uytkomende inde Biggesteegh ...”
Koudenhorn/Valkensteeg – Overdekte Gang 06-05-1702: “een huijs metten Erve, staande ende
leggende opde Coudenhorn genaamt de both, uijtgaande met een overdecte gangh tusschen de twee
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Huijsen … staande in de valckesteegh ...”
Koudenhorn – Gang/Gemene Gang 02-09-1762: “F 1463 … een Huijs of kamer met den erve
staande en de gelegen in een gang, uijtkomende op de Kouden = =horn … ten zuijden een gemeene
gang ...”
Koudenhorn/'t Krom – Gang 03-01-1703: “een pakhuijse staande ende leggende in 't Crom
uijtcomende door een seer bequame gangh opde Coudenhorn, gehoord hebbende aende gewesene
brouwerije van't Springendepaert … & hebbende sijn ingangh opde Coudenhorn doorde bijlspoort
...”
Koudenhornstraat bij de (Oude) Rozenstraat (zie ook: PB-Ov en K&T) 18-06-1695: “een Huijs
met den erve, staande & leggende inde Coudenhornstraet bij de Hoek vande rosestraet ...”, 20-021722: “een huijsje metten erve staande en(de) Leggende in de Coudenhornstraet bij de Roosestraat
tegens over de Weijden inde Nieuwe Vergrootinge deeser Stad ...”, 05-12-1733: “een huys metten
erve, Staande en leggende aen 't eynde vande oude Rosestraat op de hoek van de Coudenhorn =
straat ...”
Koude Pieterspoort – Stadsvest bij de Dijkstraat , 24-06-1723: “een Huys metten Erve staende
& Leggende aen deser Stadts veste by de dyckstraat … ten noorden de koude pieters poort ...” (F)
Koude Winterspoort(je) – (Nieuwe) Dijkstraat 12-10-1684: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde nieuwe Dijckstraet … achterstreckende Aent koude winterspoortje in welck poortje
desen huijse een vrije waterlosinge heeft naerde Stadts vesten toe ...”, 10-10-1696: Ëen Huijs
metten erve, staande & leggende inde nieuwe Dijckstraet … achterstreckende aan 't koude Winters
poortje in welck poortje desen huijse een vrije waterlosinge heeft naerde Stads vest toe ...”(F), 3005-1705: “een huijs metten Erve, staande & leggende in de nieuwe Dijkstraet … achterstreckende
aen 't Coude winterspoortje ...” (F), 07-07-1714: “een huijs met den erve staande ende leggende aen
deses Stads Vesten bij de dijkstraet … ten noorden de Coude winters poort … nog een huijs met den
erve, staande ende leggende in de Dunnebier steeg … … En dan nog een huijsje metten erve,
staande ende leggende inde muijsenholsteegh get. No 3 ...” (F), 15-05-1725: “een huys metten Erve
Staende ende Leggende inde Dykstraet genaemt de Groentjes … agterstreckende aande
koudewinterspoort, waer inne desen huyse een uijtgank is hebbende ...” (F), 09-02-1735: “een huys
metten erve, Staande en leggende inde Dyk= Straat … aghterstrekkende aan de Koude winters poort
...”, 26-04-1746: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde Dykstraat … agterstreckende aan
de Koude Winterspoort ...”
Koudewinterspoort – Dijkstraat P&S: Koudewinters= poort” (Dijkstraat) 1733 blz: 229- vo=
Koudewinterspoort tussen Scheepmakersdijk en Stadsvest P&S: Coudewinters-poort” tusschen
(Scheep-makersdijk en stadsvest) 12 Juni 1663
Eerste Kousebandslaan – Brouwersvaart 28-04-1731: “... Thuyn … gelegen op de Brouwersvaert
belent ten oosten de eerste Kousebands – Laan ...”
Kousebandslaan zie: PB
Kousebandslaantje – Brouwersvaart 14-06-1710: “de grond van een thuijn leggende in
Cousebants laentie uijtcomende opde brouwers vaert [Cousebands laentje op de brouwersvaert] ...”
Kraaienhorstergracht Ex zie ook:
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Kraaienhorstergracht (zie ook: Fransepoort, Gistbeschooierspoort, Gistkladderspoort,
Groenepoort, Grutterspoort, Jan Otterspoort, Klompmakerspoort, Oliphariuspoort,
Panaalspoort, Slagersgang, Slagerspoort, Slagregenspoort, Tempelpoort, Ververspoort,
Zwanenpoort)
Kraaienhorstergracht (zie ook: PB)
Kraaienhorstergracht – Gang/Gangetje/Poort/Poortje Ex
Kraaienhorstergracht – Gang 03-01-1719 zie: Zwanenpoort – (Lange) Margarethastraat
Kraaienhorstergracht/Vest – Gang 04-07-1759: “B No 449 … Een Huys met den Erve, staande
en leggende in zeekere gang uytkomende op de Craeyenhorster gragt … agterstreckende aande
Huysen van de vest … “
Kraaienhorstergracht Wz tussen Lange Magdalenasteeg en Plantage 22-05-1765: “B:447 … de
helft in een Huijs en Erve, zijnde voor dezen geweest zeven wooningen geleegen op de
Kraeijenhorstergraft aan de westzijde tusschen de Lange Magdaleenasteeg en Plantagie ...”
Kraaienhorstergracht tegenover de Brouwerij van de Zwaan – Poort 04-05-1694: “een huijs
met den erve staende & leggende opde Craijenhorstergraft tegen over de brouwerije vande Swaen,
belent ten noorden sekere poort ...”
Kraaienhorstergracht tussen de Ledige Erven en Magdalenasteeg – Poort of Gang 30-031701: “een huijs metten erve staende & leggende opde Craijenhorstergraft tusschen de ledige erven
& de magdalenesteegh belent ten zuijden sekere poort ofte gangh ...”
Kraaienhorstergracht – Gang of Poort 27-04-1697: “Een huijs met den erve staende & leggende
opde Craijenhorstergraft … met sijn gangh ofte poorte, daar door desen huijse een vrije
waterlosinge Heeft, tot voor in de graft toe … nog ten westen de poort ofte gang in de witte
heeresteegh … met haerluijder respective Huijsen inde magdalenestraet ...”
Kraaienhorstergracht Wz – Gang/Poort 13-05-1755: “B. 378. … zekere stallinge en Koetshuijs
als mede zeker huijsje daer annex, staende ende leggende aen de westzijde van de Kraeij =
=enhorstergraft … ten Zuijden een gang … achterstreckende aen de Lutersche gemeente ...”, 31-051760: “B 377 … een Huijs en erve staende & gelegen op de Kraeijenhorstergraft op de hoek van
zekere poort waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”, 13-02-1765: “B: 378 … Een stallinge en
Koetshuijs als mede zeker Huijsje daar annex, staande en geleegen aan de westzijde van de
Kraeijhorster graft, belend ten Zuijden een Gang … “
Kraaienhorstergracht bij de Sint Ursulasteeg – Gang 17-06-1710: “een huijs met den erve,
staande ende Leggende opde Craijen horstergraft bijde St. urselensteegh … ten noorden de gang
van Sr: Hendrick ooster huijs ...”
Kraaienhorstergracht bij de Vogelkoopsteeg – Vrije Poort of Gang 30-01-1756: “B 369. … een
Huijs met den erve met drie kamers daer achter die apart bewoond werden met een vrije poort of
gang, staende en leggende op de Kraeijenhorstergragt, ten eijnde de vogelkoopsteeg …
achterstrekkende aen de gekroonde hand of de huijzen in de Witte heere steeg ...”
Kraaienhorstergracht Wz tussen Vogelkoop- en Magdalenastegen – Steeg of Gang : “B. 382.
… een Huijs en erve staende en de leggende aen de westzijde van de kraeyenhorstergraft tusschen
de vogelkoop – en magdaleenesteeg, belend ten zuijden … de steege ofte gang van Pieter de Klerk
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...”
Kraaienhorstergracht Wz bij of bezuiden de Magdalenasteeg – Steeg of Gang 11-12-1766: “B
382 + … een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de westzijde van de Kraeijenhorstergraft
bij of bezuijden de Magda = = leenesteeg, belend aan de zuijdzijde de steege ofte gang van Barend
de Klerk ...”
Kraaienhorstergracht – Poort 31-01-1756: “B 383 … een Huijs en erve, staende en de leggende
op de Kraeijenhorstergracht, met een kamer daer achter die apart verhuurd word … ten noorden de
poort ...”, 19-05-1763: “B 383 … een Huijs en erve staande & gelegen op de Kraeijenhorstergraft
met een Kamer daar achter … ten Noorden de Poort ...”
Kraaienhorstergracht over de gewezen Brouwerij de Zwaan – Gang 19-02-1763: “B 443 B
439… een grutterij … zijnde voor dezen geweest een Huijs met den erve gelegen in een gang op de
Kraeijenhorster graft, over de gewezene Brouwerij de Zwaan, Met Nog een stal of Wagenhuijs
zijnde voor dezen geweest twee Kamers met hun erven gelegen in de Magdaleene steeg aan de
gemelde Grutterij annex … “
Kraaienhorstergracht – Poort 07-11-1764: “B 461. … Drie Huijzen met den Erve en een Kamer
Staande en geleegen op de Craijenhorster graft en in zeekere Poort … achterstrekkende aan de
Huijzingen van de Lange Margarietestraat ...”
Kraaienhorstergracht bij de Ursulasteeg – Poort 31-01-1766: “B 492. … een Huijs en erve, van
ouds genaamd Salomons oordeel, en een gewezene zyde verwerij, heb = =bende een gemeene
uijtgang door een Poort op de Kraeijenhorstergraft, Staande & gelegen aan en achter den anderen in
de Urselasteeg, aan de zuijdzijde, mids= =gaders nog twee Huijzen (dog als nu door den verkoper
gedaan approprieeren tot drie wooningen) daar achter, welke apart verhuurd konnen worden …
achterstreckende aan de Huijzinge, voor dezen gebruijkt geweest tot een Saijhal ...”
Kraaienhorsterstraat tussen de Zaksteeg en Groenendalsteeg P&S: Kraaijenhorster straat “ tusschen
Zaksteeg en Groenendalsteeg
Kranepoort – Bakenessergracht zie: PB
Kranepoort – Klein Heiligland zie: PB
Kranepoort – Klein Heiligland Wz P&S: “Kranepoort” (Kl Heiligland) westzijde
Kranepoort – Turfmarkt zie: PB
Krocht – Poort of Gang 01-02-1676: “twee huijsen ofte Camers met haere Erven staende &
leggende nevens malcanderen in een poort ofte gangh uytcomende opde Crocht ...bewoont
cunnende werden in twee partijen ...”
Krocht – Kamer of Gemene Plaats 13-09-1720: “een Camer of een gemene Plaets uijtcomende
opde Crogt ...”
Krocht – Poort 25-02-1687: “een huijs metten erve staende ende leggende op de Croft inde poort
vanden ouden schout Nicolaes ruijchaber, uijtgaende opde voorsz Croft ...”, 15-03-1699: “een
Huijsinge en erven staande in een poort uijtcomende op de krogt ...”
Krocht bij de Barteljorisstraat P&S: De Krocht= (b/d Barteljorisstraat) werd destijds ge- noemd “De
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Krocht of Koornmarkt” 30 mei 1633- TransportregsKrollepoort zie: PB
't Krom Ex zie ook:
't Krom (zie ook: Bijl(s)poort, Ruitepoort/Ruiterspoort/Ruitesteegje/Ruitersteegje)
't Krom (zie ook: PB)
't Krom – Gemene Gang of Poort 27-08-1743: “G 1603 … Een huys metten Erve staande &
leggende in t Krom belent ten noorden een gemeene gang of poort ...”
't Krom – Poort 19-08-1763: “G 1618 … De Helft in een Huijs en erve, werdende in twee partijen
bewoond, Staande en gelegen in 't Krom … ten Zuijden het armen Comtoir van Blommerts,
achterstreckende tegens de Huijzinge van de Poort”
't Krom of Klerksteeg Oz schuin over de Vrouwensteeg – Gang of Poort 11-02-1767: “G 1602.
… een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Oostzijde van 't Krom of Klerksteeg, Schuijn over
de vrouwe steeg … achter = = streckende aan zekere gang of poort ...”
Koudenhorn/Krom – Gang/Gang of Poort/Gemene Gang 07-06-1684
Kromme Elleboogsteeg (zie ook: PB en K&T)
Kromme Elleboogsteeg (zie ook: Starrenpoort)
't Morekint – Kromme Elleboogsteeg vooraan 15-05-1677: “een huijs metten erve staende ende
leggende in het beste vande Crommeelleboogh straet voor aen alwaert morekint uijthangt ...”
Kromme Elleboogsteeg – Gang 05-03-1701 zie: Kromme Elleboogsteeg of Bouwerijsteeg –
Gemene Gang
Kromme Elleboogsteeg hoek B(r)ouwerijsteeg 19-04-1714, 14-05-1727 zie: B(r)ouwerij- of
Kromme Elleboogsteeg
Kromme Elleboogsteeg hoek Bouwerijsteeg 06-02-1694: “Een Huijs met den erve, staande &
leggende in de Cromme –elle – boog – steegh opde Hoeck vande bouwerije steeg ...”, 08-05-1700:
“een huijs metten erve, staande & leggende in de Cromme elle boogsteegh opde Hoek vande
bouwerije steegh onder den Huijse gaande ...”
Kromme Elleboogsteeg – Gang 30-12-1705: “een Huijs metten erve, staende & leggende in de
batte joris straet … achterstrec= kende met een bruijckwaer ofte uijtgang in seeckere gangh
uijtcomende in de Crom elle boog steegh ...”, 01-04-1751: “A. 70 … Een Huijs met den erve
staande ende leggende in sekere gang in de Cromme elleboogsteeg ...”
Kromme Elleboogsteeg – Poort 31-01-1722: “Een Huys met den erve, staande ende Leggende
inde battejorisstraat … agterstrekkende off uijtkomende met een Poort inde Crom Elleboogsteegh
...”, 16-01-1723: “Een Huijs metten Erve, staende ende Leggende inde Batte joris straet …
achterstreckende of uijtcomende met een poort in de Crom-elle-boogh-steegh ...”, 05-06-1751:
“twee Huijsjes in en ten westen van zekere poort, uijtkomende in de Kromme elleboogsteeg ...”, 0501-1763: “B 668 + … een Huijs en erve, staande en gelegen aan de Oostsijde van de groote Kroft
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tusschen de klyne Kroft en Krom elboog steeg … achterstreckende aan de Huijzen in zekere poort,
uytkomende in de Kromelle= =boogsteeg ...”, 09-03-1765: “B 668+ … een Huijs en erve Staande &
gelegen aan de oostzijde van de Groote Kroft, tusschen de kleijne Kroft en Krom elleboogsteeg …
achterstreckende aan de Huijzen in zekere Poort, uijtkomende in de Krom elleboogsteeg ...”, -8-101766: “B: 668.+ … een Huijs met den Erve Staande en geleegen aan de oostzijde van de Groote
Kroft, tusschen de kleijne Kroft en Kromelle boogsteeg … agter strek= = kende aan de huijzen in
zeekere Poort uijtkomende in de Kromelleboogsteeg ...”
Kromme Elleboogsteeg – Gemene Poort 01-08-1705: “Een Huijs metten Erve staande ende
leggende in de Crom elle boogsteegh, belent ten noorden de Gemeene Poort ...”, 22-01-1727: “een
Huys metten erve, staende & leggende inde Crom – ellebooghsteeg, belent ten noorden de gemeene
poort … “, 17-06-1728: “een huijs metten erve Staende ende Leggende in de Crom elleboogh Steeg,
belent ten noorden de gemeene poort, waer in desen huijse een vrijen uijtgang heeft ...”
Kromme Elleboogsteeg – Uitgang 16-05-1726: “de helfte in een Huijs metten erve staande ende
Leggende inde batte joris straat naast de pomp … streckende met een uijtgangh tot inde
Cromelleboogh steegh ...”
Kromme Elleboogsteeg of Brouwerijsteeg 09-05-1724: “een huijs mette erve, staande &
leggende in de Crom Elle boogsteegh ofte brouwerij steegh ...”
Bouwerij- of Kromme Elleboogsteeg – Poort en Gang 24-09-1704: “een huijs met den erve
staande ende gelegen in de Batte Jorisstraet … achterstreckende aende uijtgangh in de bouwerije
ofte Crom elle boogsteegh … En dan nogh een huijs metten erve, staande ende leggende in de
bouwerije steegh voorsz, belent aande eene zijde de Poort en Gangh met den anderen gemeen zijnde
...”
Kromme Elleboog- of Bouwerijsteeg 30-03-1686: “een huijs & twee Wooningen staende ende
leggende inde Crom – elle boog ofte bouwerije steegh ...”,
Kromme Elleboogsteeg vanouds genaamd Brouwerijsteeg 05-06-1737: “Een huijs metten Erve
staende ende leggende inde battejorisstraet … agter uytko = mende inde Cromelleboog steeg, van
ouds genaemt de Brouwery Steegh ...”, 04-05-1764: “A 59 … Een Huijs metten Erve staande en
geleegen aande Zuijdzijde van de Kromelleboogsteeg op de hoek van de zelve off brouwerij steeg
...”
Kromme Elleboogsteeg of Bouwerijsteeg – Gemene Gang 05-03-1701: “een huijs metten erve,
staende ende leggende in de batte joris straet … achterstreckende en uijtgaande in een gang
uijtcomende in de Cromme elle boog steegh ende dan nogh een Huijs metten erve, staande ende
leggende inde voorsz Crom Ellebooghsteegh ofte bouwerijesteegh … ten suijden een gemeene
gangh ...”
Kromme Elleboog- of Bouwerijsteeg Nz – Grote Krocht – Gemene Gang 26-05-1762: “A 71 …
een Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de Krom elboog of Bouwerij steeg,
uytkomende op de groote Krocht … aan de westzijde een gemeene gang ...”
Kromme Elleboog- of Brouwerijsteeg Wz bij de Zijlstraat 10-07-1754: “een Huijs met den erve
staende en de leggende aen de westzijde van de Krom elboog= = of Brouwerijsteeg bij de zijlstraet
...”
Kromme Elleboogsteeg of Brouwerijsteeg Nz – Gemene Gang 24-08-1765: “A: 71. + … een
Huijs en Erve Staande en geleegen aan de Noordzijde van de KromElboog of Brouwerijsteeg,
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uijtkomende op de grote Krocht … aan de westzijde een gemeene gang, agterstrekkende aan de
gemeene plaats ...”
Grote Krocht/Kromme Elleboogsteeg – Gang 25-05-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende opde grote Croft … met een vrije waterloop doorde gangh tot inde Crom elleboogsteeg ...”
Kromme Elleboogsteeg/Peperstraat 11-04-1711: “Een huijs met den erve, staende ende Leggende
in de Cromme elle boogsteegh genaemt de Bracke grond, belent ten westen de Peperstraat daer in
desen Huijse een uijtgang heeft ...”, 21-01-1723: “een Huys metten Erve staende & Leggende inde
Crom elleboogh steegh opde Hoeck vande Peper straet ...”, 11-05-1735: “Een huys metten Erve
staande & leggende inde Cromelleboog Steegh op de hoek vande Peeperstraat ...”
Kromme Elleboogsteeg Nz schuin over het Peperstraatje – Poort 03-05-1759: “A 68. A 69.. …
een Huijs en erve, van ouds getekende No= 2, staende en gelegen in zekere poort uijtkomende aen
de Noordzijde van de Krom elboog steeg schuijn over het peperstraetje, Met nog een zomerhuijsje
op de plaats staende … Nog een Huijs en erve met een snuijvertje daer over, staende en gelegen
mede in de voorschreven poort ...”
Starrepoort – Kromme Elleboogsteeg Oz 05-08-1763: “A 72 + … een Huijs en erve, Staande en
gelegen aan de oostzijde van de Kromelboog = = steeg, uijtkomende in de Zijlstraat … aan de
Noordzijde zekere gemeene poort genaamd de Starre poort ...”
Kromme Dwarslaan 28-05-1706: “Een Huys & thuijn metten erve staande ende leggende inde
Cromme dwars Laen ...”, 17-11-1707: “een huijs metten erve, staende ende leggende inde Cromme
dwars laan ...”
Kromme Kamperlaan zie: PB-Ov
Krommelaan Ex zie ook:
Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort(/de Baan) 03-03-1676: “een huijs met een Thuijn …
staende & leggende buyten de cleijne H: poort Jnde Crommelaen [Buijten de Cl: H: poort Jnde
noorder Crommelaen] … genaemt de Bogaert … ten westen de Baen ...”, 19-02-1681: “een huijs
metten Erve staende & leggende op de Cleijne houtweg, bijde Crommelaen ...”, 05-11-1681: “een
Thuijn … gelegen inde Crommelaen buijten de Cleijne houtpoort ...”, 30-01-1686: “een huijs
metten Erve staende ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort inde Crommelaen ...” (zie ook:
PB-Ov)
Klijnehoutweg Krommelaan zie: w.i.
Kromme- of Lindelaan buiten de Kleine Houtpoort/de Baan 25-05-1683: “een huijs metten Erve
Staende ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort … inde Cromme ofte Linde laen …
achtercomende tegens de Baen ...”, 25-05-1695: “Een Huijs metten erve, gelegen buijten de Cleijne
Houtpoort … in de Cromme ofte Linde laen … achtercomende tegens de baen ...”
Kromme Voldersgracht P&S: “Kromme Voldersgracht”
De Krom om – Nauwe Damsteeg 01-04-1752: “H 3673 H 3674 … Een Huys met den Erve
staande ende leggende in de Naauwe dam= =steeg in de Krom om...”, 02-01-1762: “H 3673 H 3674
… twee Huysjes met den erve staende en gelegen in de Naauwe Dam steeg in de Krom om ...”
Kronemaatspoort 23-02-1752 zie: Slagerspoort – Bakenessergracht
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Kronemakerspoort – Koudenhorn (zie ook: PB) 15-10-1749: “F 1465. … Een Huijs of twee
Kamers met den Erve staande ende leggende in de kroonemakers poort uytkomende op de
Koudenhorn ...”, 27-02-1762 zie: Mouterij de Drie Starren – Spaarne bij de Boommarkt –
Gang
Kronenpoort zie: PB
Kroonepoort zie: w.i.
Kronenpoort – Bakenessergracht zie: PB
Kronepoort (Bakenessergracht) zie: w.i.
Kronenpoort – Groot Heiligland Ex
Kronenpoort – Groot Heiligland bij 't Nieuwlandje 14-06-1708: “een huijs metten erve, staen de
& leggende in de krone poort, uijtcomende op het groot Heijlige land bij 't nieu landje … aende
andere zijde de Huijsinge van t nieuwe land [Crone Poort gr: Heijlig land] ...”
Kronepoort – Groot Heiligland bij het Nieuwlandje P&S: Kronepoort Gr Heiligland b/h
Nieuwlandje 14 Juni 1708 blz: 66 –
Kronenpoort – Klein Heiligland (zie ook: PB) 11-11-1699: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende op 't Cleijn Heijlig land naest de Croone poort ...”, 17-01-1711: “een huijs met den erve,
staende ende leggende op t Cleijn Heijlige land, belent ten suijden de gang genaemt de Cronepoort,
in welke poort desen huijse mede een uijtgangh heeft ...”, 30-08-1713: “een Huijs metten Erve
staande ende Leggende in de groote Hout straat uijtComende Door een gangh tot op het Clijn Hijlig
Land … Achterstreckende tegens de Huijsen in de Croone Poort … “, “een Huijs metten Erve
staande ende Leggende inde Croone Poort op het Cleijn Heijligland [Crone poort op't H: land] ...”,
17-03-1728: “een Huijs met den erve, Staende & Leggende op 't Cleijn Heijlig Land, belent ten
Zuijden de Kroonepoort, in welke Poort desen Huijse mede een uytgang heeft ...”, 13-04-1740:
“Een huys met den Erve staande & leg gende op t Clyn HyligLand op de hoek van de Croo nepoort
...”, 05-02-1756: “R. 1750. … een Huijs met den erve staende ende leggende op 't klyn Hijligland
opde hoek van de Kroone poort ...”, 02-02-1757: “R 1753. … de helft in een Huijs met den erve
staende en leggende op 't klijn Hijligland op de hoek van de Kroonepoort ...”, 09-06-1762: “R 1753
… een Huijs en erve staande ende gelegen op 't kleijn Heijligland op de hoek van de Kroonepoort
...”, 19-01-1765: “R 1750.+ een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de westzijde van 't
kleijn Heijligland, belend ten zuijden de Kroone Poort ...”
Kronenpoort – Koudenhorn zie: PB
Kronepoort – Spaarne bij de Kamperbreesteeg O zie: PB
Kronenpoort – Turfmarkt (zie ook: PB) 05-09-1730: “een huys metten erve, Staende ende
leggende op de Turfmart, tusschen de Krone & Jan wonders poort, met een vrye uytgang inde poort,
ten Zuyden dese huyse Lopende, van t Spaerne af tot aen de vest toe ...”, 06-11-1738: “een Camer
metten Erve staande en leggende inde Croo nepoort uytkomende opde Turfmarkt ...”, 06-08-1740:
“Een Huys metten Erve Staan= de en leggende in een gemeene gang genaamt de Croonepoort
uytkomende op de Turfmarkt ...”, 01-11-1758: “N 5376 … een Huijs met den erve, staende en
leggende op de Turfmarkt tusschen de kroone en jan Wonders poort met een vrije uijtgang in de
Poort ten zuijden dezen huijze lopende van 't spaerne af tot aen de vest toe ...”
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Cronepoort/Kronepoort 12-01-1724, 23-07-1728, 25-02-1733, 08-01-1738 zie: Jan
Wonderspoort
Kronepoort – Turfmarkt P&S: “Kronepoort” (Turfmarkt) 1723- blz: 139Hofje van Kroon – Nieuw Heiligland Nz 22-06-1762: “R 1799 … een Huijs en erve staande en de
gelegen op 't Nieuw Heijlig Land aan de Noordzijde … achterstreckende aan 't Hofje van Kroon
...”, 19-08-1763: “R 1799 … de helfte in een Huijs en erve Staande en gelegen op 't Nieuw Heijlig
Land aan de Noordzijde, … achterstreckende aan 't Hofje van Kroon”
Brouwerij de Kroon 20-12-1679 zie: Kamper- of Breesteeg
(Gewezen) Brouwerij de Kroon 21-08-1697 zie: Kamperbreesteeg
Gang van de erfgenamen van Croon 13-02-1691 zie: Jan Wonderspoort
(Gewezen) Brouwerij van de Kroon – Voorkamp – Poort of Gang 20-01-1682: “Een Huijs
metten erve staende & leggende inde voorcamp … aende Andere sijde de poort ofte gangh vande
gewesene Brouwerije vande Croon ...”, 18-12-1685: “Een Huijs metten Erve staende ende leggende
inde voorcamp … Aende andere sijde de poort ofte gangh van(de) Gewesene brouwerije vande
Croon ...”, 05-06-1704: “een huijs metten erve, staande & leggende in de VoorCamp … aende
andere sijde de poort ofte gangh vande gewesene brouwerije vande Croon … “, 07-05-1718: “een
huys met den erve, staande ende leggende in de voorcamp … aende andere syde de poort van(de)
gewesene brouwerije van(de) Croon ...”
Gang van de Kroon – Kamperbreesteeg 14-04-1753: “N. 5355 no: 3. … twee huijsjes met den
Erve staende ende leggende in de Camper breesteeg … ten noorden de gang van de Kroon;
mitsgaders Nog dezelve gang en twee bierhuijzen in de kroon ...”
Kruip onder de ketelpoort zie: PB
Kruisstraat Ex zie ook:
Kruisstraat (zie ook: Gerrit Meijnderssteegje, G(r)aaf Meijnderssteeg, Moriaanshoofd- of
Zalemakerssteeg, Moriaans- of Salemakerssteeg, Salemakerssteeg(je), Smelterspoort,
Zadelmakerssteeg, Zalemakerssteeg)
Kruisstraat (zie ook: PB)
De Vergulde Oliemolen – Kruisstraat bij de Nieuwe Kruisstraat – Gemene Poort 05-12-1682:
“een Huijs metten Erve met een Groote schone Thuijn … staende ende leggende inde Cruijs straet
bijde nieuwe kruijsstraet, daerde vergulde olij molen uijthangt … met een gemeene poorte ...”
Kruisstraat Oz – Gang/Gemene Plaats 03-05-1726: “Een huys metten Erve staande & Leggende
aande Oostsyde vande Cruijsstraet, belent ten noorden de gangh daer naest aen … en achter
streckende aande gemene plaets ...”
Kruisstraat bij de Ridderstraat – Poort 12-06-1701: “een huijs metten erve, staande & leggende
in een poort uijtcomende in de Cruijsstraet bijde ridderstraet ...”, Ridderstraat Zz bij de
Kruisstraat 08-01-1755: “C. 732. … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de
zuijdzijde van de Ridderstraet bij de Kruijsstraet werdende in twee partyen bewoond …
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achterstreckende aen zekere poort, uijtkomende in de Kruijs straet ...”
Kruisstraat bij de Ridderstraat – Uitgang 30-04-1726: “een Huijs metten erve, staande &
leggende in de ridderstraet … achterstreckende met een uijtgang tot in de Cruijs straet ...”
Kruisstraat of Waatgat Nz 15-05-1733: “Een huijs metten Erve Staende ende leggende aende
noortsyde vande kruysstraet off waygat ...”
Oude Kruisstraat of Waaigat hoek Lange Margarethastraat 23-12-1732: “een huys metten erve,
staende en leggende in de oude Kruys straet of waygat opde hoek van de Lange margriete Straet ...”
Kruisstraat over het Waaigat – Gang 16-04-1738: “Een huys metten Erve staende en leggende
inde Kruijs straet in seekere Gang over het way = gat … “, 10-05-1765: “C 736. … een Huijs en
erve Staande & gelegen in de Kruijsstraat in zekere gang over het Waijgat ...”, 27-08-1766: “C: 736
+ … een Huijs & Erve Staande en geleegen in de Kruijsstraat in zekere gang over het waaijgat ...”
Kruisstraat bij 't Weeshuis – Gang 09-02-1715: “een Huijs met den erve, staande & leggende in
de Cruijsstraet bij't Weeshuijs … ten Zuijden sekere gang ...”
Kruisstraat Wz – Poort of Gang van het Oude Weeshuis 30-01-1766: “C. 693. … een Huijs met
den erve staande en gelegen aan de westzijde van de Kruijsstraat, belend aan de zuijdzijde de Poort
ofte gang van het oude Wees= = huijs … achterstreckende aan het voornoemde oude Weeshuijs ...”
Kruisweg (zie ook: PB)
Kruisweg bij de Korte Molensteeg – Gang 09-02-1731: “een huys metten erve, Staende &
Leggende op de Kruyswegh bij de Korte mole Steeg op de hoek & in Seeckere gangh ...”
Kruisweg/Tweede Nieuwegracht – Gang 30-07-1763: “N. Vak No 6106 + … een Huijs en erve
Staande en gelegen op de Kruijsweg aan de Oostzijde de tweede Nieuwe graft met een Tuijntje daar
achter … achterstreckende aan een gang uijtkomende in 't weijland ...”
't Visbeen – Kruisweg – Poort zie: PB
Kruittoren – Stadsvest 31-03-1708: “een huys metten erve, staende ende leggende aen deser Stads
Vesten, over de Cruijt-Thoren ...”
Krullebolspoort – Kleine Houtstraat Ex
Krullebolspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB) 09-05-1733 (blz 21vo): “vijf Kamers en een
Stuk Erf, Staende ende gelegen in de Crullebolspoort uytkomende in de Cleyne houtstraet ...”, 1404-1742: “O 5623 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Kleyne Houtstraat met een
vrye uytgang daar besyden in de Krullebolspoort ...” ,15-07-1750: “Twee huysen metten Erve
staande en leggende nevens den anderen inde Kleyne Houtstraet, op de hoek van de Krullebolspoort
met Nog een Kamer daer agter inde voorsz Krullebols poort ...”, 24-11-1756: “O 5623 … Een Huys
en Erve wer= dende in Vier Partyen bewoond staande ende leggende in de Klyne Houtstraat op de
hoek van de Krullebolspoort ...”
Krullebolspoort P&S: Crullebolspoort 1733 blz: 21 – vo=
Krullebolspoort – Kleine Houtstraat P&S: Krullebolspoort (Kl Houtstraat)
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Krullemanspoort 05-08-1729 zie: Hazewindpoort – Achterkamp
De Kuil der Leeuwen – Achterkamp – Poort 10-12-1700: “Een Huijs metten erve, staande ende
leggende in sekere poort uijtcomende in de achtercamp achter 't huijs genaemt de kuijl der
Leeuwen, belent ten oosten de Herberge vande twee Croontjes ...”
Kuil der Leeuwen – Achterkamp P&S: Kuil der Leeuwen (Achterkamp)
Kuil der Leeuwenpoort – Achterkamp (zie ook: PB) 28-03-1685: “een Huijs metten Erve ende
een stalletje daer achter staende ende leggende te weten Het Huijs inde Campersteeg & het stalletje
inde poort vande kuijl der leeuwen alwaer 't selve stalletje sijn uijtgang Heeft … Achterstreckende
tegens de kuijl der leeuwen ...”, 25-04-1685: “een Huijs metten erve staende & leggende inde kuijl
der leeuwen poort ...”, 30-12-1687: “een huijs metten erve staende ende leggende inde kuijl der
leeuwenpoort uijtComende inde AchterCamp ...”, [01-02-1690]: “Een Huijs metten erve staande &
leggende inde Campersteegh tusschen beijde de Campen … achterstreckende & uijtcomende inde
kuijl der Leeuwenpoort ...”, 10-12-1694: Een Camer met den erve, staande ende leggende in sekere
poort uijtcomende inde achterCamp achter t huijs genaamt de Cuijl der Leeuwen ...”, [“Een huijs
metten erve, staande ende leggende in sekere poort uijtcomende in de achtercamp achter 't huijs
genaemt de kuijl der leeuwen belent ten oosten de Herberge vande twee Croon= ties … “], 22-021698: “een huijs met den erve, & een ledig erff daer nevens staande & leggende in de achtercamp,
genaemt de kuijl der leeuwenpoort … “, “een huijs met den erve staande & leggende inde
achtercamp in de kuijl der leeuwen poort ...”, 13-01-1700: “een huijs met den erve staande ende
leggende inde kuijl der Leeuwenpoort uijtcomende in de achtercamp ...”, 28-05-1709: “een Camer
met den erve staende ende Leggende in sekere poort uijtcomende in de agtercamp achter het huijs
genaemt de Cuijl der Leeuwen ...”, 31-12-1710: “Een huijs metten erve, staande ende leggende in
de Campersteeg tusschen beijde de Campen, werdende althans in twee partijen bewoond …
achterstrecken= de & uijtcomende in de kuijl der Leeuwenpoort ...”, 26-04-1719 zie: Poort van de
Branderij van de Boog – Voorkamp, 04-03-1723: “een huijs metten erve, staande & Leggende in
de kuijl der Leeuwen Poort uijtcomende in de achterCamp ...”, 22-11-1724: “Een Huijs metten erve,
staande & leggende in de Kuijl der Leeuwen poort uijtcomende in de ach ter Camp ...”, 29-04-1728:
“een huys metten erve, Staende & leggende in een Poort uytkomende inde Aghtercamp, agter het
huijs genaemt de Kuyl der Leeuwen, belent ten oosten 't geesjes hofje ...” (F), 17-11-1733: “een
Huys metten erve, Staande ende leggende in de Kuijl der Leeuwen Poort uyt komende in de
Aghterkamp … “, 07-05-1737: “een huys metten erve, staande en leggende in de Aghter= kamp,
opde hoek van de Kuyl der Leeuwen Poort waar in dit huys een gemeene uytgang heeft, met een
Camer daar aghter ...”, 08-05-1737: “de helfte van een huijs metten erve, staande en leggende in de
Kuyl der Leeuwenpoort uytkomende inde Aghterkamp ...”, 20-11-1738: “een huys met den Erve
staande & Leggende in de Kuijl der Leeuwen Poort uijtkomende inde agterkamp … ten Zuijden
sekere poort ...”, 27-04-1740: “Een huys metten Erve met Een Camer daer agter staande &
leggende inde Agterkamp op de hoek van de Kuyl der Leeuwen poort ...”, 19-05-1758: “N. 5529. …
een Huijs en Erve gelegen in de Kuijl der Leeuwen poort uijtkomende in de Agterkamp ...”, 18-081759: “N 5521 … een Huijs en erve staende ende gelegen aen de Noordzijde van de Kampersteeg
tusschen beijde de kampen … als koper van 't huijs in de kuijl der Leeuwen poort … “, 18-08-1759:
“N 5528. … een Huijs en erve staende en gelegen aen de zuijdzijde van de kuijl der Leeuwenpoort
uijtkomende in de Achterkamp schuijn over de Rotte= = steeg ...”, 17-04-1761: “N 5527 … een
Huijs met den erve met een kamer daer achter, staende en gelegen in de achterkamp op de hoek van
de Kuijl der Leeuwen poort ...”, 31-10-1764: “N. 5528 + … een Huijs en erve staande & gelegen
aan de zuijdzijde van de Kuijl der Leeuwenpoort, uijtkomende in de Achterkamp, schuijn over de
Rotte steeg ...”, 11-12-1766: “N 5527 .+ … een Huijs met den erve met een Kamer daar achter,
Staande ende geleegen in de Achterkamp, op de hoek van de Kuijl der Leeuwen poort ...”
Kuil der Leeuwenpoort 26-04-1719 zie: Boogmakerssteeg of -poort tussen Voor- en
204

Achterkamp
Kuil der Leeuwenpoort – Voorkamp/Achterkamp paralel met de Boogstraat O zie: PB
Kuilemanslaantje – Sint Jansweg in de Molensteeg 03-11-1685: “een thuijntje … gelegen opde
St Jansweg inde molesteeg … opde hoeck van kuijlemans laentje ...”
Kuipersplaats – Oude Smalle Gracht zie: PB
Kuiperspoort – Achterstraat bij de Hondensteeg Ex
Kuiperspoort – Achterstraat (over de Barnesteeg) (zie ook: PB) 17-06-1728: “een huijs metten
erve Staende & leggende in de AghterStraet van outs genaemt de Drie Kuijpers … ten Zuijden de
Kuijperspoort, agter uijtkomende inde belegspoort ...” (F), 30-09-1750: “K 5064 … Een Huijs met
den Erve staande & leggende inde Kuijperspoort uijtkomende inde Agterstraat over de Barnesteeg
...”, 14-08-1753: “K 5065 … Een Huijs en Erve, met den opstal van een schuurtje, staende en de
leggende in de Kuijperspoort, uijtkomende in de achterstraet, schuijn over de Barnesteeg ...”, 09-031754: “K 5065. … Een Huijs en Erve met den opstal van een schuurtje, staende ende leggende in de
Kuijperspoort, uijtkomende in de achterstraet, schuijn over de Barnesteeg ...”
Kuiperspoort – Achterstraat over de Barnesteeg – Poort 14-02-1756: “K 5066. ...een Huijs en
erve staende ende leggende in de Kuijperspoort uijtkomende in de achterstraet over de Barnesteeg,
belend ten oosten zekere poort ...”
Kuiperspoort – Achterstraat P&S: Kuiperspoort (Achterstraat)
Kuiperspoort – Grote Houtstraat zie: PB
Kuiperspoort – Grote Houtstraat Oz P&S: “Kuiperspoort” (Gr Houtstraat) oostzijde
Grote houtstr Kuijperspoort zie: w.i.
Kuiperspoort – Hagestraat bij de Hagebrug 14-04-1739: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde hagelstraet by de hagelbrugh werdende in twee paryen bewoonbt, belent ten westen
de kuyperspoort waar inne dit huijs een vrye uytgang en Bruijkwaar heeft ...”, 06-11-1743: “K 5100
… Een Huys metten Erve staande en leggende in de Hagelstraat by de Hagelbrug werdende in twee
partyen bewoond, belent ten westen de Kuyperspoort waar inne dit huys een vrye uytgang en
bruykwaar heeft ...”, 29-12-1756: “K 5100. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Hagelstraet bij de Hagelbrug, belend ten westen de kuijpers poort ...”
Kuiperspoort – Hondensteeg 25-08-1731: “Een huijs metten Erve, staande & Leggende inde
Kuijpers poort uijtcomende inde Hondesteegh, met de Opstal van het Schuurtje staan de tegen over
dit Huijs in deselve Poort, belent ten oosten het Blommers hofje … achterstreckende aande
huijsinge genaemt de Kuypertjes ...”
Kuiperspoort – (Smalle) Oude Gracht zie: PB
Kuiperspoort – Raamsteeg Ex
Kuiperspoort – Raamsteeg (Wz) (zie ook: PB) 16-11-1759: “J 4800. … Nog een Huijs en erve
staende en leggende in de Raem steeg aen de Westzijde, uytkomende op de Burgwal en aen de stads
veste … ten zuijden de Kuyperspoort ...”, 16-01-1760: “J 4800 … Nog een Huijs en erve staende en
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leggende in de Raem steeg aen de westzijde, uijtkomende op de Burgwal en aen de stads vesten …
ten zuijden de Kuyperspoort ...”, 07-07-1764: “S 4800 … een Huys metten Erve Staande &
leggende inde Raamsteeg uytkomende opde Burgwal … ten Oosten de Kuyperspoort ...”
Kuiperspoort of -plaats – Raamsteeg O zie: PB
Kuiperspoort – Raamstraat zie: PB
Kuiperspoort – Spaarnwouderstraat zie: PB
Kuiperspoort – Stadsvest bij de Turfmarkt Ex
Kuiperspoort – Stadsvest bij Leidse Waterpoort/Vest bij Turfmarkt (zie ook: PB) 07-06-1695:
“een huijs met den erve, staande & leggende bij de leijtse water poort, aande vest in de Cuijpers
poort ...”, “een Camer met den erve staande & leggende in de Cuijpers poort ...”, -04-1708 zie:
Balte Joppen(s)steeg of -poort – Sint Jansstraat, 12-05-1711: “een Camer metten erve staende &
leggende inde Cuijpers Poort aen de Vest bij de turffmarckt ...” [Cuijpers poort aen(de): Stsds
vesten], 18-05-1712: “een Huijs met den erve, staende & leggende opde gemene plaets in een poort
genaemt de Cuijperspoort sijn in En uijtgangh hebbende aen deser Stads Vesten bijde Leijtse
waterpoort ...”, 29-12-1714: “een huijs met den erve, staende ende leggende bij de Leijtse
waterpoort aende Vest in de Cuijperspoort … [Stads vesten inde Cuijpers poort] ...”08-06-1715:
“Een huys met den erve, staande en leggende opde gemeene plaets in een poort genaemt de
Cuijpers poort, zijn in en uijtgangh Hebbende aen deser Stads vesten bij de leijtse Waterpoort ...”,
25-04-1716: “een huijs met den erve, staande & leggende opde gemeene plaets in de Cuijperspoort
sijn uijt en ingang
hebbende tusschen de Voorcamp & Turffmarct ...”, 23-08-1720: “een
Huijs metten erve, staande en leggende bij de Leijtse waterpoort, aande Vest in de Cuijpers poort
...”, 24-04-1727: “een Huys metten erve, staende & Leggende bij de Leijdse waterpoort aende vest
in de Kuypers poort ...”, 29-02-1732: “een Huijs metten erve, staende ende Leggende bij de Leydse
Waterpoort aen de vest in de Kuyperspoort ...”, 24-05-1732: “een huys metden Erve Staende ende
Leggende opde Gemeene plaets: in de Cuypers: poort syn uyt en ingang hebbende aende stads
vesten tussen de voorCamp : en turfmarkt ...”, 06-08-1733: “een Huys metten erve, Staende en
leggende opde gemene Plaets in de Kuypers poort Sijn uijt en ingang hebbende aende Stadts vesten
tusschen de voorkamp en Turfmart ...”, 23-12-1735: “Een huys metten Erve staende en leggende
aende leydse water = poort aande vest inde kuypers-poort ...”, 04-01-1738: “Een huijs metten Erve
staende ende leggende in de kuijperspoort uytko = mende aan deser stads veste by de turf = markt
belent ten Noorden de huysin= ge vande kuyperspoort ...”, 05-02-1738: “Een huijs metten Erve
staende ende leggende inde kuijperspoort uytkomende aan deser stads veste by de turfmarkt ...”, 1308-1739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde kuypers= poort uytkomende aan deser
Stads veste by de Turfmarkt ...”, 21-06-1740: “Een huys metten Erve staande en leggende op de
Turfmart met nog een huysje daar agter inde Kuyperspoort uytkomende aen de Vest …
agterstreckende aan gem Kuyperspoort … “, 23-09-1741: “W 5394 … een huijs off twee Camers
metten Erve staande & leggende inde Kuijpers poort uytkomende aan de vest bij de Turff markt ...”,
09-12-1741: “N 5382 … Een huys metten Erve staande & leggende op de Turf markt met een
Camer daar agter uytkomende in de Kuyperspoort aan deser stadsvesten ...”, 13-05-1752: “N. 5394
… Een Huijs of twee Kamers met den erve staende en de leggende in de Kuijperspoort,
uijtkomende aan de vest bij de Turf = = markt ...”, 16-05-1755: “N 5392. … een Huijs met den erve
staende ende leg= =gende op de gemeene plaets in de Kuijperspoort zijn uijt en ingang hebbende
aen dezer stads veste, tusschen de Voorkamp en Turfmarkt ...”, 24-06-1755: “N. 5393. … een Huijs
met den erve staende en de leggende in de Kuijperspoort uijtkomende aen dezer stads vesten bij de
turfmarkt ...”, 14-10-1761: “N 5382 … het andere staende en gelegen op de gemeene plaats in de
Kuypers = =poort, uijtkomende aen dezer stads veste bij de Leijdsche water = = poort ...”, 08-101763: “N 5394 … Een Huys metten Erve Staande en geleegen aan dezer Stads Veste, op de hoek
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van de Kuiijperspoort by de Turfmarkt ...”, “N 5393 … Een Huys en Erve Staande en geleegen in
de Kuyperspoort, uytkoo = mende aan dezer Stads Veste by de Turfmarkt ...”
Kuiperspoort – Vest bij de Turfmarkt -04-1708: “en de derde Camer, in de Cuijpers poort
uijtcomende aende Vest bijde turff mart [balte joppens poort jansst Cuijpers Poort Turfsmarcts vest]
...”
Kuiperspoort – Stadsvest bij de Turfmarkt P&S: Kuiperspoort (Stadsvesten b/d Turfmarkt) 12 Mei
1711 blz: 28Kwakerspoort – Oude Gracht zie: PB
Quakelslaan (zie ook: K&T) 15-12-1685: “een welbeplante thuijn … gelegen inde Nieuwe
vergrotinge aldaer inde quaeckelslaen ...”, 30-05-1691: “Een huijs metten erve bestaande in drie
woningen staende & leggende inde quakels laen inde Nieuwe vergrotinge ...”
Laan van 't Rozenprieel buiten de Kleine Houtpoort 31-10-1741: “de Grond van een Tuyn
leggende buyten de Kleyne Houtpoort inde Laan van ouds genaamt de Laan vant Roosepriel geteekt
No 14 … met het kleyn Laantje daar onder begreepen ...”
Lagegang – Spaarne (het vijfde huis van de Waag) zie: PB
Lagemansplaats Ex
Gemene Gang of Lamhofje – Raamgracht 08-05-1725: “een Huys metten erve, Staende &
Leggende in de Corte wolstraet aen de noortzyde, met een vrye uytgang op de Raemgragt …
aghterstreckende aen een gemeene gang ofte Lamhofje uytkomende opde Raemgragt … “ (F)
Lammetierhofje – Zijdgracht aan de Dubbele Brug 03-05-1727: “een huys metten erve, Staende
& leggende op de Zijtgraft aen de Dubbelde Brugh … aghterstreckende aen't Lammetier hofje ...”
(F)
Lammetjeshofje – Korte Raamgracht/Volderszijdgracht/Zijdgracht aan de Dubbele Brug 2703-1736: “Een huys metten Erve staende ende leggen= de opde Zytgraft aende dubbelde brugh …
agterstekkende aant Lammeties Hofje ...”, 02-11-1764: “TT 2973 … een Huijs en erve Staande en
gelegen aan de zuijdzijde van de volders Zydgraft … met het hoekhuijs van de korte Raamgraft …
achterstreckende aan 't Lammetjes hofje ...”, “TT 2974 … een Huijs met den erve Staande &
gelegen aan de Zuijd zijde van de volders zijdgraft het tweede Huijs van de korte Raamgraft …
achterstreckende aan 't Lammetjes Hofje ...”
Lange Annastraat (zie ook: PB)
Lange Beeksteeg – Burgwal Wz zie: PB-Ov
Lange Begijnenstraat (zie ook: Klok(ke)luider(s)poort, Olterspoort, Otterspoort,
Spiegelspoort)
Lange Begijnenstraat (zie ook: PB)
Lange Begijnenstraat hoek Wijde Appelaarsteeg – Gang 24-12-1698: “(een huijs) metten erve,
staende ende leggende opde Hoeck vande Wijde appelaersteeg in de Lange bagijnestraet …
achterstreckende aen sekere gangh ...”
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Lange Begijnenstraat Wz schuin over de Wijde Appelaarsteeg – Gang 02-05-1716: “een Huijs
met den erve, staande ende leggende in de Lange bagynestraet aende westsijde schuijn over de
Wijde appelaersteegh … ende achterstreckende aen sekere gang, waer in dit Huijs een vrijen
uijtgang heeft ...”, 04-12-1744: “D 1195 … Een Huys metten Erve staande en leggende inde Lange
Bagynestraat schuyn over de Weyde Appelaarsteegh … ten Zuyden en agter streckende aen seekere
gang waar in dit huys een vrye uyt gang en bruykwaar heeft ...”
(Lange Begijnenstraat) naast het Klokhuis – Poort 30-04-1729: “een Huys metten erve Staende
ende Leggende in de Lange Bagynestraet met een Stallinge daer agter uytcomende inde wyde
Appelaersteeg, als mede met een uytgang in seekere poort naest het Klokhuys ...”
Lange Begijnenstraat – Poort 07-11-1743: “D 945 D 1198 … Een Huys metten Erve staande &
geleegen voor aan in de Jansstraat aen de oostzyde, benevens nog een Huysje en Erve daer agter
tegens aen uytkomende in seekere poort inde Lange Bagynestraat ...”
Lange Begijnenstraat Wz bij of benoorden de Wijde Appelaarsteeg – Gang 05-08-1763: “D
1192 + … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de westzijde van de Lange Bagijnestraat bij of
benoorden de wijde Appelaarsteeg, belend aan de Zuijdzijde het Huijs van de Rethorijke kamer
Trouw moet blijken, aan de Noordzijde de gang van Hendrik Gephart ...”
Lange Bagyne Straat – Poort zie: w.i.
Lange Bogaardstraat (zie ook: PB)
Lange Bogaardstraat – Gang of Poort 05-05-1700: “een huijs metten erve, staende & leggende in
sekere gangh ofte poort uijtcomende inde Tugthuijsstraet en in de Lange bogertstraet in welcke
desen huijse Een vrijen in en uijtgangh heeft … achterstreckende aen 't brouwershoffje ...”
Lange Bogaardstraat – Gang/Poort 03-01-1728: “een huys metten erve en een Camer daer agter,
Staende & leggende inde Trappenierstraet, ende agter in een gangh uyt= komende in de Lange
Bogertstraet … aghterstreckende aen seekere Poort ...”
Lange Doelstraat (zie ook: Schoenlapperspoort)
Lange Doelstraat zie: PB-Ov
Lange Doelstraat – Poort zie: PB
Lange Dijk P&S: Lange Dijk
Lange Geuzestraat Ex
Lange Geuzestraat (zie ook: K&T en PB- Ov) 02-11-1764: “T T 2849 … een Huijs en erve
Staande & gelegen aan de Zuijdzijde van de Lange geuzestraat, het derde Huijs van de Raamgraft
…“
Lange Geuzestraat – Poort Ex
Lange Geuzestraat P&S: “Lange Geuzestraat”
Tweede Nieuwe Gracht – Gemene Poort of Laantje 17-09-1763: “N V 6109. … een Huijs en
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erve staande en gelegen op de Kruijsweg bij de Lange Heerestraat met een Tuijn daar achter …
achterstreckende aan de Huijzen in de Lange Heerestraat en uijtkomende door een gemeene poort of
Laantje dat uijtkomt op de tweede Nieuwe graft ...”
Lange Hofstraat Ex zie ook:
Lange Hofstraat (zie ook: Rottegat, Rottegatsteegje, Rotte(n)steeg,
Waterrottenbreesteeg/Waterrottensteeg)
Lange Hofstraat (zie ook: PB)
Lange Hofstraat – Gemene Plaats/Poort 28-06-1741: “Een Huys metten Erve staande ende
leggende in de Kleyne Houtstraat opde hoek vande Lange Hofstraat … agter streckende aan de
gemeene plaats van ses Wonin= = gen in de Hofstraat voorn uytkomende … mitsgaders een vrye
uyt en ingang vande poort uyt komende inde Hofstraat ...”
Lange Hofstraat – Gang 15-01-1755: “O. 5686. … Twee huijzen met den erve staende ende
leggende in zekere gang, uijt komende in de lange Hofstraet ...”, “O 5687. … een Huijs met den
erve staende en de leggende in de lange Hofstraet, uijt= =komende in de klijne Houtstraet … ten
oosten zekere gang ...”
Lange of Kloppepoort 05-02-1757: “D 1044. … een Huijs met den erve staende ende leggende op
't Begijnhof, genaemt het Trompetje … hebbende dezen huijze een vrije uijtgang in de lange of
kloppe poort ...”
Lange of Klopperpoort – Bakenessergracht 05-05-1756: “D 1145 … een Huijs met den erve
staende en leggende op de Bakenesser graft, op de hoek van de Lange of Klopperpoort ...”
Lange Magdalenasteeg (zie ook: Luthersegang) (zie ook: PB-Ov en K&T)
Lange Magdalenasteeg over 't Kinderhuis 21-02-1715: “Een Huijs met den Erve, met een
Weefwinkel, staen de & Leggende in de Lange magdalenesteegh [l: magdale steeg] over 't
Kinderenhuijs … En achterstreckende aen de Luijterse gemeente ...”
Lange Margarethastraat Ex zie ook:
Lange Margarethastraat (zie ook: Gerrit/Graaf Meyndersteeg, Gerrit/Graaf
Meijnderssteegje, Hengstepoort, Salemakerssteeg(je), Zadelmakerssteeg, Zalemakerssteeg)
Lange Margarethastraat (zie ook: PB)
Margarethastraat – Gang 13-12-1698: “Een Camer met den erve, staende & leggende in een
Gangh uijtcomende in de margrietestraet ...”
Lange Margarethastraat – Gang 21-05-1728: “een huijs metten erve Staende & leggende inde
KruijsStraet, genaemt de Hengst, met een Camer daer agter & annex, en sijn uijtgang door de gang
in de margriete Straet heeft ...”
Lange Margarethastraat – Gang 04-01-1727: “een Huys met den erve, staende & Leggende in de
oude Cruysst. Met een Paerdestal daer aghter uijtkomende met een gang in de Lange margriete
Straet … aghterstreckende aende uijtgang inde margrietest. ...”, 08-05-1728: “een huys metten Erve
staende ende Leggende inde oude kruysstraet met een paerdestal daer agter uytkomende met een
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een gang in de Lange Margrietestraet … agterstreckende aende Uytgang inde Lange Margrietestraet
...”, 25-04-1731: “een huys metten erve, Staende en Leggende in de oude Kruys Straet, met een
Paerdestal daer aghter, uytkomende met een gangh in de Lange margarete Straet …
aghterstreckende aende uytgang in de Lange margaretestraet ...”, 11-02-1757: “C. 717. … een Huijs
met den erve staende ende leggende in de oude kruijs = straet, nu genaemt het Waeijgat, met een
paerdestal daer achter, uijtkomende met een gang in de lange Margariete straet ...”
De Witte Hengst – Kruisstraat over de Nieuwe Kruisstraat 08-05-1749: “C 700 … Een Huys en
Erve synde een Broodbakkerye staende & leggende inde Kruysstraet over de Nieuwe Kruysstraet
genaemt de Witte Hengst met een Kamer daer agter die apart verhuurt werd en haar uytgang heeft
door de gang inde Margrietestraet … “, 23-06-1756: “C. 700 … een Huijs en erve zijnde een
Broodbakkerij, staende ende leggende in de Kruijs = = straet over de nieuwe Kruijs straet, genaemd
de Witte Hengst; Met een kamer daer achter, die apart verhuurd werd, en haer uijtgang heeft door de
gang in de Margariete straet ...”
Lange Margarethastraat – Gemene Gang/Poort 20-08-1686: “een huijs metten erve staende
ende leggende inde lange margrietestraet … Willem Terwelburg met de gemeene gangh aen het
Suijden … met de eijgendom vande helfte vande voorsz gangh streckende van de voorsz
margrietestraet tot aende poort vande voorsz willem Terwelburg in deselve gangh staende die de
wederhelft toebehoort, mits dat het Huijs van abraham Juriaensz voornt staende inde Cruijs straet
daer door een vrije bruijckwaer met een vrije waterloop tot inde margrietest(rae)t sal hebben ...”
Lange Margarethastraat – Gang/Poort 17-06-1692: “een Huijs metten erve, staande ende
leggende inde Cruijsstraet sijnde een neringrijcke backerije … sijn waterloop moet hebben, soo die
nu loopt, doorde Gangh naerde margrietenstraat, met een bruijkwaer doorde poorte.. Hebbende
desen huijse den eijgendom vande halve gangh, tot naerde margrietestraat ...”, 18-07-1722: “een
huijs met den Erve, Staande & Leggende in 't alderbeste van de oude kruijsstreaet, Synde (van) outs
geweest een grutterije, met een paarde stal daar agter Voor vier paarden, uijtcomende met een gang
in de Lange Margriete straat, als mede nog een huijsje off Camer daar annex inde selve poort
uytcomende Meede in de voorn: margriete straet ...” (F)
Lange Margarethastraat – Gemene Uitgang 04-01-1727: “een huys metten erve met twee
Camers daer annex die apart bewoont werden, staende en Leggende in de Lange margriete – Straet
… ten noorden de gemeene uijt gang ...”
Lange Margarethastraat – Gang 12-04-1758 zie: De Witte Hengst – Kruisstraat over de
Nieuwe Kruisstraat
Lange Margarethastraat over de Korte Margarethastraat – Gang of Poort/Poort 02-03-1703:
“een huijs metten erve, staande ende leggende inde Lange margrietestraet over de Corte
margrietestraet … ten suijden sekere gangh ofte poort ...”, 14-01-1764: “B 643. … Arend Schadd
een Huijs en erve Staande en gelegen in zekere poort, uijtkomende in de Lange Margariete straat
over de korte Margariete straat … ten Zuijden Gerrit Nunnings ...”
Lange Margarethastraat – Gemene Gang 28-03-1720: “een huijs met en Erve, staande ende
Leggende in de Lange margrietestraet, belent ten noorden Pieter de nunninx wed, ten suijden de
gemene gangh ...”
Lange Margarethastraat – Gang/Steeg of Gang 04-09-1697: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de Lange margriete straet, van outs genaemt de Wijnbergh … ten noorden de stege ofte
gangh, waerinne desen huijse een Waterlosinge & bruijk waar heeft … dat Ysaak de groot een
uijtgangh heeft in de gang van desen huijse ..”, 01-11-1758: “B 644 … een Huijs met een Pakhuijs
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daer annex, staende ende leggende in de lange Margarietestraat van ouds genaemd de Wijnberg,
belend ten noorden zekere gang waer inne dezen huijze een vrije uijtgang en waterlozinge heeft ...”
Lange Margarethastraat over de Korte Margarethastraat – Poort 09-05-1727: “een huijs
metten erve, Staende & leggende in Seekere poort uytcomende in de Lange margrietestraet, over de
Korte margrie= testraet ...”, 08-10-1740: “aen Willem de Keever Een Huys metten Erve staande
ende leggende in een poort uytkomende inde Lange Margriete straat over de Korte Margriete straat
… ten Zuyden Gerrit Nunninghs ...”
Lange Margarethastraat – Gang/Poort of Gang 02-02-1734: “een huys metten erve, staande
ende leggende in 't Waygat … aghter = strekkende met een uytgang in een Poort of gang
uytkomende in de Lange Margrietestraat ...”, 07-02-1758: “C. 757 … een Huijs met den erve
Staende ende leggende in de oude Kruijsstraet, nu genaemt het waeijgat met een Paerdenstal daer
achter, uijtkom,ende met een gang in de Lange Margarietestraet … achter= = streckende aen de
uijtgang in de Lange Margariete= =straet ...”
Lange Margarethastraat Wz – Poort of Gang 23-06-1744: “B 606 ...Een Huys metten Erve
staande ende leggende aande Westzyde van de Lange Margrietestraat op de hoek van seekere poort
of gang werdende in drie partyen bewoond ...”, 11-12-1760: “B 593 … een Huijs met den erve met
twee kamers daer, werdende in drie partijen bewoond staende en gelegen in de Lange Margariete
straet aen de westzijde op de hoek van een poort of gang ...”, 18-02-1762: “B 593 … een Huijs met
den Erve Met twee Kamers daar aan, staande en gelegen in de Lange Margariete straat, aan de
westzijde op de hoek van een poort of gang ...”
De Witte Hengst – Lange Margarethastraat – Poort 17-11-1728: “een Camer metten erve,
Staende & leggende in sekere poort uytcomende in de Lange margrietestraet agter 't huijs genaemt
de witte Hengst ...”
Lange Molensteeg (zie ook: Omvalspoort)
Lange Molensteeg (zie ook: PB en K&T, PB-Ov)
Lange Molensteeg/-straat (zie ook: Roemerspoort)
Lange Molenstraat Zz – Gang of Poort 28-02-1754: “N V 6183. … een Huijs en Erve, staende
ende leggende aen de zuijdzijde van de lange Moolestraet, geteekent No= 6. belent ten oosten
zekere gang of poort … “
Lange Plaats zie ook: K&T
Lange Plaats – Vest/Voldersgracht/Volderszijdgracht 27-02-1677: “twee camers metten erve
staende & gelegen opde volders Zijtgraft … achter streckende aende lange plaets ...”, 01-05-1680:
“een Huijs met den erve staende ende leggende aende noortsijde vande volders graft …
achterstreckende aende lange plaets ...”, 05-05-1696: “Een Huijs met den erve staande & leggende
opde volders zijtgraft … achterstreckende aande lange plaets ...”, 11-07-1731: “een huys metten
erve, Staende en de Leggende op de Lange plaets bij de vest … aghterstreckende aen de Corte
plaets ...”
Lange Plaats 23-01-1711, 05-08-1721, 16-05-1724, 31-05-1726 zie: Bakkerszaksteeg
Lange Plaats 16-05-1724 zie: Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht
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Lange Plaats 22-05-1686 zie: Bakkerszaksteeg – Vest bij de Voldersgracht – Gang
Lange Plaats of Bakkerszaksteeg – Cavelotesteeg/Vest/Voldersgracht 09-05-1765: W. 3036 …
een Huijs met den erve staande en geleegen op de Lange plaets ofte Bakkers Saksteeg, uijtkomende
in de Cavelotesteeg en aan de vest, belent ten oosten aan verscheyde huijsen op de voldersGraft …
agterstrekkende aan verscheyde huysen in de Cavelote steeg ...”
Lange Plaats – Volderszijdgracht 08-05-1694: “een huijs met den erve, straende & leggende opde
volders Zijtgraft … achterstreckende aende lange plaats ...”, 13-04-1697: “een Camer metten erve
daerse opstaet, staende & leggende opde volders Zijtgraft … achterstreckende aande lange plaets
...”, 04-02-1699: “een Camer met den Erve, staande & leggende opde volders Zijtgraft … achter
streckende aande lange plaets ...”, 23-02-1704: “Een huijs metten erve, staande ende leggende op de
volders zijtgraft … ten noorden de Lange plaets ...” 23-10-1715: “een Camer met den erve, staande
ende leggende opde Volders sijtgraft … achterstreckende aende lange plaets ...”, 18-07-1716: “een
huys met den erve, staande ende leggende op de volders zijtgraft … achterstreckende aende lange
plaets ...”
Bakkerszaksteeg op de Lange Plaats – Stadsvest – Gemene Gang 01-05-1680
Bakkerszaksteeg anders genaamd de Lange Plaats – Vest 31-05-1690
Lange Plaats 13-05-1716 zie: Bakkerszaksteeg of Lange Plaats – Zijdgracht
Lange Plaats of Bakkerszaksteeg P&S: Lange Plaats” of Backerssaksteeg uitkomende i/d vest en in
de Cavelotten- steeg) 13 Mei 1716Lange Plaats 23-01-1711, 31-05-1726 zie: Bakkerszaksteeg anders genaamd Lange Plaats
Cavelotesteeg – Lange Plaats of Bakkerszaksteeg 17-10-1685: “een huijs metten erve staende
ende leggende aen deser Stads veste tusschen de zijt= graft & de Cavelotesteeg … achter =
streckende tegens de lange plaets ofte backers sacksteeg ...”
Lange Plaats/Korte Plaats – Vest 21-03-1727: “een Huys met den erve Staende & Leggende op de
Lange plaets bij de vest … agter streckende aen de Korte plaets ...” (F)
Lange Plaats of Bakkerszaksteeg – Vest en Cavelotesteeg 13-05-1716: “Een huijs met den erve,
staande ende leggende op de Lange plaats off de Backerssak steeg, uijtcomende aende Vest en in de
Cavelote steeg, belent ten Oosten aen verscheijde Huijsen op de Voldersgraft … achterstreckende
aen verscheijde Huijsen in de Cavelotesteegh [backerssak steeg of de Lange plaets] ...”, 21-051718: “een huijs met den erve, staande & leggende op de lange plaets ofte de backers Saksteeg,
uijtcomende aen(de) vest & in de Cavelotesteegh ...”
Lange Poellaan (zie ook: De Zak)
Lange Poellaan of Rozenprieel 14-05-1728: “een thuyn metten Erve staande & Leggende inde
Lange Poel Laan off Roosen prieel van oudts genaamt t Princenhoff … “
Langepoort – Bakenessergracht/Sint Jansstraat 10-02-1677: “een huys & erve staende inde st.
Janstraet opde Hoeck vande Langepoort belent ten suijden de Langepoort ...”, 28-11-1685: “een
huys metten Erve staende ende leggende inde langepoort uijtgaende opde bakenessergraft … ten
Suijden de muijr van 't grote bagijn hoff ...”, 06-06-1705 zie: Jochem Baltenssteeg(je) – (Sint)
Jansstraat, 08-09-1714: “een huijs met den erve staande Ende leggende op de bake nessergraft op
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de Hoek vande Lange poort ...”, 09-03-1723: “een huys metten erve, staande ende leggende op de
bakenesser gragt op de hoek vande Lange Poort ...” (F), 05-05-1736: “Een huijs met den Erve
staende ende leggende opde bakenesser Graft tusschen de lange poort en bagijnhof ...”, 26-11-1737:
“Een huijs metten Erve staende ende leggende opde Baeke= nessergragt … agter strekkende aan de
Langepoort ...”
Langepoort – Bakenessergracht P&B: de Langepoort (Bakenessergr) 22 feb 1584- pag 79 vo=,
Langepoort (Bakenessergracht 1723- blz: 20- Vo=
Langepoort tussen Bakenessergracht en Begijnhof P&S: “Langepoort” tusschen Bakenes- sergr, en
Begijnhof 31 Dec 1588 pag 52 Vo=
Langepoort zie ook: PB
Langepoort – Jansstraat 28-10-1763: “D 1068 … een Huijs en erve Staande en gelegen in de
Jansstraat, op de hoek van de Lange poort, Noordzijde … ten zuijden gemelde Poort ...”
Lange Poort – Sint Jansstraat P&B: “Langepoort” (St. Jansstraat) 5 oct 1582 pag 166 Vo=
Lange- of Kloppenpoort 07-05-1756 zie: Baltenpoort – Jansstraat
Lange- of Kloppepoort P&S: Lange of Kloppepoort
Lange Raamstraat – Poort Ex
Lange Raamstraat (zie ook: Wittepoort)
Lange Raamstraat (zie ook: PB)
Lange Rozenstraat zie: K&T
Lange Rozenstraat – Poort 09-12-1758 zie: Roemerspoort – Lange/Nieuwe Molensteeg/-straat
Lange Rozenstraat bij de Jansweg – Poort 11-04-1743: “N V 6242 … Een Huys metten Erve
Staande & leggende in de Lange Roose Straat by de Jansweg op de hoek van Seekere poort, met
twee Camers daar agter in de gem poort ...”
Lange Rozenstraat P&S: “Lange Rozestraat”
Lange Ruiterstraat zie: PB en K&T
Lange Ruiterstraat of Zaksteeg (o.a.) (zie ook: Zaksteeg) 13-11-1736: Een huijs metten Erve
staende ende leg = gende inde nieuwe vergroting deser stad inde lange Ruyter straet ofte Zak steegh
...”, 07-04-1740: “Een Huys metten Erve staande & Leggende inde Lange Ruyter straat of Saksteeg
...”
Zak- of Lange Ruiterstraat – Jansweg Wz 25-01-1749: “Een Huijs met den Erve staande ende
leggende op de Jansweg aan de westsijde tusschen de Prince en zak- of lange Ruijterstraat ...”
Lange Ruiterstraat of Zaksteeg P&S: “Lange Ruiterstraat “ of Zaksteeg”
Lange Veerstraat (zie ook: Poort van de heer Blommert)
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Lange Veerstraat – Gang of Poort 29-01-1698: “een huijs metten erve, staande & leggende in de
Lange veerstraat, belent ten noorden sekere gang ofte Poort ...”
Lange Veerstraat – Gemene Gang 11-01-1673: “een Huijs metten erve staende ende leggende jn
de Langeveerstraet alwaer Brouwers Haven uijthanght … aen de noortsijde de gemene Gangh ...”
Lange Veerstraat – Poort 23-04-1740: “Twee Camers metten Erve staande en leggende in seekere
poort uytkomende in de Lange Veerstraat … ten oosten de Roose krans ...”, 31-12-1743: “N [M?]
3738 … Een Huys metten Erve staande & leggende op het Spaarne of appelmarkt …
agterstreckende aan de huysen in een Poort uytkomende in de Lange Veerstraat ...”, 30-04-1744: “X
4299 … Twee Camers metten Erve staande & Leggende in seekere poort uytkomende inde Lange
Veerstraat ...”, 22-02-1763: “X 4287 … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Lange
Veerstraat, belend ten Zuijden zekere poort ...”
Lange Veerstraat – Steeg 27-11-1766: “M 3735. … een Huijs & erve staande en gelegen aan de
westzijde van 't spaarne tusschen de korte Veerstraat en Berkerosteeg … achterstreckende of
uijtkomende met een vrije Bruijkwaar en doorgang tot in de steege, achteruijtkomende in de Lange
Veerstraat ...”
Lange Veerstraat – Poort/Gemene Poort/Kantoor van Blommert 26-03-1737: “Een huijs metten
Erve staende ende leggende in seecker poort uijtkomende inde Lange veer= straet, belend ten
noorden de Gemeenepoort ten oosten t' Compt van Blommert ...” 23-04-1755: “X 4287 … een
Huijs met den erve staende en leggende in de Lange Veerstraet, belent ten zuijden zekere poort …
achterstrekkende aen 't Blommers comtoir ...”
Lange Vlamingstraat zie: PB-Ov
Lange Wolstraat zie: PB-Ov
Lange Zaksteeg – Koudenhorn Ex
Lange Zaksteeg – Koudenhorn 07-10-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de
Lange Saksteegh, uijtkomende op de koudenhorn Aan de Zuijdzijde ...”, “Een Huijs of kamer met
den Erve staande ende Leggende aan de Noordsijde in de Lange saksteegh, uijtkomende op de
Couden= =horn ...”, 18-04-1750: “Een Huijs of Kamer met den Erve staande ende leggende in de
lange Saksteeg uijtkomende op de Koudenhorn ...”, 23-08-1760 zie: Korte Zaksteeg, 06-01-1762:
“F 1401 + … een Huijs met den erve staande en gelegen in de Lange Zaksteeg uijtkomende op den
Koudenhorn ...”, 07-01-1764: F 1418. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Lange
Zaksteeg, uijtkomende op den Koudenhorn ...”, 05-06-1765: “F: 1409 … Een Huys of Kamer met
den Erve Staande en geleegen aan de Noord = = Zijde in de Lange saksteeg, uijtkomende op de
Koudenhorn belend van rondsomme aan ledige erven ...”, 07-06-1766: “F 1418. … een Huijs met
den erve Staande & gelegen in de Lange Zaksteeg, uijtkomende op den Kouden = = horn ...”
Lange Zaksteeg – Koudenhorn bij de Ossenmarkt – Poort 15-01-1729: “een huijs metten erve,
Staende & leggende in de Lange Saksteeg uijtcomende op de Kouden horn bij de ossemarkt …
aende andere Zijde Sekere poort die aen desen Huijse eijgen is ...”, 02-01-1732: “een huys metten
erve, Staende en Leggende inde Lange Saksteegh uytkomende op de Coudenhorn bij de ossemart
… aen d'andere Zijde sekere Poort ...”, 09-05-1764: F 1413. … een Huijs en erve Staande &
gelegen aan de Noordzijde van de Lange Zaksteeg, uijtkomende op den Koudenhorn bij de oude
ossemarkt, tusschen de slagers= = poort en korte Zaksteeg op de hoek van zekere Poort ...”
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Lange Zaksteeg – Koudenhorn bij de Oude Ossenmarkt tussen de Slagerspoort en Korte
Zaksteeg – Poort 25-03-1763: “F 1413. … een Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzijde
van de Lange Zaksteeg, uijtkomende op den Koudenhorn bij de oude osse= =markt tusschen de
slagers poort en korte Zaksteeg opde hoek van zekere poort ...”
Lange Zijlstraat zie: PB-Ov
Ossenhoofdsteegje – Lauke Botersteegje 30-08-1695: “een Huijsje met den erve staande &
leggende in 't ossenhooftsteegjen uijtcomende op de burgwal & in de achterstraet …
achterstreckende aan't Lauke boter steegje ...” (F)
Lauke Botersteegje – Ossenhoofdsteegje 26-05-1688: “Een Huijsje metten erve staande &
gelegen in 't ossenhooftsteegje uijtComende opde burgwal & inde achterstraat … Achterstreckende
aen't lauke boter steegje ...”
Buiten de Leidse Waterpoort – Gemene Gang 20-12-1679: “... gelegen buyten de Leytse
waterpoort ...”, “Twee packhuysen en negen wooninghjes met hare Erven … gelegen als vooren
uijtkomende ijder in de gemene gangh ...”
(Gewezen) Brouwerij van de Lelie 16-02-1735 zie: Tannekessteegje – Scheepmakersdijk
Brouwerij van de Leliën 03-05-1698 zie: Bregjessteegje – Scheepmakersdijk
Witte- of Leliepoort – Spaarnwouderstraat 01-06-1677: “een speelthuyn uijtcomende jnde witte
ofte Lelije poort Jnde spaerwouder straet geteeckent met no: 4 hebbende twee vrije uytgangen jnde
molenstege ende inde slicksteegh … ten suyden seeckere gangh & andre camers ten westen de
huijsinge uytcomende Jnde slicksteegh ende ten noorden de huijsinge Jnde witte ofte Lelije poort
uytcomende Jnde spaerwouderstraet … Jtem noch seecker camertie uytcomende door seeckere
gangh Jnde molesteegh geteeckent met no: 5 ...”
Laijsterspoort – Bakenessergracht [12-05-1702, voor 06-02-1700]: “een huijs metten erve,
staande ende leggende opde bake: nessergraft, in Een poort genaamt de Laijsters poort ...” (F)
Leystarrenpoort – Bakenessergracht (over Brouwerij de Passer 13-01-1731: “een Camer metten
erve, Staende & Leggende inde Leystarrepoort uyt komende opde Bakenesser = graft ...”, 19-061743: “E 1284 … Een Huys met … Erve staande & leggende op de Bakenessergragt over de
Brouwerye de Passer met Een Camer daar agter twee Korensolders daar boven in de Leystarren...
belent ten noorden de voorn Leystarrenpoort ...”, 18-08-1759: “E 1284 … een Huijs en erve staende
en gelegen op de Bakenessergraft over de Brouwerij de Passer, hebbende dit huijs drie bruijkwaren
en waterlozinge in de Leijstarren poort ...”
Leijster-/Leysterpoort – Bakenessergracht 20-01-1753: “E. 1286. … Een Huijs met den erve
staande ende leggende op de Bakenessergraft in sekere poort genaamt de Leyster poort ...”, “E
1285. … Een Huijs met den Erve op de Bakenesser =gragt in de Leijsterpoort ...”
Leysterrenpoort – Bakenessergracht 15-02-1746: “Een Huijs met den Erve staande ende
leggende in de Leysterre poort, uijtkomende opde Bakenessergragt ...”
Lindeboomslaan – Buiten de Kleine Houtpoort/Kleine Houtweg/Krommelaan/de Baan 30-031678: “een huys met een thuyntje, staande ende leggende inde linde booms laan, uytcomende door
de Cromme laan tot op de kleyne houtweg ...”, 11-05-1678: “een huys metten erve staende ende
gelegen buyten de Cleine Houtpoort inde Linde booms laen ...”, 01-08-1685: “een thuijn … Staende
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ende leggende inde lindebooms laen uijtcomende doorde Cromme laen tot opde Cl: Houtweg …
Hebbende een uijtsigt opde baen ...”, 07-04-1688: “Een thuijn … staende & leggende inde
Lindeboomslaen uijtComende doorde Crommelaen tot opde Cleijne Houtwegh … Hebbende een
uijtsicht opde baen ...”, 24-07-1697: “de Grond van een thuijn leggende in de Linde booms laen
uijtcomende doorde Crommelaen tot opde Cleijne Houtwegh ...”
Lindeboomslaan – Kleine Houtweg P&S: Lindeboomslaan (uitkomende door Crommelaan op Kl
Houtweg) 6 augs 1712 blz: 168 Hofje van pater Lobs – Koksteeg 11-08-1702: “Een huijs met den Erve, staande ende leggende
inde Coksteegh opde Bakenessergragt … achterstreckende aen thoffge van pater Lobs ...”
Lombardsteeg zie: PB-Ov
Lombardsteeg – Poort 11-01-1696: “een Huijs met den erve met nogh een cleijn Huijsje daer
annex sijnde een neringrijke Herberge, ge naamt den witten helm, staande & leggende in de
baginesteegh uijtComende met Een poort inde Lombert steegh ...”, 06-02-1759: “D 956 … een
Huijs met den erve staende ende leggende in de Lombertsteeg, uijtkomende in de Jansstraet, belend
ten westen zekere poort ...”
Lombardsteeg Zz – Poort 27-05-1755: “D 955. … een Huijs met den erve staende en de leggende
aen de zuijdzijde van de Lommertsteeg, belend ten oosten de poort van Jonkr: Breechteland Baas ..”
Gang van het Loodgietersgilde 21-02-1721 zie: Bannesteegje – Gang of Poort van de gewezen
brouwerij van de Trompet
Hofje van Margaretha Claes Lotgers/Lotsers – Groot Heiligland bij de Ravelingsteeg 12-051691: “een Huijs metten Erve staande ende leggende op't groot heijlige land bij de ravelingsteegh
… ten suijden & achterstreckende aent Hoffgen van margareta Claes lotgers ...”, 17-05-1696: “een
Huijs met den erve, staende & leggende op 't Groot heijlig land bij de ravelingh steegh …
achterstreckende aen 't Hoffgen van margareta Claes Lotsers ...”
Gang van Lourens van de Vinne 06-06-1715 zie: Spanjaardspoort – Achterkamp
Louris Bitterssteeg P&S: Louris Bitterssteeg. 31 Dec 1568- pag. 55- zie ook: K&T
Louw Bitterssteeg – Burgwal P&S: Louw Bitterssteeg (Burgwal) 31 Dec 1590- pag 266Louw Bitterssteegje – Burgwal P&S: Louw bitterssteegje (Burgwal) 24 oct 1580- pag 50 Vo= id 15
Nov 1580- pag 51 Vo=
Louw Bittersteeg – Burgwal O (blz 128): Louw Bittersteeg, aan den Burgwal (1655), welke naam
later is veranderd in Ossenhoofdsteeg; zie ook: K&T
Lou Botersteeg – Achterstraat 01-06-1697: “een huijs met den erve staande & leggende inde
achterstraet op de hoek vande Lou botersteeg ...”
Lou Buttersteeg – Achterstraat en Burgwal 05-02-1689: “een huijs metten erve staande ende
leggende in de Loubutterstege binnen dese Stad uijtcomende inde achterstraat, & opde burgwal
tegenwoordigh in 2 parthijen werdende bewoont ...”
Lou Bitter- of Ossenhoofdsteeg – Achter- of Dijkstraat 12-07-1694: “Een Huijs met den erve,
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staande & leggende inde Achter ofte dijckstraet, opde Hoeck vande lou bitter ofte Ossenhooft stege
… Hebbende desen Huijsen twee uijtgangen in de selve ossen Hooftsteegh & dan nogh een uijtgang
inde oliphant thuijnsteegh ...” (F)
Lustenburgerlaan Ex, PB-Ov, K&T zie: Rustenburgerlaan
Luthersegang – Lange Magdalenasteeg (zie ook: PB) 19-11-1709: “een Huijs metten erve staende
& Leggende inde Lange magdalene steegh opde hoeck vande Luyterse gangh … achterstreckende
tegen de Luyterse plaets ...[L: margriete straet]” (F)
Luthershofje zie: PB-Ov
Luydjessteeg O (blz 132): Luydjessteeg 3) Genoemd naar de Luijdjescamer (1445).
Luijtgenssteeg – Voldersgracht 10-09-1689: “een halff huijs metten erve staende & leggende opde
volders graft opde Hoeck vande luijtgens steegh ...”, 31-05-1690: “een half huijs metten erve
staande & leggende opde voldersgraft op de Hoek vande luijtgens steegh ...”
Lijstarrenpoort – Bakenessergracht over de Brouwerij de Passer 12-05-1762: “E 1284 … een
Huijs en erve, staande ende gelegen op de Bakenessergraft over de Brouwerij de Passer, belend ten
Noorden de Lijstarren poort ...”
Lijsterpoort – Bakenessergracht bij de Vrouwensteeg 28-08-1709: “een Huijs met den erve
staende & leggende op de Baeckenesser graft bij de Vrouwe steech belent aende eene sijde de
gangh ofte de Lijster poort met drie vrije bruijck waeren ende water loosinge indeselve gangh ...”
(F)
Lijsterpoort – Bakenessergracht P&S: Lijsterpoort (bakenessergracht) 28 aug 1709 blz: 192 vo=
Lijster- of Twee Starrenpoort – Bakenessergracht over de Brouwerij van de Passer 26-041724: “Een huys met den erve, staande & Leggende opde bakenessergragt over de brouwerij
van(de) Passer op de Hoek van(de) Lijster of 2 starren poort ...” (F), 17-01-1728: “een huys metten
erve Staende & leggende opde Bakenesser= gragt, over de Brouwerye vande Passer, op de hoek
vande Lijster, of twee Starren poort … ten noorden de voorn Poort, met drie vrye Bruijkwaren en
waterlosingen, in deselve Poort ...” (F)
Magdalenasteeg Ex zie ook:
Magdalenasteeg zie: PB-Ov
Magdalenasteeg (zie ook: Vu(i)lnispoort)
Magdalenasteeg – Gang 01-10-1755:T 2361. … een kamer met den erve staende ende leggende in
zekere gang uijtkomende in de Magdalene steeg ...”
Magdalenasteeg – Poort Ex
Magdalenasteeg – Poort/Gierstraat bij de Magdalenasteeg – Poort 06-06-1685: “seeckere Huij=
singe met den erve dewelcke jegenwoordig in twee partijen wert bewoont gelegen in een poort inde
Magdalenesteegh uijtcomende inde gierstraet ...”, 19-04-1698: “Twee Camers met hare erve,
staande & leggende in een poort inde magdalenesteegh uijtco: mende inde gierst(raet) ...”
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Magdalenasteeg - Gierstraat – Gang/Gemene Gang 03-09-1755: “T 2362. … een Huijs of twee
Kamers met den erve staende en leggende in zekere gang, uijtkomende in de Magdaleene steeg die
uytkomt in de gierstraet … ten westen en zuijden aen de gemeene gang ...”, 27-01-1761: “T 2361 T
2362 …een kamer met den erve staende en gelegen in zekere gang uytkomende in de Magdaleene
steeg die uijtkomt in de Gierstraet … Nog een Huijs of twee kamers met den erve staende en
gelegen als voren … ten westen en zuijden aen de gemeene gang ...”
Magdalenasteeg – Gier- en Sint Annestraten – Gemene Gang 10-02-1701: “Een huijs metten
erve, staande & leggende in de magdalenesteegh, uijtcomende in de gier & St: annestraten, belent
ten oosten de gemeene gangh...”
Magdalenasteeg over 't Kinderhuis – Poort 21-05-1728: “een Camer metten erve Staende &
leggende in Sekere poort uijtkomende in de magdaleene Steeg over't Kinderhuijs ...”
Magdalenasteeg over de Achterpoort van 't Arme Kinderenhuis 15-08-1726: “een huijs metten
erve staande ende leggende inde magdalensteeg, over de achter poort vant arme kinderen huys ...”
Magdalenasteeg bij 't Kinderhuis – Vrije Eigen Poort 16-04-1755/29-04-1755: “B 390 … Een
Huys en Erve Staande en leggende inde Magdalenesteeg by t Kinder huys, van ouds genaamt de
Tafel, met een Vrye eygen poort daer nevens ...”
Manhuispoort – Groot Heiligland O (blz 132): Manhuispoort 4) Aan 't Groot Heiligland.
Manhuispoort – Klein Heiligland (zie ook: PB) 15-06-1729 zie: Wagenmakerspoort – Grote
Houtstraat, 08-02-1736: “Een huijs metten Erve staende ende leggende op het Cleyn heylige landt,
tegen over de Man huys poort … agter strekkende aan de wagemakerspoort ...”
Margaretha/Margreten/Margriete/Maritie Hakenlaan buiten de Kleine Houtpoort/Kleine
Houtweg/de Baan 26-01-1684: “de helfte van een Huijs metten Erve met een schone Thuijn daer
achter staende & leggende buijten de Cleijne Houtpoort bij de baen op de Hoeck van Maritie
Hakenlaen [bij de baen opde Hoeck van Martie Hakenlaen] … “, 26-05-1696: “... gelegen buijten
de Cleijne Houtpoort … in de margriete Haken laen belent ten suijden de baan ...”, 18-05-1702:
“2/3 parten vande grond van een thuijn gelegen in de margareta Haken laen uijtcomende opde baen
[margareta Haken laan uijtcomen(de) opde baan] … “, 21-01-1733: “een Huys metten erve …
Staende en Leggende op de Cleijnehoutwegh op de hoek van de Baan, en vande Margareta haken
Laan ...”, 10-03-1734: “Een Huijs met den Erve, staande & Leggende aen(de) westsyde vande
Cleijne houtwegh, opde hoek vande margarete Haaken Laan ...”, 09-03-1735: “een huys metten
erve, staande en leggende aande West = syde van de Cleyne houtweg op de hoek van de Margareta
hakenlaan ...”, 19-04-1736: “Een huijs metten Erve staende ende leggende opde kleyne houtwegh in
de Margreten haeken – laen ...”, “huys metten Erve staende ende leggende opde kleyne hout wegh
aande west syde opde hoek vande Margreten hakenlaen ...”
Hakenlaan buiten de Kleine Houtpoort aan de Baan/Margareta Hakenlaan 27-01-1741: “de
Grond van een Thuyn … staande en de geleegen buyten de Kleyne Houtpoort inde haakenlaan aan
de Baan daar de selve syn uytsigt op heeft belent ten noorden de Margareta haaken Laan ...”
Margareta Hakenlaan – Baan P&S: Margareta Haken laan uitkomende op de (Baan) 18 Mei 1702Margaretahakenlaan – Kleine Houtweg P&S: Margaretahaken laan- (Kl Houtweg) 1733- blz 31Margareta- of Molenlaan buiten de Grote Houtpoort (zie ook: K&T) 06-02-1693: “ … gelegen
buijten de Grote houtpoort … inde margareta ofte molen laen genaemt de molenraap...”, 20-01218

1703: “... buijten de grote Houtpoort … in de margareta ofte molenlaan ...”, 04-06-1707: “...
gelegen buijten de grote Houtpoorte … in de margareta ofte molenlaen ...”, 17-03-1718: “...
leggende buijten de grote houtpoort … in de margareta, ofte molen Laan ...”
Margareta – of Molenlaan nu genaamd Wijde Geldelozepad buiten de Grote Houtpoort 0203-1758: “een Huijs met den erve en een Tuijn daar annex Staende ende leggende buijten de groote
houtpoort in de margareta of MolenLaan nu genaemt het wijde geldeloze pad ...”, 11-02-1758: “een
Huijs met den erve en een Tuijn … staende ende leggende buijten de groote houtpoort … in de
marga = = retha of molelaen nu genaemt 't wijde Geldelozepad ...”, 12-04-1760: “Boge 7108 … een
Huijs met den erve en een Tuijn daer annex staende en gelegen buijten de groote houtpoort in de
Margareta of Molen Laen, nu genaemd het wijde geldeloze pad ...”, 16-01-1765 “Boge 7108. Idem”
Margareta- of Molenlaan buiten de Grote Houtpoort P&S: Margareta, of Molenlaan buiten de Gr
Houtpoort 17 Maart 1718 blz: 186- Vo=
Margaretenlaan – Kleine Houtweg hoek Baan 15-05-1733 (blz 31): “Een Huys metten Erve
Staande en leggende opde Cleyne houtwegh op de hoek vande Baan en van de Margareten Laan ...”
Margrietenstraat – Poort van Jan van Hogenhoek 17-01-1640: “Een huys metten erve staen(de)
Ende leggende Jnde Margrietenstraet Belent de poorte van Jan van hoogenhoeck aen deen syde …
den xvijen January @no xvjc. Veertich”
Meester Joostenlaan buiten de Kleine Houtpoort (schuin over de Baan) 01-04-1683: “een
Thuijn … gelegen in mr: Joosten Laen buijten de Cleijne houtpoort schuijns tegens over de baen
...”, 06-05-1684: “een Huijs metten Erve staende ende gelegen buijten de Cleijne Houtpoort in (mr)
Joostenlaen … Achterstreckende aende steene Camer ...”
Meester Joosten- of Dymantslaan – Kleine Houtweg schuin over de Baan 06-01-1745: “Een
Huys metten Erve van ouds genaamt de steene Kamer staande & leggende op de Kleyne Houtwegh
schuyn over de Baan met nog een Huysje daar agter inde Meester Joosten of DymantsLaan …
agterstreckende aan de Blauwen Engel ...”
Meester Klaasen Oliepoort – Gravinnesteeg O zie: PB
Meester Lotten- of Napelslaan – Gang/Vrije Eigen Poort of Gang 20-06-1710: “een thuijn …
uijtcomende met een vrije eijgen poort ofte gangh inde meester Lotten ofte napelslaen ...”, 05-101765: “Waer 7043 + … een Huijs en erve met een Tuijntje daar achter … gelegen onder de
Jurisdictie der stad Haarlem en onder de Heerlijkheyd Heemstede, aan de Noordzijde van de
Meester Lotten of NapelsLaan, belend ten oosten zekere gang ...”
Mennistensteeg – Scheepmakersdijk Ex
Mennonietensteegje – Osseweiersteeg 11-03-1734: “een huys metten erve, Staande en Leggende
in de Osseweyer = Steegh … agterstrekkende aan 't mennonite Steeghje ...”
Men(n)istesteeg(je) – Scheepmakersdijk (zie ook: PB) 26-04-1673: “een Huys metten Erve
staende ende Leggende int meniste steechie uytcomende opde Scheepmaeckers dijck ...”, 18-091675: “een Camer metten Erve staende & gelegen int meniste steegje uijtcomende opden
Scheepmakers Dijck [Meniste steegie] … ende ten westen de voorsz steegh ...”, 22-04-1676: “een
Huijs metten erve staende ende gelegen int meniste steegje uijtcomende opden scheepmakers Dijck
...”, 16-04-1678: “een huys metten erve staende en leggende int meniste steeghie uijtcomende op de
scheepmaeckersdijck ...”, 16-03-1684: “een huijs metten erve staende & leggende opde
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scheepmakers dijck opde hoeck van't meniste steegje … streckende voor vanden Spaerne ...”, 2807-1694: “een Camer met den erve staende & gelegen in de meniste steegh uijtcomende op
Scheepmakers dijk [menistesteegje uijtcomende opde scheepmakersdijck] ...”, 16-07-1704: “een
huijs met den erve staande ende leggende opde scheepmakers dijck, belent ten noorden Het meniste
steegje ...”, 09-05-1708: een Huijs & stallinge metten erve staende & leggende in t menniste steegje
[menniste steeg] ...”, 25-06-1727: “twee Camers metten erve, Staende & leggende naest den andere
inde menniste Steeg uytkomende op het Spaerne ...”, 07-02-1726: “een Huijs metten erve, staande
& leggende opde Scheepmakers dijk, belent ten noorden 't meniste steegje ...”, 14-06-1738: “Een
huys en Stallinge metten Erve staande ende leggende int Meniste Steegje, uyt= komende opde
scheepmakersdyk ...”, 14-06-1741: “Een huys metten Erve staande ende leggende op de
scheepmakersdyk genaamt de IJsereman belent ten noorden t Meniste steegie ...”, 04-12-1742: “een
Huys en Erve als voren opde scheepmakersdyk opde hoek van t Menniste Steegje, belent ten
noorden en agter streckende aan de Brouwerye het Scheepje, Jtem in een Woonhuys Pakhuysen tot
de Azynmakerye & solders staande & leggende als voren op de scheepma= kersdyk aan wedersyde
de Brillepoort en op de hoek van de Dykstraat ...”
Meniste-/Mennonietensteegje - Stadsvest bij de Spaarnwouderpoort – Gang 02-11-1678: “een
huys metten erve staende & leggende bijde spaerwouderpoort aen deses stadts vesten belent ten
noorden het meniste steegie ten suijden seeckere gangh ...”, 08-09-1700: “Een huijs metten erve
staende & leggende aen deser Stads vesten bij de Sparwou: derpoort op de Hoeck van meniste
steegje ten suijden sekere gangh ...”, 26-06-1722: “Een huys en Stal met den erve, staande Ende
Leggende bij de Sparwouder poort in 't mennonite steegje [meniste steegje], of in sekere Gangh
naest het Schippers Stal … “, 24-11-1722: “een huijs met den erve, staande & Leggende aen deser
Stads Vesten bij de Sparwouder poort op de hoek van 't meniste steeghje, belent ten noorden 't
voorn meniste steegje, Ten suyden sekere Gangh ...”
Roel Coolmans- of Menistesteegje – Scheepmakersdijk/Brouwerij het Scheepje
Mennistesteegje – Scheepmakersdijk – Poort 13-11-1742: “Z 6018 … Een Huys metten Erve
staande & leggende int menniste stee(gje) uyt komende opde scheepmakersdyk … agterstreckende
aan seekere poort ...”, 07-12-1743: “Z 6018 … een Huys metten Erve staande en leggende int
Mennis te steegje uytkomende op de scheepmakersdyk … agterstreckende aan seekere poort ...”
Mennonitesteegje – Scheepmakersdijk P&S: Mennonitesteegje (Scheepmakersdijk) 1733 blz: 122Mercuurlaan – Nauwe Geldelozepad (zie ook: PB-Ov) 18-01-1719: “... een Thuijn … leggende
inde macuur Laen, uijtcomende in 't nauwe geldelose Pat ...”, “... mercuur Laan ...”, “ … mercuur
Laen ...”
Macuurlaan – Nauwe Geldelozepad P&S: M(a)cuurlaan (N Geldeloozepad) 18 Januari 1719Mercuurlaantje – Nauwe Geldelozepad 17-12-1726: “... staende & Leggende in't nauwe
geldeloose padt op de hoek van't mer= cuurlaentje … Leggende in't mercuur Laentie uytkomen(de)
in 't nauwe geldeloose padt ...”
Merkuurslaan – Nauwe Geldelozepad – Laantje 20-04-1731: “een Thuyn … Leggende in de
merkuurs Laen, uytkomende in het Nauwe Geldelose Pad, belent ten noorden een Laentie ...”
Mercuurlaan – Geldelozepad P&S: Mercuurlaan Geldeloozepad) 1723- blz: 95. vo=
Mercuurs- of Starrenlaan – Nauwe Geldelozepad – Laantje 28-10-1755: “ten westen zeker
Laentje … uijtkomende in de Mercuurs of Starre Laen, uijtkomende in 't nauwe geldeloze pad ; Met
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nog den opstal van een Tuijntje daer annex gelegen in het Engels laentje uijtkomende bij het pleijn
op de wage weg ...”
Marodespoort – Bakenessergracht Oz bij of benoorden de Koksteeg (zie ook: PB) 23-04-1766:
“E 1358 No. 1 .+ … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de oostzijde van de Bakenessergraft
bij of benoorden de Koksteeg … aan de Noord zijde de Marodes poort ...”, “onder de voorgaande
Letter en Nommer zijnde E 1358 No: 1. … een Pakhuijs of Stallinge en erve Staande & gelegen in
de Marodes poort, uijt komende op de Bakenessergraft bij of benoorden de Koksteeg ...”
Merodepoort (Bakenessergracht) zie: w.i.
Misdak- of Pakkerspoort – Korte Zijlstraat 09-05-1731: “Een Huys metten Erve werdende in
twee Parthyen bewoont Staande & leggende in de Corte Zylstraat inde misdak- of Pak kerspoort …
agter streckende aande breedegang ...” (F), 09-03-1751: “B 230. … Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in de korte Zijlstraet in de Misdak of pakkerspoort … agterstreckende aan de
breedegang ...Actum den 9e: Maart 1751” (F) 28/06/2019 08:57
(Misdax)poort – Bakkumsteeg 16-06-1703: “een huijs metten erve staende & leggende in de
baccumsteegh … achterstreckende aende Huijsinge van [misdax]poort ...” (F)
Mesdaggang – Korte Zijlstraat/Bakkumsteeg 22-05-1734 (blz 156vo): “Een huys of Camer
metten Erve staande & leggende inde Corte Zylstraat in de Mesdag gangh .. agterstreckende aen de
huysen inde Bak kumsteeg ...”, 04-12-1736: “Een huijs met den Erve staende ende leggende inde
Mes= dag gang uytkomende inde Corte Zyl= straet … agterstrekkende aande huysinge vande
Bakkumsteegh ...”, 03-12-1739: “Een huys metten Erve staande ende leggende inde Mesdag gang
uytkoo= mende inde Corte sylstraat … agter strek= kende aande huysinge vande Bakkumsteeg ...”,
29-08-1752: “B. 231. … Nog een Huijs met den Erve staende & leggende in de Mesdag gang
uijtkomende inde korte Zijlstraet … agterstreckende aen de huijzinge in de Backumsteeg ...”, 2404-1765: “B 232 B 233 . … een Huijs en erve Staande & gelegen in de korte Zijlstraat, met nog
twee Huijsjes daar achter in de gang of Poort, belend ten Zuijden de voor = = schreve Poort,
genaamd de Mesdags poort … met de voorschreve twee wooningen achterstreckende aan de
Bakkum steeg ...”
Mesdaggang – Korte Zijlstraat P&S: Mesdaggang “ (Kt Zijlstraat) 1733 blz : 156 b= vo=
Michielstraat zie ook: (Sint) Annastraat
Michiel- of Sint Annastraat P&S: Michiel of St Annastraat 24 Nov: 1705
Middellaan tussen Grote en Kleine Houtpoort/Singel/Baan 07-12-1689: “... tusschen de Groote
ende Cleijne Houtpoort inde middellaen uijtcomende opde Cingel & opde baen ...”
Middellaan buiten de Oude Sint Janspoort -06-1681: “een Tuijn gelegen inde nieuwe
Vergrotinge deser Stadt buijten de oude St: Janspoort inde middellaen ...”
Minnebroederspoortje zie: PB
Minnebroer(s)steeg (zie ook: Gang van Jan Geschieren/Jan Kierenpoort/Jan Knierenpoort,
Gang van Pieter Geschiere )
Minnebroederssteeg (zie ook: K&T, PB en PB-Ov)
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(Misdax)poort – Bakkumsteeg 16-06-1703: “een huijs metten erve staende & leggende in de
baccumsteegh … achterstreckende aende Huijsinge van [misdax]poort ...” (F)
Gang van Hercules Moens – Stadsvest bij de Oude Doelstraat 02-01-1640
Minnesteeg(je) – Scheepmakersdijk zie: PB
Moermanspoort – Lange Raamstraat zie: PB
Moermanspoort – Lange Raamstraat P&S: Moermans – poort (L Raamstraat) tegenwoordig No 23 –
a–BMoermanspoortje – Lange Raamstraat O zie: PB
Molderpoort – Lange Raamstraat Oz P&S: Molderpoort (L Raamstraat) oostzijde
Gang van de weduwe van Jan van Kempen – Bereiderstraat achter de Molen bij de
Zijdgracht 30-11-1764: “TT 2961. … Nog een Stallinge met den erve Staande en gelegen in de
Bereijderstraat achter de Molen by de zydgraft, belend ten westen de gang van de weduwe van Jan
van Kempen, ten Oosten het roomsche Hofje ...”
Spaarne of Molenaarsdijk/de Stuiverslaan 13-08-1681: “een Huijs metten Erve lootse staende &
leggende aent Spaerne off molenaers dijck, jnde nieuwe vergrotinge … ten suijden de Stuijvers laen
...”, 31-01-1685: “een Huijs metten erve staende & leggen(de) aent Spaerne off molenaers dijck
inde Nieuwe vergrotinge deser Stad … ten suijden de Stuijverslaen ...”
Molenaarslaan bij de Baljuwslaan P&S: Moolenaarslaan b/d Baljuwslaan 1722 blz: 182Molenaarslaantje bij de Baljuwslaan 15-08-1722: “een huijs met den erve, met een Tuijntje daer
achter, staende & Leggende in 't molenaerslaentje bij de Baillius laen … “
Molenaarslaantje – Baljuwslaan/Ruiterstraat 30-10-1741: “Een Huys metten Erve staande en
leggende inde Ruyterstraat … agterstreckende aan seekere Tuyn int moolenaarsLaantje ...”, 01-111765: “B V 6592. … een Huijs & Erve Staande en geleegen in de Baljuws Laan met een uijtgang in
't Molenaars Laantje ...”
Molenhofje – Oude Molensteeg – Spaarnwouderstraat 13-07-1726: “een huijs mette erve,
staande & leggende in de oude molensteegh uijtcomende in de Sparwouderstt, belent ten noorden
het molenhofje … hebbende desen Huijsen een vrijen uijtgang op 't voorsz molenhofje ...” (F)
Margareta- of Molenlaan buiten de Grote Houtpoort (zie ook: K&T) 06-02-1693: “ … gelegen
buijten de Grote houtpoort … inde margareta ofte molen laen genaemt de molenraap...”, 20-011703: “... buijten de grote Houtpoort … in de margareta ofte molenlaan ...”, 04-06-1707: “...
gelegen buijten de grote Houtpoorte … in de margareta ofte molenlaen ...”, 17-03-1718: “...
leggende buijten de grote houtpoort … in de margareta, ofte molen Laan ...”
Margareta – of Molenlaan nu genaamd Wijde Geldelozepad buiten de Grote Houtpoort 0203-1758: “een Huijs met den erve en een Tuijn daar annex Staende ende leggende buijten de groote
houtpoort in de margareta of MolenLaan nu genaemt het wijde geldeloze pad ...”
Molenstraat of Rozenlaan op de Sint Jansweg 21-11-1726: “een Huys metten erve Staende ende
Leggende in de molestraet of Rosenlaen opde St. Janswegh ...”
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Molenlaan of Wijde Geldelozepad buiten de Grote Houtpoort 28-10-1755: “een Huijs met den
erve (zijnde van ouds geweest een Hofstede) genaemd de Hooge Hulst of het Congres van Flora …
staende ende leggende in het wijde Geldelozepad of de Molen Laen, even buijten de Groote
houtpoort … ten westen zeker Laentje … uijtkomende in de Mercuurs of Starre Laen, uijtkomende
in 't nauwe geldeloze pad ; Met nog den opstal van een Tuijntje daer annex gelegen in het Engels
laentje uijtkomende bij het pleijn op de wage weg ...”, 19-07-1758: “Boge 7107 … een Huys en
Erve met een Thuyn daar annex … genaamt het Burger- Congres van flora, staande en leggende
buyten de groote Houtpoort, inde Moole Laan, nu genaemt het Wyde Geldeloosepad ...”, 18-011764: Idem
Molenlaan – Veenpolder bij de Houtvaart – Notweg 07-02-1767: “Sadelaar 7621. … Twee
Stukken Weijland, geleegen in de Veen polder, bij de Houtvaart … zijn Notweg hebbende langs de
Molen Laan van dezelve Polder … ten oosten het Laantje waar over dit Land zijn Notweg is
hebbende, ten westen de Houtvaart ...”
Molenlaan(tje)/Molenpad/Molenweg/Molenwegslaan zie: PB
Mole(n)manspoort – Lange Raamstraat zie: PB
Molenplein buiten de Grote Houtpoort 21-12-1684: “Een Thuijn … gelegen buijte de grote hout
poort over't molenpleijn … “
Molensteeg Ex zie ook:
Molensteeg (zie ook: Fijnebuikshofje/Fijnebuiks- of Slikhofje, Omvalspoort, Slikhofje)
Molensteeg (zie ook: PB)
Molensteeg zie ook: PB-Ov
Molensteeg – Spaarnwouderstraat (zie ook: Vulnismanspoort)
Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Gang Ex
Molensteeg – Gang 01-06-1677 zie: Witte- of Leliepoort – Spaarnwouderstraat, 11-06-1698,
29-04-1723, 07-07-1762 zie: Wittepoort – Spaarnwouderstraat
Molensteeg – Spaarnwouderstraat ZWz – Gang 03-05-1766: “J 4605 .+ … een Huijs en erve
gelegen aan de Zuijdwestzijde van de Molesteeg, uijtkomende in de Sparwouderstraat … ten oosten
een zekere gang ...”
Molensteeg 21-03-1727 zie: Rozemarijnsteeg of Molensteeg
Molensteeg – Gang/Gemene Gang 22-06-1697: “een huijs metten erve & een thuijntje tersijden,
staende & leggende in de molensteeg in een gang … ten oosten een gemene gang, daerinne desen
huijse een uijtgang Heeft ...”
Molensteeg – Gangetje 01-05-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende inde molesteegh
in't gange: tie ...”, 25-02-1688: “Een huijs metten erve staende ende leggende inde molesteegh in't
gangetje achter barent de schoenmr= ...”, 08-05-1694: “een huijs met den Erve, staende & leggende
inde molesteegh in 't gangetje ...”, 28-08-1740: “Een Huysje of Camer, metten Erve staande en
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leggende in seeker gangetje uytko mende in de moolensteeg ...”
Molensteeg – Nieuwe Stad – Molenhuis/Zevenkot 10-02-1683: “... leggende inde Nieuwe Stadt,
inde Molesteegh streckende van't molenhuijs aff tot het Zeeve kot ...”
Molensteeg – Poort of Gang zie: Oude Spaarnwouderstraat schuin over de Sleutelstraat –
Gemene Gang of Poort op een Grote Gemene Plaats
Molensteeg – Eigen Poort en Uitgang 01-05-1677 zie: Dijklaan
Molensteeg – Stadsvest bij de Leidse Waterpoort – Poort/Gemene Poort 12-02-1681: “Een
huijs metten Erve aen deser Stadts Vesten bijde leijtse waterpoort achter uijtcomende jn seeckere
poort tot jnde molenstege … achterstreckende tegens een gemeene poort ...”
Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Poort 01-05-1742: “J 4584 … Een huys metten Erve staande
ende leggende inde Moolesteeg in een poort uytkomende inde Sparwouderstraet ...”, 27-01-1759: “J
4609. … ee n Huijs met den erve staende en de leggende in de Molen steeg uijtkomende in de
sparwouderstraet, belent aen de oostzyde zekere poort … “, 13-12-1766:”J 4609 .+ … een Huijs&
erve Staande & gelegen in de Molesteeg, uijtkomende in de Sparwouderstraat, belend aan de
oostzijde zekere Poort ...”
Molensteeg – Stadsvest bij de Leidse Waterpoort tussen de Voor- en Achterkamp – Gang of
Poort/Gemene Poort 29-07-1734: “een huys metten erve, Staande en leggende aan deser Stadts
veste by de Leytse Waterpoort tusschen de voor en aghterkamp door sekere gang ofte Poort, tot in
de Molensteegh ...aghter strekkende tegen de gemene Poort ...”
Molensteeg midden – Gemene Gang 04-05-1697: “Als voren [in de nieuwe vergrotingh in de
molenstraet] een Huijs met den erve, staande & leggende in 't midden vande molensteegh …
hebbende desen huijse een vrijen bruijkwaer doorde gemeene gang aande suijtsijde van desen
Huijse … “
Molensteeg buiten de (Sint) Janspoort (zie ook K en T) 19-01-1640: “Den Opstallen van vier
wooningen Ende thuyntgens staende ende leggende Buijten de Ste Janspoort Jnde Moolensteech …
den xixen Januarij anno xvjc. Veertich”
Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Gangen 25-09-1726: “een Huijs metten erve staande Ende
Leggende in de molensteegh, uijtcomende in de Sparwouderstraat, belent ten westen sekere gang …
achterstreckende mede aen een gang ...”
Molensteeg – Stadsvest bij de Leidse Waterpoort – Gang of Poort/Gemene Poort 01-11-1681:
“Een Huijs metten Erve staende & leggende aen deser stadts vesten bijde leijtse waterpoort achter
uijtcomende door seeckere gangh ofte poort tot inde molensteegh … achterstrecken(de) tegens Een
gemeene poort ...”
Molensteeg en Witte Leliestraat – Poort 22-06-1697: “Het voorsz Comptoirtje, uijtcomende in de
molensteeg & in de witte lelie straet … achter streckende aen sekere poort … “
Molensteeg buiten de Kruispoort (zie ook: K&T en PB) 26-01-1640: “Twee Camertgens ofte
wooningens metten erven staende ende leggende beneffens den anderen Jnde Moolensteege Buijten
de Cruyspoorte binnen deser stadts vrijheijt ...den xxvjen. Januarij anno xvjc. Veertich”
Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Gang(en) 14-04-1740: “Een Huys metten Erve staande ende
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leggende in de Moolesteegh uytkomende inde sparwouder= straat belent ten westen de gangh ten
Oosten seeker Leedigh Erff agterstreckende mede aen een gangh ...”, 21-04-1764: “J 4606. … een
Huys en erve zynde nu een wagenhuys en erve Staande & gelegen in de Mole Steeg, ujtkomende in
de sparwouderstraat, belend aan de Noord = = zijde zekere gang … “, 05-11-1766: “J: 4600. … een
Huijs met den erve staande en geleegen in de moolesteeg, uijtkomende in de spar= = wouderstraat,
belend ten weederzijde zeekere Gangen, agterstrekkende aan 't roomse Hofje ...”
Molensteeg – Stadsvest bij de Leidse Waterpoort tussen de Voor- en Achterkamp – Gang of
Poort/Gemene Poort -12-1727: “een huys metten erve staende & leggende aendeser Stadts veste
bij de Leytse waterpoort tusschen de voor en aghtercamp door sekere gang ofte poort tot inde
molensteeg … aghterstreckende tegen de gemeene poort ...”
Molensteeg hoek Stadsvest – Vrije Uitgang 27-04-1697: “een Camer ofte woninge staende &
gelegen in de molensteegh opde hoek vande Stede veste, die onder dese Camer gaende is, en alwaer
desen Huijsinge een vrijen uijtgang Heeft ...”
Molensteeg – Poort zie: w.i.
Molensteeg/-straat/Witte Leliestraat – Gemene Gang/Gang 11-04-1713: “een Huys ofte twee
camers metten erve staende & leggende tusschen de moolestraet ende de witte Lelye straet sijn
uijtgangh hebbende door de gemene gangh inde Witte Lelij straet ende door een andere gangh inde
gemelte moolee steegh ...”
Molenstraat en Witte Leliestraat – Gang/Gemene Gang 17-08-1697: “2 Camers met haar Erven
& een erffje daer buijten … staende & leggende tusschen de molestraet & de witte leliesteeg Haar
uijtgang Hebbende door de gemeene gang in de witte lelie straet & door een andere gangh in de
molestraet ...”
Molen- of Geusestraat 19-07-1713: “een Huijs met den Erve staande & leggende in de molen ofte
geusestraet, belent ten westen de uijtgangh van 't Huijs op de raamgraft ...”
Molenstraat of Rozenlaan – Jansweg Oz 02-02-1741: “Een Huys metten Erve staande ende
leggende op de Jansweg aande oostzyde op de hoek van de Moolestraat of RooseLaan ...”
Molenstraat of Rozenlaantje 22-03-1727: “een Huys metten erve Staende & leggende in de
molestraet of Roselaentie in de nieuwe uytlegging ...”
Molenstraat – Spaarnwouderstraat – Poort zie: PB
Mollenpoort – Voorkamp (zie ook: PB) 19-05-1713: “een huijs met den erve, staande & leggende
in de voorcamp, opde Hoek van de molle poort … [voorcamp hoek mollepoort]“, 01-12-1716: “een
huys met den erve staande ende leggende in de VoorCamp, opde Hoek vande mollepoort … “, 0902-1724: “”Een Huijs metten erve, staande & Leggende in de voorcamp op de hoek vande
mollepoort, belent ten noorden de voorsz mollepoort ...”, 12-07-1755: “N 5442 … een Huijs met
den erve, staende ende leggende aen de westzijde van de voorkamp, belend ten Zuijden de
Mollepoort ...”, 05-01-1757: “N 5445. … een Huijs met den erve, staende ende leggende in de
voorkamp op de hoek van de Molle poort ...”, 22-11-1758: “N 5445 … een Huijs en erve, staende
ende leggende in de voor= kamp, op de hoek van de Mollepoort … “
Mollenpoort – Voorkamp P&S: Mollenpoort (Voorkamp) 19 Mei 1703., Mollepoort (Voorkamp)
1723- blz: 151225

Moijers- of Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat 26-11-1760: “S. 2184 … een kamer met den
erve staende en gelegen in zekere poort uijtkomende in de groote Houtstraet, genaemt de Moijers of
ossenhoofds poort ...”
Mooipoort zie: PB
Mooi- of Ossenhoofdspoort- Grote Houtstraat over 't Proveniershuis 26-04-1752: “S. 2185. …
Een Huijs met den Erve staande & leggende in de Mooij of ossenhoofts poort uijtkomende in de
groote Houtstraet over 't Proveniershuijs ...Actum den 26e: April 1752” (F) 28/06/2019 12:31
De Moorman – Raamstraat – Poort 08-03-1674: “een huijs metten erve staende & leggende jn de
Raemstraet, genaemt de moorman met een vrije Bruijckwaer & waterlosinge door de poort van
Steven Gillesz straetemaecker ...”
Moormanshofje – Molensteeg zie: PB
Moormanspoort – Raamstraat 14-06-1710: “een huijs metten erve, staande en leggende in de
raamstraet genaemt de moorman, met een vrije bruijkwaer doorde moormans poort ...”, 12-12-1720:
“de helffte van een huys met den erve Staande en Leggende in d' oude Raam straet … genaamt de
Moor man werdende in drie parthyen bewoond met een vrye Bruijkwaar en waterlosinge door de
Moormans poort ...”, 25-05-1735: “een huys metten erve, staande & leggende in de Moormans
poort, uytkomende in de Raamstraat by de vyfhoek ...”, “een huys metten erve, staande en leggende
in de Moormans poort uytkomende in de Raamstraat ...”, 06-08-1740: “Een huys metten Erve
werdende in vier Partyen bewoond staande ende leggende in de Raam straat by de vyfhoek van
ouds genaamt de Moorman belent ten Zuyden de moormanspoort … ten noorden de Calanderspoort
...”, T 2506 … 09-01-1743: “Een Huys metten Erve staande & leggende in de Raamstraat by de
vyfhoek van ouds genaamt de moorman belent ten zuyden de moormanspoort … ten noorden de
Calanderpoort ...”, 11-04-1743: “T 2507 … Een Huys of twee Camers met den Erve staande &
leggende inde Moormanspoort uytco mende in de Raamstraat belent ten zuyden de Witte poort ...”,
11-04-1743 zie: Wittepoort – (Lange) Raamstraat 21-04-1745: “Een Huys met ten Erve staande
& leggende inde Raamstraat by de Vyff hoek van ouds genaamt de Moorman belent ten Zuyden de
moormanspoort waar inne deese Huyse een vrye Bruykwaar & waterlosinge heeft ten noorden de
Kalander poort ...”, 16-12-1757 zie: Wittepoort – (Lange) Raamstraat
Moormanspoort – Oude Doel- of Raamstraat 05-06-1720: “Een huijs metten erve, staande &
leggende in de moormans poort uijtcomende in de oude raem ofte doelstraet … achterstreckende
aen(de) huijsen inde Ste: annestraet ...” (F), 03-05-1759: “T 2472. … een Huijs en erve staende en
gelegen aen de westzijde van de Anna of Michielstraat over de Magdaleenesteeg … achteruijtko=
=mende met een vrije uijtgang in de Moormanspoort die uijtkomt in de oude Doel of raemstraat ...”
Moriaanshoofd- of Salemakerssteeg – Kruis- en Lange Margarethastraat 19-12-1674: “een wel
betimmert huijs metten erve staende & leggende jnde moeriaens Hooft ofte Salemakers steege uijt
comende jnde Cruijs & Lange margrietestraet … streckende voor vande stege tot achter aent
weeshuijs ofte heylige geesthuijs ...”
Moriaanspoort – Kruisstraat bij de Nieuwe Kruisstraat zie: PB
Moriaansteeg(je) – Lange Margarethastraat 27-07-1703: “de Helfte van Een huijs metten erve
staende & leggende in de lange margrietest(raet) opde Hoek vande moeriaensteegh daerin desen
Huijse een vrijen uijtgangh heeft, belent 't selve moe= riaensteegje aande eene zijde ...”
Moriaans- of Salemakerssteeg – Kruisstraat 24-10-1682: “Een neringhrijcke Ende vermaerde
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Herbergh, genaemt de Valck met een nieuwe Stal, van veertigh paerden … gestaen ende gelegen
inde Cruijsst(rae)t … ende de moeriaens ofte SalemaeckersSteegh ...”, 19-06-1708: “een huijs
metten erve, staende ende leggende in de Cruijs straet … & de moeriaens ofte Salemakers steegh,
hebbende de voorsz Stal twee bruijkwaren doorde voorsz stegh ...”, 31-05-1724: “een Huijs metten
erve, staande & leggende in de Cruysstraet met een Stal daer achter … & de moriaens ofte
Salemakers steegh ...”
Het Moriaanshoofd – Kruisstraat/Margrietestraat – Vrije Eigen Poort 15-06-1678: “een huys
met den erve staande ende leggende inde Cruijs straet van outs genaemt het moriaens hooft met een
vrijen eijgen poort soo verre thuijs streckt oock met een bruyckwaer tot inde margriete straet ...” (F)
Moriaanshoofd – of Zalemakerssteeg – Kruisstraat 27-04-1688: … ende andere Camer inde
poort ofte steeg genaemt Het moeriaens Hooft ofte zalemakers steegh uijtcomende inde
Cruijsst(raet) ...” (F)
Gerrit Meijnderssteegje – Kruisstraat/Lange Margarethastraat 27-04-1688 (blz 149-149vo]:
“... vercoopt Jan barentsz & Lijsbeth Abrahamsz twee Camers metten erve daer sij opstaan, zijnde d'
eene Camer gelegen in't gerrit meijnders steegje vande kruijsst(raet): tot inde lange margrie testraet
… [in 't Gerrit Meijn ders steegje] ende andere Camer inde poort ofte steeg genaemt Het moeriaens
Hooft ofte zalemakers steegh uijtcomende inde Cruijsst(raet) ...” (F)
Morinnesteeg Ex zie ook:
Morinnesteeg (zie ook: Nieuwestraat van de
Bastertpijpstuin/Bastertpijptuinstraat/Baster(t)pijp(s)zaksteeg, Nieuwe Straat van Nieuwe
Basterdpijpstuin, de Zak, 't Zakje)
Morinnesteeg (zie ook: PB-Ov)
Morinnesteeg – Gang 17-04-1742: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde Jansstraat
tegens over de Lombertsteeg belent ten Zuyden het Barbara Gasthuys … staande in een gang
uytkomende inde moerinnesteegh ...”
Morinnesteeg (zie ook: PB)
Morinnesteeg – Poort 01-11-1713: “de helfte van een huijs, Erve En thuijn, staande & leggende
binnen dese Stad in de St: Jans straet aande westsijde met desselfs Stalling En koets huijs in de
moernne steegh, zijnde aen 't selve huijs Erve & thuijn belent ten zuijden de Poort daer inne dit
huijs een vrijen uijtgang en bruijkwaer Heeft … op de andere Hoek vande Poort, mits gaders de
Huijsinge en Erve in de voorn Poort eertijts behoord hebbende het Cecilien Convent … mits gaders
de Huijsjes in de Saksteegh … achterstreckende voor een gedeelte tegens de huij singen vande selve
Saksteeg, Waerinne dit Erve een uijtgang heeft ...”
Morinne- of Rampensteeg Nz – Het Zakje 16-04-1726: “een huijsje met den Erve staande ende
Leggende in de moerinne of Rampensteegh, aande noordsijde over het Sakje ...” (F)
De Moriaan – Morinnesteeg – Vrije Poort 21-08-1728: “een huijs metten erve met een Thuijn
daer voor van outs genaemt de moeriaen Staende & leggende in een vrije poort in de moerinnesteeg
… ten Zuijdoosten 't Barbara Gasthuijs ...”
Morinnesteeg – Zaksteeg 01-11-1713: … mits gaders de Huijsjes in de Saksteegh …
achterstreckende voor een gedeelte tegens de huij singen vande selve Saksteeg, Waerinne dit Erve
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een uijtgang heeft ...”
Mouterspoort – Burgwal zie: PB
De Mouthaan en de Basterdpijp – Achterstraat 07-06-1701: “een huijs mitsgaders een stal off
schuijr naest het voorsz huijs, staande ende leggende in de achterstraet tusschen de mouthaen ende
de bastertpijp … “
Moijerspoort – Grote Houtstraat 31-01-1685: “een seer bouvallige Camer metten Erve staende &
leggende in seeckere Poort uijtcomende inde Grote Houtstraet genaemt de moijers poort ...”, 24-031694: “een Camer metten erve staande & leggende in sekere poort uijtcomende inde grote
Houtst(raet), genaemt de moijerspoort ...”
Moyers- of Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat 07-11-1722: “Een kamer metten Erve, staande
Ende Leggende in sekere Poort, uijtcomende in de Grote houtstraet, genaemt de moyerspoort of
Ossenhooftspoort [in Een poort in de grote – Houtst(raet)] ...” (F)
Moijpoort – Grote Houtstraat over de Nieuwe Doelen 07-05-1678: “een huys metten erve
staende ende gelegen in een poort genaemt de moijpoort, over de nieuwe doelen inde groote
Houtstraet ...”
Moyerspoort zie:PB
Gang van het huis genaamd Mozes Bos 04-05-1747 zie: Kolom(me)poort – Oudegracht (tussen
de Raaks en Zijlbrug/-straat)
Muizengat – Burgwal zie: PB
Muizenhol (zie ook: PB) 17-05-1707: “een huijs met den Erve staende ende Leggende in t
muysenhol ...”, 04-02-1724: “een Huijs metten erve, staande Ende Leggende in het muijsenhol ...”,
05-12-1737: :”Een huys metten Erve staende ende leggende in het Muijsenhol … “
Muizenhol P&B: Muijze Hol
Muizenhol – Achterstraat Ex
Muizenhol – Achterstraat 17-06-1761: “K 5027 … een Huijs met den erve staende en gelegen in
de Achterstraat op de hoek van 't Muijzenhol … “
Muizenhol – Achterstraat zie: PB
Het Muizenhol – Achter- of Dijkstraat Oz tussen de Hondensteeg en Burgwal 07-02-1761: “K
5022 … een Huijs en erve met twee Kamers daer achter staende en gelegen aen de oostzijde van de
achter of dijkstraat, tusschen de Hondesteeg en Burgwal … aan de Noordzijde het Muijzenhol ...”
Muizenhol – Achterstraat/Kattensteeg 13-08-1757: “K 5022 … een Huijs met twee kamers daer
achter, staende en de leggende in de achterstraet op de hoek van het Muijzenhol … achterstreckende
aen de huijzen in de Katte steeg ...”
Muizenhol – Dijkstraat 09-03-1695: “een huijs met den erve, staande & leggende inde Dijckstraet
… achter uijtcomende met een vrije gangh in 't muijsenhol ...”, 10-01-1703: “een huijs metten erve
staande & Leggende inde dijkstraet … achterstreckende aen't muijsenhol ...”, 26-09-1731: “een
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Huijs metten erve, staende ende Leggende inde Dijkstraet aende Noordsijde uytkomende op de
scheepmakers-dijk … aghterstreckende met een vrye uytgang in't muijsenhol ...”, 18-04-1741: “de
helfte in een huys metten Erve staande en leggende in de Dykstraat … agterstreckende aent
muysenhol ...”, 23-01-1756: “Z 5998. … een Huijs met den erve staende ende leggende aen de
Noordzijde van de Dijkstraet uijtkomende opde scheepmakers dijk … achterstreckende aen 't
Muijzenhol ...”
Muizenhol – Kattensteeg/Hondensteeg 09-11-1728: “een huijs metten erve, Staende & leggende
in 't muijsenhol uyt= komende inde Cattesteeg … aghterstreckende aen de Hondesteeg”, 18-101730: “een huys metten erve, staende ende leggende in't muysenhol uytkomende in de Cattesteeg …
aghterstreckende aen de Hondesteeg ...”, 27-05-1732: “een huys metten erve, Staende ende
leggende in 't Muysenhol uytkomende in de Cattesteeg … aghterstrekkende aen de Hondesteeg ...”,
26-07-1741: “K 5024 … Een Huys metten Erve staande ende leggende int muysenhol uytkomende
in de Cattesteeg … agterstreckende aan de Hondesteeg ...”
Muizenhol – Nieuwe Dijkstraat 29-04-1676: “een Huijsie metten erve staende & leggende Jnde
nieuwe Dijckstraet … achterstreckende aent muijsen Holl ...”, 19-05-1707: “een Huijs metten erve
staende & leggende inde nieuwe dijckstraet ,,, achter streckende aent muijsenhol ...”, 30-04-1718:
“Een huijs met den erve, staande ende leggende inde nieuwe Dijkstraet … achterstreckende aen 't
muijsenhol ...”, 15-02-1726: “een Huijs met den erve, staande ende leggende inde nieuwe dijkstraet,
uijtcomende op de Scheepma= kers dijk … achter streckende aen 't muijsenhol ...”
Muizenhol – Scheepmakersdijk Ex
Muizenhol – Schietspoelsteegje 04-05-1735: “Een huijs metten Erve staende ende leggende aen
deser Stads veste bij de papentoorn in sekere gang … ten Zuijden de huijsen vant muysen hol,
agter= =Strekkende aande huijsen van't Schietspoelsteegje ...”, 07-04-1736, 23-01-1756, 14-051763 zie: Osseweiersteeg(je) – Scheepmakersdijk/Spaarne
Muizenhol – Stadsvest bij de Papentoren 22-04-1744: “Z 5838. … Een Huys metten Erve
staande & leggende aan deser stads Veste by de Papentoorn … agterstreckende aan het Muysenhol
...”, 02-05-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende aan deser stads veste bij de
papentoorn … Agter= =streckende Aan de Huijsen van 't Muijsen hol ...”
Muizenholsteeg 23-12-1690: “twee Camers metten erve staande ende leggende inde
muijsenholsteegh … “, 22-05-1697: “een huijs met den Erve staande & leggende inde muijsen
Holsteegh ...”, “Een huijs met den erve, staande & leggende in de muijsenholsteeg ...”, 03-11-1711:
“een Huijs met den Erve, staande ende Leggende in de muijsenholsteegh ...”
Muizenholsteeg – Achterstraat en Kattensteeg 16-03-1731: “een huys metten Erve staande &
leggende in de muysenholsteeg uytkomende inde Agterstraat en Kattesteeg ...Actum den 16 maart
1731” (F) 17/05/2019 11:13, 30-12-1741: “Twee kamers met den Erve staande en Leggende inde
Muijsenholsteeg … ten noorden de kattesteeg, agterstrekkende aande huij singe inde Agterstraat ...”
Muizenholsteeg 15-04-1745 zie: Rozenkranspoort – Burgwal Oz
Muizenholsteeg – Scheepmakersdijk Ex zie ook:
Muizenholsteeg(je) 24-07-1677: “een huys metten erve staende & leggende int muijsen hollsteegje
[muijsen hol steegie] ...”, 09-10-1686: “ijder haer huysje metten erve staende ende Leggende
nevens den anderen inde muysen holsteegh ...”,
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Muizenholsteeg(je) (zie ook: Hagemanshofje of -plaats, Hagemansplaats)
Muizenholsteeg(je) – Dijkstraat/Nieuwe Dijkstraat/Scheepmakersdijk/de Vest (zie ook: PB)
24-04-1677: “een huys metten erve staende & leggende Jnde muijsen holstege [muijsen Holl stege]
uyt comende opden scheepmrs Dijck ...”, 04-04-1680: “een huijsje metten Erve staende & leggende
Jnt muijsen holsteegje uijtcomende opde scheepmakers dijck ...”, 10-01-1682: “een huijs metten
Erve staende & leggende inde muijsenholsteegh uijtcomende opde scheepmaeckersdijck ...”, 28-051683: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde dijckstraet … achterstreckende Aende
muijsenholsteegh ...”, “een huijs metten Erve staende ende leggende inde dijckstraet getekent met
no: 2 … achter Streckende aende Muijsenholsteeg ...”, 05-05-1684: “een huijs metten erve staende
ende leggende inde Nieuwe dijckstraet … achterstreckende int muijsenholsteegje ...”, : “een Huijs
metten Erve Staende & leggende inde muijsenholsteeg opde Scheepmakers dijck … “, 12-01-1686:
“een huijs metten erve, staende ende leggende opde Scheepmakers dijck, inde muijsenholsteeg … “,
26-03-1689: “Een Huijs metten erve staende & leggende inde muijsenholsteegh, uijtcomende opde
scheepmaec: kers dijck ...”, 17-05-1691: “Een huijs metten erve staende ende leggende op de
scheepmakersdijck belent ten noorden de Dijkst(raet) ten westen 't muijsenholsteegje ...”, 12-081692: “een huijs metten erve staende ende leggende inde muijsenholsteegh opde scheepmakers
Dijck ...”, 30-03-1697: ëen huijs met den erve, staende & leggende in de muijsenholsteegh die
uijtcomende is op de Scheepmaeckers dijck ...”, 16-05-1698: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de Dijckstraet … achterstreckende aende muijsenholsteegh ...”, “een huijs metten erve
staende & leggende in de muijsenholsteeg ...”, 07-12-1701: “een huijs met den Erve, staande &
leggende inde muijsenholsteegh uijtco= mende opde Scheepmakers dijck...”, 04-05-1703: “twee
Huijsen met Haren erve, staande ende leggende achter den anderen in de muijsenholsteegh
uijtcomen(de) opde Scheepmakersdijk & aende vest ...”, 06-10-1703: “Een huijs metten erve,
staande & leggen= de inde muijsenholsteegh ...”, 25-06-1707: “een huijs metten erve, staende &
leggende in de muijsenholsteegh uijtcomen de opde Scheepmakers dijk ...”, 05-05-1714: “Een huijs
met den erve staande & leggende opde Scheepmakers dijk werdende in 2 partijen bewoond belent
ten noorden de muijsenholsteegh, ten suijden de dijkstraet ...”, 17-05-1714: “twee Huijsjes off drie
Camers mette erve staende & leggende inde muijsenholsteegh … achterstreckende aende gemene
plaats ...”, 13-12-1715: “een huijs met den erve staende ende leggende op de Scheepmakersdijk
belent ten noorden de muijsenholsteegh ten suijden de dijkstraet ...”, 17-02-1717: “een Huijs met
den erve Staande en Leggende op de scheepmakers dijck belent ten noorden de muijsenholsteeg ten
zuijden de dyckstraat … “, 04-06-1718: “Een huijs met den erve, staande ende leggende opde
scheepmakers dijk opde Hoek vande muij: senholsteeg met 2 Camers daer achter belent ten westen
de muijsenholsteegh ...”, “een Huijs metten erve, staande & leggende in de muijsenholsteeg ...”,
21-12-1725: “twee Huysen off drie Camers met Hare Erven, staande & leggende inde
muijsenholsteegh, uijtcomende op de scheepmakersdijk … achterstreckende aende gemene plaets
...”, 23-03-1730: “een huys metten erve Staende & Leggende inde muijsenholsteeg, uytcomende op
de Scheepmakersdijk … agterstreckende aen de osseweijerSteeg ...”, 11-02-1736: “twee huysen met
hunne Erven staende ende leggende agter den Anderen in de Muysenholsteegh uytkomende opde
Scheepmakersdyk ende aende vest ...”, een huys metten Erve … staen de aande dijkvest by de
papentoorn, opde hoek vande Muijsenholsteegh ...”, 05-08-1752: “Z. 5975 … Een Huijs met den
erve staende ende leggende op de scheepmakersdijk, op de hoek van de Muijzenholsteeg met twee
Kamers daer agter … ten Zuijden aen 't Muijzenhol, agterstreckende aen de Hagemansplaets ...”,
13-05-1760 Z 5983 … een Huijs en erve staende en gelegen in de Muijzenholsteeg, uijtkomende op
de scheepmakersdijk aen de vest ...”, 06-08-1763: “Z 5999 … een Huijs met den erve Staande en
gelegen in de Dijkstraat aan de Noordzijde uijtkomende op de Scheepmakers dijk …
achterstreckende aan de Muyzenholsteeg waar in dit huijs een Uytgang heeft ...”, 09-11-1765 zie:
Dunnebier(s)steeg
Muizenholsteeg(je) – Scheepmakersdijk 18-06-1689: “2 Camers staende Ende leggende op de
Scheepmakersdijk inde muijsenholsteegh getekent no. 1 & 2...”, 08-04-1690: “een huyske metten
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erve staende ende Leggende int muijsenholsteechie uijt comende opde Scheepmakers dijck ...”, 2712-1721: “de vier de part van een huys met den erve staande en Leggende op de Scheepma kers dijk
… opde hoek van de Muij sen holsteegh met 2 Camers daer agter ...”, 22-12-1723: “drie Camers
met hare Erf, staande & Leggende in de muijsenholsteegh, op de Plaets getekent no: 1, 2, 3 ...”,
“drie Camers metten Erve, staande Ende Leggende nevens het voorenstaande Perceel get: met no: 4,
5 & 6 ...”, 13-07-1726: “een huijs metten erve, staande & Leggende in de muijsenholsteegh
uijtcomende op de Scheepmakers dijk en de Stads vesten ...”
Muizenholsteeg(je) – Stadsvest bij de Papentoren 23-05-1682: “een Camer metten Erve staende
& leggende aen deser Stadts veste bijde papentoorn, opde hoeck vande muijse holsteegh … belent
het voorsz steegje onder de Camer gaende ...”, 28-05-1687: “een Camer metten erve staende ende
leggende aen deser Stadtsvesten bij de papentorn opde hoeck vande muijsenholsteeg … belent het
voorsz Muijsenholsteegje ...”, 29-01-1715: “een Camer met den erve, staande ende leggende aen
deser Stads Vesten, bijde Papetoorn op de Hoek vande muijsenholsteeg ...”, 17-02-1720: “een huijs
met den erve, staande & Leggende aen deser Stads Vesten, bij de Papentoorn opde hoek vande
muijsenholsteegh … “, “een Huijs metten erve, dtaande & leggende in 't muijsenholsteegje, omtrent
het midden vant selve steegje ...”, 30-01-1756: “Z 5830. ...een Huijs met den erve, staende ende
leggende aen dezer stads Veste bij de Papetoorn … achterstrekkende aen ledige erven van de
Muyzenholsteeg ...”
Muizenhol(steeg) zie: Kleine Hondensteeg of Muizenhol(steeg)
Muizenholsteeg – Groene Plaats/Gemene Groene Plaats 11-02-1736: “een huys met = den Erve
staende en leggende inde Muysen= holsteeg uyt komende opde Groene plaets, belent ten westen de
Gemeene Groene plaets ten noorden de muijsen holsteegh ...”
Muizenholsteegje – Scheepmakersdijk – Groene Plaats 09-08-1721: “een huijs off Camer met
den erve staande en de Leggende opde Scheepmaakersdijk, in het Muijsen hol Steegje op de Groene
plaats ...” (F)
De Muizenvreugd 24-05-1692 zie: Bredegang – Korte Zijlstraat
Het Muizenveld even buiten de Raampoort – Laantje op de Singel 09-01-1732: “... gelegen
even buyten de Raempoort in seker Laentie op de Cingel, belent ten noorden het muysenvelt ...”
Munnikenpoort – Oude Doel- of Raamstraat Oz bij de Doelstraat (zie ook: PB) 15-09-1753:
“W 3155 … Nog twee Kamers met haere Erven staende en de leggende aen de Noordzijde van de
Munnikkepoort, uijt= =komende aende oostzijde van de oude Doel of Raemstraet bij de doel=
=straet ...”
Munnikenpoort – Lange Raamstraat Oz P&S: Munnikepoort (L Raamstraat) oostzijde
Raamstr Munnik poort zie: w.i.
Nadorstlaan – Brouwersvaart 30-10-1686: “... leggende opde Brouwersvaert … opde hoeck
vande nadorstlaen ...”, 10-09-1687: “... leggende opde brouwersvaert … opde hoeck vande
nadorstlaen ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Vrije Uitgang Ex
Nauwe Appelaarsteeg (zie ook: Blauwepoort)
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Nauwe Appelaarsteeg bij de Damstraat – Gang 01-11-1726: “een huijs met den erve, staande
ende Leggende in de nauwe appelaersteegh bij de damstraet … ten suijden sekere gang ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Gemene Gang 24-12-1687: “een huijs metten erve met een gemeene gang
staende & leggende inde naeuwe ap= pelaersteegh … Aende andere sijde de Gemeene Gangh,
achterstrecken(de) tegens de brouwerije vande Passer ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Poort 27-04-1695: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
nauwe appelaersteeg in sekere poort … ten oosten de huijsinge in de branden burgerpoort … “, 2205-1697: “een huijs met den Erve, staande & leggende inde nauwe appelaersteeg in sekere poort,
belent ten noorden de gemene plaets, ten oosten de Huijsinge in de bran denburgerpoort “, 29-041763: “D 1236 + H 3643 + … een Huijs en kamer daar achter Staande en gelegen in de wijde
Appelaarsteeg … achterstreckende aan zekere poort die uijtkomt inde Naauwe appelaarsteeg ...”,
01-10-1763: “H 3643.+ … een Kamer met den erven staande en gelegen in een Poort, uijtkomende
in de Naauwe Appelaarsteeg, belend ten oosten de wijde Appelaarsteeg ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Gemene Poort 28-03-1743: “H 3626 … Een Huys metten Erve staande &
leggende in de naauwe Appelaarsteeg … ten Zuyden de Gemeene poort ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Poort zie: PB
Nauwe Appelaarsteeg Wz bij de Damstraat – Poort of Gang 28-09-1765: “H 3655 + … een
Huijs met den erve Staande en gelegen aan de westzyde van de Naauwe Appelaarsteeg bij de
Damstraat … ten zuijden zekere poort of gang ...”, 05-10-1765: “H 3655.+ Idem
Nauwe Appelaarsteeg – Verwershofje 04-02-1690: “Een Camer metten erve staende & leggende
inde naeuwe appelaersteegh, belent aende suijtsijde 't Verwers hoffje … achterstreckende aende
gewesene brouwerije van 't ancker ...”
Nauwe Appelaarsteeg – Vrije Gang of Poort 17-06-1705: “... Leggende in de Damstraet met een
Camer daer achter, Hebbende Een vrije Gangh ofte Poort, uijtcomende in de naeuwe appelaer
steegh ...”
Nauwe Beeksteeg 10-10-1674: “een Camer metten erve, daerse op staet, staende ende Leggende
Jnde naeuwe Beecksteegh ...”
Kleine- of Nauwe Beeksteeg 17-07-1717: “een Huijs met den Erve, staande & leggende in de
Cleyne ofte naeuwe Beeksteeg ...”
Nauwe Beek- of Schipperssteeg 21-10-1717: “Een huijs staande ende leggende in de naeuwe Beek
off Schippers steeg [naeuwe beek off bisschops steegje] , van outs genaemt Het Schip van
bourgondien ...” (F), 29-04-1717:”Een huijs met den erve, staande & leggende in de nauwe beek
ofte Schippers steegh ...”
Nauwe Beek- of Schipperssteeg – Achterstraat – Gang 22-05-1717: “een Huijs met den erve
staande en Leggende in de Agter Straet op de Hoeck van de Nauwe Beeck off Schippers steeg
werdende in drie partijen bewoont … belent de voorn: Steeg ten noorden Zeekere gangh ...”, idem
“een Huijs offte Camer met den erve Staande & Leggende in de nauwe Beeck off Schippers Steeg
…“
Nauwe Beeksteegje – Beeksteeg 13-08-1681: “een huijs met den Erve staende & leggende inde
Beecksteeg opde hoeck vande nauwe beecksteegje … aende andere sijde 't nauwe Beecksteegje ...”,
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23-07-1734: “een huys metten erve, Staande en Leggende in de Beeksteeg naast het nauwe
Beeksteegje dat ten westen belent is met twee uijtgangen in het selve ...”
Nauwe Beeksteegje – Beeksteeg(je) 18-02-1705: “een huijs met den Erve staende ende leggende
inde beecksteegh opde Hoek van het naeuwe beeksteegje … aende andere sijde 't voorsz
Beeksteegje ...”
Nauwe Beek- of Schippersteeg P&S: Nauwe Beek of Schippersteeg 5 mei 1717 blz: 52 Vo=
Nauwe Beeksteegje – Beeksteeg P&S: N Beeksteegje “ (Beeksteeg) 1733- blz: 171- Vo=
Nauwe Breesteegje – Achterstraat 25-03-1676: “een huijs metten erve ende twee Camers daer
achter die bijsonder verhuijrt werden staende ende leggende Jnde Achterstraet opde hoeck vant
naeuwe Breesteegje : belent aen d'eene sijde de voorsz steegh ofte de Huijsinge van Claes Dickebil
aen d'andere sijde … “
Nauwe Damsteeg(je) Ex
Nauwe Damsteeg (o.a.) (zie ook: PB-Ov) 02-05-1685: “een Half Huijs metten erve staende ende
leggende int beste vande naeuwe damsteeg ...”, 17-08-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde nauwe damsteegh … “, 10-05-1727: “een huys metten erve Staende & leggende in de
nauwe Damsteeg het eerste huys vande nauwe Appelaersteeg ...”, 12-06-1743: “Een huys metten
Erve staande (&) leggende inde nauwe Damsteegh … agterstrecken de aen de Kerkloots ...”, , 2303-1754: “H 3667 H 3668. … Twee Huijzen met den erven Staende & leggende in de nauwe
Damsteeg naest den anderen ...”, 26-06-1765: “H 3667 + 3668 + … Twee Huijzen met hunne erven,
Staande en gelegen nevens den anderen in de Nauwe Damsteeg ...”
De Krom om – Nauwe Damsteeg 01-04-1752: “H 3673 H 3674 … Een Huys met den Erve
staande ende leggende in de Naauwe dam= =steeg in de Krom om...”
Nauwe Damsteeg – Hofje van de heer Soutman 22-06-1717: “een huijs metten Erve Staende en
Leggende inde nauwe Damsteegh … achterstreckende aent hoffie vande voorn: heer Soutman ...”
Nauwe Damsteegje (o.a.) (zie ook: PB-Ov) 09-03-1679: “een Huijs met ten Erve staende ende
leggende inde naeuwe appe = laersteegh … ten Noorden t naeuwe damsteegje ...”, 15-01-1681:
“een huijs metten Erve Staende & leggende jnt nauwe damsteegje ...”, 28-03-1685: “een Huijs
metten erve staende ende leggende inde naeuwe appelaersteeg … ten noorden 't nauwe damsteegje
...”, 03-02-1688: “Een huijs metten erve staende ende leggende inde Naeuwe Appelaersteegh … ten
noorden 't naeuwe damsteegje ...”, 23-05-1696: “een huijsje ofte Camer metten erve, staande &
leggende in 't naeuwe Damsteegje … “, 05-09-1708: “Een huijs metten erve staande ende leggende
in 't nauwe Dam steegje ...”, 17-02-1758: “H 3681 … een Huijs en erve staende ende leggende aen
de westzijde van het naauwe Dam steegje; belend ten zuijden de statie van de kerk …
achterstreckende aen de wage poort ...”, 12-07-1758: “H 3681. … een Huijs en erve staende en
leggende aen de westzijde van 't nauwe Dam steegje … achterstreckende aen de wage poort ...”, 0804-1761: “H 3670 ...een Huijs en(de) erve staende en gelegen aen de oostzijde van 't Nauwe Dam
steegje ...”
Nauwe Damstraat 01-12-1696: “een huijs met den Erve staende & leggende inde Lange
bagijnestraet & een grote thuijn daer achter met een hout en Turffschuijr achter in deselve, tegens
de nauwe damstraet ...”, 23-07-1700: “Een huijs metten erve, staande Ende leggende in de Naeuwe
Damstraet ...”
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Nauwe Damstraat – Damstraat 22-03-1685: “een Huijs metten erve staende & leggendein het
beste vande damstraet, genaemt het wa= pen van Texel … met een uijtgang inde naeuwe damstraet
...”, 04-01-1686: “een Huijs metten Erve, van outs genaemt de drie gecroonde vijsels, ende nu de
melckemmer, staende ende leggende inde dam straet, op de hoeck vande Nauwe damstraet ...”, 1204-1690: “een huijs metten erve staande ende leggende inde naeuwe dam straet ...”
Nauwe Damstraat – Gemene Gang 08-05-1686: “een Huijs ofte Camer staende ende leggende
inde Nauwe damst(raet) … aende andere sijde de gemeene gang van mr= david van hoornbeecq
…?”, 02-02-1695: “Een huijs ofte Camer staande & leggende in de Nauwe damstraet … aande
andere sijde sekere gemene gangh genaemt de gangh van mr= david van Hoornbeecq ...”
Nauwe Damstraatje 08-01-1681: “een huijs metten erve Staende ende leggende jnt Nauwe
damstraetge …”
Nauwe Kampersteeg zie: PB-Ov
Nieuwburgspoort 16-01-1762 zie: Hanenpoort – Grote Houtstraat bij de Grote Houtpoort
Nieuwburgspoort – Korte Houtstraat 16-01-1723 zie: Hanen- of Druifpoort – Grote
Houtstraat
Nieuwburgspoort – Grote Houtstraat P&S: Nieuwburgspoort (Gr Houtstraat) 1723- blz: 6 – vo=
Nieuwburgspoort – Grote Houtstraat bij de Grote Houtpoort 17-06-1751: “S 2111 … Een Huijs
met den Erve staande & leggende in de Hanepoort, uijt komende in de groote houtstraat bij de
groote Houtpoort, belent aan de Noordzijde de huijsen in de Nieuw burgspoort … hebbende deze
huijse een vrije uijt en ingang inde nieuw =burgspoort ...”
Het Nieuwe Aardenhoutje – Achterstraat Oz – Gang of Poort 30-12-1744: “K 5073 … Een
Huys metten Erve staande & leggende in de Agterstraat aande oostzyde, van ouds genaamt het
Nieuwen Aardenhoutje werdende in vyf partyen bewoond, met een Groote Thuyn daar agter … ten
Zuydwesten de gang of poort van dit huys ...”
Nieuwe Gemaakte Straat – Eigen Uitgang en Poort 26-04-1681 zie: Bereiderstraat
Nieuwe Straat van Nieuwe Basterdpijpstuin – Proosten- of Morinnesteeg 03-09-1720: “Een
Huijs metten erve, staande & leggende inde Proosten ofte moerinnesteegh, die aende westsijde
belent is, ten zuijden de nieuwe straet, vande nieuwe Bastertpijpsthuijn ...”, 15-09-1762: “C 854 …
een Huijs met den erve staande ende gelegen in de Proosten of Moerinnesteeg … ten zuijden de
nieuwe straat van de Nieuwe Baster pyps Tuijn ...”
Nieuwe Beeksteegje – Beeksteeg 06-02-1738: “Een huijs metten Erve staende ende Leggende inde
Beeksteegh naast het nieuwe beeksteegje ...”
Nieuwe Bogaardstraat/Nieuwe Botermarkt – Gasthuisstraat 07-05-1689: “een huys metten erve
staende & leggende opde nieuwe botermarct opde Hoek vande Gasthuijsst(rae)t met een Camer
daer achter werdende apart bewoont & uijtcomende in deselve Gasthuijsstraet [Nieuwe bogert straet
opde hoeck vande Gasthuijsst(rae)t] … “
Nieuwe Doelstraat – Poort 21-03-1674: “een huysie metten erve staende & leggende in seeckere
Poort uytcomende jnde nieuwe Doelstraet tegens over de spaense Baell : ...”
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Nieuwe of Lange Doelstraat (zie ook: Schoenlapperspoort) 02-01-1760: “TT 2727. … een Huijs
en erve staande ende leggende aen de oostzijde van de lange Lakestraat op de hoek van de nieuwe
of lange Doelstraat ...”, 16-12-1763: “TT 2750 … een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de
Westzyde van de korte Lakestraat op de hoek van de Nieuwe of Lange Doelstraat ...”
Nieuwe Dijkstraat (zie ook: Brillenpoort, Koude Winterspoort(je), Muizenhol,
Muizenholsteeg(je),
Nieuwe Dijkstraat – Stadsvest 13-04-1697: “een huijs met den Erve, staande & leggende aen
deses Stads vesten opde hoek vande nieuwe dijckstraet belent deselve Stege aende zuijtsijde ...”
Nieuwe Geldelozepad zie: PB-Ov
Nieuwe Gemene Laan – Spaarne/Elschildersloot/Lustenburgersloot 01-06-1729: “... door de
twynders Laan aende nieuwe gemeene Laan na 't spaerne … belent aen de eene Zyde de
Elschildersloot, aende andere Zyde de Lustenburger sloot ...”
Eerste Nieuwe Gerooide Straat achter het Plein 19-12-1676: “een huys metten erve staende ende
leggende in deser stadts Nieuwe Vergrotingh opde Hoeck vande eerste Nieuwe geroijde straet achter
tpleijn aende Zuijtsijde ...”
Nieuwe Gerooide Straat – Sint Jansweg Wz buiten de Poort 29-05-1675: “een nieuwt sterck wel
betimmert Huijs metten erve daerde wijser uijthangt … staende & leggende opde nieuwe roijinge
aende westsijde vande Sint Jans wech buijten de poort opde hoeck vande nieuwe geroijde straet ...”
Nieuwegracht (zie ook: PB)
Eerste Nieuwe Gracht – Poort 25-10-1755: “N V. 6062 … een Huijs met den erve staende ende
leggende mede op de eerste Nieuwe graft … met een vrije uijtgang in zekere poort ...”
Eerste Nieuwegracht bij de Kruisstraat – Gang of Poort Ex
Eerste Nieuwe Herengracht hoek Kraaienhorstergracht 12-11-1726: “een huijs metten erve,
staende & leggende op de eerste nieuwe heere gragt, get : met no 2, sijn de op de hoek van de
Crayenhorstergragt ...”
Tweede Nieuwegracht (zie ook: Poort genaamd Noorwegen)
Tweede Nieuwegracht – Gemene Laan 08-05-1726: “een huijs metten erve staen de & Leggende
opde Cruijs wegh aende oost sijde even over de 2e nieuwe gragt … achterstreckende met een vrijen
uijtgang aende gemene Laan opde 2e= nieuwe gragt ...”
(Eerste) Nieuwegracht (zie ook: Klappermanspoort)
Eerste Nieuwe Gracht (of Kolk) 15-10-1695: “een huijs met den erve, staande & leggende op de
eerste nieuwe graft (ofte kolck) ...”
Eerste Nieuwe Gracht bij de Kruisstraat – Gemene Gang 25-01-1764: “NV 6048. … een Huijs
en erve Staande en gelegen aan de oostzijde van de Kruijsstraat, het derde bezuijden de eerste
Nieuwe graft … achterstreckende aan zekere gemeene gang uijtkomende op de eerste Nieuwe graft
...”
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Nieuwe Gracht – Gang zie: PB
Tweede Nieuwe Heren- of Prinsengracht 28-08-1751: “Een Huijs met den erve … staende &
leggende op de tweede nieuwe Heere of princegragt ...”
Tweede Nieuwe of Prinsengracht 19-04-1698: “... het packhuijs opde 2e: nieuwe ofte prince graft
...”
Nieuwe of Korte Herenstraat 05-07-1702: “een huijs metten erve, staende ende leggende in de
nieuwe ofte Corte heerestraet ...”
Nieuwe of Korte Houtstraat hoek Anna-of Michielstraat 05-11-1766: “S: 2086. … een Huijs en
Erve Staande en geleegen aan de zuijdzijde van de Nieuwe of korte Houtstraat … met het hoekhuijs
van de Anna of Michielstraat ...”
Kerkhof- of Nieuwe Houttuinstraat – Burgwal 12-12-1720: “de helffte van een huys metten Erve
staande ende Leggende op de burgwal op de hoek van de kerkhoff off Nieuwe houttuijn straet …
werdende Jegenwoordig in Ses partijen bewoond waar van twee hare uijtgangen hebben op de
voorsz: burgwal & Vier in de kerkhoff straet ...”
Nieuwe Jans- of Pieterstraat (zie ook PB-Ov) 03-06-1758: “E No: 804. … een Huijs en Erve
gelegen in de Nieuwe Jans- off Pieter straet ...”
Nieuwe Kampersteeg P&S: “Nieuwe Kampersteeg”
Nieuwe Keizerstraat (zie ook: Aaksterspoort (of -gang), Brillenpoort, De Groene Preekstoel,
De Preekstoel, Preekstoelpoort,
Nieuwe Keizerstraat P&S: Nieuwe Keizerstraat
Nieuwe Keizerstraat – Gang 15-08-1761: “W 3103 … een Huijs met den erve staende en gelegen
in de Nieuwe Kyzerstraat in een gang ...”
Nieuwe Keizersstraat – Poort Ex
Nieuwe Keizerstraat – Poort (13)-09-1714 zie: Brillenpoort
Nieuwe Keizer(s)straat (zie ook: PB)
Nieuwe of Kleine Keizerstraat – Poort 19-05-1674: “een huys metten erve staende & leggende
jnde nieuwe ofte Cleijne keijserstraet voor aen de straet ...”, “een huys metten erve staende &
leggende jnde Nieuwe ofte Cleijne keyserstraet achter tvoorgaende Huijs in een poort ...”, 25-011676: “een huijs metten erve, staende ende leggende Jnde Nieuwe ofte kleijne keijser straet … “
Nieuwe Kerkhofstraat 25-04-1682: “een huijs metten erve staende & leggende inde nieuwe
kerckhoffstraet … Achterstreckende aende huijsen vande Stads vesten ...”, 04-07-1703: “een huijs
metten erve staande ende leggende in de nieuwe kerckhoffstraet ...”
Nieuwe Kerkhofstraat (zie ook: Schoutentuin, 't Zakje)
Nieuwe Kerkhofstraat P&S: Nieuwe Kerk = hofstraat 1733 blz: 53 236

Nieuwe Kerkhofstraat zie: PB-Ov
Nieuwe Kerkhofstraat achter de Burgwal/Stadsvest 19-06-1677: “een huijs metten erve staende
& leggende inde nieuwe kerckhoffstraet achter de Burgwal … achter streckende aende huijsen van
deser stadts vesten alwaer dese huijsen een vrije uytgangh is hebbende ...”, 13-02-1691: “een Huijs
metten erve staande ende leggende inde Nieuwe kerkhoffstraat achter de burgwal …
achterstreckende aende Huijse vande Stads vesten, alwaer desen huijse een vrijen uijtgangh is
hebbende ...”
Nieuwe Kerkhofstraat – Gang 31-03-1683: “een Huijs metten erve ende Thuijntie daer achter
staende & leggende in seeckere gangh uijtcomende inde nieuwe kerck hoffstraet ...”, 24-02-1685:
“een Huijs metten erve ende een Thuijntje daer achter staende ende leggende in seeckere gang
uijtco= mende inde Nieuwe kerckhoffstraet ...”, 13-05-1690: “een huijs metten erve & een thuyntge
daer achter, staende & leggende in sekere gang, uijtcomende inde nieuwe kerkhoffstraat … ten
suijden de gang ...”
Nieuwekerksplein/Tuinstraat – Poort 25-01-1764: “T 2445. + … een Huijs en erve Staande en
gelegen op 't Pleijn aan de Zuijdzijde van de Nieuwe Kerk … ten westen zekere Poort … achter=
=Streckende aan de Huijzen in de Tuynstraat ...”
Nieuwe Korte Molenstraat – Kruisweg 26-04-1702: “Een huijs metten erve, staande ende
leggende in de nieuwe Corte molestraet aende Cruijswegh ...”
Nieuwe Kraaienhorsterdwarsgracht 27-08-1751: “Een Huijs met den erve staende en de
leggende op de nieuwe Craeijenhorsterdwarsgraft ...”, 21-02-1759: “B V 6446 … een Huijs met den
erve staende ende leggende op de Nieuwe Kraeijenhorster Dwarsgraft getekent No= 10 … “, 17-111763: Idem
Nieuwe Kraaienhorstergracht (zie ook: PB-Ov) 23-05-1721: “een huijs met den erve staande
ende Leggende op de Nieuwe Craijenhorster Graft get no: 10 ...”, “... no 11 … No. 12 … No: 13 …
no. 14”
Nieuwe of Korte Kraaienhorstergracht achter de Zijhuizen 01-11-1755: B V 6448. … een Huijs
en erve, staende en leggende op de Nieuwe of korte Kraeijenhorstergraft achter de Zijhuijzen
getekend No: 12. ...”
Nieuwe Kruisstraat Wz hoek Tweede Nieuwegracht 08-02-1727: “een Huys metten erve met een
thuijn daer annex … staende & Leggende aen de Westzyde van de nieuwe Cruysstraet op de hoek
van de tweede nieuwe Gragt ...”
Nieuwe Kruisstraat zie: PB
Nieuwe Plantage tussen Kraaienhorstergracht en Molen – Stads Oude Vest 29-04-1763: “B
454 + … een Huijs en erve Staande en gelegen aan dezer stads oude Veste, nu genaamd de nieuwe
Plantagie, tusschen de Kraaijenhorster graft en Molen ...”
Nieuwe of Lange Raamstraat – Poort 29-01-1763: “Lr: TT No: 2743. … een Huijs en Erve
staande en gelegen aan de Westzijde van de Korte Lake straat … agterstrekkende aan zekere poort
uytkomen= =de in de Nieuwe of Lange Raam – straat ...”
Nieuweland zie ook: Nieuwland(je)
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Nieuweland Ex zie: Klospoort
Nieuweland – Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Gang 24-10-1682: “een huijs metten Erve
staende ende leggende op't Nieuwe lant uijtcomende opde oude graft bijde Jaco= bijnebrug …
belent ten westen de gangh vande kinderen van Willem vander keeren ...”, 31-01-1685: “Een Huijs
metten Erve staende & leggende op't Nieuweland uijtcomende opde oude graft bijde Jacobijnebrug
belent ten westen de Gangh vande kinderen van Willem vander keeren ...”, 16-09-1713: “een huijs
met den erve, staande Ende leggende op't nieuweland uijtcomende opde oude graft bijde
Jacobijnebrug, belent ten westen de gangh vande kinderen van Willem vander keeren ...”
Nieuweland – Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Gemene Gang 14-02-1699: “een huijs metten
erve, staande & leggende op 't nieuwe land uijtcomende opde oude graft bijde Jacobijne brugh
werdende in 3 partijen bewoond … ten westen de gemeene gangh, ten suijden Het nieuwe land ...”
Nieuweland – Gemene Gang 10-08-1697: “Een Huijs met den erve, staande & leggende op 't
nieuweland … de gemeene gangh ten oosten ...”
Nieuweland – Poort 13-05-1692 zie: Raaks – Poort
Nieuwlandje bij de Jacobijnebrug – Poort 30-11-1740: “Een huys metten Erve staan de en
leggende in seekere poort op t Nieuwlandje by de Jacobynebrug ...”, “Een huys metten Erve staande
en leggende in seekere poort uytkomende opt Nieuwlandje by de Jacobynebrug ...”
Nieuwelandsteeg – Jacobijnebrug – Gang 11-05-1694: “een Huijs met den erve staende ende
leggende inde nieuwe land steegh aende noordsijde vande Jacobijnebrugh … ten oosten de gangh
...”
Nieuwe Lustenburgerlaan (buiten de Kleine Houtpoort) -7-05-1678: “een thuyn … staende ende
leggendde inde nieuwe Lustenburgerlaen buyten de Cleine Houtpoort ...”, 19-01-1686: “een
huijsken en thuijn staende inde Nieuwe lustenburgerlaen ...”
Nieuwe Lustenburgerlaan buiten de Kleine Houtpoort 06-06-1699: “een thuijn … staende &
leggende inde Nieuwe Lustenburgerlaan buijten de cleijne Houtpoort … “
Nieuwe Lustenburgerlaan anders/of (Lange) Poellaan 26-02-1688: “Een huijs … gestaen &
gelegen in het roosenprieel inde nieuwe lustenburgerlaen anders Genaemt de Poellaen buijten de
Cleijne Houtpoort ...”, 21-06-1698: “een Huijs metten erve en een thuijntje daer achter … gestaen
& gelegen in 't rosenprieel in de nieuwe Lusten: burgerlaen anders genaemt de poellaen buijten de
Cleijne Houtpoort ...”, 08-08-1754: “de grond van een Tuijn gelegen aen de oostzijde van de
Nieuwe= =Lustenburger of lange Poellaen voor aen bij de cingel ...”
Nieuwe of Korte Margarethastraat 18-01-1683: “Een huijs metten Erve staende ende leggende
inde nieuwe ofte Corte margrietestraet opde hoeck vande Corte marga= ritastraet en
Craijenhorstergraft ...”
Nieuwe Molensteeg Ex zie: Korte Geuzestraat
Nieuwe Molensteeg hoek Oude Doelstraat 04-05-1689: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde oude doelst(raet) opde hoek vande nieuwe molesteegh ...”
Nieuwe Molen- of Rozemarijnsteeg tussen beide de Kampen 14-05-1692: “een Huijs metten
erve, staande ende leggende inde nieuwe moole ofte rosemarijnsteeg, tusschen beijde de Campen …
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achterstreckende aende waterrotten thuijn ...”
Nieuwe Molenstraat (zie ook: Roemerspoort)
Nieuwe Molenstraat of Geuzestraat Ex
Nieuwe Molen- of Geusestraat – Raamgracht/Stadsvest 03-09-1687: “Een huijs metten erve
staende Ende leggende inde nieuwe molen ofte geusestraet belent aende oostsijde de raemgraft …
achterstreckende aen deser stede vesten ...”
Nieuwe Molenstraat/Nieuwe Molensteeg in de Nieuwe Vergroting 09-03-1714: “de Helfte van
een thuijn … staen de & leggende in de nieuwe vergrotinge deser Stad in de nieuwe molenstraet
[nieuwe vergroting inde nieuwe mo lensteegh] … “
Plantage nu de Nieuwe Ossenmarkt – Stadsvest/Vest 01-05-1766: “B 634 + … een Huijs met
den erve Staande en gelegen aan dezer stads veste over de Plantagie, nu de nieuwe ossemarkt …
met het hoekhuijs van de Lange Margarietestraat ...”, 03-05-1766: “B 637 + … een Huijs met den
erve Staande en gelegen aan de vest over de Plantagie, nu de Nieuwe ossemarkt tusschen de Kraeij=
=enhorstergraft en de Lange Margariete straat ...”
Nieuwe Plaats – Beeksteeg 02-05-1759: “L 5286 … een Huijs en erve staande ende leggende in de
Beeksteeg bij de Burgwal op de nieuwe plaets … achter= =streckende aen de Olijphants Tuijn ...”
Nieuwe Plaats of Gang – Beeksteeg 12-11-1726: “een huijs of Camer met den erve, staende ende
leggende op de nieuwe plaats off gangh uijtco mende in de beeksteeg, get: met no: 2 …
achterstreckende aende Oliphants Thuijn ...” (F), “een Camer met den erve staande & leggende op
de nieuwe plaets of gang uijtcomende in de beeksteegh get no 1 … achterstreckende aende
oliphants tuijn ...”, 05-05-1740: “Een huijs met den Erve staande ende leggende opde nieuwe plaats
of gang uytkomende inde Beeksteeg … agterstrekkende aan de olifants thuijn ...”, 19-02-1749: “L
5287 … Laastelijk Een Huijs met den Erve staande ende leggende opde nieuwe plaats of gang,
uijtkomende in de beeksteegh … Agterstreckende aan de olijphants Tuijn ...”, 07-07-1759: “L 5287.
… een Huijs met den erve staende ende leggende op de nieuwe plaats of gang, uijtkomende in de
Beeksteeg … achterstreckende aen de oliphants Tuijn ...”
Nieuwe Plantage – Stads Oude Vest tussen de Kraaienhorstergracht en Pinkmolen 09-081766: “B 454 .+ … een Huijs en erve Staande & gelegen aan dezer stads oude veste, nu genaamd de
Nieuwe Plantagie tusschen de Craeijenhorster graft en de Pinkmolen ...”
Nieuwe Poort – Beeksteeg 28-09-1746: “Een huijs met den Erve staande ende Leggende in de
Beeksteegh op de hoek van de Nieuwepoort ...”, 02-05-1759: “L 5288 … een Huijs met den erve
staende ende leggende in de Beeksteeg op de hoek van de Nieuwe poort ...”
Nieuwe Raamgracht – Gang of Poort 03-08-1740: “Een Huys metten Erve staande en leggende
inde Korte Lake straat … agter streckende aen een gang of poort waar in dit huys een vrye uytgang
heeft, uyt komende op de Nieuwe Raamgragt ...”
Nieuwe Raamstraat – Poort Ex
Nieuwe Raamstraat (zie ook: PB)
Nieuwe Raamstraat – Gemene Gang 21-05-1726: “een Huys metten erve staende & Leggende op
de raam graft tegen over de gewesene brouwerij vande W … achter streckende aende gemene
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Gangh … Hebbende syn uytgangh inde nieuwe raamstraet ...”
Nieuwe Raamstraat bij de Korte Lakenstraat Wz – Gang of Poort 02-05-1727: “Een Huys
metten erve, staende ende Leggende aen de westzyde vande Korte Lake straet … aghterstrec=
kende aen een gangh of poort waer in dit Huys een vrye uytgang heeft uytkomen(de) inde nieuwe
Raemstraet ...”
Nieuwe of Korte Raamstraat – Gemene Gang 05-09-1690: “Een Huijs metten erve staende ende
leggende in de Bereijderstraat, met een Camer inde Nieuwe ofte Corte raamstraat …
achterstreckende aende Gemeene gangh … uijtcomende inde Nieuwe ofte Corte raamstraat ...”
Nieuwe Raamstraat Zz bij of bezuiden 't Nieuwekerksplein – Poort 19-01-1765: “een Huijs of
Kamer met den erve, Staande en gelegen in zekere Poort, uijtkomende aan de zuijdzijde van de
nieuwe Raam = = straat, bij of bezuijden 't Pleijn van de Nieuwe kerk ...”
Nieuwe Rozenstraat bij de Molensteeg – Poort 06-01-1745: “M V 6231 … Twee Huysjes of Ka=
mers metten Erve staande & leggende in seekere poort uytkomende inde Nieuwe Roose straat …
agterstreckende aan de Huysen van de Moolesteeg ...”
Nieuwe Rozenstraat zie: PB-Ov
Nieuwe Ruiterstraat of Zaksteeg tussen de Kruis- en Jansstraten 27-04-1729: “een huys metten
Erve staande & leggende inde Nieuwe Ruyter straat of Saksteeg tusschen de Kruys en Jansstraaten
...”
Nieuwe Sint Jansstraat Oz bij de Eerste Nieuwe Gracht 17-01-1691: “een Huijs metten erve
staen de ende leggende op de eerste nieuwe Graft, aende oostsijde vande Nieuwe St: Jansstraet … “,
12-04-1698: “een huijs met den erve, staande & leggende opde eerste nieuwe graft, aande oostsijde
vande nieuwe St Jans straet … “
Nieuwe Sint Jansstraat hoek Prinsenstraat 17-01-1685: “een Huijs metten Erve staende &
gelegen inde Nieuwe St: Jansstraet op de hoeck vande Princestraet ...”
Nieuwe Sint Jansstraat tegenover de Rozenstraat/Nieuwe Straat 15-01-1681: “een huijs metten
Erve … staende & leggende jnde Nieuwe Vergrotinge jnde nieuwe St: Jansstraet tegens overde
Rosestraet hebbende een vrije uijtgang aende suijtsijde, belent ten suijden de Nieuwe straet ...”
Nieuwe Sint Jansstraat achter de Sint Janskerk 01-03-1700: “een huijs metten erve, staande &
leggende inde Nieuwe St: Jansstraat achter de St: Janskerck werdende in drie partijen bewoond ...”,
20-06-1713: “een huys met den erve, staende ende leggende in de nieuwe St: Jans st(raet) achter de
St Janskerk ...”
Nieuwe Sint Jans- of Sint Pietersstraat 23-03-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende
inde Nieuwe St: Jans ofte Ste: pieters straet ...”, 23-04-1692: “een huys metten erve staende en
Leggende Jnde nieuwe St. Jans ofte Ste= pieter straet uijtcomende Jnde nieuwe x straet ...”, 10-011699: “een huijs en twee Camers achter het selve metten erve, staande & leggende in de Nieuwe St.
Jans ofte Ste. Pieterstraet uijtcomende in de Nieuwe Cruijsstraet … “, 26-05-1714 zie: Sint
Pieterstraat, 11-04-1725: “een huijs metten erve, staande & Leggende in de nieuwe St. jans of Ste
Pieterstraet … “
Nieuwe Spaarnwouderstraat Ex zie ook:
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Nieuwe Spaarnwouderstraat (zie ook: PB)
Nieuwe Spaarnwouderstraat/Stadsvest – Steegje 15-07-1692: “een Huijs metten erve staende
Ende leggende inde nieuwe sparwouderstraat … achterstreckende aen een steegje uijtcomende
aende Stads vesten ...”, 16-04-1740: “Een huys metten Erve staande en leggende inde Nieuwe
sparwouder straat … agter streckende aen een steegje uytkomen de aen deser stads veste ...”
Nieuwe Steeg zie: w.i.
Nieuwe steeg poort zie: w.i.
Nieuwesteeg – Burgwal Ex zie: Spaarpottenpoort/Witwerkerspoort
Nieuwesteeg – Burgwal (zie ook: Oliemolenspoort, Witwerkerspoort)
Nieuwesteeg 04-05-1717, 08-06-1717, 14-02-1719, 13-05-1723 zie: Burgsteeg of –,Nieuwesteeg – Burgwal (zie ook: Keizersplein)
Nieuwesteeg Nz – Burgwal (– Eigen Gang of Poort) 26-05-1762: “J 4825 … een Huijs en erve
staande en gelegen aan de Noordzyde van de Nieuwe steeg, uijtkomende op de Burgwal ...”, “J
4824 … een Huijs en erve dat in twee partyen bewoond werd, staande ende gelegen aan de
Noordzyde van de Nieuwe steeg, uijtkomende op de Burgwal … aan de westzijde de eijgen gang of
poort van dezen Huijze ...”
Nieuwesteeg – Burgwal/Vest zie: PB
Nieuwesteeg – Burgwal – Gemene Gang 07-12-1683: “Een Camer metten Erve staende ende
leggende inde nieuwe steegh uijtcomende op de Burgwal … ten noorden een gemene gangh ...”
Nieuwesteeg 11-05-1689, 20-07-1714 zie: Burgstraat of –,Nieuwesteeg zie ook: Burgstraat (– Burgwal)
Nieuwesteeg of Burgstraat – Burgwal 28-05-1716: “een huijs met den erve, staande ende
leggende inde nieuwesteeg ofte burgstraet uijtcomende opde burgwal ...”
Nieuwesteeg – Burgwal (o.a.) 22-01-1715: “een huijs metten erve, staande ende leggende in de
nieuwe steeg uijtcomende op de burgwal … “
Nieuwesteeg – Burgwal – Gang 28-07-1677: “een huys metten erve staende ende leggende Jnde
nieuwe steegh uytcomende opde Burgwall … achterstreckende aende gangh van Crijn Crijnsz ...”
Nieuwesteeg – Burgwal – Gemene Gang 15-02-1692: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde nieuwesteegh opde burgwal, belent ten noorden de gemeene gangh van Crijn
Cornelisz Timmerman ...”
Nieuwesteeg – Burgwal – Poort/Gang 03-11-1723: “een Camer met den Erve, staande ende
Leggende in een Poort in de nieuwe steegh, met een Somerhuijsje daer bij, uijtcomende in deselve
nieuwe steegh op de burgwal met gemeenschap vande Gangh … “
Nieuwesteeg Nz– Burgwal – Gemene Poort/Poort 17-12-1722: “een Huijs met den erve, staande
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& Leggende inde nieuwe steegh, uijtcomende opde Burgwal aande noordsijde vande voorsz nieuwe
steegh, belent ten westen de gemene poort ...”, “een Camer met den erve, staande ende leggende in
een poort in de nieuwe steegh, met een Somerhuijsje daer bij, uijtcomende in deselve nieuwesteegh
op de burgwal ...”
Burgwal het tweede huis of benoorden de Nieuwesteeg – Poortjes 30-10-1708: “een huijs metten
erve, staende ende leggende opde burgwal Het 2e: Huijs ofte benoorden de nieuwesteegh op de
Hoek van 2 poortjes, Hebbende desen huijse een vrijen uijtgang in 't poortie ten suijden van 't selve
Huijs ...”
Nieuwesteeg of Burgstraat – Burgwal 23-08-1690: “een Huijs metten erve staende ende leggende
inde Nieuwesteegh ofte burgstraat uijt comende opde burgwal ...”
Stadsvest tussen de Nieuwesteeg en Raamsteeg 07-06-1707: “een huijs metten erve, staende &
leggende aen deses Stads vesten, tusschen de nieuwe steegh & raam steegh … nogh een huijs
metten erve, staende & leggende in de Sonnepoort uijt= comende in de Sparwouderstraet, &
aen(de) Vest ...”
Nieuwesteeg of Burgstraat – Burgwal P&S: Nieuwesteeg of Burgstraat = Burgwal) 28 Mei 1716
Nieuwesteeg of Korte Raamstraat 19-06-1686 zie: Bereiderstraat – Steeg van Lodewijk van
der Helft
Nieuwesteeg buiten de Kruispoort 02-01-1640: “Een opstal van een huys gestaen buyten de
cruyspoort binnen de vryheijt deser stadt Jnde Nieuwesteech … Achter streckende aende weijde
vant Leprooshuijs deser stadt … den tweeden January anno xvjc. Veertich”
Nieuwesteegje bij de Spaarnwouderpoort aan de Vest P&S: Nieuwe Steegje b/d Spaarnwouder
poort a/d vesten) 1722- blz: 213- vo=
Nieuwestraat zie: PB-Ov
Nieuwestraat van de Bastertpijpstuin – Proosten- of Morinnesteeg 25-01-1716
Nieuwe Turfmarkt
Nieuwe Visserstuin 12-06-1727 zie: Groenepoort – Korte Houtstraat
Nieuwe Visserstuin – Hagestraat – Poort 07-02-1736: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Hagelstraet over de nieuwe Vissers-tuyn hebbende twee vrye uytgangen in seekere
poort … “
Nieuwe Waterpoort – Stadsvest tussen de Annastraat en Raamstraat 10-04-1767: “T 2407 + …
een Huijs met vden erve Staande & gelegen aan dezer stads Veste bijde Nieuwe Waterpoort
tusschen de Annastraat en Raamstraat, belend ten westen de Wijzerspoort ...”
Nieuwe Waterpoort zie: PB-Ov
Nieuweweg zie: PB-Ov
Nieuwe Wijngaardstraat zie: PB-Ov
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Nieuwe Wijngaardstraat op het Nieuwe Werk 05-05-1683: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde nieuwe wijn = gaertstraet op het nieuwe-werck ...”, 11-11-1721: “Een Huys met den
Erve staande & Leggende inde Nieuwe Wijngaarstraat op het nieuw Werck ...”
Brouwerij van de Oranjeboom in de Nieuwe Zijltuin – Stadsvest en Bakumsteeg 22-02-1676:
“een kamer metten Erve staende & gelegen achter de Brouwerije vande orange Boom inde nieuwe
Zijlthuijn uijtcomende aen deser stadts vesten en Baccumsteegh ...”
Nieuw Heiligland (zie ook: Brandspuitenpoort)
Nieuw Heiligland – Vrije Poort en Uitgang 12-02-1701: “Een huijs metten erve, staande ende
leggende op het Cleijn Heijlige land opde Hoek van't nieuw heijlige land dat ten suijden belent is …
Hebbende dit Huijs een vrije poort en uijtgangh op het gemelte nieuwe lant ...”
Nieuw Heiligland – Oudegracht 24-12-1728: “een huys metten erve, Staende & Leggende op't
nieuw Heijlighland uijtcomende op de oude gragt, belent ten westen het Hofje van gratie ...”, 15-031735: “een huys metten erve, staande en Leggende op 't nieuw heyligland uytkomende op de oude
Gragt ...”
Nieuwland(je) zie ook: Nieuweland
Nieuwland – Gang 08-01-1687: “een huijs metten Erve staende ende leggende op 't Nieuland …
ten Westen de gangh van Pr= van varel ...”
Nieuwland dat uitloopt na de Oude Gracht – Poort of Gang/Gemene Poort 24-04-1697: “een
huijs met een Camer metten erve staende & leggende in sekere poort ofte gangh uijtcomende op 't
nieuw land dat uijtloopt na d' oude graft … ten suijden de gemeene poort ...[in sekere gang opt
nieuwlant]”
Nieuwland – Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Gang 22-02-1676: “een Huijs metten Erve
staende & gelegen opt nieuwlant uijtcomende opde oudegraft bijde Jacobijne Brugh get(ekent): No:
19 … Jtem sal sesen Huyse hebben de gemeenschap vande pomp & regenback met No: 20: 21: &
22 staende ende leggende Jnde gangh van No: 21 : & 22 ...”
Nieuwland – Oude Gracht bij de Jacobijnebrug – Steegje of Gang 21-06-1710: “Een huijs
metten Erve, staande ende leggende op 't nieu land, uijtcomende op d' oude graft bijde
Jacobijnebrug … ten oosten het steegje ofte gangh ...”
Nieuwland – Poort 04-05-1678: “Een Camer metten erve staende ende gelegen in een poort
uijtcomende op het nieuwlant ...”
Nieuwland – Poort of Gang 28-11-1674: “een huijs metten erve gestaen & gelegen in Seeckere
poort ofte gangh uytcomende opt nieuwlandt ...”
Nieuwland – Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Gang/Steegje of Gang 08-06-1675: “een huijs
metten erve staende & leggende opt nieuwlant uijtcomende opde Oudegraft bijde Jacobijne Brugh
geteeckent met No 14 belent ten westen de gangh vande kinderen van willem vander keren ...”, “...
staende inde gangh van no: 21 & 22 ...”, “een huijs metten erve staende & leggende opt nieuwlant
uijtcomende opde oudegraft bijde Jacobyne brugh geteeckent No 18 … ten oosten het steegje ofte
gangh ...”, “een huijs metten Erven staende & leggende alsvoren in een gangh get(ekent) no 21 ...”,
24-03-1688: “een Huijs metten erve staende & leggende op 't Nieuwe land uijtComende opde oude
graft bijde jacobijnebrug … ten oosten het Steegje ofte gangh ...”
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Klein Heiligland hoek Nieuwlandje 20-05-1693: “een huijs metten Erve staande & leggende op't
Cleijn Heijlige land opde Hoek van't nieuw Landje...”
Nieuwlandje – Oudegracht Ex zie ook:
Nieuwlandje (zie ook: De Zak, Het Zakje)
Nieuw(e)landje (zie ook: PB-Ov)
Nieuwlandje – Oude Gracht – Poort 08-05-1715: “een huys met den erve, staande ende leggende
opde Oude graft … en het nieulandje ten noorden … en een Poort Zijne uijtgang Hebbende op het
selve nieuwlandje ...”, 27-07-1765: “W: 3448 … een Huijs met den Erve Staande en gelegen in
sekere Poort op t nieuwlandje uijtkomende op de oude Graft ...”
Nieuwlandje Nz – Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Poort 17-08-1754: “W 3449 … een Huijs
met den Erve Staende en de leggende aen de noordzijde van het Nieuw= =landje, uijtkomende op
de oudegraft bij de Jacobijne brug, op de hoek van zekere poort ...”
Nieuwlandje – Oude Gracht – Gemene Poort 21-07-1762: “W 3446 … een Huys met den erve
staande en gelegen op 't Nieuwlandje, uijtkomende op de oude graft … ten westen de gemeene
poort ...”
Nieuw Landje Ravelingsteeg zie: w.i.
Nieuwlandje bij de Jacobijnebrug – Gemene Plaats/Poort Ex
Nieuwlandje bij de Jacobijnebrug (zie ook: Breeplaats)
Nieuwlandje – Oude Gracht bij de Jacobijnebrug – Poort/Plaats 07-08-1762: “W 3449 … een
Huijs met den erve staande en gelegen aan de Noordzijde van 't Nieuwlandje, uijtkomende op de
oude gracht bij de Jacobijne brug, op de hoek van zekere poort … achterstreckende aan zekere
plaats ...”
Nieuw(e)steeg bij de Grote Houtstraat zie: PB
Nobelpoort – Nobelstraat (zie ook: PB) 25-04-1677: “een huijs metten erve, mitsgaders
paerdestalle hebbende een vrije uijtgangh door de nobelpoort tot jnde nobelstraet staende ende
leggende in't beste vande Zijlstraet tegens over de krocht ...Jtem noch een huijsie en erve staende &
leggende Jnde nobel poort … ten westen tegen de buijrhuijsen jnde Nobelstraet noch twee huijsies
met een Camer ende haere erven staende alle onder een dack & leggende Jnde nobelpoort
uytcomende inde nobelstraet ...”, 31-08-1690: “... eenige Huijsen inde Nobelstraat streckende voor
vande Sijlstraat tot achter aende Huijsinge inde nobelpoort … een bequaeme uijt & ingangh doorde
nobelpoorte tot inde nobelstraat … Het jaarlijx brug & beeckgelt over de uijtgangh inde voorsz
poorte & uijtwateringe inde beecke … Ende dan nogh een huijs metten erve staende ende gelegen
inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraat get: no: 3 … “, “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraet get: met no: 1 … sijne stallinge doorde
gemene nobelpoort … aldaar tot inde beeck te losen … “, “Een Huijs metten erve met sijn Camer
boven de gangh … staende ende gelegen inde nobelpoort uijtcomen(de) inde nobelstraat Get: met
no: 2 ...”, 23-05-1691: “een huijs metten erve staande & leggende inde nobelstraat, 't Tweede Huijs
vande nobelPoort ...”, 05-10-1697: “een huijs met den erve, staande & leggende in de nobel= poort
uijtcomende in de nobelstraet, belent aende eene sijde de beecq ...”, 01-03-1700: “een huijs met den
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Erve en een Camer staande & leggende in de Nobelpoort uijt: comende in de nobelstraet … “, 0206-1706: “een huijs metten Erve, staende ende leggende in de nobelpoort uijtcomende in de
nobelstraet ...”, 14-02-1708: “Een Huijs metten erve staende ende leggende in de nobelstraet … ten
Zuijden de nobelpoort ...”, 21-06-1713: “nog een huijs metten erve en een Camer, staande ende
leggende in de nobel poort uijtcomende in de nobelstraet ...”, 30-04-1718: “Een huijs met den erve,
staande ende leggende in de nobelpoort uijtcomende in de nobelst(raet) met een vrijen eijgen Camer
boven de gang ...”, 27-08-1720: “Een Huijs metten erve staande ende leggende inde Sijlstraet, over
de grote Crogt … achterstreckende aande Huijsen tot inde Nobelpoort … “, “een Huijs metten erve,
staande & leggende inde nobelpoort, uijtcomende in de nobelstt get: met no: 3 ...”, “een Huijs met
den Erve, staande ende leggende inde nobelpoort, uijtcomende in de nobelstraet, met een vrije
Eijgen Camer boven de Gangh...”, 16-10-1748: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in
de Zijlstraat over de groote Krogt … uijtkomende in de Nobelstraat aan de Beek inde nobelpoort
...Als mede een Kamer getimmert boven de Nobelpoort ..”, 05-08-1749: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende aan de Oostsijde van de Nobelstraat … ten Zuijden de Nobelpoort ...”
Nobelpoort – Nobelstraat 03-05-1684: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde
nobelstraet … ten Suijden de nobelpoort … “, 27-04-1685: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraet, belent aende eene sijde de beecq ...”, 18-091688: “een Huijs metten erve & Een Camer over de nobelpoort staande & leggende inde nobelstraat
… achterstreckende tegens de plaats vande Nobelpoort ...”, 05-11-1692: “een Huijs metten Erve
staande Ende leggende inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraet ...”, 07-10-1694: “een Huijs
met den Erve staende & leggende inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraet, belent aende eene
sijde de beecq ...”, 25-05-1703: “een Huijs metten erve staende & leggende inde nobelstraet 't
tweede huijs vande nobel poort … “, “een Huijs metten erve staende & Leggende inde nobel poort
belent ten oosten de beeck ...”, 02-08-1720: “een Huijs metten erve, staande ende leggende inde
nobelpoort, uijtcomende in de nobelstraet ...”, 21-09-1720: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende inde nobelpoort uijtcomende inde nobelstraat … belent ten oosten de Beek ...”, 25-091720: “een Huijs metten Erve, Ende een Camer over de nobelpoort, staande & leggende inde
nobelstraat, belent aande eene sijde de voorsz Nobel poort … achterstreckende aande plaatse vande
voorsz nobelpoort ...”
Nobelpoort – Nobelstraat O zie: PB
Nobelpoort – Nobelstraat P&S: Nobelpoort (Nobelstraat) 21 Juni 1713, “Nobelpoort” (Nobelstraat)
2 augs 1720 blz: 122Nobelstraat (zie ook: PB)
Nobelstraat – Poort/Vrije Uitgang 19-02-1715: “een Huijs met den erve, staande ende leggende in
de Jacobijnestraet, opde Hoek vande nobelstraet, die onder den Huijse gaande aende Westsijde, in
welcke straat desen huijse met een Poort ook een vrijen uijtgang Heeft ...”
Noorder Begraafplaats – Puntvest/Vest (zie ook: PB-Ov) 19-07-1758: “BV No 6563 No 6576 …
Een Huys en Erve staande en leggende inde Groenendal steeg inde Nieuwe Vergrooting … Nog een
Huys en Erve zynde nu een Koestal staende en leggende aan de Vest by de Noorder Begraafplaats
...”, 31-10-1761: “B V 6574 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de Puntvest bij de Noorder
Begraefplaats ...”, 19-02-1765: “B.V. 6575. … een Huijs en Erve Staande & geleegen aande
Puntvest of Noorder Begraafplaats ...”
Noorder & Zuider Krommelaan – buiten de Kleine Houtpoort in de Bocht 29-12-1691: “Een
Huijs metten erve gelegen buijten de cleijne Houtpoort … tusschen de noorder & Suijder
Crommelaen inde bocht ...”
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Noorder Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort/Baan 21-03-1674: “een Ledigh Erff daer
voor desen een huysie op gestaen heeft, gelegen Jnde noorder Crommelaen buijten de Cleijne Hout
poort uytcomende opde Baen ...”, 20-04-1679: “twee huijsen naest den anderen inde noorder
Crommelaen ...”, 24-12-1686: “een thuijn … staende ende leggende inde noorder Cromme laen
buijten de Stads Cleijne Houtpoort get: met no: 4 … ten westen het gemeene laentje ...”, 21-041688: “een huijs metten erve staande ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort opde wegh
tusschen de noorder ende zuijder Crommelaen [buijten de Cleijne Houtpoort opde Wageweg] ...”,
21-12-1689: “Een huisje metten erve staande & leggende inde noorder Crommelaen … ten westen
een gemeene Laen ...”, 24-12-1689: “Een Huijs metten Erve inde noorder Crommelaen in een
laantge aldaer uijtcomende … ten westen 't gemeene laentge ...”, 22-11-1692: “Een thuijn …
staande ende leggende in sekere gangh in de noorder Crommelaan buijten de Cleijne Houtpoort ...”,
31-01-1699: “Een huijs metten erve, staande & leggende inde noorder Crommelaen buijten de
Cleijne Houtpoort genaemt Het huijs ter Cleeff … ten westen 't gemeen Laentje ...”
Noorder Krommelaan – Gemene Laan(tje)/Laantje/Gang 24-12-1686, 21-12-1689, 24-12-1689,
22-11-1692, 31-01-1699
Noorder Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort/aan/over de Baan –
Dwarslaantje/Gang/Gemene Laantje/Laantje (o.a.)26-03-1681: “een thuijn … staende ende
leggende jnde noorder Crommelaen … “, 08-04-1684: “een huijs metten Erve staende & leggende
opde hoeck vande noorder Crommelaen buijten de Cleijne Houtpoort ...”, 23-12-1684: “een Thuijn
met de Huijsinge … gelegen buijten de cleijne houtpoort inde noorder Crommelaen sijn uijtgang
hebbende over de baen ...”, 03-03-1685: “een welbeplante Thuijn … Gelegen buijten de Cleijne
Houtpoort in een dwers laentge, uijtcomende inde noorder Crom= melaen aende baen ...”, 09-031689: “een welbeplante thuijn mette Huijsinge daer op staande, gelegen buijten de Cleijne
Houtpoort inde noorder Crommelaen Haer uijtsicht hebbende over de baen ...”, 14-05-1689: “Een
Huijs metten Erve staende & leggende inde noorder Crommelaen buijten de Cleijne Houtpoort
genaemt het huijs ter Cleeff ...”, 20-05-1690: “een Huijsje metten Erve staande & leggende buijten
de Cleijne Houtpoort inde noorder Crommelaen … uijtco mende opde Cleijne Houtwegh, staende
aende noortsijde van deselve laen, belent aende suijtsijde de Crommelaen ten westen 't Vrouwe
laentge ...”, 30-08-1690: “Een Huijs metten erve … staen(de) ende leggende inde
noorderCrommelaen … achterstreckende aende Stads baen ...”. 20-12-1695: “Een Huijs met den
erve, staande & leggende buijten de Cleijne Houtpoort in sekere laantje, uijtcomende in de noorder
Cromme: laan ...”, 14-08-1697: “een huijs metten erve .. staende & leggende buijten de Cleijne
Houtpoort … in de noorder Crommelaen …”, 12-10-1697: “een Huijs metten erve in de noorder
Crommelaen in een laantje aldaar uijtcomende … ten westen 't gemeene laantje ...”, 05-11-1697:
“de Helfte vande grond van een thuijn gele= gen buijten de Cleijne Houtpoort in een Dwarslaantje
uijtcomendce in de noorder Crommelaen aende baen ...”, 11-11-1698: “een thuijntje … leggende in
de noorder Crommelaen buijten de Cleyne Houtpoort … belent aende eene sijde t gemeene Laantje
...”, 14-08-1700: “de Helfte vande Grond van een thuijn gelegen buijten de Cleijne Houtpoort, in
een Dwarslaantje, uijtcomende inde noorder Crommelaen, aande baan ...”, 18-06-1709: “een thuijn
… staende en leggende in sekere gangh, in de noorderCrommelaen buijten de Cleijnne Houtpoort
...”, 14-06-1710: “Een huijs metten erve staende ende Leggende tusschen de noorder & Suijder
Crommelaen buijten de Cleijne Houtpoort ...”, 09-07-1710: “De grond van een thuijn leggen de
buijten de Cleijne Houtpoort in de noorderCrom melaan op de Cleijne houtwegh, uijtcomende opde
Baan … aende andere sij de seker Laantje, achterstreckende aende voorn Cromme laen ...”02-031715: “een huijs met den erve staande & leggende in de noorder Crommelaen in een laantje aldaer
uijtcomende … ten westen 't gemeene Laantje ...”,
17-03-1722: “de helft vande grond van een thuijn leggende in Een dwars Laentje uytcomende inde
NoorderCrommelaen sijn uytsigt hebbende opde baen ...”
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Noorder- of Eerste Krommelaan 18-05-1714: “twee huijsen met den erve, staande ende leggende
in de noorder ofte eerste Crommelaan [noorder Cromme laan] ...”
Eerste of Noorder Kromme Laan – Kleine Houtweg buiten de Kleine Houtpoort – Laantje 1804-1766: “Waer. 6961. … een Huijs en erve Staande en gelegen … in de eerste of Noorder
Crommelaan uijtkomende op de kleijne Houtweg buijten de kleijne Houtpoort … ten Noorden
zeker Laantje aan deze Huijzen behoo= =rende ...”
Noorderlaan buiten de Kleine Houtpoort 06-08-1681: “een thuijn … leggende buijten de Cleijne
houtpoort inde noorderlaen ...”, 07-12-1685: “seecker erff, gelegen inde noorderlaen buijten de
Cleijne houtpoort ...”
Noorder Schoolsteeg (zie ook: Wijdeplaats)
Noorder Schoolsteeg – Gang 02-12-1744: “Een Huys of Camer genaamt Liefde Boven AL met
nog een Huysje daar nevens uytkomende inde gang deser huysinge staande en leg gende in de
Noorder schoolsteeg … agterstreckende aande Huysinge van de Zuyder schoolsteeg ...”
Wijde Plaats – Noorder Schoolsteeg 09-03-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende
inde noorder Schoolsteegh opde wijde plaets get: no: 1 belent ten westen de herberg vande
Rhijnstroom … achterstreckende aent St: barberengasthuijs ...”, 25-05-1729: “een huys metten erve,
Staende & leggende in de noorder Schoolsteeg, opde wijde plaets ...”
Poort genaamd Noorwegen – Tweede Nieuwe Gracht (zie ook: PB) 24-12-1706: “een PackHuijs
… staende ende leggende inde St. Jansstraet genaemt Noor wegen opde Hoeck vande tweede
nieuwegraft … nogh Drie grote schone nieuwe Packhuijsen … oock met een vrijen en eijgen in
ende uijtgangh soo opde eerste als opde tweede Nieuwe graft mede genaamt Noorwegen … door de
Poort ofte gangh … tot inde voorsz tweede Nieuwe graft … “, 31-03-1740: “Een huijs met een
thuijn … staande ende leggende opde tweede nieuwe Gragt … met een vryen Uytgangh inde Poort
ge = naamd Noorweegen ...”, 31-05-1741: “Een Pakhuys metten Erve staande ende leggende in een
Poort genaamt noorweegen uytkoo= mende opde tweede nieuwegragt ...”, 21-10-1747: “Een Huijs
… staande ende leggende op de tweede Nieuwe Gragt … met een vrijen Uijtgangh in de Poort
genaamt Noorwegen ...”, 26-07-1763: “B Vak 6761 no: 2. … een Huijs of twee Kamers met
derzelver erven, Staande en gelegen aan de oostzijde van de Poort genaamd Noorwegen,
uijtkomende op de Tweede Nieuwe Graft tusschen de Jansweg en Vriesche Varkenmarkt ...”, 30-071763: “B Vak 6762 No: 2 + … een Huijs en erve Staande en gelegen op de tweede Nieuwe graft …
ten Oosten de Poort, genaamd Noorwegen ...”, 17-04-1764: B: Vak 6761 No: 2 … Een Huijs of
Twee Kamers met derzelver erven staande en geleegen aan de oostzijde van de Poort genaamd
Noorwegen, uijtkomende op de Tweede Nieuwe Graft tusschen de Jansweg en vriesche varken
markt ...”, 26-01-1765: “B.V. 6762. No: 1. 6766. … op de twede Nieuwe Graft … in de Poort
Noorwegen … “
Noorwegespoort zie: w.i.
Klyn Houtstraat O lie baans poort zie: w.i.
De Oliemolen – Burgwal – Gang/Poort 09-06-1708: “Twee Huijsen met hare erven staende ende
leggende opde Burgwal daerde olimolen uijthangh en het ander in de poort daer naest ...”, “Een
pakhuys en een Camer daer onder staende & leggende in een gang naest de olimolen uijtcomende
opde burgwal, belent ten oosten 't anthonis gasthuys ...”, 15-11-1710: “een packhuys en een Camer
daer onder Staende ende leggende in een gangh naest de olymolen uytcomende op de Burgwal
belent ten oosten t Anthonis gasthuys … “, 14-01-1711: “een huijs met den erve, staende ende
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leggende in een gang van de Olijmolen uijtcomende opde Burgwal ...”, 06-08-1712: “Een
Branderije genaamt de Olij molen en een Camer daer nevens, staende & leggende in een gangh
vande olijmolen, uijtcomende opde Burgwal ...”, 21-02-1720: “een branderije met een Camer en
koe stal daer annex … staende Ende Leggende in een gangh vande Olijmolen uijtco mende op de
Burgwal … achterstreckende aen 't St. antonis gasthuijs ...” (F), 08-07-1744: “J 4854 … Een
Pakhuys metten Erve met twee Koorn solders daar boven staande & leggende op de Burgwal by de
branderye de olymolen met een Kamer daar agter syn Uytgang hebbende in de poort naast het selve
Pakhuys ...”
De Oliemolen – Nieuwesteeg – Burgwal 19-06-1688: “Een huijs metten erve staande & leggende
inde Nieuwesteeg opde burgwal … achterstreckende tegens d' olijmolen ...”
Oliemolen 04-05-1717, 08-06-1717, 14-02-1719 zie: Burg- of Nieuwesteeg
De Gewezen Oliemolen – Burg- of Nieuwesteeg 25-08-1740: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde Burg ofte Nieuwe steeg … agterstreckende aande geweesene olymolen ...”
De Oliemolen – Nieuwesteeg op de Burgwal 16-05-1687: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde Nieuwesteeg opde burgwal … achterstreckende tegens de olij molen ...”
Oliemolenplaats 13-05-1723 zie: Burg- of Nieuwesteeg
Oliemolensplaats – Nieuwsteeg – Burgwal P&S: Olijmolens- plaats= (Nieuwsteeg- Burgwal) 1723blz: 62 –
Oliemolenspoort – Nieuwesteeg – Burgwal Ex
Oliemolenspoort – Nieuwesteeg op de Burgwal 13-10-1745: “Een Huys met den Erve staande &
leggende inde nieuwe steeg uyt komende op de Burgwal … agterstrec kende aen de olymolens
poort ...”, 08-01-1755: “J. 4826 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Nieuwesteeg, uijtkomende op de Burgwal … achterstreckende aen de oliemolenspoort ...”
[doorgehaald]
Oliemolenspoort – Raamsteeg op de Burgwal 11-04-1761: “J 4790 … een Huijs en erve staende
ende gelegen in de Raem steeg, uijtkomende op de Burgwal … achterstreckende aen de Huijzen van
de olie = = molens poort ...”
Oliemolenspoort – Raamstraat op de Burgwal 14-05-1740: “Een huys met den Erve staande
ende leggende inde Raamstraat uytkomende opde Burgwal … agter strekkende aande huijsen vande
Olij= molenspoort ...”
Oliemolenspoort – Stadsvest (bij de Koolsteeg) Ex
Oliemolenspoort – Stadsvest tussen de Raam- en Nieuwestegen 03-05-1719: “een huijs metten
erve, staande & leggende aende Stads vesten tusschen de raam & nieuwestegen van outs genaemt d'
olimolens poort … achterstreckende aen(de) spaerpots poort ...”, 05-12-1724: “een huijs met den
erve, staande Ende Leggende aande Stads Vesten, tusschen de Raem & nieuwe stege, van outs
genaemt d' Olij molen Poort … achterstreeckende aende Spaerpotspoort ...” (F)
Oliemolenspoort – Stadsvest bij de Schalkwijkerpoort tussen de Raamsteeg en Nieuwesteeg
28-01-1733: “een huys metten erve Staende en Leggende aen deser Stadts veste by de
Schalkwykerpoort tusschen de Raemsteeg en Nieuwe steeg in de olymolens poort ...”
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Oliemolenspoort – Vest bij de Schalkwijkerpoort Ex
Oliemolenspoort – Raamsteeg – Burgwal 25-03-1755: “J 4790. … een Huijs met den erve
staende en leggende in de Raem steeg uijtkomende op de Burgwal … achter= = strekkende aen de
huijzen van de olie molenspoort ...”, 14-03-1759: “J 4790 … een Huijs en erve staende ende
leggende in de Raemsteeg uijtkomende op de Burgwal … achterstreckende aen de huijzen van de
oliemolenspoort ...”, 28-04-1764: “J 4790 + … een Huijs en erve Staande en gelegen in de
Raamsteeg, uijtkomende op de Burgwal … achter= = Streckende aan de Huijzen van de
oliemolenspoort ...”
Brouwerij van de Oliepot 02-11-1697 zie: Poort van de Branderij van de Boog – Voorkamp
Brouwerij van de Oliepot 12-01-1695 zie: Brouwerij van de Boog – Voorkamp – Poort
Brouwerij van de Oliepot – Voorkamp – Gangetje 18-01-1683: “Een paerde stalleken metten
Erve, ge= staen & gelegen in seecker gangetie, achter de brouwerije vande olijpot sijnen uijtgangh
Hebbende inde voorcamp ...”
Oliepotspoort zie: PB
Olieslagersgang – Grote Houtstraat bij de Nieuwesteeg 15-11-1727: “een Camer of Huijsje
metten erve, Staende & Leggende in sekere gangh genaemt de olijslagers gangh uytcomende inde
grootehout straet by de nieuwe steegh ...” (F)
Olieslagersgang – Sint Teunisstraat 23-05-1719: “drie kamers met den erve staande & Leggende
in de St= teunis straat neffens den anderen … & d' olislagers gangh ten suyden ...”
Glazenmakerspoort – Sint Antoniestraat – Olieslagersgang – Gang of Poort 16-05-1720: “een
huys met den erve off drie kamers werdende tegenwoordig in Vier partyen bewoont Staande &
Leggende in de glasemakers poort in de St= Antonij straet … en de olijslagers gangh … ten
noorden de gang offte poort ...” (F)
Olieslagersgang of -poort – Sint Antoniestraat/Burgwal 06-05-1716: “Drie Camers met den
erve, staande & leggende neffens den anderen in de St: anthonijstraet in een poort … Hebbende de
voorsz Camers Haer in & uijtgang doorde voorsz poort tot in de gemelte St antonijstraet … & d'
olislagers gang ofte poort … tot in de burg wal ...”, 26-07-1718: “drie Camers met den Erve,
staande ende Leggende neffens den anderen in de St: anthonij straet, in een Poort … & d' olislagers
gang ofte Poort ...”
Kaasboersgang vanouds Olieslagersgang nu Gruttersgang – Grote Houtstraat bij of bezuiden
de Nieuwesteeg “S 2026 … een huijs met den erve Staande en geleegen aan de Noordzijde van de
Kaasboersgang zo die vanouds zo is genaamd ook van ouds genaamd de olijslagersgang en nu de
gruttersgang uijtkomende in de groote Houtstraat bij of bezuijden de Nieuwe = Steeg ...”, 11-011766: “S: 2027.+ Idem, 11-12-1762, 11-10-1766 zie: Kaasboersgang
Olieslagerslaan/Geldelozepad – Wagenweg buiten de Grote Houtpoort 04-08-1707: “de grond
van een thuijn leggende aende Wagenwegh buijten de grote Houtpoort opde Hoek vande
olijslagerslaan … belent ten Suijden 't gelde lose pat ...”
Olieslagerspoort zie: K&T
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Brouwerij van de Olifant – Achterstraat/Kopbotersteeg 10-06-1684: “Een Huijs metten Erve
staende & leggende inde Achterstraet achter de brouwerije vande Oliphand … ten noorden de kop
boter stege ...”
Olifantspoort – Achterstraat over de Wijdesteeg (zie ook: K&T) 27-01-1753: “L. 5205. … Een
Huijs met den Erve staande ende leggende in de Agterstraat over de wydesteeg, zijnde een
Broodbakkerij, belent ten oosten de oliphantspoort ...”
Olifantssteeg – Achterstraat 16-07[06]-1684: “een Camer metten Erve staende ende leggende inde
olifantssteeg inde achterstraet Achter de brouwerije vanden olijfant … Achterstreckende aen het
bierhuijs van den oliphant ...”, 04-05-1718: “een Halve Camer metten erve staande & leggende in
de oliphants steeg uijtcomende in de achterstraet … ten suijden d' oliphants Tuijn ...”
Wijde- of Olifantssteeg – Achter- of Dijkstraat 03-06-1702: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de achter ofte dijkstraet tegens over de wijde ofte oliphants steegh van outs genaamt
rottedam, sijnde voor desen geweest een bierhuijs vande gewesene brouwerije vande oliphant,
beneffens een stallingh, staande in de blekersgangh … met de huijsinge van(de) oliphants thuijn ...”
(F)
Olifantstuin 15-10-1692 zie: Beeksteeg – Gang
Olifantstuin – Achterstraat/Beeksteeg (zie ook: PB) 29-01-1692: “de helfte van een stal metten
erve voor desen geweest sijnde een gedeelte vande affgebrande mouterije, staande ende leggende
inde achterstraet belent aande noortsijde de Olijfants Thuijn … ten westen de achterstraet ten oosten
de beecqsteegh, ten Suijden de poort ...”, 17-04-1693: “een Huijs met een Camertge metten Erve &
een thuijn daer achter … staande ende leggende inde achter straet, belent aendenoordsijde de
Oliphants Thuijn ...”, 18-05-1695: “een Huijs met den erve, staande & leggende inde beecksteegh,
met 2 Camers met den erve daer achter aen, die apart verhuijrt werden … ten noorden … & d'
oliphants thuijn ...”, 03-06-1702 zie: Wijde- of Olifantssteeg – Achter- of Dijkstraat, 22-06-1712:
“Een huijs metten erve en een stal daer nevens staande ende leggende in de achterstraet, sijnde een
grutterye genaemd rotterdam … aende oost sijde de oliphants thuijn, ten suijden de blekers gangh
daerinne desen huijse een vrijen uijgangh & osingdrop heeft ...”, 19-09-1716: “een Pakhuijs &
Erve, gelegen in 't Ossen Hooftsteegje … ten zuijden de muur vande Oliphants tuijn ...”, 04-051718 zie: Olifantssteeg, 02-06-1725: “een Huys metten erve staande & Leggende in de beeksteeg
… ten westen d' oliphantstuijn achterstreckende in de ossehooftsteegh met een uijt gangh in deselve
steegh ...”, -1730: “Een huijs met den erve, staande & leggende in de beeksteegh bijde burgwal …
ten westen de Oliphants Thuijn, achterstreckende aande Ossenhooft steegh ...”, 26-06-1739: “Een
huijs met den Erve staande ende leggende inde Beeksteegh, by de burgwal … ten westen de
oliphants thuijn, agterstrekkende aande ossenhoofdsteeg ...”, 19-08-1741: “Een Huys metten Erve
staande ende leggende inde Agter straat op de hoek van de olyphantsthuyn … aan de andere Zyde
de Roomse Kerk ...”, 19-12-1743: “L 5203 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde
agterstraat opde hoek vande Oliphants thuijn … ten noord oosten de Roomse Kerk ...”, 04-05-1751:
“L. 52096. … Een Huijs met den Erve en een stal daar nevens, staande ende leggende in de
agterstraat, synde een grutterije genaamt Rotterdam … aan de oostzijde de oliphants thuijn, ten
zuijden de Blekersgang … Met nog een huijsje daar agter aan komende, staande in de Blekerspoort
...”, 12-11-1726, 05-05-1740, 19-02-1749, 02-05-1759, 07-07-1759 zie: Nieuwe Plaats of Gang –
Beeksteeg, 26-01-1704, 01-05-1706, 23-05-1714, 22-04-1717 zie: Blekerspoort – Achterstraat,
19-12-1705 zie: Blekersgang – Achterstraat
Olifantstuin – Achterstraat/Beeksteeg – Poort/Gang 25-06-1687: “een ledigh Erff van een
affgebrande mouterije staende ende leggende inde Achterstraet belent aende noortsijde de olijfants
Thuijn … ten westen de achterstraet ten oosten de beecksteegh, ten suijden de poort ...”, 26-05250

1690: “een huijs metten erve staende ende leggende inde beecksteegh, belent aende eene sijde de
oliphants thuijn, aende andere sij de gangh … “
Herberg de Olifantstuin – Beeksteeg – Gang 15-11-1720: “twee Camers met hare erve staande &
Leggende in de Beeksteegh in sekere gangh werdende in twee partyen bewoond … ten oosten de
herbergh de olifants thuyn ...”
Olifantstuinsteeg – Achterstraat 12-07-1694 zie: Lou Bitter- of Ossenhoofdsteeg – Achter- of
Dijkstraat, 01-02-1729: “een Huijs metten erve, Staende en de Leggende in de Aghterstraet opde
hoek van de olyfantsthuijn= steeg ...”, 11-04-1732: “een huys metten erve, staende ende Leggende
in de Aghterstraet op de hoek vande olyfantsthuynsteeg ...”
Agterstraat olyphanstuin zie: w.i.
Oliphariuspoort – Kraaienhorstergracht 09-04-1715: “een huys met den erve Staende &
Leggende in een gangh uytcoomende op de Craijenhorstergragt werdende in twee partijen bewoont,
belent ten suyden de huijsen in de olipharius Poort ...” (F), 09-04-1715: “een huijs met den erve
staende & Leggende in een gangh uijtcoomende op de Craijenhorstergraght werdende in twee
Parthijen bewoont, belent ten Zuijden de huijsen in de oliphariuspoort ...”
Oliphariuspoort – Kraaienhorstergracht P&S: Oliphariuspoort Kraaijenhorster= gracht ?) 9 april
1715Olterspoort – Lange Begijnenstraat 14-05-1734: “vier Camers metten Erve staende ende
leggende inde Olterspoort uytcomende inde lange bagynestraet ...” (F)
Omval 30-05-1722 zie: Bregtenpoort of Omval – Groot Heiligland
Omvalspoort – Klein Heiligland 07-03-1736: “Een huijs met den Erve staende ende leggende op
het kleyn heylige Land … agterstrekken de aande Omvals-poort ...”
Heylig land omvals poort zue: w.i.
Omvalspoort – Lange Molensteeg (in de Nieuwe Vergroting) (zie ook: PB) 13-08-1749: “Nog
een Huijs en vier Kamers ofte Wooningen met haare Erven staande en de leggende in de lange
moolesteeg in de nieuwe vergrooting genaamt de Omvalspoort ...”
Omvalspoort – Lange Molensteeg – Jans- en Kruisweg 28-09-1765: “NV 6211 NV 6212 … Nog
een Huijs en vier kamers of wooningen met haare erven, staande en gelegen in de Lange Molesteeg
die mede uijtkomt op de Jans- en Kruijs-weg … genaamd de Omvalspoort … “
Omvalspoort – Molensteeg 25-04-1703: “twee Huijsen met Hare Erven staande ende leggende in
de molensteegh en drie Huijsen daer achter staande & leggende inde omvals poort … aende
oostsijde 't suijderhoffje ...” (F)
Ooievaarsgang – Grote Houtstraat/Oude Gracht bij het Verwulft 01-08-1720: “een Huijs
metten erve, staande & leggende in de grote Houtstraet, tusschen de Peuselaersteegh en het verwulft
Hebbende een achter uijtgangh en ook een waterlosinge doorde gemene gangh van outs genaemt de
oijevaers gangh, uijtcomende opde oude gragt ...” (F), 04-05-1726: “Een Huijs met den erve staande
ende leggende in de grote Houtstraet bij het verwulft Hebbende Een achter uijtgangh en ook Een
Waterlosing, door de gemene gangh van outs genaamt d' oijevaers gangh, uijtcomende opde oude
gragt … “ (F), 03-05-1729: “een huys metten Erve staande en leggende in de Groote houtstraat by
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het Verwulft hebbende een agter uytgang en ook een Waterlosing door de gemeene gang van ouds
genaamt de ojevaars gang uytkomende op de oude Gragt ...”, 28-04-1736: “Een huijs metten Erve,
staene ende leggende inde Groote houtstraet, tussen de peuselaer steegh en het verwulft hebbende
een agter uytgangh en ook een waterlosingh door de gemene gangh van outs genaemt de Ojevaers
gangh uytkomende opde oude gragt ...”, 01-05-1754: “V 4009 … een Huijs met den Erve staende
ende leggende in de groote Houtstraat bij 't verwulft … hebbende een agter uijt= =gang en ook een
waterloop door de gemeene gang van ouds genaemt de oijevaers gang uijtkomende op de Oude
gragt ...”, 23-05-1760: “V 4009. … een Huijs en Erve, staende en gelegen in de groote Houtstraat
aen de Oostzijde, tusschen het verwulft en de Peuzelaersteeg, hebbende een achter uijtgang en ook
een Waterloop door de gemene gang van ouds genaemd de Ojevaersgang, uijtkomende op de oude
graft ...”, 02-05-1764: “V 4008 + … een Huijs en erve Staande & gelegen in de Groote Houtstraat
over het verwulft … achterstreckende aan de oijevaarsgang, uijtkomende op de oude graft, waar in
dit Huijs een vrije uijtgang heeft ...”, 23-05-1765: “V: 4009 … een Huijs en erve, Staande en
geleegen in de Groote Houtstraat aan de oostzyde, tusschen het verwulft en de Peuselaarsteeg,
hebbende een achter uijtgang en ook een waterloop door de gemeene gang van ouds genaamd de
ojevaarsgang, uijtkomende op de oude Graft ...”, 17-09-1766: “V 4009. … Nog een Huijs met den
erve Staande en gelegen aan de oostzijde van de Groote Houtstraat tusschen de Oude graft en de
Peuzelaarsteeg … hebbende dit perceel een achter uijtgang en ook een waterloop door de gemeene
gang van ouds genaamd de ojevaarsgang, uijtkomende op de oude graft ...”, 17-12-1766
[doorgehaald “ … abusive = = lyk gestelt dus alhier geroyeert”]: V 4009 … een Huys en Erve in de
Groote Houtstraat aan de oostzyde, tusschen het Verwulft en Peuselaarsteeg met een uyt gang door
de gemeene gang genaamt de ojevaars gang uytkomende op de Oude gragt ...”, 17-12-1766: “V
4009. … een Huijs en erve Staande & gelegen in de groote Houtstraat aan de oostzijde, tusschen het
verwulft en de Peuzelaarsteeg, hebbende een achter uijtgang en ook een Waterloop door de
gemeene gang, van ouds genaamd de Oijevaarsgang, uijtkomende op de oude graft … “
Het Oosterse Kerkhof 13-02-1685, 04-03-1690 zie: Houttuinsteeg – Burgwal
(Brouwerij) de Oranjeboom zie: Bakkumsteeg; (zie ook: PB), 01-10-1735 zie: Zijltuin –
Stadsvest en Bakkumsteeg, 05-10-1763 zie: Grutterspoort – Burgwal
De Oranjeboom – Stadsvest bij de Zijlpoort – Gemene Gang 22-12-1683: “een huijs metten
Erve staende & leggende aende Stadts veste tusschen de Sijlpoort & d' orangie boom belent ten
noorden de gemene gangh ...”
Brouwerij van de Oranjeboom in de Nieuwe Zijltuin – Stadsvest en Bakkumsteeg 22-02-1676:
“een kamer metten Erve staende & gelegen achter de Brouwerije vande orange Boom inde nieuwe
Zijlthuijn uijtcomende aen deser stadts vesten en Baccumsteegh ...”
Mouterij de Oranjeboom 26-05-1762 zie: Witwerkerspoort – Burgwal Oz – Poort
Oranjeboomsgang – Bakkumsteeg 22-03-1704: “een Huijs met den Erve, staande Ende leggende
in de baccumsteegh op de Hoeck vande Orange booms gangh ...” (F)
Oranjeboomslaan – Brouwersvaart (zie ook: PB-Ov) 08-03-1681: “een Thuijn … staende &
gelegen opde brouwersvaert buijten de Sijlpoort … ten westen d' orangieboomslaen ...”, 22-041683: “... Leggende buijte de Sijlpoort inde orangie booms Laen...”, 07-06-1684: “... leggende op't
eijnde vande orange booms laen opde brouwers vaert buijten de Sijlpoort ...”, 08-09-1690: “een
thuijn … leggende opde brouwers vaert opde hoek vande orange booms laan ...”
Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat (over het Proveniershuis) 27-02-1715: “een huijs met den
Erve, staande & leggende in de ossen hoofts poort uijtcomende in de grote Houtstraet [ossen hoofs
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poort inde gr: Houtst] … “, 05-05-1725: “een huijsje met den erve, staande & leggende in de grote
houtstraet, in sekere gang Genaemt de Ossenhooftspoort, uijtcomende over't vergrote
Proveniershuys [ossenhoofts portie gr: Houtst] ...”
Moyers- of Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat 07-11-1722: “Een kamer metten Erve, staande
Ende Leggende in sekere Poort, uijtcomende in de Grote houtstraet, genaemt de moyerspoort of
Ossenhooftspoort [in Een poort in de grote – Houtst(raet)] ...” (F)
Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat over Proveniershuis P&S: Ossenhoofdspoort (Gr Houtstraat)
over Proveniershuis 27 Febr. 1715Ossenhoofdsteeg – Achterstraat – Vrije Uitgang 24-05-1726: “een Huys metten erve Staende &
Leggende in de Aghterstraat op de hoek van de ossehooftsteeg, die aende eene sijde belent is, met
een vrye uytgang in de ossehooftsteeg ...”
Lou Bitter- of Ossenhoofdsteeg – Achter- of Dijkstraat 12-07-1694: “Een Huijs met den erve,
staande & leggende inde Achter ofte dijckstraet, opde Hoeck vande lou bitter ofte Ossenhooft stege
… Hebbende desen Huijsen twee uijtgangen in de selve ossen Hooftsteegh & dan nogh een uijtgang
inde oliphant thuijnsteegh ...” (F)
Ossenaarsteeg(je)/Ossenhoofdsteeg(je) zie: PB-Ov
't Ossenhoofd – Klerksteeg of Krom – Steeg of Poort 08-04-1682: “een Huijs metten Erve
staende & leggende int beste vande Clercksteegh ofte Crom daer 't ossenhooft uijthangt … den
Stege ofte poort van de heer Burgermr: ijsbrant Schattrer & poulus Claesz … “
Ossenhoofdspoort – Grote Houtstraat (over het Proveniershuis) (zie ook: PB) 14-05-1723: “een
Huijs metten Erve staende ende Leggende inde Ossenhoofts poort uytcomende inde groote hout
straet ...”, 02-05-1725: een Camer met den erve staande & Leggende inde ossehooftspoort,
uijtcomende in de grote houtstraet ...”, 19-05-1733: “Vier huysjes of Camers met hunne Erven
Staande & leggende in de Groote Houtstraat over het Proveniershuuys in een gang genaamt de
ossenhoofts poort, Staande drie van de selve aen de Zuydzyde naast malkanderen … ende vierde
Woning of Camer Staande aen de Noordzyde van de plaats ...”, 23-07-1733: “een huysje metten
erve, Staende en Leggende in de Grootehoutstraet in sekere gang, genaemt de ossenhooftspoort,
uytkomende over 't vergrote Proveniershuys ...”, 06-05-1749: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in de groote houtstraat aande oostzijde, schuijn over 't Proveniershuijs, belent ten
Zuijden de ossenhooftspoort ...”, 15-09-1753: “S. 2187. Een Huijs en Erve staende ende leggende
aen de Noordzijde van de ossenhoofdspoort, uijtkomende in de groote houtstraat over het vergroote
Proveniers huijs ...”, 17-08-1754: “S 2186 een Huijs en erve staende en leggende in de
ossenhoofdspoort uijtkomende in de groote houtstraet over 't vergrote Proveniershuijs ...”, 09-011760 S 2180. S 2182 … een Huijs met den erve, staende en leggende in de groote hout straat over
het vergroote Proveniershuijs … Nog vier Huijsjes of kamers met hunne erven, staende en gelegen
in de groote houtstraet over het voornoemde Proveniershuijs, in een gang genaemd de
ossenhoofdspoort, staende drie van dezelven aen de zuijdzijde naest malkanderen … En de vierde
wooning of kamer staende aen de noordzijde van de plaats ...”, 26-02-1761: “S 2187 … een Huijs
met den erve staende en gelegen aen de Noordzijde van de ossenhoofds= = poort, uijtkomende in de
groote houtstraet over 't Prove = =niers huijs ...”
Mooi- of Ossenhoofdspoort- Grote Houtstraat over 't Proveniershuis 26-04-1752: “S. 2185. …
Een Huijs met den Erve staande & leggende in de Mooij of ossenhoofts poort uijtkomende in de
groote Houtstraet over 't Proveniershuijs ...Actum den 26e: April 1752”(F) 28/06/2019 12:31
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Lauke Botersteegje – Ossenhoofdsteegje 26-05-1688: “Een Huijsje metten erve staande &
gelegen in 't ossenhooftsteegje uijtComende opde burgwal & inde achterstraat … Achterstreckende
aen't lauke boter steegje ...”
Lou Bitter- of Ossenhoofdsteeg – Achter- of Dijkstraat 12-07-1694: “Een Huijs met den erve,
staande & leggende inde Achter ofte dijckstraet, opde Hoeck vande lou bitter ofte Ossenhooft stege
… Hebbende desen Huijsen twee uijtgangen in de selve ossen Hooftsteegh & dan nogh een uijtgang
inde oliphant thuijnsteegh ...” (F)
Ossenhoofdsteegje – Burgwal 23-05-1698: “een Huijs metten erve t welk in 2 partijen werd
bewoond Staande & leggende opde burgwal opde hoek van't ossenhooftsteegje belent ten noorden
Het voorsz steegje ...”
Ossenhoofdsteegje – Lauke Botersteegje 30-08-1695: “een Huijsje met den erve staande &
leggende in 't ossenhooftsteegjen uijtcomende op de burgwal & in de achterstraet …
achterstreckende aan't Lauke boter steegje ...” (F)
Ossenhoofd- of Burgwalsteegje – Burgwal – Vrije Poort 09-01-1675: “seeckere Camer ofte
Huijsge metten erve en vrije poort daer besijden staende ende gelegen in het ossen Hooft ofte
Burgwall steegje uytcomende opde Burgwall [Ossen Hooft ofte Burgh wall steechje] ...”, 04-051731: “een Camer ofte huysinge metten erve, ende vrye poort daer besyden, Staende ende gelegen
in het ossenhooft ofte Burgwal Steeghje uytkomende op de burgwal ...”
Ossenhoofd- of Burgwalsteegje – Burgwal en Achterstraat – Vrije Poort 15-03-1758: “L 5195
… Een Kamer ofte Huysing met den Erve ende vrye poort daer bezyden staande ende leggende inde
ossenhoofd-steegje of Burgwal steegje, uytkomende op de Burgwal en Agterstraat ...”
Groot houtst de ossemanspoort zie: w.i.
Ossenmarkt Ex zie ook:
Ossenmarkt (zie ook: Breeplaats, Bruijningshofje, Korte Zaksteeg, Lange Zaksteeg, Het
Zakje)
Ossenmarkt (zie ook: PB)
Osseweiersteeg(je) – Scheepmakersdijk Ex
Osseweier(s)steeg(je) – Scheepmakersdijk/Spaarne 31-07-1675: “een huijs metten erve staende
& leggende opden scheepmakers dijck int osseweijers steegie … “, 27-11-1675: “een huijs metten
erve staende & leggende Jnde osseweijer steegh uijt & ingaende op 't Spaerne, ofte scheepmaeckers
Dijck … ten noorden de gemeene steegh … “, 06-04-1686: “een huijs metten erve, staende ende
leggende inde osseweyers steegh … Achter uijtcomende aent schietspoelsteegje ...”, 04-05-1686:
“twee Camers metten Erve met een plaets & somerhuijs daerbij staende & leggende vooraen inde
osseweijerssteegh, uijtcomende opde scheepmakers dijck ...”, 02-08-1687: “een kamer metten Erve
staende Ende gelegen in sekere gang ofte steegh genaemt het ossewaijerssteegje uijtcomende op't
voorsz spaerne [in sekere gang ofte steeg ge naemt Het osseweijerssteeg je uijtcomende op 't voorsz
Spaerne] … “, 17-12-1689: “Een huijs metten erve gelegen inde osseweijersteegh uijtcomende opde
scheepmakers dijck [osseweijers steegh uijtcomende opde Scheepmakers dijk] … “, 03-09-1692:
“een Huijs metten erve staande & leggende inde osseweijersteeg uijt ende ingaande op het Spaarne
ofte scheepmakersdijk … ten noorden de gemeene steegh ...”, 01-10-1692: “een Huijs metten erve
staende ende leggende inde osseweijersteegh uijtcomende op Scheepmakers dijck … streckende
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achter tot inde Schietspoelsteegh ...”, 11-10-1692: “een huysie metten erve Jnde osseweijersteegh
… achter streckende met een uytgangh jn de schiet spoelsteegh ...”, 29-04-1693: “een Huijs metten
Erve, staande ende leggende inde osseweijersteegh uijtcomende opde Scheepmakers dijck ...”, 0306-1699: “een Huijs metten erve, staande & leggende in sekere gangh ofte osseweijerssteegh,
uijtcomende op de Scheepmakersdijck … achterstreckende aen't Schiet spoelsteegje ...”, 20-041701: “een huijs met een Camer daer achter, staende & leggende inde osseweijersteegh …
achteruijtcomende met de voorsz Camer aen't schietspoelsteegje ...”, 16-06-1703: “een huijs metten
erve staande & leggende in 't osseweijersteegje op Scheepmakers dijk ...”, 22-03-1704: “een huijs
metten erve, staende ende leggen(de) in de osseweijersteegh ...”, 07-03-1705: “Een huijs met den
Erve, staande ende leggende inde osseweijersteegh opde Scheepmakers dijk … achterstreckende
aen 't Schietspoelsteegje ...”, 23-04-1711: “een huijs metten erve, staande ende Leggende opde
Scheepmakers dijk opde Hoek vande osseweijersteegh belent aen de eene sijde de voorsz
osseweijersteegh ...”, 13-06-1711: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
osseweijersteegh, uijt en ingaende van het Spaerne ...”, 01-10-1712: 'een huijs metten Erve, staande
& leggende in de Osseweijer steegh uijt en ingaande vant Spaerne ofte de Scheepmakersdijk ...”,
10-01-1714: “Een huijsje met den erve, staande ende leggende in de Osseweijersteegh …
achterstreckende met een uijtgangh in de schietspoelsteegh ...”, 18-06-1715: “een Huijs metten Erve
staende & leggende inde osseweijer steegh uijtComende opde scheepmaeckersdyck ...”, 26-031717: “een huijs met den Erve, staande Ende Leggende op de Scheepmakers dijk opde Hoek van de
osseweijersteegh ...”, “een Camer met den erve, staande & leggende in de osseweijersteeg,
uijtcomende opde Scheepma kers dijk … achterstreckende aen 't Schietspoelsteegje ...”, 15-051717: “een huijs met den erve staande en de leggende in de osseweijersteegh uijtcomende opde
scheepmakersdijk … achterstreckende aen t schietspoelsteegje ...”, 20-12-1721: “een huijs met den
erve, met een groot bleekveld ofte Thuyntje daar aan staande ende Leggende in de osse
weijersteegh opde Scheepmaekers dijk ...”, 19-12-1724: “een huijs met den erve, staande &
Leggende in de Osseweyersteegh, uijt & in gaande van't Spaerne ofte de Scheepmakersdijk ...”, 0111-1726: “Een huijs met den erve, staande ende leggende in de osseweijersteegh, uijtcomende opde
scheepmakers dijk … achter streckende aen 't schietspoelsteegje ...”, 25-01-1727: “een huys metten
erve, staende & leggende inde osseweyersteegh, uytcomende op de Scheepmakers= dyk … aghter
streckende aen't Schietspoelsteeghje ...”, 05-08-1730: “een huys metten Erve met een Caemer daar
agter Staande ende Leggende inde osseweyersteegh … agterstreckende aande Schiet = Spoelsteegh
...”, 07-04-1736: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde ossewyderssteegh uyt en in
gaende op het spaerne ofte de scheepmakers- dyk … agterstrekkende aande huysen int muijsenhol
...”, “Een huijs metten Erve staende ende leggende als vooren … agterstrekkende aant Muysen hol
...”, 02-02-1752: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in het ossewijders steegje
uijtkomende op de scheepmakersdijk bij de Dijkstraat … agterstreckende aan de schietspoelsteegh
...”, 15-03-1754: “Z. 5958 Z. 5959. … Een Huijs en Erve staende en de leggende in de
ossewijersteeg uijtkomende op de scheepmakersdijk … achter= =strekkende aen de
schietspoelsteeg Nog een Huijs en Erve staende en leggende in de ossewijersteeg ...”, 23-01-1756:
“Z 5966 ...een Huijs met den erve staende ende leggende in de ossewijersteeg, uijtkomende op de
scheepmakers dijk … achterstreckende aen de huijzen in 't Muijzenhol ...”, 18-11-1762: “Z 5963
5964 … Twee Huijzen nevens malkanderen, met hunne erven, staande en gelegen in de
ossewijersteeg die uijtkomt op de scheepmakersdijk … ten Noorden de schietspoelsteeg ...”, “Z
5955 … een Huijs met den erve, staande & gelegen in de schietspoelsteeg die uijtkomt op de
scheepmakersdijk ...”, 14-05-1763: “Z 5965 … een Huijs met den erve staande en gelegen aan 't
eijnde van de ossewijer steeg, uijtkomende op de scheepmakersdijk ...”, “Z 5966 … een Huijs met
den erve staande en gelegen in de ossewijersteeg, uijtkomende op de Scheepmakersdijk …
achterstreckende aan de Huijzen in 't Muijzenhol … Nog een Huijs en erve Staande en gelegen
mede in de ossewyer steeg voor = =noemd … achterstreckende aan 't Muijzenhol ...”
Osseweiersteeg – Gemene Steeg 27-11-1675, 03-09-1692
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Osseweierssteeg – Scheepmakersdijk P&S: Osseweijerssteeg (Scheepmakersdijk 26 Juli 1719 –
Gerrit den Otter 13-05-1713 zie: Burgwal bij de Hagebrug – Vrije Poort
Burgwal – Gang van den Otter 08-05-1697: “een huijs met den erve, staande ende leggende opde
burgwal, belent ten oosten d' erffgen: van Erasmus den otter … & aande gang vande voorn: de otter
...”
Otterspoort – Beeksteeg (zie ook: PB) 29-05-1685: “een Camer metten erve staende ende
leggende inde otters poort inde beecksteeg van outs geteeckent met no: 8 ...”, 14-05-1687: “een
huijs metten Erve staende ende leggende inde beecksteeg, werdende in 2 partijen bewoont … ten
westen de otters: poort ...”, 04-02-1688: een huijs metten Erve staende & leggende inde beeckstraet
uijtcomen(de) opde burgwal, belent aende eene sijde den otterspoort ...”, 17-05-1690: “een huijs
metten erve staande & leggende inde otterspoort inde beecksteegh, belent ten westen de gemeene
plaats … met een bruijckwaer doorde poort ...”, 12-06-1697: “een huijs metten erve, staande &
leggende inde otterspoort in de beecqsteegh, belent ten westen de gemeene plaets, met een
bruijkwaer doorde voorsz poort ...”, 27-05-1702: “Een huijs metten erve, staande ende leggende in
de beecqsteegh belent ten oosten de otterspoort ...”, 16-05-1711: “een huijs met den erve, staende
ende Leggende in de Beecksteegh, belent ten oosten de Otters poort ...”, 27-04-1719: “een Camer
metten Erve staende & leggende inde otters poort uijtComende inde Beecksteegh ...”, 06-05-1721:
“een Camer met den erve staande & leggende in de otters poort uytkomende in de Beeksteeg ...”,
“een Camer met den erve staande & Leggende als voren in de otters poort getekent No= 2 ...”, 1105-1726: “een huijs metten erve, staande & leggende aende oostsijde vande Beeksteegh … ten
westen de Otters poort ...”, 11-03-1738: “Een kamer metten Erve staende ende leggende inde
otterspoort uijt komende inde beeksteegh ...”, 04-02-1740: “Een huys metten Erve staande ende
Leggende inde Beek= steeg uytkomende inde hagelstraat, opde hoek vande otterspoort ...”, 01-041744: “L 5297 … Een kamer metten Erve staande en leggende in de Otters= poort uytkomende inde
Beeksteegh ...”, “L 5297 … Een kamer metten Erve staande en leggende inde Otterspoort
uytkomende inde Beeksteeg ...”, 08-04-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende op
de Burgwal met een Uijtgang inde otterspoort bij de beeksteegh ...”, 22-10-1760 zie: Groenepoort
– Beeksteeg, 17-11-1763: “L 5296 … een Huijs of Kamer met den erve, Staande en gelegen in de
Otterspoort, uijtkomende in de Beeksteeg ...”, “L 5299 … een Huijs of Kamer met den erve Staande
en gelegen in de Otterspoort uijtkomende in de Beeksteeg ...”, 13-09-1764: “L 5298. … een Kamer
met den erve Staande en gelegen in de Otters poort uijtkomende in de Beeksteeg ...”
Otterspoort – Beeksteeg P&S: Otterspoort (Beeksteeg) 16 Mei 1711 blz: 37-, Otterspoort
uitkomende in de (Beeksteeg) 27 bapril 1719Otterspoort – Lange Begijnenstraat 09-12-1692: “vijff Camers metten erve gestaan & gelegen
inde Lange begijnest(raet) in de otterspoort ...”, 17-06-1705: “een Camer met den Erve, staende &
leggende inde Otterspoort uijt comende in de Lange bagijnest(raet) [otters poort uijtco mende inde
lange bagijnestraet] althans get: met no. 2. sijnde een gedeelte van 5 Camers aenden anderen
gelegen in deselve poort ...”, 05-05-1722: “vier Camers werdende geen apart bewoont staende &
Leggende inde otterspoort uytcoomende inde Lange bagynestraet ...” (F), 29-09-1736: “Een Groot
Huys metten Erve staende ende Leggende in de Jansstraet … met een uyt gang inde otterspoort,
uytkomende inde lange Be – gijnestraet ...”, “vier Camers metten Erven Staende ende leggende inde
otterspoort uytko- mende inde Lange Bagynestraet ...”, 08-05-1743: “D 1193 … vier kamers met
ten Erve staande ende leggende inde Otters poort uytkomende inde Lange Bagyne str: ...”
Otterspoort – Lange Begijnenstraat P&S: “Otterspoort” (L Begijnestraat) 1733 blz: 153. vo=
Jan Otterspoort – Kraaienhorstergracht/Witte Herensteeg 27-05-1755: “B. 368. … een Huijs
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met den erve staende ende leggende op de Kraeijenhorstergraft … ten noorden de Jan Otterspoort
… achterstreckende aen de huijzen in de Witte Heeresteeg ...”
Ottersteeg – Spaarnwouderstraat 13-12-1681: “een huijs metden erve staende & leggende inde
Sparwouderstraet opde hoeck vande otterstege … achter streckende aende Brouwerije vande Son
...”
Otter(s)steegje – Scheepmakersdijk bij de Sint Nicolaasbrug 02-05-1679: “seeckere huijsinge
metten Erve staende ende leggende opden scheepmakersdijck bij de Ste= Nicolaes Brugge voor
desen geweest de Brouwerije vande Son & jegenwoordig geap proprieert tot een Glas huijs, belent
het Otter steegje aende suijtsijde het Wielmakers off Boeresteegje onder desen huijse gaende aende
noort sijde ...”
Ottersteeg bij de (Sint) Nicolaasbrug 21-05-1685: “een Huijs metten erve staende & leggende
opde hoeck vande otterstege bijde St: Nicolaesbrugge [opde Hoeck van(de) ottersteeg bij de Ste
Nicolaes brug] ...”, 24-10-1699: “een huijs metten erve, staande ende leggende in de Ottersteegh
bijde Nicolaesbrugh ...”
Ottersteeg bij de Sint Nicolaasbrug P&S: Ottersteeg (b/d st Nicolaasbrug) 24 oct 1699 blz: 84 vo=
Otter- of Koralensteeg 12-10-1685: “een Camer metten erve staende Ende leggende inde Otter
ofte Coralesteegh ...”
Otter- of Kralensteeg – Korte Scheepsmaersdijk bij de Sint Nicolaasbrug 03-05-1692: “een
huijs metten erve staende ende leggende opde Corte scheepma= kersdijck, belent de Ste: Nicolaes
brugge & den otter ofte cralesteegh ...”
Otter- of Koralen/Kralensteeg – Korte Scheepmakersdijk/Spaarne/Spaarnwouderstraat 2406-1698: “een huijs metten erve staende & leggende in de otter ofte Coralesteeg ...”, 10-04-1710:
“een huijs metten erve, staende en leggende in de sparwouderst(raet) opde Hoek vande otter ofte
Cralesteeg, daerde vergulde Son uijthangt … achterstreckende aende huysinge van(de) gewesene
Brouwerije de Son ...”, 13-06-1722: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de
Sparwouderstraet op de Hoek vande Otter ofte Cralesteegh, daerde vergulde Son uijthangt …
achterstreckende aende gewesene brouwerij de Son ...” (F), 07-03-1760: “J. 4492 J 4493. … een
Huijs en erve waer inne de Broodbakkerij en Neeringe veele Jaren is gedaen staande & gelegen aen
't Spaarne op de korte scheepmakersdijk, aan de Noordzijde de otter of Corale = = steeg … Nog een
Huijs en erve, staande & gelegen mede aen het spaerne op de korte scheepmakers dijk, belend aen
de zuijdzijde de Bakkerspoort, aen de noordzijde het voorgaende perceel zijnde het hoekhuijs van
de otter of Koralesteeg ...”, 24-02-1764: “J 4492 … een Huijs en erve (zijnde van ouds geweest een
Broodbakkerij) Staande en gelegen aan het spaarne op de korte scheepma= =kersdijk … aan de
Noordzijde de otter of Koraalesteeg ...”
Oud Bakenes zie: PB-Ov
Oude Doelstraat (zie ook: K&T) en: Gang van Hercules Moens – Oude Doelstraat aan de
Stadsvest 02-01-1640
Oude Doel- of Raamstraat (zie ook: Moormanspoort, Munnikenpoort,)
Oude Doelstraat of Raamstraat – Gang 17-04-1677 zie: Gang van de Wagenmakerstuin, 1304-1697: “een huijs metten erve getekent geweest no: 3 uijtcomende door sekere gangh tot in de
oude doelstraat ofte raamstraet in welcke gangh desen huijse een vrijen uijtgang & waterlosinge
257

hebben sal, tot in de oude doel ofte raamstraet voorsz … ten noorden de gang vande Wagemakers
thuijn, achterstreckende aende voorsz Wage= makers thuijn … “ (F)
Oude Doel- of Raamstraat Wz bij de Nieuwe of Lange Doelstraat – Gang of Poort 22-02-1764:
“T 2557. … Een Huys en Erve staande en leggende in zekere gang of Poort, uijtkomende in de oude
Doel of Raamstraat aan de west zijde by de Nieuwe of Lange Doelstraat … Achterstrekkende aan
de huijzen in de Laakestraat ...”, 23-04-1765: “T: 2557 … een Huijs en Erve, staande en geleegen in
zeekere gang of Poort, uijtkomende in de oude Doel of Raamstraat aan de Westzijde bij de Nieuwe
of Lange Doelstraat … agterstrekkende aan de Huijzen in de Lakestraat ...”
Oude Doel- of Raamstraat – Poort 08-05-1697: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
Oude doel ofte raamstraet … & sekere poort daerinne desen huijse een vrije bruijckwaer Heeft met
een waterlosinge tot in de lakenstraet ...”
Oude Doel- of Raamstraat Wz bij de Nieuwe of Lange Doelstraat – Poort 30-05-1760 T 2558.
… een Huijs en erve staende en gelegen aen de westzyde van de oude Doel of Raemstraat bij de
Nieuwe of Lange Doelstraat op de hoek van zekere poort ...”
Oude Doel- of Raamstraat tegenover de Geusestraat – Gemene Poort 07-11-1726: “Een Huijs
in de oude Doel ofte raamstraet tegen over de geusestraet... achterstreckende aande gemene poort,
alwaer dit huijs een vrijen uijtgang heeft ...”
Nieuwe Molensteeg hoek Oude Doelstraat 04-05-1689: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde oude doelst(raet) opde hoek vande nieuwe molesteegh ...”
Oude Gracht (zie ook: Bikkelespoort, Het Bonte Kalf, Helliuspoort, Poort van 't Kalf,
Klommenpoort, Ooievaarspoort, Pottenbakkersgang/Pottenbakkerspoort, Sangerspoort,
Gang (of Poort) van de Schrijvende Engel, Sint Catharinapoort, Zangerspoort)
Oude Gracht – Gang 10-03-1691 zie: Beek – Oude Gracht
Oudegracht (zie ook: PB)
Oudegracht bij de Jacobijnebrug – Eigen Steeg of Gang 05-06-1694: “een huijs met den erve
staende & leggende opde oude graft bij de Jacobijne brugh met een eijgen stege ofte gang daer be:
sijden ...”
Oudegracht Zz tussen Groot en Klein Heiligland 14-05-1693: “Een Huijs metten erve, staande
ende leggende opde Suijtsijde vande oude graft tusschen het groot & 't Cleijn Heijlige land genaamt
de Wijngaert rank uijtcomende met een poord tot op Het voorn Cleijn Heijlige land als= mede Een
Camer die apart verhuijrt wert, Hebbende sijn uijtgangh in deselve poorte ...”
Oudegracht Nz bij de Grote Houtstraat – Poort 12-05-1735: “Een huys metten Erve staande &
leggende aande noordzyde vande oudegragt by de Groote Houtstraat met een Verwerye daar agter
… ten westen seekere poort ...”
Het Bonte Kalf – Oudegracht bij de Jacobijnebrug/de Beek 15-02-1729: “een huys metten erve
Staende ende leggende in Seekere gang ofte poort, uytcomende opde Oude Gragt by de
Jacobynebrugh, naest het bonte Calff … agterstreckende aande Beek ...”
Oudegracht tussen de Jacobijnebrug/-straat en Beek – Gang of Poort 01-02-1742: “V 4272 …
Een Huys metten Erve staande & leggende op de oudegragt tus sen de Jacobynestraat en beek …
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ten Zuyden de eygen gang of Poort ...”, “V 4270 … Een Huys metten Erve staande & leggende in
seekere poort of gemeene plaats uytkomende op de oude gragt by de Jacobynebrug ...”, “V 4272 …
Een Huys metten Erve staande & leggende op de oudegragt tussen de Jacobynestraat & Beek … ten
Zuyden de eygen gang of poort ...”, 08-01-1744: “V 4265 … Een Huys metten Erve staande &
leggende inde Jacobynestraat het derde huys van de Jacobynebrug … streckende voor van de straat
tot agter tegens seeker plaatsje of poortje uytkomende in de gang uytkomende opde oude gragt door
welk plaatsje poortje en gang dit Perceel voor altoos een vryen uytgang heeft tot opde oude gragt
...”, 13-06-1760: “V 4270 . … een Huijs en erve, staende & gelegen in zekere poort of gemeene
plaats, uijtkomende op de oude graft bij de Jacobijne brug … achterstreckende aen de Beek ...”
Jacobijnestraat bij de Jacobijnebrug – Plaats of Poortje 24-01-1753: “V. 4265. … Een Huijs
met den erve staande ende leggende in de Jacobijne straet bij de Jacobijnebrug … agterstreckende
tegens zeekere Plaats of poortje, uijtkomende in de gang, die weder uijtkomt op de Oude gragt, door
welke plaats of poort en gang dit huijs een uijtgang heeft ...”, 12-09-1766: “V. 4265 . … een Huijs
met den erve Staande & gelegen in de Jacobijne straat, bij de Jacobijne brug … achterstreckende
tegens zekere plaats of poortje uijtkomende in de gang die weder uijtkomt op de oude graft, door
welke plaats of poort en gang dit Huijs een uijtgang heeft ...”
Oudegracht bij de Jacobijnebrug/de Beek – Poort of Gemene Plaats 25-08-1761: “V 4270 …
een Huijs met den erve staende en gelegen in zekere poort of gemeene plaats, uijtkomende op de
oude graft bij de Jacobyne brug … achterstrekkende aen de Beek ...”
Jacobijnestraat bij de Oudegracht – Gemene Plaats 20-11-1751: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de Jacobijnestraet bij de oude gragt Met nog Een Nieuw Pakhuijs agter het
voorschreve Huijs en uijtkomende over een gemeene Plaats door een breede gang tot op de Oude
gragt naast het bonte Kalf … Agterstreckende aan de Beek ...”
Oudegracht bij de Koningsbrug – Gang 04-09-1677: “een huijs metten erve staende ende
leggende op den oude gracht bij Coninghsbregh … aen(de) andere sijde seeckere gangh ...”
Oudegracht tussen de Raaks en de Zijlbrug – Eigen Gang 04-05-1712: “Een huys met den erve,
staende ende leggende in een eijgen gang uijtcomende opd' oude graft tusschen de raax & de
Sijlbrug, van outs genaemt de vergulde Colom … ten westen de Loijhal ...”
Oudegracht bij de Schagchelbrug – Poort 03-06-1711: “een huijs met den erve, staende ende
leggende op de oude graft bij de Schachelbrugh … ten westen de poort van Jan Buijssant ...”
Oudegracht bij 't Verwulft – Gang/Poort 30-05-1676: “een huijs metten erve staende & leggende
opde oudegraft bijt verwulft jnde gangh toecomende Gerrit gerritsz de Sanger roedrager deser stadt,
belent ten westen deselve Gangh ende de Sanger voornt … achterstreckende aende Huysinge vande
peuselaersteegh ...”, 20-10-1677: “een huys metten erve staende & leggende opde oude graft tegen
over de brouwerije vanden Engel bij 't verwulft belent ten oosten gerrit de sanger met sijn poort
naest de huijsinge vant Lant van beloften ten westen de poort van Hendrick Zegersz vander sprangh
...”
Oudegracht Oz over de Zuiderstraat – Eigen Gang/Gang of Poort 16-01-1765: “V 4220 … een
Huijs met den erve, Staande en gelegen aan de oost zijde van de oude graft over de Zuijderstraat,
belend aan de Zuijdzijde van de eijgen gang ...”, 07-02-1765: “V 4219 … een Huijs met den erve
Staande & gelegen aan de oostzijde van de oude graft over de Zuijderstraat, belend aan de
zuijdzijde de gang of poort van 't Huijs van de Jongvrouwen Heshuijsen ...”
Oude Smalle Gracht Oz bij de Zijlbrug – Gang 18-04-1765: “B 182. … een Huijs en erve,
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Staande & gelegen aan de oostzijde vande oude smalle graft bij de Zijlbrug … aan de Noordzijde de
gang ...”
Oudegracht bij de Zijlbrug – Gemene Gang 23-12-1698: “Een huijs met den erve staande ende
leggende opde oude graft bijde Sijlbrug, belent ten noorden de gemeene gangh ...”
Oude Hortus Medicus – Kraaienhorsterstraat 31-08-1741: “Een Huys metten Erve met een
Camer daar agter staande & leggende inde Crayenhorsterstraat inde Nieuwe Vergrooting deser stad
geteekent met No 11 … Agterstreckende aen de oude Hortus medicus ...”
Oude Keizer(s)straat (zie ook: PB)
Oude Keizerstraat – Gang 12-04-1718 zie: Kavelotesteeg
Oude Keizerstraat – Poortje Ex
Oude Keizerstraat – Poort 04-02-1727: “een Huys metten erve, staende & Leggende in de oude
Keyserstraet met een Camer daer annex die apart verhuurt wert … ten westen de poort, in welke
poort den Coper van deesen huyse gemeenschap heeft tot de pomp en regenbak ...”
Oude Keizerstraat – Gemene Poort 11-12-1675: “een huijs metten erve staende & leggende inde
oude keijserstraet met een vrije uijtgangh inde gemene poort ...”, 25-01-1676: “een huijs metten
erve staende & leggende Jnde oude keijserstraet met een vrije uytgangh jnde gemene poort ...”
Oude Keizerstraat – Gang/Plaats 16-04-1755: “W 3060 … een Huijs met den Erve staende en
leggende in de oude Kijzerstraet, belend aen de eene zijde zekere gang … achterstrekkende aen
zekere plaets ...”
Oude Keizerstraat – Gang/Gemene Plaats 15-12-1714: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende in de oude Keijserstraat, belent aande eene zijde sekere gangh … achterstreckende aan
sekere gemeene plaets ...”
Oude Keizerstraat – Poortje 27-11-1706: “Een Huijs met den Erve, staende ende leggende in de
oude keijser straet in een poortje ...”
Oude Keizerstraat bij de Voldersgracht – Poort of Gang/Gang 07-02-1761: “W 3058 + … een
Huijs of Kamer met zijn erve staende en gelegen in zekere poort of gang, uijtkomende in de Oude
Kijzerstraet bij de Volders =graft … aen de Westzijde zekere gang ...”
Stadsvest tussen de Oude en Nieuwe Keizerstraat – Gang/Poort 11-03-1684: “Een Huijs metten
erve staende & leggende aen dese Stadts vesten tusschen d' oude & nieuwe keijserstraet …
achterstrec kende tegens seeckere gang ...”, 12-10-1754: “W 31111. een Huijs met den Erve staende
en de leggende aen dezer stads veste tusschen de oude en nieuwe Kijzerstraet, belend ten zuijden
zekere poort ...”
Stadsvest tussen de Oude en Nieuwe Keizerstraat – Gang of Poort 06-08-1754: “W 3112 … een
Huijs of Kamer met den Erve staende ende leggende in zekere gang of poort uijtko= =mende aen
dezer stads veste tusschen de oude en Nieuwe Kijzerstraet ...”
Nieuwe Kerkhofstraat hoek Oude Kerkhofstraat 07-05-1726: “een Huijs metten Erve staande
ende Leggende in de nieuwe kerkhofstraet, opde hoek vande oude kerk hofstraet ...”
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Oude Kerkhofstraat – Burgwal/Nieuwe Kerkhofstraat 14-05-1707: “een huijs metten Erve
staende ende leggende in de oude kerckhoffstraet uijtcomende opde Burgwal ...”, 29-01-1756: “een
Huijs met den erve staende ende leggende aen de zuijdzijde van de Oude Kerkhofstraet, uijtko = =
mende op de Burgwal en in de nieuwe Kerkhofstraet ...”
Oude Korte Rozenstraat zie: PB-Ov
Vestesteeg bij de Oude Kruispoort 17-05-1681: “een huijs metten Erve staende ende leggende
jnde veste steegh bijde Oude Cruijspoort ...”
Oude Kruisstraat zie: PB-Ov
Oude Kruisstraat hoek Lange Margarethastraat 24-04-1686: “derde part in een een huijs metten
erve staende & leggende inde oude Cruijs straet opde Hoeck vande lange margrietest(raet) [oude X
st(raet) opde Hoeck van(de) lange margriete straet] … “
Oude Manhuispoort – Klein Heiligland Ex
Oude Manhuispoort zie: PB
Oude Manhuispoort – Klein Heiligland 28-04-1722: “Een huijs met den erve staande ende
Leggende op't kleijn Heijlig Land, over de oude Manhuijs poort ...”, 11-04-1727: “een Huijs metten
erve Staende & Leggende op't Kleyn Heyligh Land, over de oude manhuijspoort … agterstreckende
aen de wagemakers Poort ...” (F)
Poort met de Tuin van 't Oude Manhuis – Klein Heiligland over 't Mennonieten Weeshuis 1404-1762: “B 1784 … een Huijs met den erve staande en gelegen op 't Kleijn Hijlig land over 't Men
= =noniete Weeshuijs, belend ten Zuijden de poort met de Tuijn van 't oude Man huijs ...”
Oude Manhuispoort – Stadsvest tussen Groot en Klein Heiligland 29-01-1737: “Een huijs met
den Erve staende ende leggende indce oude Mannenhuijspoort uijtkomende aan deser stadts veste
tusschen het Groot en kleyn heylig -Landt … agterstrekken de aende steenepoort ...”
Oude Manhuispoort zie: Koren- of Oude Manhuispoort – Stadsvest tussen Groot en Klein
Heiligland
Oude Molensteeg Ex zie ook:
Oude Molensteeg – Spaarnwouderstraat (zie ook: Molenhofje)
Oude Molensteeg – Gangetje Ex
Oude Molensteeg – Poort 18-12-1725: “Een Huijs metten erve, staende ende leggende in de oude
molensteegh … achter streckende aen sekere Poort daer in desen huysen mede een uijtgang Heeft
...”
Oude Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Poort 15-08-1765: “J 4581. … een Huijs met den erve
Staande en gelegen in de Oude Molesteeg die uijtkomt in de Sparwouderstraat, op de hoek van
zekere poort ...”, 25-01-1766: “J: 4581 … Een Huijs met den Erve staande en geleegen in de oude
Molensteeg die uijtkomt in de Sparwouderstraat, op de hoek van zeekere Poort, die aan de
Noordzijde belend is, waar in dit huijs een vrijen uijtgang heeft ...”
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Oude Molensteeg bij de Kamp – Steegje 06-01-1674: “een Huijs Metten erve staende & leggende
jn de Oude molensteech bij de Camp … ten Zuijden seecker steechie, daer jnne desen coper een
Bruijckwaer heeft ...”
Oude Molensteeg – Voorkamp – Steegje 23-04-1693: “Een huijs metten erve, staende & leggende
inde Oude molesteegh bij de voorCamp … ten suijden seecker steegje ...”
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg Ex (zie ook: PB-Ov)
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg (zie ook: Waterrottentuin)
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg Oz uitkomende in het Kampersteegje 02-03-1765: “N. 5464
… een Huijs en Erve staande en geleegen aan de oostzijde van de oude Molen of Rozemarijn steeg
uijtkomende in het Kamper steegje ...”, “N: 5460 … een Huijs en Erve staande en geleegen aan de
oost zijde van de oude Molen of Rosemarijn steeg, uytkomende in het Kamper steegje …
agterstrekkende aan de Huijzen van de voorkamp ...”
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg tussen de Voor- en Achterkamp – Gang 04-01-1681: “een
huijs metten Erve uijtcomende jn seeckere gangh uijtcomende jnde oude moolen ofte
rosemarijnsteeg tusschende voor & achterCamp … noch een huijs metten Erve staende & leggende
jn seeckere gangh uijtcomende aende Stads vesten tusschen de voor ende achterCamp belent ten
suijden seeckere Gangh … “, 28-04-1685: “een Huijs metten erve staende Ende leggende in
seeckere gang uijtcomende inde oude molensteeg ofte rosemarijnsteegh tusschen de voor &
achtercamp ...”, “een Huijs metten erve staende ende leggende inde oude molesteeg Jnde kamp
neffens Het voorgaende ...”, 08-05-1715: “een huijs met den erve, staende & leggende in sekere
gang uijtcomende in de oude molen ofte rose marijnsteeg tusschen de voor & achter Camp ...”
Oude Molen- of Rozemarijnsteeg tussen de Voor- en Achterkamp P&S: de oude Molen= of Rosen
Marijn steeg tusschen de Voor en achterkamp 30 Sept. 1719Oude Molensteeg – Poort 19-01-1692: “een huijsje metten erve staende ende leggende inde oude
molensteegh in sekere poort ...”
Oude Molensteeg – Spaarnwouderstraat – Gang of Poort 23-07-1727: “een Huys met den erve
staende en Leggende in seekere gangh, ofte poort uijtcomende in de oude molensteegh, welke
molensteegh is uytcomende inde sparwouderstraet ...”, “een Huys metten erve staende & Leggende
in Seekere gangh ofte poort, uytcomende in de oude molen steegh welke molen steegh is
uijtcomen(de) inde sparwouderstraet ...”
Oude Molensteegje – Stadsvest 19-08-1690: “een Huijs metten erve staende & leggende in't oude
molensteegje aen deser Stads vesten uijtcomende ...”, 28-07-1694: “een huijs met den erve staende
ende leggende in 't oude molensteegje uijtcomende aen deser Stads vesten ...”
Oude Ossenmarkt (zie ook: 't Zakje)
Oude Ossenmarkt nu de Nieuwe Botermarkt/Nieuwe Ossenmarkt 18-07-1685: “een Huijs
metten erve staende ende leggende opde oude osse- nu de Nieuwe boter marct, belent ten westen
het Hoffge van bruijning [opde oude osse nu de nieuwe ossemarckt] ...”
Oude Ossenmarkt nu de Botermarkt/of Nieuwe Botermarkt 15-06-1689: “Een Huijs metten
erve sijnde van outs geweest een vermaerde & neringhrijcke Herberge genaemt de osseCop staende
& leggende aende noortsijde op 't beste & in't midden van de oude osse ofte nieuwe botermarct …
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“, 28-02-1693: “Een Huijs metten erve staande ende leggende opde Oude ossemarkt nu de
botermarct van outs & nogh heden genaamt het bruijne paert ...”
Oude Ossenmarkt (zie ook: Lange Zaksteeg)
Oude Raamsteeg – Nieuwe Kerksplein 13-05-1676: “een huijs metten erve staende & leggende
Jnde oude raemstege … achterstreckende aent pleyn vande nieuwe kerck ...”
Oude Raam- of Doelstraat Oz/Sint Annenstraat 05-06-1720 zie: Jan Hasseltspoort
De Oude Ramen nu genaamd de Bereiderstraat – Stadsvest 21-12-1686: “Een Huijs metten erve
staende ende leggende inde Oude raemen in't affgesteecke block nu genaemt de bereijderstraet van
outs geteeckent met de letter B: … achterstreckende aende Stads vesten ...”
Oude Rozenstraat zie: PB-Ov
Oude Rozenstraat – Gemene Gang 18-06-1707: “een huijs metten Erve, staende ende leggende in
de oude roosestraet … & de gemene gangh waerinne desen Coper een vrijen uijtgangh heeft ...”
Oude Rozenstraat – Jansweg – Poort 26-09-1764: “BV 6651 … een Huys met den erve staande
en geleegen in de oude Rozestraat, uijtkomende op de Jansweg … belend aan de eene Zyde Zeekere
poort ...”
Oude Ruiterstraat zie: PB-Ov
Oude Ruiterstraat Nz – Gemene Gang 30-05-1699: “Een huijs metten erve … staande ende
leggende inde nieuwe Vergrotinge aande noordsijde vande Oude ruijterstraet … met een gemeene
gangh ...”
Oude Ruiterstraat – Poort Ex
Oude of Korte Ruiterstraat (– Jansweg) 11-02-1763: “een Huys en erve, staande en gelegen aan
de Zuijd zijde van de Oude of korte Ruijterstraat ...”, 21-06-1764: “B. V. 6619. … Een Huijs en
Erve staande en gelegen aan de zuijd zijde van Oude of korte Ruijter straat ...”, 31-08-1765: “BV:
6629 + … een Huijs en Erve Staande en geleegen aan de Zuijdzijde van de oude of korte
Ruijterstraat … uytkomende op de Jansweg van ouds geteekend No= 4 ...”
Oude of Korte Ruiterstraat – Jansweg – Gemene Gang 01-02-1766: “B V. 6611.+ … een Huijs
met den erve Staande ende gelegen in de oude of korte Ruijterstraat die uijtkomt op de Jansweg …
met een gemeene gang daar bezijden ...”
Oude Spaarnwouderstraat schuin over de Sleutelstraat – Gemene Gang of Poort op een Grote
Gemene Plaats : “een welbetimmerde Camer metten Erve staende & leggende in seeckere gemeene
gangh ofte poort op een grote gemene plaets responderende & uijtcomende inde oude sparwouder
straet schuijns tegen over de sleutelstraet getekent met no: 3 … nogh een Camer metten Erve
staende & leggende in deselve gemene gangh ofte poort alsvoren getekent met no: 4. … ten Suijden
seeckere poort ofte gangh respon derende inde molesteegh … “, 07-09-1686: “een huijs metten
Erve staende & leggende inde oude sparwouderst(raet) schuijns tegen over de Sleutelstraet
werdende in 2 partijen be= Woont … ten westen seeckere gemeene gangh ofte poort
achterstreckende aen sekere gemene plaets … dan nog een Camer ende een lootse daer tegens aen
staende ende leggende in seeckere gemeene gangh ofte poort op een groote gemeene plaets
responderende en uijtComende inde oude Sparwouderstraet schuijns tegenover de sleutelstraet … “
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Oude Visserstuin – Hagestraat 28-12-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde
hagel= straet genaemt de oude vissers-thuijn … agterstrekkende aende Groene poort, uyt komende
inde Beeksteegh ...”
Oude Weeshuis – Poort zie: PB
Oud Haarlem – Spaarne buitenom hoek Biggesteeg 06-05-1698: “een huijs metten erve, staande
& leggende op het Spaarne buijten om op out haerlem opde Hoek vande biggesteegh, Hebbende een
vrijen uijtgang in deselve steeg [Out Haerlem op't Spaerne] ...”
Oud Haarlemmerstraatje – (Gewezen) Stadsvest bij de Amsterdamse Waterpoort 16-09-1722:
“een Huijs met den erve, staande & Leggende in t out Haerlemmerstraetje [Haerlemmer straetje]
uijtcomende aende gewesene Stads vesten bij de amsterdamse waterpoort ...” (F)
Overzet(je) – Brouwersvaart zie: PB-Ov
Overzetje – Brouwersvaart P&S: “Overzetje” (Brouwersvaart)
Spaarne bij de Leidse Waterpoort – Gang 27-09-1687: “Een thuijn … leggende in seeckere
gangh uijt Comende aent Spaerne, bij de leijtsche waterpoort tusschen de boom & 't paert inde
wiegh ...”
Paarlaarsteeg (o.a.) 02-02-1715: “een huijs met den Erve, staande Ende leggende inde
Paarlesteegh [paerlest] … “
Paarlaarsteeg bij de Grote Houtstraat – Poort 05-05-1685: “een Huijs metten Erve, staende ende
leggende in't beste vande grote Houtstraet, opde hoeck van(de) paerlesteeg … belent is ten noorden
met een poorte uijtgaende indeselve steeg ...”
Pakkerspoort – Korte Houtstraat (zie ook: PB) 27-04-1706: “een Camer met den Erve staende &
leggende in de Packerspoort uijtcomende inde Corte houtstraet … achterstreckende tegen de
Huijsingh in de Hanepoort ...”, 21-02-1710: “twee Camers onder een dak, staande ende leggende in
de Pac: kerspoort uijtcomende in de Corte Houtstraet [Packers Poort Corte hofst(raet)] ...”
Pakkerspoort – Kleine Houtstraat P&S: Packerspoort (Kl Houtstraat) 21 Febr. 1710Pakkerspoort – Korte Houtstraat P&S: Pakkerspoort (Korte Houtstraat) 27 april 1706 blz: 6 –
Pakkerspoort – Korte Zijlstraat 09-05-1731, 09-03-1751 zie: Misdak- of Pakkerspoort – Korte
Zijlstraat
Pakkerspoort – Sint Jansstraat bij de Ceciliasteeg 07-11-1692: “een Huijs en erve gelegen in een
poort uijtcomende jnde St. Jans straet voornt genaempt de Packers poort … aen d' andre syde de
Cecilien steegh ...”
Panaalspoort – Kraaienhorstergracht Ex
Panaalspoort – Kraaienhorstergracht/Witte Herensteeg (zie ook: PB) 03-05-1684: “een huijs
metten Erve staende & leggende inde Witte Heeresteeg … achter= streckende … & pannaels poort
...”, 16-02-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende inde Tempelpoort uijt comende opde
Craijenhorstergraft Hebbende een vrijen uijtgangh inde pan – aelspoort ...” (F), 14-06-1687: “twee
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Huijsjens met hare erven staende & gelegen aenden anderen opde Craijenhorstergraft, hebbeb(de)
de voorsz achterhuijsingr een vrije uijtgangh inde panaelspoort … “, 12-05-1694: “een huijs met
den Erve, staende & leggende opde Craijenhorstergraft opde hoek vande pan aelspoort, belent ten
suijden deselve poort … Hebbende desen huijse een vrije uijtgang inde voorsz panaelspoort ...”,
“een Camer met den erve, staende ende leggende inde pan aelspoort uijtcomende opde
Craijenhorstergraft get: no: 1 ...”, “ … een Camer met den erve, staende ende leg= gende inde pan
aelspoort, uijtcomende opde Craijenhorstergraft get: no: 2 ...”, “2 Camers met den erve staende &
leggende inde pan aels poort … sijnde de voorsz Camers getekent met no: 3 & 4 ...”, “ … inde pan
aels poort uijtcomende opde Craijenhorstergraft get: no: 5 ...”, 04-05-1695: “een huijs met den erve,
staende & leggende in de Witte Heeresteegh over't Comanshoffje … achterstreckende aende
Huijsinge vande pan aelspoort ...”, 05-05-1700: “Een huijs metten erve, staande ende leggende opde
Craijenhorstergraft opde hoek vande panaelspoort … met een vrijen uijtgangh in de voorsz poort
...”, 27-01-1703: “een Camer metten erve, staande & leggende opde Craijenhorstergragt inde Pan
aalspoort ...”, 24-05-1703: “een Huijs metten erve staende en Leggende opde Crayenhorster graft
opde hoeck vande panaels poort met een woningh daer achter die apart verhuyrt wert ...”, 17-041706: “een Camer metten Erve staande ende leggende opde Craijenhorstergraft in de Pan aalspoort
...”, 31-12-1707: “een Huijs metten erve, staande ende leggende in de Pan aels poort, uijtcomende
op de Craijenhorster graft belent ten oosten Het Cleermakers gilt ten westen de huijsinge van de
witte Heeresteegh ...”, 25-06-1715: “twee Huijsjes met den erve, staande ende leggende aenden
andere aende westsijde vande Craijenhorstergraft en in de pan aals poort, hebbende het achterhuijs
een vrije uijtgang in de Panaelspoort ...”, 22-01-1718: “een Huijs met den erve staende & Leggende
jn de pan aels poort, uytComende op de Craijenhorster grafft, hebbende in de selve poort een vrije
uijtgang ...”, 21-09-1718: “een Camer met den Erve staande ende Leggende in de Pan aals poort
opde Craijenhorstergraft ...”, 09-12-1722: “de Helfte van een Camer met den erve, staande &
Leggende inde Panaals Poort … get met no: 3. belent aan no: 2 en 5, ten suijden de Poort ...”, 0212-1729: “een huys metten erve, Staende ende Leggende op de Craeijenhorstergragt op de hoek
vande Pan – aalspoort ...”, 10-05-1735: “een huys metten erve, staande en Leggende inde Witte
heeresteegh over het Komans hofje … aghterstrejkende aande huysen in de Panaalspoort ...”, 22-121735: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde panaelspoort uytkomende aande west
syde vande Craijenhorstergragt ...”, 27-04-1737: “Een huijs metten Erve staande en leggende inde
Witte Heeresteegh … agterstrekkende aande pan = aalspoort ...”, 29-03-1740: “Een kamer metten
Erve staande ende leggende inde pan aalspoort uyt komende opde Crayen horstergragt ...”, 31-011756: “B 371. … een Huys en erve staende ende leggende in de Pan-aelspoort, uijtkomende op de
Kraeijen horstergraft ...”, 09-09-1758: “B 376. B 375 … een Huijs met den erve staende ende
leggende op de kraeyenhorstergraft op de hoek van de Panaelspoort die ten zuyden belend is waer
in dit huijs een vrije uijtgang heeft … nog een ledig erf waer op voor deze stond een kamer in de
Panaelspoort uijtkomende opde kraeijenhorstergraft ...”, 10-01-1759: “B 373 … een Huijs met den
erve staende ende leggende aen de Noordzijde van de Pan aelspoort, uytkomende op de
Kraeyenhorstergraft by de vogelkoopsteeg ...”, 05-05-1759: “B 370 … een Huijs en erve staende
ende gelegen aen de westzijde van de Kraeijenhorstergraft bij de vogelkoopsteeg op de hoek van de
Panaalspoort ...”, 02-12-1762: “B 373 een Huijs met den erve staande en gelegen aan de Noordzijde
van de Pan Aals poort, uijtkomende op de Kraeijenhorstergraft, bij de vogelkoopsteeg ...”, 22-121762: “B 375 376 … een Huijs met den erve staande en gelegen op de Kraeijenhorster graft op de
hoek van de Pan aalspoort … Nog een ledig Erf waar op voor dezen een kamer gestaan heeft in de
Pan aalspoort, uijtkomende op de Kraeijenhorstergraft ...”, 19-04-1764: Idem, 24-08-1765: “B 371
.+ een Huijs en erve staande en gelegen in de Pan aals poort, uijtkomende op de Kraeijenhorster= =
gragt ...”
Panaalspoort – Kraaienhorstergracht Wz bij de Vogelkoopsteeg 26-05-1762: “B 374 … een
Huijs en erve staande en gelegen aan de Noordzyde van de Panaalspoort, uijtkomende aan de
Westzijde van de Kraeyenhorstergraft bij de vogelkoopsteeg ...”
265

Panaalspoort P&S: Panaalspoort 1722- blz: 216Papentoren over de Waterpoort – Stadsvest Ex zie: Goudstraat
Papentorenvest (zie ook: 't Zakje)
Papentorenvest – Poort Ex
Papentoren – Poort 06-05-1727: “een huys metten erve, Staende & leggende aende Papetoorn
werdende in twee Partyen bewoont met een vrye uytgang in Seekere poort … “, 29-09-1728: “een
huijs metten erve, Staende & leggende aende Papetoorn werdende in twee partijen bewoont, met
een vrije uijtgang in Sekere poort ...”
Papentorensteegje – Scheepmakersdijk P&S: Papenthoornsteegje (Scheepm: dijk) 11 mei 1591pag: 41 Vo=
Paradijslaan zie: PB-Ov
Paradijslaantje – Singel tussen de Kleine Hout- en Leidse Waterpoorten 14-09-1690: “de gront
van een thuijn met Het Halve pleijntge & het vierde part van't laantge gelegen tusschen de Cleijne
Houtpoort En de poellaen in seker laentge uijtcomende op de stads Cingel … strekkende aent
paradijslaantge ...”, 12-03-1712: “De gront en opstal van een wel beplante Thuijn … staende ende
leggende in 't Paradijs laentje uijtcomende opde Cingel tusschen de Cleijne Hout en Leijtse
waterpoorten … “, 10-04-1731: “een Loos, Pakhuys en Erve, Staende ende gelegen inhet Paradys
Laentie, getekent met No. 6. ...”, 04-05-1737: twee pakhuijsen of Lootsen metten Erve staende ende
leggende opde Cingel byde kleyne houtpoort … ten westen het Paradys= laentje ...”, 11-05-1763:
“Waer 6773 … een Pakhuijs of Loots met den erve staande en gelegen aan de Cingel, buijten de
kleijne houtpoort dezer stad, belend ten westen het Paradijs Laantje ...”
Paradijslaantje – Singel tussen Kleine Hout- en Leidse Waterpoort P&S: Paradijslaantje (Singel)
tusschen Kl Hout- en Leidsche waterpoort 26 Maart 1721 blz: 217- vo=
Paradijspoort – Breesteeg Ex 19-09-1761: “T 2495 … een Huijs en erve staende en gelegen in de
Bree steeg bij de vijfhoek, belend ten Oosten de Paradijs poort … achter streckende aen de
Eijlanders poort ...Actum den 19e= Sept. 1761” (F) 19/09/2019 12:03
Paradijspoort – Breesteeg (zie ook: PB) 01-10-1749: “Een Huijs met den Erve staande &
leggende in de Breesteeg tusschen de vijfhoek en Annastraat aan de suijdsijde op de hoek van de
Paradijspoort … … agterstreckende aan de huijsen van de Raamstraat ...”, 02-02-1753: “T 2495 …
een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Breesteeg tusschen de vijfhoek en Annastraat
aan de zuijdzijde op de hoek van de Paradijspoort … agterstrekkende aen de huijzen van de
Raamstraet ...”, 04-02-1758: “T 2494. … Twee huijzen en Erven staende ende leggende in de Para =
=dijs poort uijtkomende in de Bree steeg … achter streckende aen de huijzen in de koopallepoort
...”, 19-09-1761: “T 2495 … een Huijs en erve staende en gelegen in de Bree steeg bij de vijfhoek,
belend ten Oosten de Paradijs poort … achter streckende aen de Eijlanders poort ...Actum den 19e=
Sept. 1761” (F) 19/09/2019 12:03
breesteeg Paradijspoort zie: w.i.
Paradijspoort – Stadssingel tussen de Kleine Houtpoort en Leidse Waterpoort 13-02-1677:
“vier Huijsen ofte Camers metten erve met een bleeckvelt get(ekent): met no: 2 staende & gelegen
Jnde paradijs poort uijtcomende aen deser Stadts Cingel tusschen de Cleijne Hout poort & de
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Leijtse water poort … ten westen de paradijs poort, waer door dese huysen een vrije uytgangh &
bruijckwaer hebben sullen tot op deser Stadts Cingel ...”, 31-03-1677: “de Gront van een thuyn
geteeckent met no: 4 ende een Huys geteeckent met no: 5 staende ende gelegen Jnde paradijs poort
uijtcomende op deser stadts Cingel tusschen de Cleijne Hout & de Leijtse waterpoort ...”, 28-041677: “een huijs metten erve staende & leggende Jnde paradijs poort uytcomende op deser Stadts
Cingel tusschen de Cleyne Hout ende de Leijtse waterpoorten … “, 12-05-1677: “een packhuijs ofte
loots voor desen geteeckent met No: 22 nu No. 1 met een Erff daer achter staende ende gelegen aen
deser stadts Cingel tusschen de Cleijne Hout & Leijtse waterpoort opde Hoeck vande paradijs poort
...”, 18-07-1690: “een packhuijs ofte lootsse … met een erff daer achter staande ende gelegen aen
deser Stads Cingel tusschen de cleijne Hout & de leijtse waterpoort opde Hoek vande paradijs poort
...”, 10-03-1696: “een huys met den erve, staande & leggende inde paradijs poort op deser Stads
Cingel tusschen de Cleijne Hout & leijtse waterpoorten ...”, 21-01-1699: “Een thuijn … staande
ende leggende inde paradijs poort uijtcomende aen deser Stads Cingel tusschen de Cleijne Hout &
Leytse waterpoorten … & ten westen 't laantje waer door desen thuijn een vrijen uijtgangh &
bruijkwaer Heeft tot opde Stads Cingel … “, 13-05-1699: “een Packhuys ofte lootse … staande
ende gelegen aen deser Stads Cingel, tusschen de Cleijne Hout & leijtse water poorten opde hoek
van de paradijs poort ...”, 13-08-1710: “een huijs met den erve, staende ende leggende in de
Paradijs poort op deser Stads Cingel, tusschen de Cleijne Hout & Leijhtse waterpoorten ...”, 14-111711: “een thuijntie … gelegen in de Paradijs poort uijtcomende op deser Stads Cingel tusschen de
Cleijne Hout & de Leijtse Waterpoorten [Paradijs pt op de Cingel] ...”, 19-04-1715: “een huys met
den erve, staande & leggende in de Paradijspoort op deser Stads Cingel tusschen de Cleijne Hout en
leijtse waterpoorten ...”, 29-04-1719: “Een Pakhuys ofte loots … staande ende leggende aen dese
Stads Cingel, tusschen de Cleijne Hout & Leijtse waterpoorten, op de Hoek van(de) Paradijs pt ...”,
24-12-1721: “een huijs met den erve staende & Leggende inde paradijs poort op deser Stads Cingel,
tusschen de cleijne hout & Leijdsche waterpoorten ...”(F), 24-07-1727: “een Thuyntie … gelegen
inde Paradijspoort, uytcomende op deser stadts Cingel tusschen de Kleijne hout ende de Leytse
waterpoorten ...”
Paradijspoort tussen de Kleine Hout- en Leidse Waterpoort P&S: Paradijspoort “ tusschen Kl Hout=
en Leidschewaterpoort 1721- blz: 32 –
Paradijspoort(je) – Schagchelstraat (zie ook: PB) 26-04-1721: “een huijs met den erve staande
ende Leggende in't paradijs poortje uytcomende in de schaggelstraat ...”, 10-05-1721: “een huijs
met den erve staande en de Leggende in het Paradijs poortje uijtkomende inde Schachelstraat,
genaamd de Toorn ...”, 01-12-1723: “een huijs met den erve, staande Ende Leggende in 't Paradijs
Poortje, uijtcomende in de Schachelstraet, genaemt den Toorn ...” [paradijs poortje inde Schacchel
straat], 08-04-1728: “een Camer metten erve Staende & Leggende in 't Paradijs poortie uytkomende
in de Schaggelstraet ...”, 28-09-1765: “Twee Kamers met den erve, te samen zijnde eene wooning,
staande en gelegen in de Paradijs poort, uijtkomende in de schaggelstraat ...”
Paradijspoort – Schagchelstraat Oz P&S: Paradijspoort= (Schagchelstraat) oostzijde
Schaggelstr Paradijspoort zie: w.i.
Brouwerij de Passer (zie ook: PB-Ov) 01-12-1699, 22-08-1714, 06-08-1744 zie:
Brandenburgerpoort – Damstraat, 12-12-1691, 23-12-1734, 03-11-1751 zie: Halvemaanspoort
– Spaarne, 19-05-1685 zie: Zeperij van de Klok – Bakenessergracht – Poort of Gang
Brouwerij de Passer en de Valk – Bakenessergracht (zie ook: PB-Ov) 26-11-1681, 31-10-1725,
10-12-1738 zie: Brandenburgerpoort, 03-01-1759, 04-06-1763 zie: Brandenburger- of
Passerspoort
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Bakenessergracht Zz bij de brouwerij de Passer – Poort/Gang of Plaats 10-10-1759: “H 3577
H 3576. … zijnde gemelde verwerij, perserije en erve mede staande en de leggende op de
Bakenessergraft aen de zuijdzijde in en ten eijnde van zekere poort, belend aen de eene zijde de
Brouwerij de Passer en aen de andere zijde de gang of plaats ...”
Passerspoort – Damstraat/Slepershoofd zie: PB
Passerspoort – Damstraat/Spaarne 17-05-1766 zie: Brandenburger- of Passerspoort
Passerspoort – Slepershoofd 08-12-1724 zie: Brandenburger- of Passerspoort –
Damstraat/Slepershoofd, 12-02-1728: “een huys metten erve Staende & leggende inde
Passerspoort uytkomende op't Slepershooft … ten Oosten de Brouwerij vande Passer ...”, 14-051737: “een huys metten erve, staande en Leggende in de Passers-poort, uytkomende op 't
Slepershooft ...”, 15-11-1741: “Een Huys metten Erve staande en de leggende voor aen in de
Damstraat op het sleepershooft opde hoek van de Passerspoort … ten westen de Heer Pieter Tyler
vander Hulst ...”, “Een Huys of Camer metten Erve staande & leggende in de Passerspoort …
agterstreckende aan de Heer Pieter Tyler van der Hulst ...”, “een huys metten Erve staande &
leggende inde Passerspoort … [idem] ...”, 23-04-1766 zie: Branders- of Passerspoort
Passers- of Brandenburgerpoort 13-11-1726: “Een Huijs metten erve, staande & leggende in de
passers ofte branden burgerpoort … “, 26-05-1746: “Een Huijs met den Erve, staande & Leggende
in de Passers of Brandenburger =poort ...”
Passerspoort 03-01-1759, 04-06-1763 zie: Brandenburger- of Passerspoort
Branders- of Passerspoort – Slepershoofd 22-01-1729: “een Huys metten erve, Staende &
leggende in de Branders ofte Passers poort, uytkomende op het Slepers hooft ...”, 04-01-1744: “H
3616 … een huys metten Erve staande & leggende inde Branders ofte Passerspoort uytkomende opt
sleepershooft ...”, H 3616 … 20-03-1753: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de
Branders of Passerspoort, uijtkomende op 't sleepershooft ...”
Paterslaantje buiten de Grote Houtpoort O (blz 128): het Paterslaantje (1657) buiten de Groote
Houtpoort
't Patersveld buiten de Grote Houtpoort in den Hout 17-05-1684: “een Halff Huijs metten Erve
staende & leggende buijten de Grote Houtpoort inden hout … belent ten oosten den hout … ten
noorden 't patersvelt ...”
Patiëntiestraat – Claes Jeuriaenszgang 10-04-1675: “een huijs metten erve staende & leggende
Jnde patientiestraet … achterstreckende aen Claes Jeuriaensz gangh daer desen Huijse een vrije
uijtgangh in heeft … “
Patiëntiestraat hoek Korte Hofstraat – Gang 26-09-1763: “O 5705.+ … een Huijs en erve
Staande en gelegen in de Patientie straat op de hoek van de korte Hofstraat ... ten Noorden en
achterstreckende aan een gang of Jan de Roo ...”
Brouwerij de Pauw 09-09-1732: “een Huys metten erve, mitsgaders een Pakhuys daeraghter
staende uytkomende op't Boonhofje, staende op 't spaerne tusschen de Wildemans brugh ende de
Clercq steeg eertyts geweest synde de Brouwerye de Paauw ...”
Pauwpoort zie: PB
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(Gewezen) Brouwerij de Pelikaan zie: Raaks Zz – Stadsvest – Steegje
Brouwerij van de Pelikaan – Raaks – Eigen Gang 04-01-1681: “1/3 part van een huijs staende
opde Raecx naest de Brouwerije vande Pellecaen aende oostsijde alwaert Een eijgen gang heeft ...”
Brouwerij van de Pelikaan (zie ook: PB-Ov) 27-11-1685, 10-12-1698 zie: Foreestensteeg, 02-061728 zie: Foreesten- of Schagersteeg, 05-10-1763 zie: Grutterspoort – Burgwal
Pelikaansvest zie: PB-Ov
Pepersteeg 09-06-1674: “een huys metten erve staende & leggende jnde peperstege … “
Peperstraat(je) zie: PB
Peperstraat – Zijlstraat – Poort 29-05-1675: “een Huijs metten erve staende & leggende Jnde
peperstraet, uijtcomende Jnde Zijlstraet belent ten suijden de poort ...”
Peperstraat – Kromelleboogsteeg/Grote Krocht 01-02-1764 [1765]: “A 61. + … een Huijs en
erve (“t welk in twee partijen bewoond werd) Staande en gelegen in de Krom elleboog= =Steeg …
ten Westen de Peperstraat ...”, “A 47. + … een Huijs en erve Staande & gelegen in de Peper straat
… achterstreckende aan de Huijzen van de groote Kroft ...”
Pepersteeg/Peperstraatje – Kromelleboogsteeg 11-02-1684: “twee Camers staende inde Cromme
elle booghsteegh opde hoeck van de peper: steegh ...”, -1-10-1757: “A 67. … een Huijs met den
erve staende ende leggende aende Noordzijde van de Krom elle boog steeg over het Peper straetje
...”
Peperstraatje – Gang 27-05-1699: “Een huijs meten erve, staande ende leggende in 't
peperstraatge … ten noorden de gangh van Hendrick Jansz wed: ...”
Peperstraatje – Zijlstraat (o.a.) 06-05-1705: “een huijs metten Erve, staen(de) & leggende in 't
Peperstraetje uijtcomende in de Sijlstraet ...”
Peuzelaarsteeg (zie ook: Bikkelespoort)
Peuzelaarsteeg – Gang 22-04-1684: “een Huijs met den Erve staende & leggende inde
peuselaersteeg belent ten oosten 't Huijs oostenrijck, aende westsijde de Gangh van Claes Claesz
Stock ...”
Peuzelaarsteeg – Poort 09-06-1728: “een huys met den erve Staande ende Leggende inde Groote
hout Straat by de peuselaarsteegh met een huysje daar aghter in sekere poort uyt komende inde
voorn peuselaarsteegh ...”, 28-01-1767: “V 4018 .+ een Huijs met den erve Staande en gelegen in
de Peuzelaarsteeg, uijtkomende in de groote Houtstraat en Frankestraat, met een Huijsje daarnevens
bestaande in een kelderkamer en opkamer, belend aan de oostzijde zekere poort … “
Peuzelaarsteeg – Poort of Gang 13-06-1674 zie: Slagregenspoort
Peuzelaarsteeg Zz – Poort 09-01-1760: “V. 4024. … een Huijs met den erve staende en gelegen
aen de zuijdzijde van de Peuze laersteeg … aen de westzijde zekere poort ...”
Peuzelaarsteeg – Vrije Uitgang 31-07-1726: “een huijs mette erve, staande & leggende inde grote
Houtstraat bij de Peuselaarsteegh van outs genaemt het Land van beloften, achter uijtcomende met
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een vrijen uijtgang in de voorn Peuselaarsteegh, met nog Een Huijsje of Camer daar agter, dat apart
bewoond werd ...”
Jacobijnestraat/Beek – Poort van Philip Hendrix 07-05-1732: “een Huys metten Erve Staande &
leggende in de Jacobynestraat … ten westen de Poort van Philip Hendrix agterstreckende aen de
Beek ...”
Pieter Bannensteeg Ex
Pieter van Dorps- of Twijnderslaan buiten de Kleine Houtpoort (o.a.., zie ook K&T) 05-031698: “Een huijs metten erve & een thuijn daer nevens staende & leggende buijten de Cleijne
Houtpoort in Pr= van Dorps ofte Twijnders Laan … ten westen de laen van het Twijnders Hofje …
Een huijs metten erve staande & leggende alsvoren in pr= van dorpslaen buijten de cleijne
Houtpoort ...”, 25-03-1705: “een huijs metten erve … staande Ende leggende buijtren de Cleijne
Houtpoort, in Pr= van dorps ofte Twijn= derslaen … ten westen de Laan van't Twijnders Hof ...”
Pieter van Dorps- of Twijnderslaan P&S: Pieter van Dorps- of Twijnderslaan 28 Juli 1724
Gang van Pieter Geschiere – Minnebroersteeg 24-04-1677: “een huijs metten erve staende &
gelegen Jnde minnebroersteegh … achterstreckende aende gangh van pieter geschiere ...”
Sint Pieter Jacobstraat zie: PB-Ov
Pieter Joostenlaan zie: PB-Ov
Pieter van Schotensteeg – Bakenesserkerk P&S: Pieter van Schoten steeg, achterstrek=kende a/d
Bakenes= serkerk – 12 Juni 1568- pag 44Pieter van Schotensteeg – Bakenesse buitenom P&S: Pieter van Schootensteeg “ (Bakenesse
buitenom) 18 oct 1578 pag 221 Vo=
Pieter van Schotens- of Jan Bannesteeg op Bakenesse P&S: Pieter van Schotens of Jan Bannensteeg
(op Bakenesse) 17 Juni 1583 pag 33 Vo=
Pieter van Schotensteeg, de oorspronkelijke naam van de Ravensteeg O (blz 129): Pieter van
Schotensteeg (1657), den oorspronkelijken naam van de Ravensteeg
(Sint) Pieterstraat zie: PB-Ov
Pieterstraat Wz tussen de Nieuwe Kruisstraat en de Bocht 18-06-1763: “C 798. … een Huys
met den erve Staande en gelegen aan de westzijde van de Pieterstraat tusschen de Nieuwe
Kruijsstraat en de Bogt … achter streckende aan de Huijzen van de kruijsstraat ...”
Pieter Swaansgang/Gang van Pieter Swaan – Korte Zijlstraat 18-03-1694: “een Huijs met den
Erve staande & leggende inde Corte Sijlstraat in pieter Swaans gangh ...” (F), 17-07-1694: “Een
Huijs met den erve staende ende leggende inde Gang van pr= Swaan uijtcomende inde Corte
Sijlstraet … achterstreckende tegens de breegangh ...” (F)
Hofje van Pieter Teyler – Grote Houtstraat – Gemene Gang 10-05-1740: “Een huys metten Erve
staande & leggende inde Groote Houtstraat genaamt swartsenburgh … ten noorden een gemene
gang agter streckende aen t Hoffje van Pieter Tyler ...”
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Pinkmolen/Pinkvest zie: PB-Ov
Plaats – Poort zie: PB
Plantage zie: PB-Ov
Plantage – Magdalenasteeg 15-10-1740: “Een Huys metten Erve staande ende leggende in de
Magdaleene steegh by de Plantagie ...”
Plantage of Nieuwe Ossenmarkt – Eerste Nieuwegracht Zz 17-03-1767: “B V 6416. … een
Huijs met den erve Staande en gelegen aan de Zuijd zijde van de eerste Nieuwe graft bij de
Plantagie of Nieuwe ossemarkt … “
Plantage nu de Ossenmarkt – Stadsvest/Lange Margarethastraat 25-01-1764: “B 634 + … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan dezer stads Veste bij of over de Plantagie nu de ossemarkt, het
eerste Huijs van de Lange Margarietestraat ...”
Plantage nu de Nieuwe Ossenmarkt – Stadsvest/Vest/Kraaienhorstergracht/Lange
Margarethastraat 01-05-1766: “B 634 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan dezer
stads veste over de Plantagie, nu de nieuwe ossemarkt … met het hoekhuijs van de Lange
Margarietestraat ...”, 03-05-1766: “B 637 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de
vest over de Plantagie, nu de Nieuwe ossemarkt tusschen de Kraeij= =enhorstergraft en de Lange
Margariete straat ...”
Plein (zie ook: PB en PB-Ov)
Plein buiten de Grote Houtpoort (zie ook: Wittepoort)
Plein buiten de Grote Houtpoort 26-02-1699 zie: Zak
Plein Oz even buiten de Grote Houtpoort – Gang of Poort 30-07-1755: “Sadr: 7003. … een
Huijs met den erve zynde een Herberg staende en leggende even buijten de groote houtpoort aen de
oostzijde van het Pleijn, op de hoek van zekere gang of poort ...”
t plyn in Een gang zie: w.i.
Plein(shoek) – Sint Jansstraat 14-02-1715: “Een ledig Erff met een Schuijr … staande ende
leggende opde hoek vande St Jans straet aant Pleijn [Jansstraet pleijnshoek] …”
De Poel – Poellaan 21-08-1694: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende inde Poellaan van
outs genaamt de poel ...”
Herberg de Poel – Poellaan 20-07-1713: “een thuijn … gelegen in de poel: laen, buijten de Cleijne
Hout en Leijtse waterpoorten … over de van outs ge naemde Herberge de Poel Hebbende thans een
vermakelijke uijtsigt over de Weijlanden na het Sparen, belent ten westen de grote off poellaen …
achterstreckende aende gemeene sloot off Wateringe … “ (K&T/O)
Poellaan – Klein Laantje 17-03-1674: “een Schone Seer plaijsante Tuijn … staende ende leggende
buijten deser Stadts Cleijne Houtpoort int rosenprieel anders geseijt de poellaen … met het cleijn
laentie daer inne begrepen ...”
Rozenprieel of de Poelslaan 14-05-1686: “de Helfte in een thuijn met twee woningen die apart
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werden bewoont … staende ende leggende in't roosen prieel off de poelslaen buijten deser Stadts
Cleijne Houtpoort … “
Poel- of Lustenburgerlaan 15-05-1686: ”een thuijn met de huijsinge dewelcke in 3 aparte partijen
bewoont werden … staende ende gelegen aen deser Stadts Cingel buijten de Cleijne hout en leijtse
waterpoorten opde hoeck vande poel off lustenburgerlaen … “
Poellaan – Kleine Houtweg Herberg 26-08-1690: “een Huijs metten erve staande ende leggende
opde Cleijne houtweg aende suijtsijde vande poellaen ...”, 26-05-1714: “een huijsje en Thuijn …
staende ende leggende opde Cleijne hout wegh opde hoek van de Poellaen ...”
Herberg de Poel – Grote of Poellaan 28-05-1687: “Een thuijn … gelegen inde poellaen buijten de
Cleijne Hout en leijtse waterpoort … over de van outs genaemde Herberge de poel … belent ten
westen de groote off Poellaen ...”
De Poel van Desperatie – Poellaan 19-07-1692: “een Huijs metten erve staende & leggende inde
poellaen van outs genaemt de poel van desperatie, belent ten suijden de fuijck ...”, 18-01-1696: “een
huijsje met den erve … staande & leggende in de poellaen uijtcomende opde Cleijne Houtwegh van
outs Genaemt de poel van desperatie, belent aen de eene sijde de fuijk ...”, 28-12-1697: “twee
Huijsen metten erven … staande & leggende in de poellaen van outs genaemt de poel van
desperatie … ten westen het Sack laantje naest de fuijk … “, 16-05-1705: “Twee huijsen metten
erve, … staende ende leggende inde Poellaen van outs genaemt de poel van desperatie … ten
westen het Saklaentie ...” (F)
Poellaan 13-07-1729 zie: Laantje of Zak
Poepnest/Poetenest – Biggesteeg 27-05-1755: “F 1433 … een Huijs met den erve staende en
leggende op 't spaerne of de Houtmarkt, bij de koksteeg … achterstrekkende aen 't zogenaemde
Poeppenest in de Biggesteeg ...”, “ … aen 't zogenaemde Poete nest ...”
Pollepelspoort – Kleine Houtstraat Ex
De Pollepel – Kleine Houtstraat – Poort 22-04-1758: “O 5737 … een Huijs met den erve Staende
en de leggende in de klijne houtstraet tusschen de kleijne Houtpoort en oude graft van ouds genaemt
de Pollepel … met een vrije uijtgang in een poort, uijtkomende in de kleine houtstraet ...”
Portugese- of Pollepelspoort – Kleine Houtstraat 04-03-1756: “O 5740: “een Huys en Erve inde
Portugiese ofte PolLeepelspoort, uytkomende inde Klyne Houtstraat ...”
Pollepelspoort – Kleine Houtstraat zie: PB
Pollepelspoort – Kleine Houtstraat Wz P&S: “Pollepelspoort” (Kl Houtstraat) westzijde
Pollepels Poort zie: w.i.
Poort van Blokzijl zie: Blokzijlderpoort
Poort van Mooy zie: PB
Poort van het Zijlklooster zie: PB
Popelingsgat Ex
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Popelingsgat (zie ook: PB-Ov en K&T) 18-05-1695: “een huijs met den Erve, staande & leggende
inde oude Doel ofte raamstraet over't popelings gat ...”, 01-04-1699: “een huijs metten erve, staande
& leggende in de oude doel ofte raamstraet over 't popelings gat … “, -05-1732: “Een Huys metten
Erve Staande en leggende inde oude Doel of Raamstraat over het popelingsgat ...”, 04-05-1747:
“Een huijs met den Erve staande ende leggende inde Korte sint Anna straat op de hoek van 't
Popelings gat … agterstreckende met een uijtgang in 't Popelings gat ...”
Popelingsgat anders/of Tuinstraat (zie ook: Zevenhol)
Popelingsgat of Tuinstraat (zie ook: PB-Ov) 04-05-1726: “een huijs metten erve, staande &
Leggende in 't Popelings gat ofte Thuijnstraet ...”, 13-08-1732: “een huys metten erve, Staende &
leggende inde Thuijnstraet of Popelingsgat ...”
Walentuinstraat in zekere Gang of Poort genaamd het Popelingsgat 01-08-1738: “Een huys
metten Erve staande & leggende inde wale tuynstraat in seekere gang of poort genaemt het
Popelingsgat ...”
Portugese- of Pollepelspoort – Kleine Houtstraat 04-03-1756: “O 5740: “een Huys en Erve inde
Portugiese ofte PolLeepelspoort, uytkomende inde Klyne Houtstraat ...”
Brouwerij van de Posthoorn 23-12-1673 zie: Dijkstraat – Gang
Potaardepoort – Burgwal Wz over de Kerkhofstraat – Gang 06-11-1765: “L 5347. … een Huijs
met den erve Staande en gelegen aan de westzyde van de Burgwal, over de Kerkhofstraat, op de
hoek van een gang waar in dit Huijs een uijtgang heeft … ten Noorden de Pot aarde = =poort ...”
Potaarspoort – Burgwal Wz over de Kerkhofstraat – Gang 21-06-1746: “Een huijs met den
Erve, staande & Leggende op de Burgwal over de kerkhofstraat op de hoek vande gang, waar in dit
huijs een uijtgang heeft … ten noorden de Pottaars poort ...”, 06-1-1759: “L 5347 x … een Huijs
met den erve staende ende leggende op de Burgwal aen de westzijde over de kerkhofstraet op de
hoek van een gang waer in dit huijs een uijtgang heeft, en welke ten zuijden belend is, ten noorden
de Pot aers poort ...”
Potjespoort – Gierstraat (zie ook: PB) 01-03-1719: “een huijs met den erve, staande & leggende
in de gierstraet, in de poort, genaamt de potjes poort ...”, 22-04-1722: “een huijs en twee Camers
met haare Erve staande & Leggende inde nieuwe steegh (daar de vergulde schilp uijthangt)
uijtkomende inde grote houtstraat, met een vrije uytgangh in de Potjes Poort uytkomende inde
Gierstraat … agterstrekkende aan de voorn Pottjes Poort ...” (F), 06-11-1726: “een Huijs met den
erve, staande ende leggende in de gierstraet, in de poort genaamt de Potjens poort ...” [gierstraat in
Een Poort] (F), 23-04-1740: “Een huys en twee Camers metten Erve staande en de leggende in de
Nieuwesteeg (daar de vergulde Schilp uythangt) uytkomende inde Groote Houtstraat, met een Vrye
uytgang inde Pottjespoort, uytkomende inde Gierstraat … agterstreckende aen de voorn Pottjespoort
...”, 11-01-1749: “S. 2245 … Een huijs met den Erve staande ende leggende in de Pottjes poort,
uijtkomende in de gierstraat ...”, 03-10-1750: “Een Huijs met den Erve met twee Kamers daar agter,
genaamt de Vergulde schulp, staande ende leggende in de Nieuwe steegh aan de Noordzijde,
uijtkomende in de groote Hout = en gierstraat … Agterstreckende met een vrije uijtgang in de Gier=
=straat inde potjes poort ...”
Potjespoort – Gierstraat P&S: Potjenspoort (Gierstraat) 1 Maart 1719-, Potjespoort (Gierstraat)
1723. blz: 38- Vo=
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Potjespoort – Stadsvest bij de Grote Houtpoort 30-04-1699: “vier woningen met Hare erve
staande & gelegen aande Stadsveste bijde grote Houtpoort opde Hoek en in de potjes poort … “ (F),
05-11-1751: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende Aan dezer stads veste, het derde huijs
aen de west= = zijde vande groote houtpoort, belent ten westen en met gemeen =schap aen de
pottjespoort ...”
Potjespoort – Stadsvest bij de Grote Houtpoort P&S: Potjespoort (Stadsvesten b/d Gr Houtpoort) 30
april 1699 blz: 7 Vo=
Potlepelpoort – Kleine Houtstraat O zie: PB
Pottenbakkersgang – Burgwal Oz 18-03-1744 zie: Salomonshofje, 02-02-1752: “een dubbelt
Huijs ofte twee Huijzen onder een Geevel staande en de leggende aan de oostzijde van de Burgwal
… ten westen de Pottebackers gang ...”
Houttuinsteeg of Pottenbakkersgang/-steeg – Burgwal 11-01-1710: “een Huijs ofte Camer met
den erve, staende ende leggende op de burgwal in de Houttuijnsteegh ofte Potte backers steegh
[Houttuijn off Potte backers steeg opde Burgwal ...”, 27-05-1711: “Twee Camers staande ende
Leggende neffens den anderen op de Burgwal in de Houttuijnsteegh off anders genaemt de Potte
backers gangh ...”, 31-01-1716: “... nog twee Camers, staande ende leggende neffens den anderen
opde Burgwal, in de Houttuijnsteeg of anders genaemt de Potte backersgang ...”, 31-01-1725: “2
Camers nevens den anderen, staande ende leggende in de houttuijn steegh, of an ders genaemt de
Potte backers gang uijtcomende op de burgwal ...”(F)
Pottenbakkersgang – Gravinnesteeg/Oudegracht 17-06-1716: “een Camer met den erve, staende
& leggende inde potte backers gang uytcomende in de gravinnesteeg en op de oude graft
[Pottebackers gang op de oude graft] ...”, 14-02-1731: “een Camer metten erve, Staende ende
Leggende inde Pottebackers gangh uytcomende in de GravinneSteegh, en opde oude graft ...”
Pottebakkersgang – Oudegracht/Gravinnesteeg P&S: Pottebakkersgang (oude gracht en uitkomende
in de Gravinnesteeg) 17 Juni 1716Pottenbakkerspoort zie: PB
Pottenbakkerspoort 12-05-1688 zie: Burgwal – Gang
Pottenbakkerspoort – Burgwal (zie ook: PB) 25-04-1682: “een huijs metten Erve opde Burgwal
Jnde pottebackerspoort [burgwal in seeckere poort] … “, 28-04-1706 zie: Mr. Salomonshofje, 2608-1712: “een huijs met den erve staande & leggende opde burgwal in de Potte backers poort ...”,
30-03-1715: “een huijs met den erve Staende & leggende op de burghwal in de Potte backerspoort
… “, 13-05-1716: “een huys met den erve, staande ende leggende aande oostsijde vande Burgwal
belent ten suijden de Pottebackers poort ...”, 23-12-1738 zie: Houttuin- of Kerkhofstraat
Pottebakkerspoort – Burgwal P&S: Pottebakkerspoort (Burgwal) 1733 blz – 36Pottebakkerspoort – Gasthuisvest O zie: PB
Pottenbakkerspoort – Gravinnesteeg 04-05-1714: “een huijs met den erve, staende & leggende in
de gravinnesteeg deser Stad, belent aende eene sijde de potte backers poort ...”
Pottenbakkerspoort – Gravinnesteeg/Oudegracht 04-05-1675: “seeckere Camer metten erve
staende ende leggende Jnde pottebackers poort uijtcomende met een vrije bruijckwaer vande oude
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Gracht tot jnde Burggravinne steegh ...”, 24-06-1716: “een Camer staande ende Leggende inde
Potte backers poort uijtcomende op de Oude graft, & in de Gravinnesteegh ...”02-04-1763: “N
3811. … een kamer met den erve Staande en gelegen in de Pottebakkers poort die uytkomt op de
oude graft en in de gravinnesteeg ...”
Pottenbakkerspoort – Kerkhofstraat 22-12-1714: “een huijs met der Erve, staande ende leggende
in de kerk= Hoffstraet … achterstreckende aande Potte backers poort, waer in dese Huijse Een vrije
uijtgang heeft ...”, 21-05-1733 (blz 36): “Een Huys metten Erve staande & leggende op de Burgwall
inde Kerkhofstraat … ten westen de Pottebackerspoort ...”, 04-06-1760 J 4708 … een Huijs met den
erve staende en gelegen in de kerkhofstraat, uijtkomende op de Burgwal … achter = = streckende
aen de Pottebakkerspoort ...”, 01-05-1766: “J 4712 .+ … een Huijs met den erve Staande en gelegen
op de Burgwal in de Kerkhof = = straat … ten westen de Pottebackers poort, achterstreckende aan
de Pottebackerije ...”, 04-02-1767: “J 4712 + … een Huijs met den erve Staande & gelegen op de
Burgwal in de Kerkhofstraat … ten westen de pottebackers poort, achterstreckende aan de
Pottebackerije ...”
Pottenbakkerspoort – Oudegracht (zie ook: PB) 03-10-1676: “Cornelis Jansz pottebacker de
Huijsinge ende pottebackerije staende ende leggende opde oude Gracht, over de boogh … belent
ten westen de pottebackers poort … “, 11-12-1680: “een Huijs ofte camer metten Erve staende &
leggende jnde pottebackers poorte uijtcomende opde oude graft ...”, 19-05-1685: “een Huijs metten
Erve staende ende leggende inde potte ba= kers poort opde oude graft belent aende eene Sijde
Corns jansz pottebacker ...”, 04-05-1689: “een Huijs ofte Camer metten erve staende & leggende
inde potte backers poort, uijtco= mende opde oude graft, getekent no. 1 ...”, “... get. no. 2 ...”, 1409-1689: “Een Huijs ofte Camer metten erve Staende & leggende inde potte backers poort
uijtcomende opde oude graft ...”, 08-05-1708: “een huijs ofte Camer metten Erve staende ende
Leggende in de pottebac= kerspoort uijtcomende op de oude graft ...”, 11-02-1710: “een huijs met
den erve, staende & leggende inde Potte backers poort uijtcomende op d' oude graft … “, 06-051711: “een huijs met den erve, staande & leggende opde Smalle graft over de gewesene Brouwerije
van de boogh, op de Hoek vande Potte backers poort ...”, 31-05-1719: “een Camer met den erve,
staande ende leggende in de potte backers poort, uijtcomende opde Oude gragt ...” 25-10-1730:
“Een huys metten erve, staende & leggende in de Pottebackerspoort uytkomende opde oude Gragt
… “, 05-04-1731: “een Huijs en de verwerije staende ende Leggende op de Smalle graft op de hoek
van de Pottebackerspoort ...”, 01-09-1735: “een huijs metten Erven staande & Leggende in bde
pottebackers poort, uijtcomende op de oude gragt ...”, 20-01-1751: “N 3808. … zekere loots met
den Erve, zynde de helft van 't Erve van de geweesene pottebackerije, staande & leggende in de
pottebackers poort, uijtkomende op de oude smalle gragt ...”, 20-04-1752: “N 3817. … Een Huijs
met den Erve staande ende leggende aan de noordzijde van de Oude smallegraft tusschen de klijne
houtstraat en Pottebakkerspoort ...agterstreckende aan gemelde Pottebackers poort … ”, 08-011757: “N 3817 … een Huys met den erve staende ende leggende aen de noordzijde van de oude
smallegraft tusschen de kleijne houtstraet en Pottebakkerspoort … ten westen zekere gang, achter
streckende aen gemelde pottebakkerspoort ...”, 18-03-1760: “een Huijs en erve staende en gelegen
in de Pottebakkerspoort, uijtkomende op de oude gracht ...”, 03-05-1763: “N 3809 … een Huijs met
den erve staande & gelegen in de Pottebakkers poort op de oude graft ...”, 11-12-1766: “M 3820.+
… een Huijs en erve Staande & gelegen aan de Noordzijde van de Oude Smalle graft tusschen de
kleijne Houtstraat en Pottebackerspoort ...”
Pottebakkerspoort – Smalle Oudegracht over de Boog P&S: Pottebakkerspoort over de Boog
(Smalle Oude gracht) 6 Mei 1711 blz: 14- vo=
Pottenbakkerspoort – Raamsteeg 25-04-1690: “een huijs metten erve, staande ende leggende in
een gemeene gangh uijtcomende inde raamstege … achterstreckende aen de potte backers poort ...”,
08-05-1705: “2 huijsjens metten erve staende & leggende in de potte backers poort … nog twee
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Huijsjens metten erve, staende & leggende in de pottebackers poort voornt uijtcomende alle in de
raamsteegh … achterstreckende aen(de) poort ofte gangh van Jan Wijnantsz ...”, 15-11-1720: “een
derde part in Vier huysjes metten erve Staande & Leggende in de Pottebakkers poort uytcomende in
de Raam steegh over de hagelbrug ...” (F), 17-03-1729, 06-08-1740, 10-12-1740 zie: Versang- of
Pottenbakkerspoort
Pottebakkerssteeg – Raamsteeg P&S: Pottebakkerssteeg (Raamsteeg) 15 Oct 1720 blz: 166- vo=
Verzang- of Pottenbakkerspoort – Raamsteeg zie: PB
Pottensteeg – Kleine Houtstraat 08-03-1673: “een huys metten erve, staende ende Leggende in
een poort uytcomende inde Cleyne houtstraet & inde Pottesteech belent ten oosten de gemeente
vanden Block … ende de voors Pottenstege ...”
De Preekstoel – Nieuwe Keizersstraat – Steeg 11-02-1705 [17-06-1705]: “een Huijs met den
Erve, staande ende Leggende inde Nieuwe keij sersstraet, genaemt de Preekstoel … ten westen
seeckere steegh ...”
De Groene Preekstoel – Nieuwe Keizerstraat – Gang 30-11-1715: “een Camer met den erve
staande & leggende in de nieuwe keijserst(raet) in sekere gang achter 't Huijs vande groene
Preekstoel ...”,
Het Preekstoeltje – Kleine Keizerstraat 24-07-1711: “Een huijs met den erve, staande & leggende
in de Cleijne keijserstraet over het Preek stoeltie ...”, 01-11-1715: “een huijs met den erve, staande
ende leggende in de Cleijne keijserstraet, over het Preekstoeltje ...”, 21-04-1723: “een Huijs metten
erve staende & Leggende inde clijne keijsers straat tegen over het Preeckstoeltje ...”
Preekstoel(s)poort – Kleine Keizerstraat 31-05-1720: “een huijs metten erve, staande & leggende
in de Cleyne keijserstraet, naest de Preekstoel … ten westen de Preekstoels poort ..” (F)
Preekstoelpoort – Nieuwe Keizerstraat Zz (zie ook: PB) 09-05-1708: “een huijs metten erve,
staende & leggende in de Nieuwe keijserstraet aen(de) suijtsijde belent ten oosten de
Preekstoelpoort ...”, 31-08-1765: “W: 3100- – + … Een Huijs en Erve Staande en geleegen aan de
Zuijdzijde van de Nieuwe Keijzerstraat, Belend aan de oostzijde een gemeene Gang nu genaamd de
Preekstoelspoort ...”
Preekstoelpoort – Nieuwe Keizerstraat P&S: Preekstoelpoort – (N Keijzerstraat) 9 Mei 1708 blz:
30- Vo=
Preekstoelpoort – Nieuwe of Korte Keizerstraat Zz 31-01-1756: “W 3097. … een Huijs met den
erve staende ende leggende aen de zuijd zijde van de Nieuwe of korte Kijzer straet genaemd van
ouds de Preekstoel … ten westen de Preek stoel poort ...”
Prinsenstraat (bij de Jansweg/het Plein) (zie ook: Glazenbrouwerspoort)
Prinsenstraat achter 't Plein – Gang (zie ook: PB) 18-12-1697: “een huijs met den erve, staande
& leggende in de nieuwe Vergrotinge achter't pleijn in de prince st [Princestraet] .. aande andere
sijde sekere gemeene gangh ...”
Prinsenstraat achter 't Plein – Gemene Gang 04-07-1685: “een Huijs metten erve staende ende
leggende Jnde Nieuwe vergro= ting achter't pleijn inde princestraet … aende andere Sijde seeckere
gemene gangh ...”
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Prinsenstraat bij de Jansweg Nz – Poort 24-02-1763: “... V 6305 … een Huys en Erve staende en
leggende aande noordzyde van de Princestraat by de Jansweg … agterstreckende aan zeekere poort
...”
Prinsenstraat – Plein of Boerenvarkensmarkt – Gang of Poort 07-03-1764: “N Vak 6311 + …
een Huijs en erve met een Tuyntje daar achter … Staande & gelegen in de Prince straat …
uijtkomende met een gang of poort op het Pleijn of Boere Varkemarkt ...”
Proosten- of Rampensteeg anders genaamd Moerinnesteeg (o.a., zie ook K&T) 02-05-1719:
“een huijs met den erve Staande & Leggende in de proosten off rampen steegh, anders genaemt de
moerinne steegh ...”, 26-04-1724: “Een Huys metten erve, staande ende Leggende in de Proosten of
rampen steegh, anders genaemt de moe= rinnesteegh ...”
De Punt – Groenendalsteeg (zie ook: PB-Ov) 02-01-1732: “een huys metten erve, Staende en
leggen de inde Groenendalsteeg bijde Punt ...”
Punt of Kerkhof- Groenendalsteeg/Kruisstraat bij de Varkensmarkt 10-05-1732: “Een Huys
metten erve staande en leggende inde Groenendalsteegh uytkomende in de Kruysstraat by de
varkemart met een Groote Welbeplante Thuyn daar agter uytkomende over de Punt of kerkhof ...”
Puntvest of Noorder Begraafplaats (zie ook: PB-Ov) 31-10-1761: “B V 6574 … een Huijs en
erve staende en gelegen aen de Puntvest bij de Noorder Begraefplaats ...”. 02-02-1764: “B V 6575
… een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de Puntvest of Noorder Begraafplaats ...”
De Punt, Puntvest tussen de Kruisweg en de Reekhuizen O (blz 126): De Punt: Puntvest; (1782)
tusschen den Kruisweg en de Reekhuizen
Wyk 6 1793: 347 Puntvest 348 Reekhuisen
Brouwerij van de Pijl 18-03-1693, 13-05-1701 zie: De Zak – Koudenhorn, 22-05-1703 zie:
Slagerspoort – Bakenessergracht; zie ook: 't Zakje/Zaksteeg – Koudenhorn
Mouterij de Pijl 27-02-1762 zie: Mouterij de Drie Starren – Spaarne bij de Boommarkt –
Gang
Pijlspoort – Bakenessergracht bij de gewezen Brouwerij van de Pijl 26-10-1753: “E 1366. …
twee groote kamers met den erve met een werkwinkel boven, mitsgaders plaets, Lootsje en binnen
plaetsje staende en leggende in Sekere gang, genaemt wordende de Pijlspoort, uijtkomende op de
Bakenessergracht by de gewezene Brouwerij van de Pijl ...”, 10-11-1753:: “E 1366.... twee groote
kamers met den erve met een werkwinkel boven mitsgaders plaets, lootsje en binnen plaetsje,
staende ende leggende in sekere gang genaemt wordende de Pylspoort uijtkomende op de
Bakenessergracht bij de gewezene Brouwerij van de Pijl, van ouds geteekent met No: 3 ...”
Pijlspoort – Koudenhorn zie: PB
Pijnslaan – Grote Houtweg/Herenweg 25-04-1711: “Een huijs mans woninge … staende ende
leggende opde grote Houtwegh over de Pijns laen … belent ten westen de Heere wegh … ten
zuijden mr: lotten laen, en ten oosten de Sloot ...”, 22-12-1713: “den opstal van een welgelegen
Boerenhuijs … staande buijten de grote Houtpoort opde Hoek vande Pijls laan aende Heerenwegh
van outs genaemt de olijmolen … ten noorden de Pijns laen, ten oosten de Heer weg ...”
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Pijpenbranderspoort – Groot Heiligland zie: PB
Quakelslaan (zie ook K&T) 05-01-1686: “Een thuijn … ge= staen & gelegen inde Nieuwe
vergrotinge inde quaeckels laen met een vrije bruijckwaer in deselve Laen ...”
Quackelslaan buiten de Kruispoort O (blz 129): Quackelslaan, gelegen buiten de Kruispoort,
waarvan in 1649 Cornelis Quackel eigenaar was
Raaks (zie ook: Bredegang, Breegang, Cloribuspoort, Wijdegang, Wijde- of Bregang)
Raaks (zie ook: PB)
Raaks Zz over de gewezen Lakenhal – Gemene Plaats met een Gang 24-10-1760: “W 3462 W
3460 No= 2. … een Huijs en erve wordende in drie partijen bewoond, staende en gelegen aen de
zuijd zijde van de Raax over de gewezene Lakenhal … Nog een Huijs en erve, werdende in twee
partijen bewoond staende en gelegen op zekere gemeene plaets met een gang uijt komende op de
Raax ...”
Raaks – Poort 13-05-1692: “een Camer metten erve, staende ende leggende opde raax in sekere
poorte get: met no: 9 ...”, “... get no. 12 ...”, “nog een huijsje metten erve mede staende ende
leggende mede inde voorsz poort en mede uijtcomende op het nieuwe land get met no: 13 ...”
Raaks Zz – Stadsvest – Steegje 12-05-1744: “W 3231. … Een Huys metten Erve synde eertyds
geweest de Brouwerye de Pellicaan staande & leggende aan de Zuydzyde van de Raax belent ten
westen Deser stads vesten … agterstreckende aan seeker steegje ...”, 22-10-1766: “W 3231. W
3197. … Nog een Stallinge aan de zuijd zijde van de Raaks, zijnde van ouds de gewezene
Brouwerij de Pellikaan, belend ten westen dezer stads veste … achterstreckende aan zeker Steegje
...”
Raamgracht (zie ook: Gemene Gang of Lamhofje)
Raamgracht (zie ook: PB)
Raamgracht bij de Doelstraat – Gang 30-04-1744: “T 2800 … Een Huys metten Erve staande &
leggende op de Raamgragt by de Doel straat … agterstreckende aan seekere gang waar in dit huys
een vrye uytgang heeft ...”
Raamgracht bij de Dubbelebrug – Gemene Gang 07-06-1707: “Een huijs metten erve, staende
ende leggende opde Raemgraft bijde Dubbelde brugh, belent ten noorden een gemene gang … “
Raamgracht Oz tussen de Doel- en de Wolbrug – Poort en Gang 31-05-1681: “een huijs metten
Erve staende & leggende opt beste van de raemgraft aende oostsijde tusschen de doel & de
wolbrugh belent ten noorden beneden de poort & gang vant bierhuijs vande brouwerije vant fortuijn
...”, 08-05-1683 zie: Poort en Gang van de Brouwerij van 't Fortuin
Raamgracht – Vrije Uitgang in de Poort/Gang 03-12-1743: “T 2802 … Een Huys metten Erve
staande & leggende op de Raam gragt met een Camer daar agter hebbende beyden een vrijen
uytgang inde poort … ten Zuijden de gang ...”
Raamgracht – Vrije Uitgang door een Poort 23-02-1760: “TT 2754 … een Huijs en erve staande
& gelegen in de Lange Lake straat, hebbende dit huijs mede een vrije uijtgang door zekere poort,
uijtkomende op de Raamgraft ...”
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Raamgracht naast de gewezen Brouwerij van de W – Poort of Gang 24-05-1698: “een huijs
metten erve, staande & leggende op de raamgraft naest de gewesene brouwerije vande W belent ten
noorden de poort ofte gang … achterstreckende aande huijsinge in de bereijderstraet ...”
Raamgracht hoek Korte Raamstraat – Gang 11-02-1744: “T 2861 … Een Huys metten Erve
staande & leggende op de Raamgragt op de hoek van de Korte Raamstraat … agterstreckende aan
seekere gang ...”, 26-03-1765: “TT 2861. … een Huijs met den Erve Staande ende gelegen op de
Raam = = graft op de hoek van de korte Raamstraat … met een Kamer daar achter in de
voornoemde Raam= =straat … achter= =streckende aan zekere gang waar in dit Huijs een vrije uijt
= =gang en waterlozing heeft ...”, 01-02-1766: “TT 2861 .+ … Idem
Raamgracht bij de Korte Wolstraat – Gemene Gang 12-05-1694: “een Huijs met den erve
staande & leggende inde Corte Wolstraet … achterstreckende aen een gemene gangh uijtcomende
opde raamgragt ...”
Raamgracht bij de Korte Wolstraat – Poort 07-01-1756: “TT 2966. … een Huijs met den erve
staende en leggende in de korte wol= =straet … achter strekkende aen zekere poort uijtkomende op
de Raemgraft ...”
Raamgracht Wz tussen de Wolbrug en Dubbelebrug – Gemene Gang 04-05-1765: “TT 2969 +
… een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de Westzijde op de Raamgraft tuschen de
wolbrug en dubbelde Brug het derde Huijs van de korte wolstraat belend ten Noorden een gemeene
gang ...”
Raamgracht – Uitgang 19-07-1713 zie: Molen- of Geusestraat
Raamhofje – Raamsteeg Ex
Raamhofje – Raamsteeg/-straat/Koolsteeg (zie ook: PB) 23-05-1685: “een Huijs metten erve, het
welck in 2 partijen wert bewoont, staende ende leggende op het raem Hoffje inde raem steeg get:
no: 2. Het Tuijntje op 't raemhoffje sal no: 2, 3 & 4 ijder voor 1/3 genieten ...”, “twee Huijsen
metten Erve staende & leggende als voren ijder in twee partijen werdende bewoont get: no: 3 & 4
...”, 04-05-1686: “een huijs metten erve staende & leggen(de) inde Raemsteegh … achterstreckende
aen't raemhoffje ...”, 07-05-1686: “een huijs metten erve werdende in twee partijen bewoont staende
ende leggende overde hagel= bregh inde raemsteegh op 't raemhoffje ...”, “een huijs metten Erve
staende ende leggende inde Raemsteegh op't raemhoffje, werdende in twee partijen bewoont ...”,
12-11-1687: “een Huijsje metten erve staende & leggende inde raemsteegh over de hagelbrech …
achterstreckende tegens de huijsinge van 't raemhoffge ...”, 05-01-1704: “Een huijs met den erve,
staende ende leggende inde Coolsteegh … achterstrec kende aen 't raem Hofje ...”, 25-04-1705:
“een huijs metten Erve, staende & leggende in de Coolsteegh … achter streckende aen t raemhofje
...”, 24-02-1707: “twee Camers met hare Erven, staende ende leggende in de raamsteegh op't
raamhofje ...”, 12-05-1707: “twee Camers met haere Erve staende ende Leggende inde raamsteegh
op t raem hoffje ...”, 02-06-1711: “een Camer met den erve, staande ende leggende inde raamsteegh
get no: 2 … achter streckende aen't raamhofje ...”, 16-06-1716: “een huijs met den erve staende en
leggende inde raamsteeg op 't raene? Hofje [raamsteegh op't raamhofje] ...”21-12-1720: “Twee
kamers met den erve naast den anderen staande & Leggende in de Raam Steegh, over de burgwal
op het raamhoffje ...”, 31-03-1733: “een Huys metten erve, Staende ende Leggende in de
Raemsteeg op 't Raemhofje ...aghterstrekkende aende Kerkhofstraet ...”, 02-05-1739: “twee kamers
met hunne Erven werdende ider apart bewoont staande ende leggende opt Raamhofje uytkoo=
mende inde Raamsteegh opde burgwal ...”, 28-09-1746: “twee Camers met haar Erven staande ende
leggende neffens Malkanderen in de Raamsteegh op het Raamhofje ...”, 10-09-1755: “J. 4755 …
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een Huijs met den erve staende en de leggende in de Koolsteeg, uijtkomende op de Burgwal …
achterstrekkende aen het Raemhofje ...”, 09-04-1761: “J 4781 … een Huijs met den erve staende en
de leggende in de Raem steeg aen de oostzijde, uijtkomende op de Burgwal … achterstreckende aen
't Raemhofje ...”, 26-03-1762: “J 4779 … Twee Kamers met hare erven, staande en gelegen aan de
Zuijdzijde van het Raamhofje, uijtkomende in de Raam straat op de Burgwal ...”, 05-09-1764: “J:
4757 … Een Huijs & Erve staande & geleegen in de Koolsteeg uytkomende op de Burgwal …
agterstrekkende aan 't Raamhofje ...”, 29-05-1765: “J 4779 … Twee Kamers met hare erven,
Staande & gelegen aan de Zuijdzijde van het Raamhofje uijtkomende in de Raamstraat op de
Burgwal ...”, 22-01-1766: “J: 4776. … Een Huijs met den Erve Staande en geleegen in de
Raamsteeg over de Hage straat … ten zuijden het Raamhofje, agterstrekkende aan een Ledig Erf ...”
Raamhofje – Raamsteeg – Gang 04-02-1734: “twee Camers metten erve, Staande en Leggende op
het Raam hofje, uijtkomende in de Raamsteeg … ten Westen de Gangh ...”
Boeren- of Raamhofje 12-10-1729, 16-03-1758
Raamlaan(tje) zie: PB-Ov
Raamsteeg Ex zie ook:
Raamsteeg (zie ook: Boerenhofje, Boeren- of Diaconiehofje, Boeren- of Raamhofje,
Kaakloppenpoort, Kuiperspoort, Oliemolenspoort, Pottenbakkerspoort, Raamhofje,
Versanghofje/Versangs-/Versanks-/Versonkspoort/Versang- of Pottenbakkerspoort)
Raamsteeg (zie ook: PB)
Raamsteeg – Gang 13-11-1726: “een huijs in een gang uijtcomende in de raamsteeg …
achterstreckende aande spaerpotten poort ...”
Raamsteeg – Gang/Eigen Gang/Eigen Gang of Poort 13-10-1736, 27-01-1739, 16-12-1749 zie:
Spaarpottengang – Burgwal
Raamsteeg – Gemene Gang 25-04-1690 zie: Pottenbakkerspoort – Raamsteeg
Raamsteeg over de Hagebrug (zie ook: Boeren- of Diaconiehofje)
Raamsteeg – Hofje/Gemene Gang 23-12-1702: “een Huijs metten erve, staande ende leggende in
de Coolsteegh … achterstrec= kende aen Het hofje, nogh vier Camers staende ende leggende op het
Hofgen in de raemsteegh ...”, 30-05-1711: “een huijs met den erve staende & leggende in de raem
steegh … ten suijtoosten Het hofje, achterstreckende aen(de) gemene gangh ...”
Raamsteeg – Poort(en) 17-03-1729, 06-08-1740, 10-12-1740 zie: Versang- of
Pottenbakkerspoort
Raamsteeg – Poort of Gang 08-05-1705 zie: Pottenbakkerspoort – Raamsteeg
Stadsvest tussen de Raamsteeg en Schalkwijkerpoort – Grote Poort 25-01-1681: “een huijs
metten Erve staende & leggende jnde raemsteeg daer de Burg van Leijden uijthangt … met een
groote poort daermen met wagen & paert uijt rijden kan, uijtcomende op deser Stadts vesten
tusschen de Schalckwijckerpoort ...”
Raamsteeg – Vrije Poort of Gang 15-02-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde
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raemsteeg daerde drie haerlemse groenties uijthangen met een vrije poort ofte gangh daer besijden
...”, 08-06-1694: “Een Huijs met den Erve staande & leggende inde raamsteegh over de burgwal,
daerde 2 Haerlemse groentjes uijthangen met een vrije poort ofte Gangh daer besijden ...”

Raamsteeg en de Vrijdom aan de Poort of Steeg 22-05-1686: “een Huijs metten erve daer 't
opstaet & Camer daer achter aen gestaen & gelegen inde raemsteege & de vrijdom aende poort ofte
steege daer besijden gelegen, mits grs: den eijgendom van't secreet staende inde steege ...”
Raamsteeg – Eigen Gang of Poort 09-05-1758: “J 4794. … een Huijs met den erve staende ende
leggende in de Raemsteeg uijtkomende op de Burgwal, genaemt de doffer, belend ten westen de
eijge gang of poort van dezen huijze … achterstreckende aen de spaerpotten poort ...”
Raamsteeg Zz over de Hagebrug – Poort/Vrijdom van de Poort of Steeg 26-04-1724: “Een huijs
met den erve dtaande ende leggende aende suytsyde vande raamstege over de Hagelbrug opde Hoek
van Een poort die aende westsyde belent is, met de vrijdom van deselve poort of stege ...”, 03-121726: “een Huys metten erve, Staende & Leggende aende suijtsyde van de Raemsteeg over de
Hagelbrug, opde hoek van een poort die aende westzyde belent is met vrijdom van deselve Poort
ofte Steege ...”
Raamsteeg poort zie: w.i.
Raamsteeg – Vrije en Eigen Poort en Gang 18-05-1707: “Een huys metten Erve staende &
leggende in de raamsteeg over de Burgwal met een vrijen & eijgen Poorte & gang daer besijden
aen...”
Raamsteegje zie: PB-Ov
Raamstraat (zie ook: Kalander(s)poort, Klanderspoort, Moormanspoort, Munnikenpoort,
Oliemolenspoort, Wittepoort)
Raamstraat (zie ook: PB)
Raamstraat – Gang 13-04-1697 zie: Oude Doelstraat of Raamstraat – Gang
Raamstraat Oz – Gang/Vijf Uitgangen 07-05-1726: “Een Huijs met den erve, staande &
Leggende aende oostsijde van(de): Raamstraat, met een gang daer achter, en die aan desen huijse
Eijgen blijven sal, des dat 't selve sal moeten gedogen 5 uijtgangen ...”
Raamstraat – Poort 22-08-1742: “Een huys met den Erve staende ende leggende in de oude doel
off Raamstraet by de vyf hoek en Uytkomende door een Poort in deselve Raamstraat met de
Calander Moolen 4 Perssen [etc] … belent de huysen vande Camelottery inde Coopallepoort ten
Zuijden … agter strekkende aande huysen vande St Anne straat ...”
Raamstraat – Vrije Gang 16-02-1684 zie: Wagenmakerstuin – Sint Annastraat
Raam- of Oude Doelstraat – Vrije Uitgang 03-05-1690 zie: Wagenmakerstuin – Sint
Annastraat
Raamstraat Wz bij de Vest het tweede huis van de Geuzestraat – Poort 02-04-1767: “T 2538 .+
… een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de westzijde van de Raamstraat bij de Vest het
tweede Huijs van de Geuzestraat … achterstreckende aan zekere poort ...”
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Raamtoren 02-09-1690: “een Huijs metten erve staande & leggende inde oude doelstraet tegens
over de raamthoorn ofte St: Anne kerck … “
Rampen- of Proosten- of anders de Moerinnesteeg (zie ook: K&T) 23-12-1707: “een Huijs
metten erven staende & leggende inde ram pen ofte proosten anders genaemt de moerinne steegh …
aende andere sijde het Hoffje van Beere steyn ...”, 23-12-1716: “een Huijs metten Erve staende &
Leggende inde rampen ofte Proosten anders genaamt de moerinnesteegh ...”
Rape(n)konst(en)poort – Gasthuisstraat bij de Kloveniersdoelen 24-12-1717: “Een Huijs met
een Camer daer achter, staande & leggende in de gast huijs straet bij de Cluveniers doelen, belent
aande eene sijde de rape const Poort cum sius … “ (F), “een huijs metten erve, staende & leggende
in de gasthuys straet, belent ten noorden de Cluveniers doelen, ten suijden de rapen consten poort
… “, 22-04-1730: “een Huys metten erve, met een Camer daer aghter, staende ende Leggende in de
Gast = huys Straet, by de Kleuveniers Doelen, belent ten noorden de Rape konst poort...”, 26-071743: “W 3278 … Een Huys metten Erve staande & leggende in de Gasthuysstraat belent ten
noorden de Cluveniersdoelen ten Zuyden de Raapen constenpoort ...”
Rapenkonstpoort nu genaamd de Doelenpoort – Gasthuisstraat (zie ook: PB) 01-02-1757: “W
3275 … een Huijs met den erve, Met een Huijsje daer achter dat apart verhuurd werd, staende ende
leggende in de Gasthuijs= = straet op de hoek van de Rapen konst poort, nu genaemd de doelen
poort ...”, “W 3276. … een Huijs met den erve, staende ende leggende in de Rapen konst poort, nu
genaemd de Doelen = = poort, uijtkomende in de Gasthuijs straet ...”
Rapeconstpoort – Gasthuisstraat P&S: Rapeconstpoort (Gasthuisstraat) 29 Dec 1717 blz: 163Rapenpoort – Spaarnwouderstraat zie: PB
Ravenshofje 18-11-1758 zie: Hofje van de heer Cloet genaamd het Ravenshofje – Groot
Heiligland Wz tussen de Ravelingsteeg en 't Nieuw Heiligland
Rave(n)steegje – Koudenhorn Ex
Rave(n)steegje – Koudenhorn (zie ook: PB-Ov)18-11-1677: “een huys en erve staende ende
gelegen int ravensteeghie … “, 07-06-1684: “brouwer in de brouwerije van't Hoeffijser … een huijs
metten Erve gestaen & gelegen opden Coudenhorn ofte spaerne buijten omme naest de ge= melte
Brouwerije van outs Genaemt de swarte rave … Aende Andere sijde, Het ravesteegje ...”, 06-051702: “een huijs met den erve, staande ende leggende in 't rave steegje [Ravesteeg], belent aande
eene sijde achter de stal van de Swarte raven ofte nu Het wit bierhuijs vande brouwerije het
Hoeffijser ...”, 21-04-1708: “de Helft in een brouwerij ge: naemt het gecroonde Hoefijser staende &
leggende opden Coudenhorn, belent aende eene sijde 't ravesteegje … achter Haer in de Valkesteegh
achterstreckende met een uijtgangh in de Clercqsteegh ...”, 25-10-1736: “Een Huijs metten Erve
staende ende leggende aande Suyt sijde vant Rave steegje, uyt comende opde Coudenhorn ...”
Ravesteegje – Koudenhorn/Klerksteeg 30-08-1713: “een Huijs metten Erve staande ende
Leggende int Ravesteegje uijtComende op de koudenhorn en inde Clerksteegh [ravesteeg aen(de)
Coudenhorn en clercqsteeg] … “
Ravestraatje 31-12-1681: “een huijs metten erve staende & leggende int ravestraetge … “
Reekhuizen zie: PB
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Reekhuizen P&S: Reekhuizen” (tusschen Korte Ro= zenstraat en Groe= nendaalsteeg)
Ridderstraat – Gang 22-01-1744: “C 732 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde
Ridderstraat … agterstreckende aen seekere gang waar inne dit huys een vrye uytgang heeft ...”
Ridderstraat Zz bij de Kruisstraat 08-01-1755: “C. 732. … een Huijs met den erve staende ende
leggende aen de zuijdzijde van de Ridderstraet bij de Kruijsstraet werdende in twee partyen
bewoond … achterstreckende aen zekere poort, uijtkomende in de Kruijs straet ...”
Riviervismarkt – Poort zie: PB
De Rode Halve Maan 10-04-1697 zie: Hanepoort(je) – Spaarnwouderstraat
Rodepoort zie: PB
Rodepoort – Beeksteeg P&S: “Roodepoort” (Beeksteeg)
Rodepoort/Roopoort – Klein Heiligland (zie ook: PB) 16-06-1703: “Een huijs metten erve
staande ende leggende in de roopoort uijtcomende opt Cleyn Heylig land [roopoort op't Cleijn H
Land] ...”, 22-01-1718: “een Huys met den Erve, staande ende leggende in de roopoort op 't Cleijn
Heijlige land [roopoort op 't Cl: H: lant] … “, 20-05-1722: “Een Huijs met den erve Staende &
Leggende in de Roode poort uytkomende op't Kleyn Heyligh Land ...”, 24-11-1724: “en huys
metten erve, staande & Leggende in de rode Poort, uytcomende op 't Cleijn Heylige land ...”, 31-071739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Roopoort uijt komende opt kleyn hey= lig
Lanttegens over de Cornelesteeg … … agterstrekkende aande huijsen vande Raveling steegh ...”,
03-02-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende op 't kleijn heijliglant … ten noorden
de gang of Roopoort ...”, 19-04-1755: “R. 1822. … een Huijs met den erve staende en de leggen de
op het klijn Hijlig land op de hoek van zekere poort, genaemd de Roopoort … achterstrekkende sen
de huijzen in de voorschreve Roopoort ...”, 30-04-1755: “R 1821. D. … een Huijs en Erve staende
en de leggende aen de oostzijde van het klijn Hijligland tusschen de Ravelingsteeg en omvalspoort,
op de hoek van zekere gang of poort genaemd de Roopoort … achterstrekkende aen de gemeene
plaets ...”, 30-04-1757: “R 1821. F. … een Huijs en erve staende en leggende aen de Noordzijde van
de Roopoort uijtkomende op het kleijn heijlige Land schuijn over de Cornelissteeg ...”, 11-12-1766:
“R 1821 .D + … een Huijs met den erve, Staande & gelegen aan de oostzijde van 't Kleijn
Heyligland, tusschen de Rave = = lingsteeg en omvalspoort, op de hoek van zekere poort, gernaamd
de Roo poort … achterstrec = = kende aan de gemene plaats ...”
Rodepoort – Klein Heiligland Oz P&S: Roodepoort” (Kl Heiligland) oostzijde, Roodepoort (Kl
Heiligland) 1722 – blz: 144 –
Heylig land in de Roopoort zie: w.i.
Rodepoort – Lange Margarethastraat zie: PB
Wijk 5 1796-1798: 714 Margrietestr 715-716 de Roode poort 723-724 Zaadelmaakerst 725-726
Saalemaakers K negt, 515 L: Margareth st: 516-519 Salemakersteeg 526-528 Swane Poort 529
Marg: Straat 529-531 Roode poort
Roopoortje nu de Roolaan buiten de Kleine Houtpoort 10-07-1688: “een thuijn … gelegen
buijten de Cleijne houtpoort in Een laantge, genaemt van outs 't roo poortge & nu de roolaen ...”
Rodepoorts-/Roopoortslaan buiten de Kleine Houtpoort/op de Kleine Houtweg (zie ook: PB283

Ov) 06-04-1680: “een thuijn … staende ende gelegen buijten de cleijne houtpoort, inde roode
poorts laen ...”, 27-02-1683: “twee Thuijnen … gelegen buijten de cleijne Houtpoort inde rode
poorts laen ...”, 19-03-1687: “een thuijn … gelegen inde Roo poortslaen, buijten de Cleijne
Houtpoort ...”, 12-02-1744: “De Grond van een Thuyn geleegen inde Roo poortslaan opde kleyne
Houtweg ...”, 27-01-1762: “de grond van een Plaizier Tuijn gelegen aan de oostzijde van de
Roopoorts Laan, uijtkomende op de Klijne Houtweg buijten de kleijne houtpoort ...”
De Rode Schaar – Anegang – Poort 06-04-1683: “Een Huijs metten Erve staende & leggende
inden Anegangh … daerde rode schaer wel eertijts uijtgehangen heeft met een poort inne te gaen ...”
Rooschaarspoort – Anegang (zie ook: PB) 15-05-1703: “een huys metten erve staende &
Leggende jnde roo schaers poort uijtcomende jnde anegang waerjnne desen huijse benevens andere
gebuijren mede een uijtgangh heeft [rooschaers poort inden Anegang] ...”, 10-05-1708: “een Huijs
met den erve staende & Leggende inde rooschaarspoort uijt comende inde anegangh waerinne
desen Huijse benevens de andere gebuijren mede een uijt gangh Heeft [rooschaerst] ...”, 28-06-1710
zie: Serpentspoort – Grote Houtstraat bij de Anegang, 01-08-1744: “IJ 4417 … Een Huys
metten Erve staande & leggende inde Roo- schaarder poort uytkomende in de Anegang … “
Rooschaarspoort – Anegang P&S: Rooschaarspoort (Anegang [doorgehaald: oude gracht]) 10 Mei
1708 blz : 33 –, Rooschaers- poort” (Anegang) 15 Mei 1734Roelof Coolmanssteeg – Scheepmakersdijk 20-01-1640: “Een huys metten erve staende ende
leggende opde Scheepmakers dyck … roeloff Coolmans Steech aen dander syde … den xxen
January 1640” (F)
Roelcoolmanssteegje – Scheepmakersdijk (zie ook: PB) 16-01-1677: “een Camer metten erve
staende in roelcoolmans steegje [Roelcoolmans steege] uijtcomende opde scheepmakers dijck …
achterstreckende aen het sacksteegie ...”, 18-01-1683: “een Huijs metten Erve getekent no: 1
staende ende leggende opde Scheepmakers dijck opde hoeck vant roel coolmans steegje … de
brouwerije vant scheepje aende andere sijde … “, “Camer & somer huijsje staende & leggende opde
Scheepmakers dijck inde Roel Coolmans steeg … ende ten achteren de brou= werije vant scheepje
...”, 28-04-1685: “een Camer metten erve staende in roelcoolmans steegje uijtcomende opde
Scheepmaec= kers dijck … achterstrecken(de) aen het Sacksteegje ...” (F)
Roelcoolmanssteeg bij de brouwerij van 't Scheepje (zie ook: PB) 03-06-1722: “een Huijs
metten erve, staande & leggende in de Roel koolmans steegh, bijde brouwerij vant Scheepje …
achterstreckende in sekere gangh, uijtcomende aende Vest ...”, 09-11-1724: “Een huijs metten erve,
staande & leggende in de roel Coolmans steegh, bij de brouwery van 't Scheepje ...” (F), 23-111724: “een huijs met ten erve staande & Leggende in de roel Coolmans steegh bij de brouwerij van
't Scheepje ...”, 28-12-1726: “de helfte van een huys metten erve, staende & Leggende in de Roel
Coolmans- Steegh, bijde Brouwerije 't Scheepje ...” (F)
Roel Coolmanssteeg bij Brouwerij 't Scheepje P&S: Roel Coolmans- steeg” bij Brouwerij 't
Scheepje – 9 Nov 1724 idem of Meniste- steegje 2 Febr. 1725
Roel Coolmans- of Menistesteegje – Scheepmakersdijk 09-06-1708: “twee Camers metten erve,
staende ende leggende in de roel Coolmans ofte meniste steegje uijtcomende opde
scheepmakersdijk [roel Coolmans ofte meniste steeje] ...”, 02-02-1726: “een Camer met den erve,
staande Ende Leggende in 't roel Coolmans ofte meniste steegje uijtcomende op de Scheepmakers
dijk [roelcoolmans off meniste steegje opde Scheepm: dijk ...” (F)
Roel Koolmans- of Menistesteegje bij de brouwerij het Scheepje 18-03-1739: “Een huys metten
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Erve staande ende leggende inde Roel kool mans of Meniste steegje byde brouwery het Scheepje …
agterstrekkende aant Titum steegje ...” (F)
Roel Coolmans- of Menistensteegje – Scheepmakersdijk P&S: Roel Coolmans of Menistensteegje
(Scheepmakersdijk) 9 Juni 1708 blz: 62 vo=
Brouwerij 't Rood Hart 03-05-1681 zie: De Schans van Blokzijl, 29-05-1686 zie: Blokzijl, 1605-1702 zie o.a.: Poort van de Schans van Blokzijl/Blokzijlderpoort
Roolaan buiten de Kleine Houtpoort/Kleine Houtweg (zie ook: PB-Ov) 15-04-1684: “een schone
welbeplante Thuijn … staende & leggende inde roo laen, buijten de Cleijne Houtpoort ...”, 08-051686: “een thuijn mette Huijsinge daerop staende & leggende buijten de Cleijne Houtpoort daerde
lindeboom uijtsteecken … belent ten oosten de kinderen & Erffgen: vande heer burgermr: dirck
deijman Zalr: ten zuijden de roolaen ten westen de Cleijne Houtweg ...”, 28-05-1689: “Een thuijn
… staende & leggende buijten de Cleijne Houtpoort … in een laentge genaemt de roolaen ...”, 0602-1693: “gelegen buijten de Cleijne Houtpoort … inde roolaen … achterstreckende aen sekere
laen genaamt werdende Coningslaen ...”, 29-04-1695: “... gelegen buijten de Cleijne Houtpoort in
de roolaen ...”, 03-03-1708: “... gelegen opde clyne Houtwegh inde roo Laen ...”
Roolaan – Kleine Houtweg P&S: “Roolaan “ (Kl Houtweg) 14 Mei 1704-, “Roolaan” (Kl Houtweg)
1733 blz: 201De Roopoort – Rozemarijnsteeg/Voorkamp 16-07-1738: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Rosemaryn steegh … ten noorde de Roopoord agterstrekkende aande huyse vande
voor= kamp ...”
Roemerspoort – Lange/Nieuwe Molensteeg/-straat (bij de Kruisweg) (zie ook: PB) 04-06-1701:
“een Camer met den erve, staende ende leggende in de roemerpoort uijtco= mende inde nieuwe
molenstraet ...”, 29-11-1758: “NV 6200 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
Lange Molesteeg in de nieuwe vergrooting dezer stad, belend ten westen de Roemerspoort …
achterstreckende aen de plaets van de Roemers = =poort ...”, 09-12-1758: “NV. 6205. … een Huijs
en erve staende en leggende aen de Noordzijde van de Lange Mole = =straat bij de kruijsweg …
achter= = streckende en uijtkomende op de plaets van de Roemers= =poort ...”, 09-12-1758: “NV.
6201. … een Huijs en erve of twee kamers staende en de leggende in de Roemerspoort,
uijtkomende in de lange Molestraet (zijnde de twee wooningen na het oosten) … achter streckende
aen de Huijzen in zekere poort die uijt komt in de lange Rozestraet ...”, 06-01-1759: “NV 6203 + …
een Huijs of kamer met den erve staende en de leggende in de Roemers poort, uijtkomende in de
nieuwe mole straet die uijtkomt inde nieuwe vergroting … achterstreckende aen de huijzen in de
Lange Roze straet ...”
Roemerpoort – Nieuwe Molenstraat P&S: Roemerpoort (Nieuwe Molen- straat) 4 Juni 1701Wyk 6 1793: 517 Lange molesteeg 530-532 Roemerspoort
De Rompelbeurs buiten de Oude Kruispoort/Sint Janspoort 13-08-1678: “een thuyn en erve
staande ende gelegen inde rompelbeurs uytcomende opde st Jans en Cruyswegh ...”, 24-01-1682:
“een Huijs met den Erve en cleijn bleeckveltje ofte Thuijntge staende ende leggende inde
Rompelbeurs tusschen de St: Jans & Cruijsstraet ...”, 28-02-1685: “een Huijs metten erve …
leggende buijten de oude Cruijspoort inde rompelbeurs sijn uijtgang Hebbende inde sacksteeg ...”,
10-07-1685: “een schuijr & huijsinge metten erve staende ende gelegen inde rompelbeurs buijten de
oude Cruijspoort in dese Stads Nieuwe uijtleg [Rompelbeurs buijten de oude X:poort] ...”, 11-121686: “een huijs en erve … staende ende gelegen inde rompelbeurs genaemt de Stolp … ten Suijden
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de voorn: rompelbeurs ...”, 05-01-1689: “Een Huijs & thuijn … staande & leggende buijten de St:
Jans Poort inde rompelbeurs dicht bijde St: Jans wegh ...”, 17-06-[1690]: “een thuijn gelegen aende
suijtsijde vande rompelbeurs … “
De Rompelbeurs/Rompelbeurssteeg 18-12-1677: “een partije Lant Erve ofte gront … als t' selve
gelegen is ter wedersijden vande rompelbeurs steegh inde nieuwe vergrootinge … Belent ten
Noorden st. barbara Gasthuijs steegh ofte sacksteegh … ten eijnde de rompelbeurs opt scheijt vande
selve laen ende de sacksteegh … “
Romijndersteeg – Kruisstraat zie: PB
Rozemarijnsteeg – Kruisstraat zie: PB
Het Romyndertje [De hypotheekbewaarder] 18-03-1826: “8. 3009; 19 166. No= 5. Koop Contract
… Ziemon tilo … aan Hendrik Sanders … Een Huijs staande en gelegen in het Romyndertje wyk
Vyf Numero Zeshonderd Twaalf Zynde dese koop geschied voor de zomma van Vyfentwintig
Guldens ...” (F) 23-11-2018 15:43
Romyndersteeg – Kruisstraat O zie: PB
Wijk 5 1796-1798: 501-505 Romynd: Pt: 506 L: Marg St: 508-510 Franse Pt.; 1798 540 kruystraat
541-545 Romijnsteeg
Roomse Hofje 05-11-1726, 12-02-1727 zie: Barrevoetzuster(s)steeg – Poortje
Roomse Hofje – Stadsvest bij de Korte Wolstraat 30-09-1741: “een huys metten Erve staande
ende leggende aen deeser stads veste by de korte Wolstraat … agterstreckende aant Roomse Hoffje
..”
Roomse Hofje – Lange Molenstraat Zz bij de Jansweg 21-11-1764: “M:v. 6184 … een Huijs en
erve Staande en geleegen in de Lange Molestraat aan de zuijdzijde bijde Jansweg …
agterstrekkende aan 't Roomsche Hofje ...”
Roopoort zie: Rodepoort
Rooschaar zie: Rode Schaar
Rosbaarpoort – Botermarkt zie: PB
Rottegat – Lange Hofstraat/Idem en Achterkamp
Rottegat – Achterkamp/Grote Hofstraat/Hofstraat/Kamp/Kleine Houtstraat/Lange Hofstraat
(zie ook: PB) 20-02-1722: “Een Huijs met den Erve staande & Leggende in de Lange Hoffstraat …
agterstreckende aan het Rottegat ...”, 22-04-1722: “Een huijs metten Erve staande & leggende inde
groote Hoffstraat … agterstreckende aan t rotte gat ...”, 20-12-1724: “Een Huijs metten Erve,
staande ende Leggende in het rotte gat, uijtcomende in de Lange hofst(raat) kamp En Cleyne
Houtstraet ...”, 14-01-1728: “een huys metten erve Staende & leggende in de Cleyne hout Straet …
aghterstreckende aen't Rotte gat ...”, 10-04-1731: “een huys metten erve, Staende Ende Leggende
inde grote Hofstraet … aghterstreckende aen't Rottegat ...”, 08-02-1735: “Een huys metten Erve
staande & leggende in de Agterkamp werdende in twee Partyen bewoond belent ten Zuyden het
Rottegat ten noorden het Hoffje Van Zoutman agterstreckende aen de schoolmeesterspoort ...”, 2204-1735: “een huys metten erve, Staande en de Leggende in de Aghterkamp over de Camper=
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steegh … aghterstrekkende aan de huysen in't Rottegat ...”, 28-12-1737: “Een huijs metten Erve
staende ende leggende in het Rottegat uytkomende inde Lange hofstraet ...”, 06-09-1740: “Een
Huys metten Erve staande & leggende inde Hofstraat … agterstreckende aent Rottegat ...”, 01-021741: “Een Huys metten Erve staande en leggende aan de Westzyde van de Agh terkamp werdende
in twee parthyen bewoond belent ten Zuyden het Rottegat ten noorden het Hoffje van Zoutman
agterstreckende aan de school= meesterspoort ...”, 01-12-1744: “O 5660 … Een Huys metten Erve
staande en leggende in de Lange Hofstraat … agterstrec kende aan de Huysen vant Rottegat ...”, 1512-1745 zie: Vergulde Hazewindspoort – Achterkamp, 11-07-1750: “O. 5642 … Een Huijs met
den Erve staande ende leggende in't Rottegat, tussen de agterkamp en lange Hofstraet …
Agterstreckende aan de schoolmeesterspoort, uijtkomende in de klijne houtstraaat ..”, 19-01-1754:
“O 5653 … een Huijs met den Erve staende en de leggende aen de zuijd= =zijde van 't Rottegat
u8ijtkomende in de achterkamp en lange Hofstraet ...”, 07-05-1754: “O 5639 … Een Huijs met den
Erve staende en de leggende in 't Rottegat uytkomende in de voorkamp en lange Hofstraat ...”, 1308-1757: “O 5640 … een Huijs met den erve, staende ende leggende in 't Rottegat bij de Hof straet
uijtkomende in de klyne hout straet ...”, 28-10-1758: “O 5642 … een Huijs met den erve staende en
leggende in 't Rottegat, tusschen de achterkamp en lange Hofstraet … achterstreckende aen de
schoolmees= =terspoort, uijtkomende in de kleijne houtstraet ...”, 09-12-1758: “O 5641. … een
Huijs en erve staende en leggende in 't Rotte gat, uijtkomende in de Lange Hofstraet …
achterstreckende en uijtkomende in de steene poort die uijtkomt in de kleijne hout = = straet ...”, 3005-1760: “O 5637 … een Huijs en erve staende en gelegen aen de Noordzijde van de lange
Hofstraet … achterstreckende aen de huijzen van het Rottegat ...”, 04-11-1760: “O 5657. … een
Huijs en erve staende en gelegen in de Lange Hofstraat tegens over de korte Hofstraet …
achterstrekkende aen de Huijzen van 't Rottegat ...”, 17-01-1761: “O 5641 … een Huijs en erve
staende en gelegen in het Rottegat, uijtkomende in de Lange Hofstraat … achterstrekkende en
achter uijtkomende in de steene poort die uijtkomt in de kleine houtstraat ...”, 09-04-1763: “O 5578
+ … een Huijs en erve, staande ende gelegen in de Achterkamp op de hoek van 't Rottegat ...”, 0701-1764: “O 5660 … een Huys en erve Staande en gelegen in de Lange Hofstraat over de korte
Hofstraat … achterstreckende aan de Huijzen van 't Rottegat ...”, 05-01-1765: “O 5637 + … een
Huijs en erve Staande en gelegen aan de Noordzijde van de Lange Hofstraat … achterstreckende
aan de Huijzen van 't Rottegat ...”, 29-01-1766: “O 5656 .+ … een Huijs met den erve Staande en
gelegen aan de Noordzijde van de Lange Hofstraat, uijtkomende in de klijne houtstraat … met het
hoekhuijs van 't Rottegat, achterstreckende aan de Huijzen van 't zelve ...”, 11-02-1766: “O: 5653
… een Huijs en Erve Staande en geleegen aan de zuijdzijde van 't Rottegat, uijtkomende in de
agterkamp en Lange Hofstraat … agterstrekkende aan de Huijzen van de Hofstraat ...”
Waterrottensteegje of Rottegat – Achterkamp [16-06-1689/14-09-1689]: “Een Huijs metten erve
staende & leggende in het waterrottensteegje ofte rottegat uijtcomende inde achterCamp ...”, 03-011691: “een Huijs metten erve staende ende leggende in het waterrottensteegje ofte rotte gat
uijtcomende inde achterCamp … “, 17-03-1724: “een Huijs metten erve staande & leggende in het
waterrotten steegje ofte rotte gat uijtcomende in de achtercamp ...[rottegat]”, 31-03-1725: “een huijs
metten erve, staande & leggende in 't watterrottensteegje ofte rottegat, uijtcomende in de achter
Camp [waterrottensteeg of rottegat] ...”, 08-11-1732: “een Huys metten erve, Staende en Leggende
in het Waterrotten= steeghje of Rottegat uytkomende inde Aghterkamp ...”
Rottegat P&S: “Rottegat “ 1722- blz: 216- vo=
Rottegatsteegje – Lange Hofstraat 29-01-1687: “een huijs metten Erve staende & leggende in't
rotte gat steegje, uijtcomende inde lange Hoff st(raet) … “
Rotte(n)steeg 05-04-1678: “een huys metten erve staende ende leggende in een poort uijtcomen=
de inde cleine Houtstraet ende inde rottesteegh … ende de voorsz. Rottestege ...”, 14-05-1681: “Een
Camer metten Erve staende & leggende jnde Rottesteegh … “, 21-05-1683: “een Huijs metten Erve
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Staende & leggende inde rotte Steegh ...”, 14-05-1692: “een Huijs metten erve, staende ende
leggende inde rottesteegh ...”, 30-04-1698: “een huijs metten erve, staende & leggende in de
rottesteegh ...”, 15-08-1715: “Een Huijs met den erve, staande ende leggende in de rotte steegh … “,
09-12-1722: “de helfte van een Huijs metten erve, staande ende leggende in de Rotte steegh … “,
18-08-1759, 31-10-1764 zie: Kuil der Leeuwenpoort – Achterkamp
Rottensteeg P&S: “Rottensteeg “ 6 Juli 1663Rotte(n)steeg – Achterkamp (en Lange Hofstraat) 24-05-1730: “een huys met den erve Staande
ende Leggende inde aghterCamp op de hoek vande Rottesteegh ...”, O. 5652. … een Huys met den
erve staende ende leggende aen de zuijd zijde van de Rotten steeg, uijtkomende in de achterkamp
en Lange Hofstraet ...”
Rotte(n)steeg – Grote Hofstraat 28-05-1687: “een huijs metten erve, staende en(de) leggende op't
beste vande grote hoffst(raet): opde hoeck vande rotte steegh ...”
Rotte(n)steeg (zie ook: Schoolmeesterspoort – Kleine Houtstraat)
Rotte(n)steeg – Kleine Houtstraat – Gang 09-05-1698: “vijff Camers met hare erven get: nos: 4,
5, 6 7 & 8 belent nevens en over malcanderen Hebbende een vrijen uijtgangh doorde gang tot inde
rottesteeg … aen haer Camer achter t huijs in de Cleijne Houtstr(aet) [in een gangh uijtcomende
inde Cleijne Houtst en inde rottest:] … “
Rotte(n)steeg – Lange Hofstraat(/de Kamp) 09-05-1692: “een Huijs metten erve staende ende
leggende inde rottesteeg uijtcomende inde lange Hoffst(raet) ...”, 18-05-1695: “Een huijs met den
erve staende & leggende inde rottesteegh uijtcomende inde lange Hoffstraet ...”, 31-12-1704: “een
huijs met den erve, staende ende leggende inde Rottesteegh, bijde Lange hoffstraet, Alwaer desen
huijse een uijtgangh heeft, gelijk oock in de Camp desen huijse is hebbende een Uijtgang … “
Rotte(n)steegje – Achterkamp 22-04-1705: “een huijs met den Erve, staende ende leggende in 't
Rotte steegje, uijtcomende in d' achterCamp … achterstreckende tegens 't spoorwatershoffje ...”
Rottevalspoort zie: PB
Rottewaalspoort – Achterkamp P&S: Rottewaals= poort” (Achterkamp)
Rozendaalsteeg P&S: Rosendaelsteeg 24 Jan 1579 pag 245 –
De Rozenkrans – Burgwal- Gang 04-06-1698: “Drie Camers met den Erve, staende & leggende
opde burgwal, achter de rose= crans in sekere gangh, belent ten westen de versz rosecrans ...”
Rozenkranspoort – Burgwal Oz 15-04-1745: “De helfte in Vier Huysen metten Erve … nog de
helfte in een Huys of drie Kamers metten Erve staande & leggende in de Roose Kranspoort
uytkomende aande Oostzyde vande Burgwal … Nog de helfte in een huys metten Erve, staande &
leggende inde Muysen= holsteegh uytkomende op de Groene plaats ...Actum den 15e April 1745”
(F) 20/06/2019 08:45, 11-06-1746: “Een Huijs met den Erve, staande en de Leggende op de
Burgwal Aan de Oostsijde bij de Korte Brug, belent ten Zuijden de Roosekrans poort, ten Noorden
de sijbrands burgergangh ...”
Rozekranspoort – Burgwal Oz bij de Kerkhofstraat 02-05-1739: “drie kamers met hunne Erven
werdende ider apart bewoont, staande ende leggende inde Rosekranspoort uytkomende aande
oostsyde vande Burgwal by de kerkhofstraat … met de huijsinge genaamt de Roosekrans ...” (F)
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Rozemarijnsteeg Ex zie ook:
Rozemarijnsteeg Ex zie: Oude Molen- of –,- Ex
Rozemarijnsteeg (zie ook: Waterrottentuin, Zwartepoort)
Rozemarijnsteeg – Kruisstraat zie: PB en PB-Ov
Rozemarijnsteeg – Gang 20-05-1744: “N: 5461 … twee huysen ende kamers met den Erve
staande ende leggende in Seekere gang uytkoomende inde Rose marynsteeg mitsgaders nog een
kamer met den Erve staande ende leggende inde gemelte Rosemarynsteeg opde hoek vande voorz:
Gang ...”
Rozemarijnsteeg tussen Voor- en Achterkamp – Gang 03-09-1726: “een Huijs metten erve,
Staende & Leggende inde Rosemarijnsteeg tusschen de voor & Aghtercamp … ten Zuijden een
gang ...”
Rozemarijnsteeg Oz – Kampersteeg en Vest – Poort 10-01-1767: “N 5462 .+ … een Huijs en
erve, Staande & gelegen aan de oostzijde van de Rozemarynsteeg die uijt = = komt in de Camper
steeg en aan de Vest … achter= = streckende aan een Poort ...”
Rozemarijnsteeg of Oude Molensteeg (zie ook: Waterrottentuin)
Rozemarijnsteeg of Oude Molensteeg tussen Kampersteegje en de Vest Ex
Rozemarijnsteeg – Vrije Uitgang 26-04-1727: “een huys metten erve, staende & Leggende in de
voorkamp genaemt het groote hooft … achterstrecken(de) met een vrye uytgang inde Rosema=
rynsteeg ...”
Rozemarijnsteeg bij de Voorkamp – Steegje 23-12-1739: “Een huys metten Erve staande ende
leggende inde Rosemarynsteeg by de voorkamp belent ten Zuijden seeker steegje ...”, 03-10-1742:
“N 5459 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Roosemarynsteeg byde voor kamp
belent ten Zuyden seeker steegje waar in dit huys een vrye uyt gang heeft ...”
Rozemarijnsteeg of Molensteeg – Vest 21-03-1727: “een Huys met den erve, Staende & Leggende
aen de vest op de hoek vande Rosemaryn of molesteeg ...”
Rozemarijnsteeg bij de Vest – Gang 24-05-1764: “N 5458 … Een Huijs met den Erven staande en
geleegen in de Rozema= =rijn steeg bij de vest in zeekere gang … “
Rozemarijn- of Waterrottensteeg – Achterkamp Oz over de Lange Hofstraat 18-08-1759: “N
5494 … een Huijs en erve staende en leggende aen de oost zijde van de Achterkamp schuijn over de
Lange Hof = = straat … achterstreckende aen de Huijzen in de Roze marijn- of water-rottensteeg
...”
Rozemarijnsteegje zie: PB-Ov
Rozemarijnsteegje – Voorkamp 22-12-1725: “Een Huijs vmetten erve staande & Leggende in de
Voorcamp … achterstreckende met een uijtgangh in 't rosemarijnsteegje ...”
Rozemarijnsteegje – Voorkamp 03-05-1690: “een Huijs metten erve Staande & leggende inde
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voorCamp … achterstreckende met een uijtgang aent rosemarijnsteeghje ...”
Rozen- of Deijmanslaan Nz – Kleine Houtweg over de Baan 19-01-1765: “Waer. 7419. + … de
grond van een Tuijn, gelegen aan de Noordzijde van de Roze of Deijmans Laan, uijtkomende op de
kleijne Houtweg over de Baan … “, “Waer. 7417. + Idem”
Rozenlaantje zie: Deijmanslaan
Rozenlaan of Molensteeg Zz – Jansweg – Poort of Ingang van de Tuin 26-09-1759: “B. V. 6695
… een Huijs en Erve staande en gelegen aan de zuijd zijde van de Rosen Laan off Molensteeg
uijtkomende op de Jansweg belend aan de Oost zijde de Poort off ingang van de Thuijn van Jan van
Kerk hoven ...”
Rozenlaantje 22-03-1727 zie; Molenstraat of Rozenlaantje
Rozenlaantje of Deijmanslaan – buiten de Kleine Houtpoort 28-02-1711 zie: Deijmanslaan
over de Baan
Rozenlaantje – Jansweg (zie ook: PB) 18-05-1729: “ … een thuyn … staende & leggende in't
Rose laentie in de nieuwe vergrotinge ...”, 19-05-1729: “een huys metten Erve staande en leggende
int Rooselaantje uytkomende op de Janswegh ...”
Rozenlaantje of Molensteeg/Korte Molensteeg – Jansweg zie: PB
Rozenlaantje – Oude Rozenstraat 22-01-1729: “een huijs metten erve, Staende & leggende in de
oude Roose Straet get. Letter F … aghterstreckende aen de Huijsen in't Roselaentie ...”
Rozenprieel of Lustenburgerlaan 30-07-1697: “E mr Gerard Casteleijn een schone welbeplante
thuijn, met een schoon Huijs, staande ende leggende in 't rosenprieel ofte Lustenburgerlaan … “
Rozenstraat (zie ook: Jan Michielsgang)
Ruijghaverspoort – Grote Krocht Wz 06-08-1765: “B 580 … een Huijs en erve Staande en
gelegen aan de Westzijde van de groote Krocht … aan de Noordzijde de Ruijg= =havers poort ...”,
08-04-1767: “B 580 .+ … een Huijs en erve Staande & geleegen aan de westzijde van de groote
Krocht … aande Noordzijde de Ruijghavers poort ...”
Ruijchaverspoort – Grote Krocht/Zoetestraat P&S: Ruijchaverspoort, op de Groote Krocht thans
Nieuwe Groenmarkt, kwam uit in de Zoetestraat Transp. Reg . 21 april 1770.
(Gewezen) Brouwerij de Ruit 07-06-1684 zie: Koudenhorn/Krom – Gang/Gang of
Poort/Gemene Gang
(Gewezen) Brouwerij de Ruit – Krom of Klerksteeg – Gemene Gang/Poort of Gang/Poort 2207-1684: “Een Huijs metten Erve staende & leggende in het Crom ofte Clercksteeg … Aende
andere sijde de gemene gang vande gewesene brouwerije de ruijt ...”, 19-05-1685: “een Huijs
metten Erve staende & leggende in het Crom ofte Clercksteeg, belent Aende eene sijde de poort ofte
gang vande gewesene brouwerije vande ruijt ...”, 19-02-1734: “een huys metten erve, Staande en de
leggende in de Klerksteeg of Crom op de hoek van sekere poort … uytkomende met twee Camers
in de voorn: Poort … agter= strekkende aan de gewesene Brouwerije van de Ruyt ...”
Ruitepoort – Valkensteeg Ex
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Ruitepoort – Krom bij de Bakenesserkerk 12-11-1763: “G 1606 … een Huijs of twee Kamers
met den erve die ieder apart bewoond werden, Staande en gelegen in de Ruijte poort, uijtkomende
in het Krom bij de Bakenesserkerk ...”, 23-02-1764: “G 1606 + … een Huijs of twee Kamers met
den erve, Staande & gelegen in de Ruijte poort, die ujtkomt in 't Krom bij de Bakenesser kerk ...”
Wijk 5 1796-1798: [Krayer horsten gt:] 432 Ruyter poort
Ruiterspoort – Krom (zie ook: PB) 04-05-1735: “Een huys metten Erve Staende ende leggende in
het krom inde Ruyters-poort [Krom in de de Ruyterstraat] ...”, 07-07-1736: “Een huys metten Erve
staende ende leggende in het Crom inde Ruyterspoort [Crom in de Ruijterstraat] … “, 02-04-1737:
“Een huys metten Erve staende ende leggende in het Crom inde Ruijterspoort ...”, 14-10-1750: “G.
1605. … Een Huijs met den Erve staande & leggende in 't Crom in de Ruijterspoort ...”, 27-071752: “F. 1468 F. 1467 F. 1469 G. 1606 … Met Nog twee Kamers met den Erve staande ende
leggende agter het laatstgemelde perceel, uijtkomende in de Ruijyte poort ...”, 21-11-1755: “G 1605
… een Huijs met den erve staende ende leggende in 't Krom in de Ruijterspoort ...”
Ruitesteegje – Krom 15-02-1681: “een huijs met den Erve staende & leggen(de) in't Ruijtesteegje
uijtcomende jnt Crom ...”
Ruitersteegje – Krom 10-05-1679: “een huijs ofte Camer geteeckent met no: 6. staende in 't
ruijtersteegje uijtco mende Jnt Crom”, 12-01-1701: “een Huijs metten erve, staande & leggende in 't
ruijtersteegje uijtcomende in Het Crom ...”
Ruitersteegje – 't Krom P&S: Ruitersteegje (in't Krom) 12 Jan 1701 blz: 189- vo=
Jan Jansz Ruiterman zie: Buiten de Sint Janspoort – Tweede Nieuwe Gerooide Straat Nz
Ruiterstraat zie: PB-Ov
Ruiterstraat – Gemene Gang 04-05-1686: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
Nieuwe vergrotinge inde ruijterstraet met een stal daer achter … en de gemeene gangh aen d' andere
sijde Jan Jansz ruij= termans ...”,14-05-1689: “Een Huijs metten erve met een stal daer achter aen
Staande ende leggende inde Nieuwe vergroting deser Stad aende noortsijde inde ruijterstraet, belent
ten westen Jan Jansz Ruijterman met Een gemeene Ganghen … welcke voorsz gangh ...”, 01-041690: “een huijs metten erve en een paerde stal daer achter staende ende leggende inde ruijterstraat
inde nieuwe vergrotinge deser Stad belent ten wesren Jan jansz ruijterman met een gemeene gangh
...”
Ruiterstraat of Zaksteeg (o.a., zie ook: PB) 30-10-1741: “Een Huys metten Erve staande ende
leg= gende in de Ruyter straat of saksteeg ...”, “Een Huys of 2 Camers metten Erve, staande &
leggende inde Ruyterstraat of saksteeg geteekt no 2 & 3 ...”
Rustenburgerlaan – Laantje Ex
Lustenburgerlaan – Gemene Laantje 22-04-1673: “een thuyn gelegen inde Lustenburgerlaen
Buyten de Cleyne houtpoort … belent aende noortsyde het gemene Laentie … “
Lustenburgerlaan – Bijlaan 11-05-1701: “de grond met den opstal van een thuijn buyten de
Cleyne Houtpoort in de Lustenburgerlaen, in een bijlaen ..”, 12-06-1706: “De grond van een thuijn
leggende buijten de Cleijne Houtpoort in de Lustenburger laen, in een bij laen … “
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Rustenburgersloot/Elschildersloot – Dwarsslootje Ex
Poort van de erfgenamen van Johannes van de Rijp 05-06-1714 zie: Barteljorisstraat Oz
tussen de Markt en de Schoutensteeg
Sadelmakerssteeg – Lange Margarethastraat 25-05-1683: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde SadelMakers steeg [Sadelmakers steeg] ...”, 08-02-1738: “Een huys metten Erve
staande ende leggende inde Lange Margriete straet opde hoek vande Sadelmakersteegh ...”
Salemakerssteeg(je) – Kruisstraat/Lange Margarethastraat (zie ook: PB) 28-09-1678: “een
huys metten erve staende & leggende Jnde salemaeckers stege ...”, 29-05-1680: “... jn het beste
vande Cruijsstraet … belent ten noorden de salemaeckerssteegh ...”, “Camer metten Erve staende
Ende leggende jnde salemaeckerssteegh, achter het voorsz huijs ...”30-05-1691: “een huijs metten
Erve staande ende leggende inde Salema: kersteegh ...”, 06-05-1694: “een Huijs met den Erve
staende & leggende inde Salemakers steegh ...”, 04-06-1695: “Een huijs met den erve, staande &
leggende inde Salemakers steeg werdende in 2 partijen bewoond ...”, 24-08-1695: “een huijs met
den erve, staande & leggende in de Lange margrietestraet … achterstreckende aande Huijsinge
vande Salemaeckers steegh ...”, 30-03-1697: “Een huijs metten erve, staande & leggende inde Sale=
maeckers steegh ...”, 12-05-1701: “een Camer metten erve staende en Leggende inde Zalemakers
steegh, uijtcomende jnde Cruijs straet [salemakers steegh] ...”, 21-02-1703: “Een Camer met den
Erve, staande ende leggende in de Salemakerssteeg uijtcomende in de Cruijs straet ...”, 16-02-1707:
“een huijs metten Erve, twelck in twee Partijen werd bewoond, staende ende leggende in de
Salemakerssteegh ...”, 26-04-1709: “Een huijs off Stalletie, staen de en gelegen in 't Salemakers
steegje uijtcomende soo in de Cruijs straet als in de Lange margrie testraet … ten suijden 't voorsz
Salemakers steegje ...”, 09-05-1711: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de
margrietestraet, op de Hoek vant Sale makerssteegje, alwaer desen huijse een vrijen uijtgangh heeft
...”, 02-11-1712: “Een huys met den Erve, staande & Leggende in de Salemakersteegh ...”, 22-021714: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de Lange margrietestraet, opde hoek vande
Salemakersteeg, belent aende eene sijde deselve Salemakersteegh, daer in desen vercogte huijse een
vrijen uijtgangh heeft ...”, 29-04-1722: “Een huys met den Erve staande ende Leggende inde
Salemaackers steegh ...”, 04-06-1722: “Een huys metten Erve staande & Leggende inde
Salemakersteegh uytkomende inde kruysstraet ...”, 24-08-1729: “Een huijsje off Camer metten
Erve, staande ende Leggende aande suijtsijde vande Salemaekersteegh ...”, 30-04-1743: “C 698 …
Een huys met den Erve staande & leggende inde Kruysstraat van ouds genaamt de Son … het Ligt
van syn Agter kelder uytkomende op het plaatsje vant kleyne huysje vande Verkoperse inde
Salemakersteeg vry mogen behouden...”, 06-01-1748: “Een Huijs met den Erve staande ende
leggende in de lange Margriete= =straat op de hoek van de Salemakerssteeg ...”, 10-02-1749: “B.
650. … Een Huijs met den Erve staande & leggende Aan de Oostzijde in de Lange Margriete straat
op de hoek van de Salemakers= = steeg ...”, 27-04-1751: “C. 692 … Een Huijs met den Erve
staende ende leggende in de zalemakerssteeg, werdende in twee partijen bewoont … agterstrec=
=kende aen 't weeshuijs ...”, 24-09-1763: “B. No. 649 + een Huijs en Erve Staande en geleegen in
de Lange Margariete straat belend aan de Zuijdzijde de sale = makerssteeg ...”, 15-06-1729, 06-121730, 02-05-1764 zie: Smelterspoort
Salemakerssteeg – Kruisstraat P&S: Salemakers- steeg” (Kruisstraat) 7 Nov: 1719Salemakerssteegje – Kruisstraat en Lange Margrietestraat 26-04-1709: “Een huijs off Stalletie,
staen de en gelegen in 't Salemakers steegje uijtcomende soo in de Cruijs straet als in de Lange
margrie testraet … ten suijden 't voorsz Salemakers steegje ...”
Salomonshofje 03-06-1707: “Een Camer metten erve, staende ende leggende op 't Salomons hofje
...”
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Salomonshofje – Burgwal Ex
Hofje van Salomon Verhamme 12-05-1688 zie: Burgwal – Gang
Salomonshofje – Burgwal (Oz) (zie ook: PB) 04-12-1680: “Een Camer metten Erve staende &
leggende op t= Salomons hoffje opde Burgwal ...”, 28-03-1682: “een huijs metten Erve met een
sijdel camer ende Achtercamer die apart verhuijrt werden mitsgaders een gangh daer besijden …
staende & leggende aende oostsijde vande burg= wal, belent ten noorden frans pietersz pottebacker
… respon derende inde gangh vande voornoemde pottebacker … streckende voor vande burgwal tot
achter aen Salomons hoffje ...”, 26-06-1686: “een huijs metten Erve, met een sijdel & AchterCamer,
die apart verhuijrt werden, mits gaders een gangh daer besijde, Soo verre dit huijs is streckende,
staende ende leggende aende oostsijde vande burgwal, belent ten noorden frans prs: potte backer …
ende responderende inde Gangh vande voorn pottebacker … streckende voor vande burgwal tot
achter aent salomons hoffge … 11-03-1689: “een Camer met sijn Erve gelegen op de burgwal en
aldaer op 't Salomons Hoffge ...”, 08-05-1692: “een Huijs metten erve staende & leggende inde
gang van arent Corns mand uijtcomende opde burgwal nu genaemt Salomons Hofje ...”, 19-091697: “een Camer met den erve gelegen op de burgwal en aldaar op't Salomons Hofge .. “, 04-031698: “Een Camer metten erve, gelegen opde burgwal & aldaar op't Salomonshoffje [Salomons
hofge] ...”, 19-08-1699: “een huijs metten Erve staende ende Leggende aande oostsijde vande burg:
wal, belent ten noorden 't salomons hoffge ...”, 27-01-1722: “Een Huijs met den Erve staande &
Leggende aende oostzijde vande Burgwal, belend ten Noorden het Salomons Hofje ...”, 16-051722: “Een huijs metten Erve staande ende Leggende op't Salomons Hoffie uijtcoomende opde
burgwal … achterstreckende aande huijsen inde Boere poort ...”, , 06-08-1740: “Een huys of
Camer metten Erve, staande ende leggende op t Salomonshoffje uytkomende op de burgwal … ag
ter Streckende aen de boerepoort ...”, 18-03-1744: “Z 4720 … Een Huys met den Erve met een vrye
uytgang opt Zalo- mons hoffje met een Camer daar agter uytkomende op t voorn hoffje staande &
leggende op de Burgwal aan de oostzyde tussen de Kerkhofstraat en Kool= steegh, belent ten
noorden de Pottebackersgang ten Zuyden t Zalomonshoffje ...”, 07-05-1761: “J 4725. … een Huijs
of Kamer met den erve staende en gelegen op 't Salomons hofje, uijtkomende op de Burgwal …
achterstreckende aen de Boere poort ...”
Salomonshofje – Burgwal – Gang 30-12-1705: “Een huijs metten Erve, staande ende leggende op
de Burgwal op Salomons Hofje belent ten noorden de Gangh ...”, 08-09-1718: “Een huijs met den
erve, staande & leggende in de gangh van Cornelis outgerts de Jongh opt Salomons Hofje,
uijtcomende opde Burgwal ...”, 11-05-1735: “Een huys metten Erve staande & leggen de inde gang
van Corn outgers de Jong op t salo mons hofje uyt komende op de burgwal ...”
Salomonshofje – Burgwal – Poort of Gang 02-02-1762: “J 4726 … een Huijs met den erve
staande en gelegen in een poort of gang op 't Salomonshofje, uijtkomende op de Burgwal ...”
Mr. Salomonshofje – Burgwal bij de Kerkhofstraat 28-04-1706: “Drie Camers metten erve,
staende ende leggende opde burgwal op mr. Salomons hofge, belent aende eene zijde de
Pottebackers poort, achterstreckende aende Huijsinge in de kerk hofstraet ...”
Salomonshofje – Burgwal – Poort of Gang 10-01-1753: “J. 4726. … Een Huijs met den erve
staende ende leggende in een poort of gang op 't Salomonshofje, uijtkomende op de Burgwal ...”
Salomonshofje o.a. 10-05-1687, 26-03-1688, 17-07-1688, 03-02-1693, 19-10-1697, 11-08-1702,
14-04-1703, 11-11-1704 zie: Boerengang – Burgwal, 06-06-1705, 22-01-1715 zie o.a.:
Boerenpoort, 07-03-1721 zie: Boerensteeg
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Sangerspoort – Oudegracht 21-03-1744: “Z 4004 … Een Huys metten Erve staande en leggende
in een gang uytkomende op de oude Gragt over de geweesene brouwerye den Engel van ouds
genaamt de sangerspoort ...”
Schagchelstraat (zie ook: Goliatspoort, Hemel(s)poort/Hemel(s)poort of vanouds genaamd
Bartholomeus de Gortersteeg,, Paradijspoort(je)
Schagchelstraat (zie ook: PB)
Schagchelstraat – Poort van Jan Wynands 18-02-1744: “Z 3908 … Een Huys metten Erve
staande en de leggende inde schaggelstraat op de hoek van de poort van Jan Wynands …
agterstreckende aen de huysen in de Kleyne houtstraet ...”
Schagchelstraat Oz bij de Anegang – Poort 27-01-1763: “Lr. Z. No: 3919. … Een Huijs en Erve,
staande en gelegen aan de Oostzijde van de Schaggelstraat bij de Anegang belend aan de zuijd –
Sijde Zeekere poort … “
Schagchelstraat bij de Anegang Zz – Poort 01-10-1755: IJ 4393. … een Huijs met den erve
staende ende leggende aen de Zuijdzijde van de Ane= =gang … achter strekkende aen en uijt= =
komende in zekere poort in de schagchelstraet ...”
Schagen-/Schagerstraat(je) (zie ook: Foreestensteeg) (zie ook: K&T en PB-Ov) 28-07-1713: “een
huijs met den erve, staande ende leggende in de Schagerstraet … “
Schagenstraat bij de St. Jacobstraat O (blz 129): Schagenstraat (1650) bij de St. Jacobstraat
Schagenstraat – Gang 23-05-1696: “een huijs met den erve, staande & leggende inde
schagenstraet met een thuijntje daer achter … aende andere Zijdse sekere gangh ...”
Schagerstraat – Korte Voldersgracht Wz 21-02-1765: “W 3218 .+ … een Huijs en erve Staande
& gelegen aan de Westzijde van de korte volders graft … achterstreckende met een uijtgang tot in
de Schagerstraat ...”, 16-04-1767: “W 3218 . Idem
Schagen-/Schagerstraat – Vestesteeg (zie ook: PB-Ov) 18-01-1679: “een huys metten erve
staende ende gelegen Jnde vestenstege opde hoeck vande schager straet ...”, 16-12-1690: “een huijs
metten erve staende ende leggende inde Vestestege opde Hoeck vande Schagenstraat ...”, 12-061703: “een huijs metten erve staende & leggende in de schagerstraet (synde achter de brouwerije
vande pellicaen) ...”, 23-05-1708: “een Huijs metten erve, staande & leggende in de Vesten steegh
op de Hoek van(de) Scha gerstraet ...”, 03-06-1716: “een huijs met den erve, staande ende leggende
in de Schager straet, op de Hoek vande foreestensteegh ...”, 06-05-1727: “een huys metten erve,
Staende & leggende in de vestesteeg op de hoek van de Schagerstraet ...”, 07-05-1737: “een huys
metten erve, staande en leggende in de vestesteeg over de Schagerstraat by de Zuyderbrugh ...”, 0105-1766: “Nog een Huijs met den erve staande ende gelegen in de vestesteeg over de Schagerstraat
bij de Zuijderbrug … achterstreckende aan 't voorgaande Perceel [zie: Boerenpoort] ...”
Korte Voldersgracht (zie ook: K&T) 02-11-1764: “W 3218 … een Huijs en erve Staande &
gelegen aan de westzijde van de korte voldersgraft … achter= = streckende met een uijtgang tot in
de Schager straat ...”
Schagerstraat over de Voldersgracht – Poort 10-11-1716: “een huijs met den erve, staende &
leggen de in de Schagerstraet, met een poort daer besijden, over de volders graft ...”, 05-04-1721:
“een huijs met den Erve staande ende Leggende inde Schagerstraat met een poort daar besijden
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overde volders graft ...”,
Schagerstraat hoek Foreestensteeg P&S: Schagerstraat – op den hoek van de (Foreestensteeg) 3 Juni
1716 –
Schagerstraat over de Voldersgracht P&S: Schagerstraat met een poort daar bezijden over de
Voldersgracht 10 Nov 1716Schagerstraat zie: w.i.
Schagerstraatje – Korte Voldersgracht/Korte Zuiderstraat/Vestesteeg 25-06-1707: “Een huijs
metten erve, staende ende leggende in de Veste steegh regt over 't schagerstraetje ...”, 01-05-1738:
“Een Huijs metten Erve staende ende leggende inde korte Zuijder straet schuijn over het Schager
straetje … agterstrekkende aande Boerepoort ...”, 23-02-1752: “Een Huys metten Erve kunnende in
twee partyen bewoond werden staande ende leggende op de korte voldersgragt … agterstrekkende
aant schagerstraatje ...”
Schalkwijkerbuurt zie: PB-Ov
Buiten de Schalkwijkerpoort/de Singel/Zomervaart – Hofje 28-02-1691: “een Huijs en
scheepmakers werff … staende & leggende buijten de schalckwijckerpoort op 't hoffgen …
hebbende sijn in & uijtgangh op de Cingel deser voorsz Stad … ten suijden de Somervaert … “, 0508-1692: “een huijs metten erve ofte een boere wooningh staende ende leggende buijten de
schalckwijckerpoort op't hoffje … ten suijden de Somervaert ...”, 06-06-1692: “een Halff Huijs
metten erve, staande ende leggende buijten de Schalckwijker poort opt Hoffje ...”, 25-03-1711: “een
huijs En Scheeps timmerwerff, staende Ende Leggende even buijten de Schalkwijker poort op 't
hofje, Hebbende sijn uijtgangh opde Cingel deser Stad ...”
Schalkwijkerweg zie: PB-Ov
Schalkwijkerweg – de Goo – Notweg 03-05-1689: “Een stuck weijland gelegen buijten de schalk
wijckerpoort binnen de vrijdom deser Stad, genaemt mollen land … ten oosten de goo … sijn
notweg over tot opde Schalckwijckerwegh is hebbende ...”
Schalkwijkerweg – Twee Gangen of Stegen 30-04-1710: “een huijs metten erve, staande ende
Leggende buijten de schalkwijkerpoort aende Schalkwijkerwegh opde Hoek van sekere 2 gangen
ofte stegen ...”, 13-05-1710: “Een huys met den Erve Staende ende Leggende buyten de
schalkwykerpoort aen de schalkwykerweg op de hoek van Sekere twee gangen of stegen ...”
(Poort) van de Schans van Blokzijl
Poort van de Schans van Blokzijl P&S
't Schapenhek zie: Bolslaan (zie ook: PB-Ov)
Rozenprieel of Schapenlaan 29-05-1685: “... leggende buijten de Cleijne Houtpoort in't
rosenprieel off schapelaen … “
Schapenpoort – Hagestraat -12-1705: “een huijs metten erve, staende ende leggende inde
Hagelstraet in de Schape poort … achterstreckende aen donkere poort … “ (F), 19-06-1706 zie:
Donkerepoort – Hagestraat, 01-11-1748: “een huijs of kamer met den Erve staande ende
leggende in de Hagelstraat in de Donkere Poort … Agterstrec= =kende aan de schapenpoort ...”
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Schapenpoort – Hagestraat P&S: Schapenpoort (Hagestraat) 19 Juni 1706 blz: 38 –
Graafmakers- of Schapenpoort – Hagestraat 09-01-1740: “Een huijs metten Erve staande ende
leggende inde Graefmakers of schapepoort, uytkomende inde Hagelstraat ...”
Scharepoort – Groot Heiligland (zie ook: PB) 21-12-1751: “R. 1887. … Een Huijs met den Erve
staende ende leggende op 't groot Heijlig Lant op de Hoek van de Schaare poort ...”, 01-05-1755:
“R 1917. … twee huijsjes en erven staende ende leggende inde schaerepoort, uijtkomende op 't
groot Hijligland bij de Raveling steeg ...”, 07-07-1759: “R 1887 [doorgehaald] 1877! … een Huijs
met den erve staende ende leggende aen de westzijde van het groot Heijligland … ten noorden de
schare poort waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”
Gt Heylig Land schare Poort zie: w.i.
Scharrepoort – Hagestraat zie: PB
Brouwerij het Scheepje 24-06-1732, 08-05-1734, 25-06-1734, 19-03-1737, 04-12-1742, 15-011749, 06-08-1750 zie: Brillenpoort – Dijkstraat(/Nieuwe Dijkstraat/Scheepmakersdijk); zie
ook: Roelcoolmanssteeg/Roel Coolmans- of Menistesteegje
Scheepmakersdijk Ex zie ook:
Scheepmakersdijk (zie ook: Boerensteegje, Boeren- of Wielmakerssteeg, Bregjessteegje,
Bregten- of Tannesteegje, Brillenpoort, Dunnebiersteeg(je), Goudsteeg(je), Heerschopspoort,
Jan Schoutenpoort, Muizenhol, Muizenholsteeg(je), Ottersteeg(je), Roelof Coolmanssteeg,
Roelcoolmanssteeg(je), Roel Coolmans- of Menistesteegje, Schoutenpoort, Tannekessteegje, 't
Zakje)
Scheepmakersdijk (zie ook: PB)
Scheepmakersdijk – Gang 16-10-1734: “een huys metten erve, Staande en Leggende in sekere
Gangh, uytkomende opde Scheepmakers= dyk … aghterstrekkende aan de Schiet= Spoelsteegh ...”
Scheepmakersdijk – Gemene Gang of Steeg 11-11-1692: “een Huijs … staande & leggende op
Scheepmakers dijk, opde hoek vande gemene gangh ofte steege ...”
Scheepmakersdijk – Steegje 07-04-1740: “Een Huys metten Erve, mitsgaders een Werf die voor
deesen is gebruykt tot een Scheeps Timmer of Breekers Werve … staande & leggende op de
scheepmakers Dyk belent ten noorden de geweesene Brouwerye de drie Lelien ten Zuyden seeker
Steegje ...”
Scheepmakersdijk – Gemene Gang of Zaksteeg 24-07-1738: “een huijs metten erve Staende &
leggende in de gemeene gang, of saksteeg opde Scheepmakersdijk, met een gemeene uijtgang in
deselve Steeg agter= Streckende aende Schoute poort ...”
Scheepmakersdijk – Vrije Poort aan de Vest 26-01-1640: “Een Camer metten Erve ende plaetse
daer vooren staende ende leggende opde Scheepmaeckersdyck, met een vrye poort syn vuytganck
hebbende aende Vest … den xxvjen Januarij anno xvjc. veertich”
Scheepmakersdijk – Dunnebiersteeg/Goudsteegje 01-06-1759 zie: Zakje
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Scherprechterspoort – Spaarnwouderstraat Ex
Scherprechterspoort – Spaarnwouderstraat/Spaarne (zie ook: PB) 13-01-1731: “een huys
metten erve, staende & leggende inde Sparwouderstraet op de hoek vande Scherpregters Poort …
en waer in desen Huyse een uytgang en bruijkwaer heeft tot op 't Spaerne ...”, 27-11-1762: “J 4505
… een Huijs met den erve staande en gelegen op de Kortendijk, genaamd de drie Bootshaaken …
ten Noorden de scherprechtersteeg ...”, 11-06-1763: “J 4504 … Een Huys en Erve met twee Huysjes
daer agter staande en leggende op t spaarne op de Kortendijk … ten Zuyden de scherpregterspoort
agter strec kende aen de Huysen in de Spaarwouderstraet ...”, 04-08-1764: “J 4479 . … een Huijs en
erve Staande & gelegen aan de Noordzijde van de Sparwouderstraat tusschen de Sleutelstraat en
Coralesteeg … uijtkomende over zekere plaats door een gang genaamd de Scherprechterspoort tot
aan het Spaarne ...”, 22-09-1764: “J: 4478 … Een Huijs met den erven Staande en geleegen in de
Sparwouderstraat, belend ten oosten de Scherprechters poort ...”, 23-11-1764: “J: 4477 … een Huijs
en erve Staande en geleegen in de Sparwouder= =straat op de hoek van de Scherpregters poort ...”
Schietspoelsteeg Ex zie ook:
Schietspoelsteeg(je) – Scheepmakersdijk Ex
Schietspoelsteeg(je) (zie ook: Muizenhol en Osseweiersteeg(je), 't Zakje)
Schietspoelsteeg(je) – Dijkvest/Scheepmakersdijk/Spaarne/Stadsvest (zie ook: PB) 22-03-1673:
“een Huys metten erve, staende ende leggende inde schiet spoelsteech, uijtcomende opde
Scheepmaeckersdijck ...”, 25-11-1676: “een Camer metten erve staende & gelegen opden
scheepmakers dijck int schietspoelsteegie get(ekent) no: 5 … ten noorden de gemene plaets van No:
3 en 4 ...”, 29-04-1679: “een huijs met den Erve staende ende Leggende opde Scheepmaeckers dijck
… belent aende eene sijde het schietspoelsteeghje ...”, -06-1681: “Een Huijs met den Erve staende
ende leggende opde Scheepmakers dijck belent aende eene sijde het schietspoel steegje ...”, 29-041684: “een huijs met den Erve staende & leggende op't Spaerne byde Scheepmakersdijck opde
hoeck van't schietspoel steegje daerde drie portugijse uijthangen … ten suijden het voorsz
schietspoelsteegje ...10-03-1688: “een huijs metten erve staende & leg= gende inde
Schietspoelsteegh, belent aende eene sijde aende groenties ...”, 21-03-1691: “een Huijs metten erve
staende ende leggende inde Schietspoelsteegh … met een Gangh uijtcomende aen deser Stads
vesten ...”, 22-04-1693: “Een huijs metten erve, staande ende leggende aen deser Stads vesten
tusschen de Catharina brugh ende de papentoorn opde hoek van't schietspoelsteegje ...”, 13-011700: “een huijs metten erve staande ende leggende inde schietspoelsteegh ...”, 17-05-1702: “een
huijhs metten erve staende & leggende op 't Spaerne bijde scheepmakers dijck opde Hoek van't
Schietspoelsteegje daer de portu gijsen uijthangen ...”, 02-08-1702: “een Camer met den erve,
staande & leggende opde Scheepmakersdijck in 't schietspoelsteegje ...”, 16-01-1704: “een huijs
ofte drie Camers metten erve, staande ende leggende inde schietspoelsteegh ...”, 27-07-1707: “een
huijs metten erve, staende ende leggende in de Schiet spoelsteegh, sijnde 3 Camertiens ...”, 30-041716: “een Huijs metten Erve synde vier wooningen naast den anderen Staende & Leggende
aendeser Stadts veste op de hoeck vande Schiet spoel steegh ...”, 11-05-1719: “een huys metten
erven staande & Leg gende aan deser stads vesten by de papetoorn op het hoekje van 't schiet
spoelsteegje … “, 09-09-1719: “een huys met den erve staande & Leggende, in een poort
uytcomende aan de Vest, tusschen de Schiet poel steegh en dunne bier steegh … ten westen de
Huysen in t dunne bier steegje ...” 22-04-1722: “Een huijs met den Erve staende ende leggende op 't
Spaerne bij de Scheepmaeckers dijck, op de Hoeck van't Schietspoelsteegje alwaer de 3. portugisen
uythangen … “, 03-11-1722: “een huijs of drie Camers staende en leggende in de schietspoelsteeg
...”, 01-03-1724: “de Helfte van een Huijs metten erve, of drie Camers staande & leggende in de
Schietspoelsteegh … hebbende de voorsz 3 Camers elk een vrijen uijtgangh in deselve
schietspoelsteegh uytcomende op de Scheepmakers dijk ...”, 16-04-1726: “Een Huys metten erve
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staande & leggende in de Schiet spoelsteegh achter de Scheepmakers dijk … een Camer met den
erve staande & leggende opde scheepmakers dijk in 't schietspoelsteegje ...”, 04-12-1731: “een huys
metten erve, staende en de Leggende op't Spaerne bij de Scheepmakers- Dijk op de hoek van het
Schietspoelsteegje, alwaer de Drie Portugiesen uythangen ...”, 05-08-1732 zie: Dunnebiersteeg(je),
11-02-1736: “een sterk ende weldoortimmert huys metten Erve synde vyf woningjes staende ende
leggende aende dykvest by de papentoorn, opde hoek vande Schietspoelsteegh ...”, 27-09-1738:
“Een huijs metten Erve staande ende leggende in het Schiet spoelsteegje uijtkomende opde
scheepmakers= dyk ...”, 30-01-1742: “Twee Huysjes metten Erve staande & leggende inde
schietspoel= steeg ...”, 09-11-1765 zie: Dunnebier(s)steeg
Schippers Janslaantje – Nieuwe Rozenstraat 22-07-1705: “een huijs met den Erve … staende &
leggende in 't schippers Jans laantje uijtcomende in de nieuwe roosestraet in de Nieuwe Vergrotinge
alhier [Schippers Jans laantje] ...”
Schippers Jans Laantje – Nieuwe Rozenstraat P&S: Schippers-Jans-laantje, in de (Nieuwe
Rozenstraat i/d N Vergrooting) 22 Juli 1705
Schipperspoort – Achterstraat zie: PB
Schipperspoort of Schipperssteeg – Achterstraat O zie: PB
Schipperspoort 24-05-1727 zie: Schipperssteegje – einde van de Spaarnwouderstraat bij de
Vest
Schipperspoort – Vest naar de Scheepmakersdijk zie: PB
Schippersstal 10-05-1695, 14-05-1695, 12-04-1696 zie: Zonnenpoort –
Spaarnwouderstraat/Stadsvest
Schippersstal – Vest bij de Spaarnwouderpoort – Gang 15-05-1677: “een huys metten erve
staende & gelegen jnde gangh verbij de schippers stall uijtcomende aende vest byde spaerwouder
poort ...”
Agter straat schippersteeg zie: w.i.
Schipper(s)steeg – Achterstraat en Beeksteeg Ex
Schipper(s)steeg (zie ook: Bisschopsgang, Bisschopsteeg)
Schipper(s)steeg 19-08-1744, 21-04-1764 zie: Schippersstalsteeg
Schipper(s)steeg – Achterstraat en Beeksteeg (zie ook: PB) 31-01-1741: “Een Huys metten Erve
staande ende leggende inde Schippersteeg uytkomende in de Beek steeg en Agterstraat … agterstrec
kende aan de Huysen van de Bisschopsteeg ...”, 01-02-1741: “Een Huys metten Erve werdende in
twee parthyen bewoond staande en leggende inde Schippersteeg, uytkomende in de Beeksteeg en
Agter straat … agterstreckende aande Bisschop steegh ...”, 12-07-1766: “L 5226 … een Huys en
Erve staende en leggende inde schippersteeg uytkomende inde Agterstraat en inde Beeksteeg …
agterstreckende aande Huysen inde Bisschopsteeg ...”, 14-03-1767: “L 5221. … een Huijs met den
erve Staande en gelegenin 't midden vande Schipper steeg, uijtkomende in de Achterstraat en
Beeksteeg ...”
Achterstraat hoek Schipperssteeg – Poort of Gang 09-02-1741: “Een Huys metten Erve met
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twee Camers daar Agter, die apart Verhuurt werden staande & leggende in de Agterstraat op de hoek
van de Schipperssteeg die ten Zuyden belent is ten noorden seekere poort of gang ...”
Schipper(s)steegje Ex
Schipper(s)steegje – Beeksteeg Ex
Schippersstalsteeg – Spaarnwouderstraat bij de Spaarnwouderpoort 19-05-1702: “een huijs
metten erve, staande ende leggende in de Sparwouderstraet by de Spar wouderpoort daerde valk
uijthangt en de bel van 't wagenveer aande gevel geplaetss is... met nog een stallinge met den erve
achter ofte benevens Het voorn Huijs, gestaen & gelegen inde Schippersstalsteegh, belent ten
westen de boeresteegh, ten oosten de gang van(de) versz Schippersstal … “, 27-04-1715: “een huijs
met den erve, staande ende leggende inde Spar wouderst(raet) bij de Sparwoudrpoort daerde valk
uijthangt, & de bel van't wageveer aende gevel geplaetst is, met nogh twee stallinge met den erve,
achter ofte nevens het voorn huys, gestaan & gelegen inde Schippers Stalsteegh, belent ten westen
de Boeresteegh, ten oosten de gangh vande voorsz Schippers stal ...” (F), 19-08-1744: “Z 5810 …
Een huys met den Erve staande ende leg= gende aan het Pleijn by de Sparwouder= poort synde een
Neeringryke Herbergh genaamt de Valk met een kamer daar agter die altoos apart verhuurt is …
belend ten Zuyden de Boeresteegh ten noorden de schippersteegh, agterstrekkende aan de schippers
van Haarlem op Amsterdam, Jtem nog twee Stallen met hunne Erven naast malkander inde
schippers= steeg … agterstrekkende aan de huysinge vande vest ...”, 21-04-1764: “Z 5808 5809 Z
5810 … Nog een Huijs en erve (zijnde nu geapproprieerd tot een Wagenhuijs Staande & gelegen
mede in de Sparwou = = derStraat bij de Sparwouder poort, van ouds genaamd de Valk, met een
kamer daar achter, belend ten Noorden de Schipperssteeg, ten zuijden de Boere Steeg,
achtrerstreckende aan de schippers van Haarlem op Amsteldam Nog twee Stallen met hunne erven
naast malkanderen, Staande en gelegen in de schipperssteeg … achterstreckende aan de Huijzen aan
de Vest ...”
Schipper(s)steegje – Achter- of Dijkstraat Oz 17-03-1759: “L 5229 … een Huijs en erve staende
en gelegen aen de oostzijde van de Achter of Dijkstraat op de hoek van 't schippersteegje ...”
Schipperssteegje – Beeksteeg 16-04-1721: “een huijs met den Erve staande & Leggende inde
Beecksteegh, belend ten oosten het schippersteegje ...”, 07-02-1765: “L 5274 … een Huijs met den
erve Staande & gelegen inde Beeksteeg bij 't Schipperssteegje ...”
Nauwe Beek- of Schipperssteeg 21-10-1717: “Een huijs staande ende leggende in de naeuwe Beek
off Schippers steeg [naeuwe beek off bisschops steegje] , van outs genaemt Het Schip van
bourgondien ...” (F)
Nauwe Beek- of Schipperssteeg – Achterstraat – Gang 22-05-1717: “een Huijs met den erve
staande en Leggende in de Agter Straet op de Hoeck van de Nauwe Beeck off Schippers steeg
werdende in drie partijen bewoont … belent de voorn: Steeg ten noorden Zeekere gangh ...”, idem
“een Huijs offte Camer met den erve Staande & Leggende in de nauwe Beeck off Schippers Steeg
…“
Schippersteeg zie: w.i.
Schipperssteegje 25-05-1700 zie: Beeksteeg of Schipperssteegje 06-08-1707, 05-05-1716 zie:
Beek- of Schipperssteegje
Kleine Beek- of Schippersteegje 10-02-1694: “Een huijs ofte camer metten erve staande ende
leggende in Het Cleijne beeck ofte schipper Steegje ...”, 08-06-1720: “een huijs of Camer metten
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Erve, staande & leggende in het Cleijne beek ofte Schippersteegje ...”
Schipperssteegje – einde van de Spaarnwouderstraat bij de Vest 24-05-1727: “een huys metten
Erve Synde een herberge genaemt de valk Staende en Leggende ten eynde vande Sparwou derstraet
by de vest belend ten Suyden t' Schip perssteegje, ten noorden de Schippers poort achterstreckende
met het achterhuys aen t Schippers Stal, beneffens nog twee Stallin= gen met hunne Erven Staende
ende Leggende naast malcander inde Schippers poort … “
Schipperssteeg(je) – Beeksteeg 16-07-1704: “Een huijs metten Erve, staande & leggende inde
Beecqsteegh bij 't Schippers steegje ...”, 03-05-1726: “een Huys metten erve, met twee vrye
uytgangen in de schippers steegh, staende & leggende in de beeksteegh ...”, 03-08-1728: “een huijs
metten erve Staende & Leggende in't Schippers Steeghje ...”, 21-10-1730: “een huys metten erve,
staende en de Leggende inde Beek Steeg, belent ten oosten 't Schippers steegje ...”, 08-05-1734
(blz147vo): “een huys metten erve, met een Camer daar annex, naast het selve huys gelegen,
Staande en Leggende in 't Schippers Steeghje uytkomende in de Aghter= straat en Beeksteegh ...”,
07-10-1739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Beeksteegh byt Schipperssteegje
… agter strekkende aande bis- schopsgang ...”
Schipperssteegje tussen Beeksteeg en Achterstraat P&S: Schippersteegje (tusschen Beeksteeg en
Achterstraat) 1733 blz: 147 vo=
Schoenlapperspoort 17-06-1719 zie: Klomp(en)makerspoort – Gierstraat
Schoenlapperspoort – Doelstraat/Lange –/Nieuwe –/Nieuwe of Lange – (zie ook: PB) 28-051719: “een huijs met den erve, staande ende leggende in de nieuwe doelstraet in de
Schoenlapperspoort ...”,”een huijs met den erve, staande & leggende in de nieuwe doelstraet, in de
schoen lappers poort ...”, 09-05-1730: “een huys metten Erve Staande & leggende inde Nieuwe
Doelstraat inde Schoenlapperspoort ...”, 19-05-1730: “een huys metten Erve Staende ende
Leggende inde Nieuwe Doelstraet inde Schoenlappers-poort ...”, 06-10-1734: “een huys metten
erve, Staande en leggende inde nieuwe Doelstraat inde Schoenlappers-poort ...”, 14-11-1749, 13-081757 zie: Zwanenpoort – Anna- of Michielstraat, 08-12-1751: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in seekere gang of poort, wel genaamt de schoenlapperspoort, uijtkomende in de
nieuwe of lange doel= =straat tusschen de Anna of Michiel en gierstraat ...”, 15-09-1753: “T. 2374.
… een Huijs en erve staende ende leggende aen de Noordzijde van de doelstraet, tusschen de Anna
of Michielsstraet en(de) gierstraat met twee kamers daer achter die apart bewoond werden, belent
ten oosten de schoenlappers poort...”, 09-09-1755: “T 2375. … een Huijs met den erve staende en
de leggende in de Nieuwe Doelstraet in de Schoenlapperspoort ...”, 24-06-1756: “T 2378 … een
Huijs en erve staende ende leggende in de lange Doelstraet aen de noordzijde tusschen de Anna of
Michielstraet en Gierstraet … ten westen de schoenlapperspoort ...”, 11-07-1759 zie: Zwanenpoort
– Sint Annestraat, 29-12-1764: “T: 2377: … een Huijs en Erve staande en geleegen in zeekere
gang of Poort wel genaamt de schoenlappers poort, uijtkomende in de Nieuwe of Lange doelstraat
tusschen de Anna of Michiel en Gierstraat … Nog een Huys en Erve staande en geleegen naast het
voor = gaande ...”, 11-01-1766: “T: 2375 + … een Huijs met den Erve Staande en geleegen in de
nieuwe Doelstraat in de Schoenlapperspoort ...”
Schoenlapperspoort – Doelstraat P&S: Schoenlappers= poort “ (Doelstraat)
L: doelstr Schoenlapperspoort zie: w.i.
Schoolmeesterspoort – Burgwal zie: PB
Schoolmeesterspoort – Gravinnesteeg (zie ook: PB) 31-01-1767: “M 3791 .+ drie Huijzen en
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erven, alle Staande en geleegen in zekere Poort, als nu genaamd de Schoolmeesters poort,
uijtkomende in de Gravinne= = steeg ...”
Schoolmeesterspoort – Gravinnesteeg P&S: “Schoolmeesters= poort = (Gravinnesteeg)
Schoolmeesterspoort – Hagestraat 21-08-1675: “een huijs metten erve staende & leggende inde
Hagelstraet inde schoolmrs poort ...”
Schoolmeeesterspoort – de Kamp O zie: PB
Schoolmeesterspoort – Kleine Houtstraat (zie ook: PB) 09-05-1698: “een huijs metten erve,
staande & leg: gende in de Cleijne houtstraet in de School meesterspoort get: met no: 2 [Cleijne
houtstr inde schoolmrs poort] … sullende dit huijs en andere Hebben de gemeenschap vant
bleekveld … en aende uijtgang in de rottesteeg ...”, “een huijs metten erve, staende ende leggende
in de Cleijne Houtstraet in de school: meesterspoort op de plaets get: met no. 3 belent aende eene
no: 4 … aende uijtgang in de rottesteeg ...”, 03-11-1706: “een huijs metten erve, staende &
leggende in de Cleijne Houtstraet, achter 't Huijs … in de schoolmeesterspoort ...”, 09-05-1715:
“vijff Camers met den erve gelegen in de Schoolmeesterspoort uijt comende in de Cleijne
Houtstraet en inde rotte steeg Hebbende alle toegang tot de gemene plaats … get no 4, 5, 6, 7, 8
hebbende alle dese Camers een vrije uijtgangh doorde gangh tot in de Cleijne Houtst(raet) en door
de gang tot inde rottesteegh ...” (F), 07-05-1717: “een Huijs met den Erve staande & leggende inde
Schoolmeesters poort uijtComende inde clyne houtstraat ...”, 01-05-1723: “een Huys metten Erve
staende & Leggende inde School meesters Poort, uijt Comende inde clyne houtstraat met een Vrijen
uijt gangh en waterloosingh indeselve poort ...”, 13-05-1723: “een Huijs metten erve, staende &
Leggende inde Schoolmeesters Poort uyt Comende inde clyne houtstraet ...”, 25-05-1730: “een
helfte van seeven huysen of Camers metten Erve staande & leggende inde Schoolmeesterspoort
uytkomende in de Klyne Houtstraat en rottesteeg … agterstreckende aen de Steenepoort ...”, 04-051737: “Een huijs met den Erve staande ende leggende inde kleyne hout straet over de
Gasthuyspoort … ten noorden de Schoolmeesters=poort ...”, 04-05-1737 zie: Stenenpoort – Kleine
Houtstraat, 04-05-1737 zie: Waterrottentuin of Rottegat, 04-06-1743: “O 5625 … Een huys
metten Erve staande en leggende inde Kleyne …... met een Camer daar agter Jnde
schoolmeesterspoort uytkomende inde Kleyne Houtstraat ...”, 15-12-1745 zie: Vergulde
Hazewindspoort – Achterkamp, 26-07-1754: “O 5626 … een Huijs met den Erve staende en de
leggende in de schoolmeesters poort uijtkomende in de klijne houtstraet ...”, 04-08-1759: “O 5627.
… Nog Zeven Huijzen of wooningen met hun Erven allen staende en gelegen in de
Schoolmeesterspoort, uijtkomende in de kleijne Houtstraat over de Gasthuijspoort en achter Uijt=
=komende in de Rotte steeg ...”, 01-02-1765: “O 5624 + … een Huijs en erve, staande en gelegen in
de kleijne Houtstraat over de Gasthuijs = =poort … achterstreckende aan de Huijzen van de
Schoolmeesterspoort ...”, 13-11-1765: “O: 5628 … een Huijs en Erve staande en geleegen in de
kleijne Houtstraat over de Gasthuijspoort … ten noorden de Schoolmees= = terspoort ...”, 08-021735, 01-02-1741, 11-07-1750, 28-10-1758 zie: Rottegat
Schoolmeesterspoort – Kleine Houtstraat P&S: Schoolmeesters= poort (Kl Houtstraat)
Schoolsteeg (zie ook: PB)
Schoolsteeg – Sint Jansstraat 04-03-1684: “een huijs metten Erve gestaen ende Gelegen inde St:
Jans straet op de hoeck vande schoolsteeg … Achterstreckende aende vlaemsche Camer ...”, 31-121715: “Een huijs met den erve, staande Ende leggende inde St: Jansstraet, opde Hoek vande
Schoolsteegh, die onder desen Huijse gaande ten noorden belent is ...”
Schoolsteeg – Noorder/Zuider Schoolsteeg 01-12-1762: “C 904 + een Huys en erve staande en
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gelegen aan de Noord = = zijde van de schoolsteeg tusschen de Zuijder en Noorder = = schoolsteeg
...”, 08-06-1763: “C 909. … een Huijs met den erve Staande en gelegen in de Zuijderschoolsteeg …
ten Noorden de schoolsteeg ...”, 20-01-1764: “C 889 . … een Huijs en erve, Staande en gelegen aan
de Westzijde van de Schoolsteeg op de hoek van de Noorderschoolsteeg ...”, 29-11-1764: “D ii30+
C 907+ 908+ C 906.+ … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Westzijde van de Jansstraat,
het tweede Huijs van de schoolsteeg … achterstreckende met een uijtgang in de Zuijder Schoolsteeg
: zijnde voor dezen geweest twee Perceelen ...”
Schoolsteeg – Vrije Gang 23-12-1673: “een vierdepart van een Huys metten Erve staende &
leggende jn de st. Jansstraet genaemt de vergulde toelast … streckende van de voorsz st: Jans Straet
… Achterstreckende met de voorsz vrije gangh. Tot jn de voorsz schoolsteech ...”
School- of Spildraaiersteeg P&S: de School – of Spildraijer= steeg – 28 Juli 1578 pag 216Goudsteeg – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort – het Zakje 14-05-1726: “een Huijs metten
Erve staende & Leggende inde gout steegh uytComende opde scheep maeckers Dyck op de Hoeck
vande Schouten poort belent ten noorden de voorn. Poort ten suijden het sackje ...” (F)
Goudsteegje – Scheepmakersdijk – Schoutenpoort 20-03-1748: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende in't goudsteegje op de scheepmakers dijk, opde hoek van de schouttenpoort ...”
Goudsteegje – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort/het Zakje 14 [19]-09-1735: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende int Goutsteegje uytkomende opde Scheepmakers= dyk op de
hoek vande Schouten poort … ten suyden het Sakje ...” (F)
Schoutenpoort – Scheepmakersdijk 14-02-1680: “een huijs met den Erve staende ende leggende
in schouten poort opde scheepmakers dijck bijde werve ...”, 28-01-1722: “een huijs met een Camer
metten Erve staande ende Leggende opde Scheepmaekersdijk aan't Spaarne … ag terstrekkende
aande huysen die haar uijtgang hebben doorden Schouten poort ...”, 27-04-1723: “Een
scheepbrekers werff … staande & Leggende op de scheepmakersdyk … agter strekkende aan de
huijsen die haar uijtgang hebben door den Schouten poort ...” (F), 24-05-1737: “een huys metten
erve, staande en leggende aan deser Stadts veste, tusschen de Papetoorn en de Catharyne brug …
ten oosten de Groenepoort, aghterstrekkende aan de huijsen vande Schouten – poort ...”, 24-071738 zie: Scheepmakersdijk – Gemene Gang of Zaksteeg
Groenepoort - Schoutenpoort 27-06-1727: “een Huijs met den erve Staende & Leggende in de
groene poort … aghterstrecken(de) aende Schouten poort ...”
Schoutenpoort – Scheepmakersdijk P&S: Schoutenpoort (Scheepmakersdijk) 1721- blz: 55 Schoutensteeg – Poort Ex
Schoutensteeg – Poort zie: PB
Schouten- of Crauwelsteeg (zie ook: K&T) -07-1673: “een Huijs metten erve staende & leggende
Jn de Schouten ofte Crauwelsteech ...”, 02-06-1674: “een huijs metten erve staende & leggende
Jnde Schoutensteech ofte Craeuwesteegh ...”
Schoutensteeg of Korte Barteljorisstraat 10-11-1706: “de helft van een Huijs metten erve,
staende ende leggende in de Schouten steegh ofte Corte batte joris straet ...”
Schoutentuin Ex
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Schoutentuin – Kerkhofstraat/Koolsteeg/-straat/Nieuwe
Kerkhofstraat/Sliksteeg/Slijksteeg/Stadsvest/Vest/Witte Leliesteeg/-straat (zie ook: PB) 08-021679: “een huys metten erve staende & leggende Jnde Nieuwe kerckhoffstraet … achterstreckende
aende schouten Thuijn ...”, 08-11-1681: “een Huijs met den erve staende ende leggende jnde
SchoutenThuijn … het hoeckhuijs aende Stadts vesten ...”, 17-11-1700: “Een huijs met ten erve,
staande & leggende inde Schoutenthuijn, belent aande Eene sijde Het Hoeckhuijs vande Stads
vesten ...”, 08-09-1701: “een Huijs metten erve, staande & leggende in de schoutenthuijn
uijtcomende in de Slicksteegh ...”, “Een huijs metten erve, staande & leggende aan deses Stads
vesten opde Hoek vande Schoutenthuijn ...”, 30-03-1702: “Een stal metten erve, staande ende
leggende in de schoutenthuijn ...”, 25-08-1702: “Een huijs met den erve staande ende leggende aen
deses Stadsvesten tusschen de Coolstraet & de schoutenthuijn … achterstreckende aende Huijsen
vande kerkhoffstraet ...”, 21-04-1703: “een huijs metten erve, staen= de & leggende in de
schoutenthuijn ...”, 24-07-1703: “een Camer met den erve staende & leggende aen deser Stads
Vesten tusschen de Schoutentuijn & witte lelien steegh ...”, 11-03-1704: “een huijs metden erve,
staande ende leggende aen deser Stads vesten op de hoek vande Schoutenthuijn ...”, “een Camer
met den erve, staande ende leggende aen deser Stads Vesten tusschen den Schoutenthuijn & de
Witte Lelie straet ...”, 29-01-1710: “nog een Camer met den erve, staande ende leggende in de
Schoutenthuijn ...”, 28-04-1713: “een Huijsje ofte Camer metten Erve staende & leggende inde
Schouten Thuijn …”, 05-01-1718: “een Camer met den erve, staande ende leggende aan deser Stads
Vesten, tusschen de Schouten Thuijn Ende de Witte Lelien straet ...”, 18-07-1718?: een huijs met
den erve, staande ende leggende aen deser Stads Vesten tusschen de Coolstraet & de Schouten
thuijn … achterstreckende aende huijsen van de kerkhofstraet ...”, 18-05-1719: “een huijs metten
erve staende & Leggende jnde hoeck vande kerckhoffstraet … achterstrecken(de) met een vrijen
uytgangh inden schouten Thuyn ...”, 16-05-1722: “Een huijs metten Erve staande ende Leggende
inde kerckhoffstraat … agter streckende aande Huijsen inde Schouten thuijn ...”, 27-05-1722: “Een
Huijs met den Erve, staande & Leggende inde witte Lelije ofte Slicksteegh opde Hoeck vanden
Schouten thuijn … ten westen de Schoutentuijn ...”, 08-01-1724: “een Huijs metten erve staande &
leggende aen deser Stads vesten opde hoek van(de) Schoutentuijn … ten noorden de Schouten tuijn
...”, 09-02-1724: “een Huijs metten erve, staande ende Leggende inde hoek van de Schouten tuijn
… achterstreckende tegens de kerkhofst ...[Schouten Thuijn] ”, “een huys metten erve, staande &
Leggende in de hoek van de Schoutten tuijn ...”, 14-06-1726: “Een Huijs metten Erve, staande &
Leggende aen deser Stads vesten, opde hoek vande Schouten tuijn ...”, 24-04-1727: “een Huijs
metten erve staende & leggende in de Kerk= hofstraet … met een vrije uijhtgang in de Schouten
thuijn ...” (F), 13-05-1728: “een Huijs metten erve staende & Leggende inde Schouten Tuijn uyt
Comende inde witte Lelij ofte Slijckstraet ...”, 08-12-1728: “een huijs metten erve, Staende &
Leggende in de Schouten thuijn … ten westen de Stadts vesten ...”, 06-02-1737: “Een huijs metten
Erve staende ende leggende inde schouten tuijn, uytkomende inde witte Lelistraet ...”, 02-10-1737:
“Een huys metten Erve staende ende leggende inde Schou- ten thuijn uytkomende in de witte leli
straet ...”, 01-05-1739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde Schouten tuijn
uytkomende inde witte Leli= straat … agterstrekkende aande Vest ...”, 29-10-1744: “J 4656 … Een
Huys of Camer met den Erve staande en leggende inde Schouten thuyn ...”, 01-12-1744: “J 4656
… Een Huys off Camer metten Erve staande & leggende inde schouten thuyn ...”, 03-12-1744: “J
4920 … Een Huys metten Erve met een Thuyn daar agter staande & leggende aan deser stads Veste
tussen de Koolsteeg en Schoutentuyn … agterstreckende aan de Huysen van de Kerkhofstraat ...”,
09-04-1745: “Een Pakhuys met een Thuyntje daar agter staande ende leggende inde Schouten thuyn
uytkomende inde Witte Lelye straat ...”, 30-01-1749: “Een stallinge met den Erve staande ende
leggende in de schoutten tuijn uijtkomende in de witte lelije of slikstraat ...”, 09-05-1753: “J. 4649.
… de helfte in een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Schoutten tuijn, uijtkomende in
de Witte Lelijstraet … agter= =streckende aan de vest ...”, 09-08-1754: “J. 4657. … een Huijs met
den Erve … staende ende leggende in de schouttentuijn uijtkomende inde witte Lelie straet ...”, 0810-1755: “J 4661 … een stallinge met den erve staende en leggende in de schouten= =tuijn
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uijtkomende in de Witte Lelij of slikstraet ...”, 19-07-1758: “J 4649 … een Huijs met den erve
(zijnde nu geapproprieert tot een stalletje of schuurtje) staende ende leggende in de schoutten tuijn,
uijtkomende in de Witte Leliestraet … achterstreckende aen de vest ...”, 14-11-1758: “J 4661. …
een stallinge met den erve staende ende leggende in de schoutten tuijn, uijtkomnde in de Witte Lelij
of slikstraet … ten zuijden zekere Tuijn of uijtgang van de huijzen in de kerkhofstraet,
achterstreckende aen de Turfschuur van 't roomsche Armenhuijs ...”, 24-08-1765: “J. 4653.+ een
Pakhuijs of loots met den erve Staande en gelegen in de Schoutentuijn, uijtkomende in de Witte
Lelie straat belend … aan de eene zijde de stalling van het hoekhuijs aan dezer stads veste … Nog
een stalling met den erve Staande en gelegen mede in de Schouten tuijn op de hoek van stads vest
...”
Schoutentuin – Stadsvest bij de Koolstraat – Vrije Gang 28-04-1677: “een huijs metten erve
staende ende leggende aen deser stadts vesten tusschen de Coolstraet ende de schouten Thuijn
geteeckent met no: 4 … met een vrije gangh ...”
Schoutentuin of Witte Leliestraat 01-05-1744: “J 4659 … Een Huys metten Erve staande ende
leggende in de schouten Tuyn of witte Leliestraat ...”, 23-02-1746: “Een Huijs met den Erve staande
en de leg= =gende inde schoutten tuijn of Witte Leliestraat ...”
Schoutentuinsteeg 07-02-1728: “een huys metten erve Staende & leggende inde Schouten= thuyn
Steegh ...”, “een Stallinge met syn erve Staende & leggende in de Schoutenthuijn Steegh ...”, 20-041748: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende inde schouten tuijn steeg ...”
Schoutentuinstraat (zie ook: K en T) 11-01-1640: “Een huys metten erve geteeckent No. 7 gestaen
ende gelegen Jnde Schoutenthuynstraet … den Elffden Januarij anno xvjc. Veertich”, 20-02-1677:
“drie huijsen metten erve staende & leggende inde schoutenthuijn straet … 15-04-1687: “Een huijs
met den Erve staende & leggende inde Schouten thuijnstraet ...”
Schoutentuinstraat – Sliksteeg 11-08-1674: “een huijs metten erve staende & leggende Jnde slick
steegh opde hoeck vande schouten thuijn straet ...”, 19-01-1686: “een Huijs metten erve staende
ende leggende in de Slicksteeg opde hoeck vande schoutenthuijnst(raet) ...”
Gang (of Poort) van de Schrijvende Engel – Oudegracht 09-10-1720: “een Huijs met den erve,
staande ende leggende in een gangh uijtcomende opde Oude gragt, genaemt de gangh vande
Schrijvenden Engel get: no 2 ...”, “Een Huijs met den erve get: no 3 staande ende leggende in een
Poort ofte gangh sijn uijt & Jngangh hebbende door de selve poort tot opde oude gragt ...” (F)
Het Serpent – Grote Houtstraat bij de Anegang – Gang 03-12-1705: “een huijs metten erve,
staende ende leggende in de Grote Houtstraet bijden Anegangh van outs genaemt het Serpent …
aende andere zijde Zekere gang ofte poort, daer door desen huijse Een Bruijkwaer en Waterlosinge
Heeft ...”
Het Serpent – Grote Houtstraat – in de Poort van Pieter de Clerck 18-09-1680: “een Huijs
metten erve staende ende leggende jnde grote houtstraet jnde poort van Pr= de Clerck … met het
huijs genaemt het serpent aende eene sijde … ach ter streckende aende Huijsen staende jnde
guldenbergspoort ...”
Serpentspoort – Grote Houtstraat bij de Anegang (zie ook: PB) 03-04-1700: “een huijs metten
erve, staende ende leggende in den anegangh … achter streckende & uijtcomende in de
serpentspoort ...”, 28-06-1710: “een Huijs met den erve, staende ende leggende in de Serpent poort,
uijtcomende inde Grote Houtstraet, belent ten noorden de huijsen in de gulden bergs poort, ten
oosten de rooschaerspoort uijtcomende in den anegangh alwaer desen huijse mede een vrijen
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bruijkwaer ofte uijt in en doorgang heeft tot in den anegang ...” (F), 03-06-1717: “een huijs met den
erve staande & Leggende inde serpents poort uijtkomende in de groote Hout straet bij de Anegangh
… “, 05-05-1719: “een huys met den erve staande & Leggende in de Anegangh, hebbende het regt
van een uytgangh & waterloop in de Serpents poort uytcomende in de groote Hout straet … “, 3105-1720: “een huijs met den erve, staende & leggende in de serpentspoort uijtcomende in de grote
Houtstraet [Serpents poort inde Grote Houtstt] ...”, 18-01-1727: “een huys metten erve, staende &
Leggende inde Serpents poort uijtkomende inde grootehout straat ...” [Serpents Poort], 18-08-1745:
“Een huijs met den Erve staande ende leggende in het beste vande Groote houtstraet by de Anegang
van ouds genaamt het serpent … ten suyden de voornoemde serpentspoort ...”
Serpentspoort – Grote Houtstraat P&S: Serpentspoort (Gr Houtstraat 1722- blz: 124Servetpoort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Wyk 5 1793: 628 Crayenhorster graft 629 Servet Poort . . . .; Wijk 5 1796-1798: 671
Krayenhorstgragt 673-674 Servet poortje, 422-423 Servet Poort 424 Krayer horsten gt: 426 Groene
Poort
Sevenhol P& S zie: Z
Singel tussen de Grote Houtpoort en Wagenmakerslaan – Gang 26-08-1758: “Waer. 6993. …
een Pakhuijs … gelegen aen de Cingel tusschen de groote houtpoort en wagema = =kerslaen,
belend ten westen zekere gang ...”, 28-09-1765: “Waer 6993.+ Idem
Sint Anna – Koksteeg – Plaats/Hofje 14-02-1699 zie: Bakenessergracht – Gang “drie Camers
met haer erven staande & leggende achter den anderen den eenen uijtcomende door een gangh op
de bakenessergraft & d' andere twee over de de plaets van St. anna in de Coksteegh, belent ten
noord oosten 't Hofge … & de gangh naer de bake= nessergraft … “
Sint Anna – Koksteeg – Gang of Steeg 11-03-1682: “een Huijs metten Erve staende & leggende
jnde Cocksteegh belent ten westen de gangh ofte Erve van St: Anna … met haer gangh ofte steeg
...”
Hofje van St anna zie: w.i.
Sint Annahofje – Koksteeg zie: PB
Sint Annapoort – Koksteeg 04-05-1730: “een huys metten Erve staande & leggende inde Coksteeg
op de hoek van Seekere poort die ten oosten belent is ten westen de St Annepoort ...”
Poort van Sint Anna – Koksteeg P&S: de poort van St- Anna (Koksteeg) 14 Mei 1717 blz: 69 Sint Annapoort O (blz 132): St. Annapoort 1) Deze poort werd in den volksmond – en ook in de
officieele stukken – gewoonlijk de Hanepoort genoemd, vermoedelijk omdat men den naam niet
begreep.
Sint Annapoort – Scheepmakersdijk zie: PB
Sint Annenkerkhof – Stadsvest bij de Grote Houtpoort 19-01-1686: “een huijs metten erve
staende ende leggende aen deser Stads vesten bij grote houtpoort … streckende aen't St: annen
kerckhoff ...”, 15-05-1697: “een huijs met den erve, staande & leggende in de St: annestraet bijde
nieuwe kerk … ten noorden t kerkhof of Thuijnstraet, achterstreckende aent St: annekerkhoff ...”
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Sint Annasteegje – Scheepmakersdijk Ex
Sint Annastraat – Gang Ex
Sint Annestraat (zie ook: Zwanenpoort)
(Sint) Anna- (of Michielstraat) (zie ook: Kalander(s)poort, Koopalle(n)poort, Koopalle(n)- of
Kalanderspoort, 09-05-1750 zie: Het Zevenhol)
Sint Annestraat (of Michielstraat) bij de Doelstraat (zie ook: Brakkegrondspoort)
Sint Annestraat over het Hofje van de heer de Wael – Poort of Gang 07-05-1722: “drie Camers
met hare Erven staande & Leggende inde St: anne straat in seeckere poort ofte gangh naest
malcanderen, op een gemeene plaats overt hoffje vanden heer de wael ...”
Sint Annastraat bij de Doelstraat – Vrije Poort 19-08-1744 zie: Klomp(en)makerspoort –
Gierstraat
Sint Anne- of Michielstraat bij de Breesteeg 24-08-1707: “een huijs metten erve, staende &
leggende in de breesteegh … aende oostsijde de St: anne ofte michielstraet ...”
Sint Annestraat bij de Breestraat – Gang 03-01-1714: “een huijs metten erve, staande &
Leggende in sekere gangh uijt comende in de St: annestraet … achterstreckende aande Huijsinge
vande Breesteegh ...”
Sint Annastraat – Poort 18-06-1766: “T: 2346 … Noch een Pakhuijs en Erve staande en geleegen
in de st= Annastraat … ten Noorden zekere Poort ...”
Sint Antoniegasthuis – Sint Antoniestraat 28-04-1684: “een Huijs metten erve staende &
leggende inde St: Anthonis straet belent ten Suijden 't St: Anthonis gasthuijs ...”, 20-11-1743 zie:
Sint Antoniestraat – Poort, 14-02-1755 zie: Sint Antoniepoort
Sint Teunishofje – Burgwal 22-12-1683: “een Huijs metten Erve staende & leggende opde
burgwal … Achterstreckende aen't St: Theunis Hoffge ...”
Sint Antoniehofje – Sint Antoniestraat 25-05-1686 zie: Sint Antoniestraat – Gang
Sint Antoniehofje of Gasthuis – Burgwal 10-06-1681: “een huijs met den Erve staende &
leggende opde Burgwal … achterstrecken(de) aent St: Anthonis Hoffje, ofte gasthuijs …”
Sint Antoniestraat Ex
Sint Antoniestraat/Sint Teunisstraat (zie ook: Jan Pouwenpoort, Olieslagersgang,
Olieslagersgang of -poort,
Sint Antoniestraat – Gang 25-05-1686: “een Camer metten erve staende & leggende inde St:
Anthonisstraet in een gangh … aende andere sijde 't St: Anthonis hoffge, achterstreckende int
oosten aende gemeene plaets ...”
Plaats van de Sint Antoniepoort – Sint Antoniestraat – Gemene Poort 14-02-1755: “J 4867 J
4868 bJ 4869. … de helft in Twee Huijzen met den erven staende en leggende op de plaets van de
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St= Anthonijpoort uijtkomende in de St: Anthonij= =straet van ouds getekend met no: 16 en 17.
belend ten zuijden de gemeene poort ten noorden de gewezene Branderij … Nog de helft, in een
Huijs met den erve staende en leggende als de voorgaende van ouds getekend No: 8. belend ten
zuijden 't Anthonis Gasthuijs ...”
Sint Antoniestraat – Poort/Gemene Poort 08-05-1727: “een huys metten erve, Staende &
leggende in de St. Anthony straet … agterstreckende aen verscheyde Huysen in de poort alwaer
deesen huyse een vrye uytgangh heeft ...”, “een huys metten erve, Staen(de) & leggende in de St.
Anthony straet … aghterstreckende aen verscheyde Huysen in de poort ...”, 10-05-1727: “een huijs
metten erve Staende en Leggende in een gemeene poort uytcomende inde St Anthony straet get. no.
20. … aghter streckende aen seekere poort … “, “een huys metten erve Staende & Leggende in een
gemeene poort uytcomende in de St Anthony Straet get. no. 16. … “, “ … no. 19. ...”, “ … no. 18.
...”, “ … no. 17. ...” [zie ook: Witwerkerspoort], 20-11-1743: “J 4869 … Een Huys metten Erve
staande & leggende in Seekere poort uytkomende in de St Anthonystraet geteekt No 8, belent ten
Zuyden t Anthonis Gasthuys … agterstreckende aan seekere poort ...”, 21-11-1764: “J. 4865 … een
Huijs met ten Erve staande en geleegen in de St= Anthonij =straat … agterstrekkende aan
Verscheijde Huijzen in de Poort ...”
Sint Barbaragasthuissteeg of Zaksteeg 18-12-1677: “een partije Lant Erve ofte gront … als t'
selve gelegen is ter wedersijden vande rompelbeurs steegh inde nieuwe vergrootinge … Belent ten
Noorden st. barbara Gasthuijs steegh ofte sacksteegh … ten eijnde de rompelbeurs opt scheijt vande
selve laen ende de sacksteegh … “
Sint Catharinapoort – Oudegracht bij de Achterkamp 13-05-1676: “een huijs metten erve
staende & leggende opde oudegraft, bijde achterCamp, alwaer de stadt susteren uijthangt, twelck in
twee partijen can bewoont werden … aende westzijde de ste: Catharina poort ...”08-03-1684: “een
huijs met den erve staende ende leggende opde oude graft bijde achtercamp … aende andere sijde
de Ste: Catharina poort ...” (F)
Sint Jacobsstraat (zie ook: 't Eilandje)
Sint Janskerkhof (o.a.) 09-05-1698: “een huijs metten erve, staende & leggende inde
Wijngaertstraet, belent aende eene sijde Het St: Jans kerckhoff … “
Sint Jans Koenengasthuis – Nieuwe Sint Jansstraat/Wijngaardstraat (zie ook: PB) 15-02-1687:
“een huijs metten erve staende & leggende inde Wijngaertstraet … aende andere sijde 't St: Jans
Coenen Gasthuijs ...”, 27-04-1695: “een huijs met den erve, staende & leggende inde
Wijngaertstraet alhier, belent aende eene sijde 't St: Jans Coenen gasthuijs ...”, 31-12-1698: “een
Huijs metten erve, staande ende leggende inde Nieuwe St: Jansstraet … achterstreckende in 't
suijden aende huijsinge van 't St: Jans Coenen gasthuijs … “, 02-05-1710: “een huijs met den erve,
staende ende leggende inde Wijngaertstraet alhier, belent aande eene sijde 't St Coenen Gasthuijs
...”, 29-10-1710: “Een Huijs met den erve, staande ende Leggende in de nieuwe St: Jans straet …
achter streckende ten suijden aende huijsinge van 't St: Jans Coenen gasthuijs ...”, 30-04-1722: “Een
Huijs met den Erve staende Ende Leggende inde Nieuwe St: Jansst(rae)t aende Suijdsijde … ach:
terstreckende aen t St: jans Coenen gast huijs ...”
Sint Janssteegje P&S: St Janssteegje 23 oct 1578 pag 222 –
Sint Jansstraat (zie ook: Balt(e) Joppenpoort/Balte(n) Joppen(s)steeg of poort/Balten(s)poort/Balt Joppenpoort/Baltensmidssteegje, Balte(n)steegje/Baltespoort/Balt
Joppenpoort/Baltuspoort, Bredegang, Job Baltenspoort/Job Baltenssteeg/Jochem
Baltenssteeg(je), Langepoort, Pakkerspoort, Smidspoort of -gang)
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Sint Jansstraat Wz tussen de Eerste en Tweede Gracht – Gang of Poort 11-01-1710: “een huys
of 2 Camers metten erve, staende ende leggende aende Westsijde vande St: Jans straet, tusschen de
eerste ende 2e: graft in een gang ofte poort ...”
Sint Jansstraat bij de Ceciliensteeg – Brede Gang 12-01-1693: “een Huijs metten Erve
uijtcomende met een brede gangh tot inde St: Jans straat … met sijn erve uijtcomende inde
Ceciliensteegh ...”
Bakenessergracht bij de Korte Sint Janstraat – Poort 20-05-1722: “een Huijs metten Erve
staende & Leggende inde st Jan straat by de corte st. Janstraet hebbende een uijtgangh in een poort
uijt Comende opde Baeckenesser graft ...”
Buiten de Sint Janspoort (tussen Ruiter- en Rozenstraat) (zie:
Brammershofje/Brammersplaats)
Buiten de Sint Janspoort – Tweede Nieuwe Gerooide Straat Nz – Gemene Gang 17-06-1676:
“een huijs metten Erve met een paerdestall daer achter, staende ende leggende aende Noortsijde
vande tweede nieuwe geroijde straet buyten de st. Jans poort … ten oosten de gemene gangh ...”,
17-06-1676: “een huijs metten erve met een stal daer achter staende ende leggende aende Noortsijde
vande tweede nieuwe geroijde straet buijten de st Janspoort belent ten westen Jan Jansz ruijterman
ende de gemene gangh ...”
Sint Japiksveldje zie: PB
Sint Michiel- of Sint Annestraat – Gemene Gang 28-04-1694: “een huijs met den erve staende
ende leggende inde Ste: michiel ofte St: annest(raet) … ten suijden een gemene gangh ...”
Sint Nicolaassteegje – Stadsvest genaamd de Lange Vest bij de Spaarnwouderpoort – Poort of
Gang 25-04-1674: “een huijs metten erve staende & leggende aen deses stadts vesten genaemt de
Langevest bijde Spaerwouderpoort opde hoeck van 't sint nicolaes steegje dat belent is aende eene
sijde de poort ofte gangh van Balten Cornelisz groen ...”, 22-03-1687: “Een huijs metten erve
staende ende leggende aen deser stadts vesten genaemt de lange vest bij de Spar wouderpoort, opde
Hoeck van't St: Nicolaes steegje dat belent is Aende eene sijde, de poort pfte gangh van balten
Cornsz groen ...”
Sint Nicolaassteegje – Stadsvest genaamd de Lange Vest bij de
Spaarnwouderpoort/Spaarnwouderstraat 09-05-1698: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de sparwouderst(raet) daer batavia uijthangt, belent ten noorden Het St: Nicolaessteegje
… & dan nog een huijs metten erve, staende en de leggende in 't St: nicolaessteegje uijtcomende
inde Spar: wouderstraet … ten noorden Het voorsz steegje ...”, 08-01-1710: “een huijs ofte stallinge
staende aende Stads vesten genaemt de Lange vest bijde Sparwouderpoort opde hoek van't St:
Nicolaessteegje ...”, 13-06-1722: “Een huijs of Stalling, staande ende Leggende aande Lange vest
bij de Sparwouderpoort, op de hoek van 't St: nicolaes steegje ...” (F), 26-11-1726: “een Huys
metten erve Staende ende Leggende in de Sparwouderstraet op de hoek van de St. nicolaes Steeg …
nogh een Huijsje met den erve, Staende & Leggende in 't voorn St nicolaesSteeghje uytkomende in
de sparwouderstraet ...”, 23-07-1761: “J 4939 … een stallinge met den erve, staende ende gelegen
aan dezer stads Veste op de hoek van 't St: Nicolaas steegje bij de sparwouderstraat ...”, 09-04-1766:
“J: 4939 … een Stallinge met den Erve, Staande en geleegen aan dezer stads veste op de hoek van 't
st= Nicolaassteegje bij de sparwouderstraat ...”
Sint Nicolaassteeg – Lange Herenvest/Spaarnwouderstraat P&S: St: Nicolaas- steeg “ L Heerenvest
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/ Spaarnwouderstraat 1722 – blz: 163(Gewezen) Sint Pietershofje – Ceciliensteeg/Sint Janskerk 13-02-1686: “een huijs metten Erve
staende & leggende inde Cecilien steegh belent aende eene Sijde het gewesene Ste: pieters Hoffge
… achterstreckende aende St Janskerck ...”
Sint Pieter- of Nieuwe Jansstraat 16-05-1744: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde
St= Pieter of Nieuwe Jansstraet ...”
Sint Pieterstraat hoek Nieuwe Sint Jansstraat 26-05-1714: “een huijs met den erve, staende ende
leggende in de Ste: Pieterstraet [Pieterstraet] opde Hoek van(de) nieuwe St Jans straet ...”, 22-031724: “Een Huijs metten erve … staande & leggende in de St Pieterstraet opde hoek vande nieuwe
St: jans straet ...”
Sint Teunishofje – Burgwal 22-12-1683: “een Huijs metten Erve staende & leggende opde
burgwal … Achterstreckende aen't St: Theunis Hoffge ...”
Sint Ursulasteeg – Eigen Poort 11-12-1675: “een nieuw sterck wel doortimmert Huys met den
erve staende & leggende Jnde Heer Tatingh ofte Soetemelckwittebrootstraet … achter streckende
aende backerije vande Diaconije uytcomende met een eijge poort Jnde st: urselaersteegh … “, 0605-1713: “een huijs met den erve, staende Ende leggende aende westsijde vande Heer tating off
Soete melk witte brootstraet van outs genaemt de Coolboer … tegens aende soo genaemde gemeene
Backerije uijtcomende met een eijgen Poorte in de St: urselensteegh … “, 28-05-1732: “een huys
metten erve staende ende leggende aen de westzyde vande Heer Tating ofte Soetemelk wittebroot
Straet van ouds genaemt de Koolboer, uytkomende met een eygen Poorte inde St: urselensteeg ...”
Slagersgang – Kraaienhorstergracht/Zoetemelk Wittebroodstraat 13-05-1690: “een Huijs
metten erve staende & leggende inde Slagers gangh uijtcomende opde Craijenhorstergraft & inde
soetemelk witte broot straat, alwaer dit Huijs een vrije bruijckwaer heeft dat is een in & uijtgangh
soo tot de graft als de voorsz straet, belent ten noorden de gangh … “
Slagershofje – Zoetemelk-, Wittebrood- of Heer Tatingstraat zie: PB
Slagerspoort (Wijk 3) zie: PB
Slagerspoort – Bakenessergracht Ex
Slagerspoort – Bakenessergracht en Zaksteeg Ex
Slagerspoort – Bakenessergracht – Breeplaats Ex
Slagerspoort 25-03-1763 zie: Lange Zaksteeg – Koudenhorn bij de Oude Ossenmarkt
Slagerspoort 15-05-1725: “een huys metten Erve Staende ende Leggende aende oost Syde vande
Slagers poort ...”
Slagerspoort (zie ook: PB)
Breeplaats in de Slagerspoort – Bakenessergracht bij de Ossenmarkt 13-06-1754: “E 1372 …
Een Huys metten Erve Staande ende leggende opde Breeplaats inde Slagerspoort uytkomende opde
Bakenesser gragt by de ossemarkt ...”
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Slagerspoort – Breeplaats zie: PB
Slagerspoort – Bakenessergracht bij de Brouwerij van de Pijl 22-05-1703: “een Huijs metten
erve staende & leggende opde baeckenesser graft bij de brouwery vande pyl op de hoeck vande
Slaegerspoort met een Camer daer achter uijtcomende inde gemelte poort ...”
Slagerspoort/Zaksteeg – Bakenessergracht (bij de Ossenmarkt) (zie ook: PB) 16-05-1696: “een
Camer met den erve, staende ende leggende opde plaets vande gewesene steen backerije
uijtcomende opde bakenessergraft door de Slagerspoort, & oock nade saksteegh … ten suijden de
Slagers poort ...”, “een Camer met den erve, staande & leggende op de plaets vande gewesene
steenties backerij uijtcomende doorde Slagers poort nade bakenessergraft en sacksteegh … ten
suijden de Slagers poort ...”, “twee Camers met den erve staande & leggende opde plaets vande
gewe= sene steenties backerij & uijtcomende door de Slagerspoort nade bakenessergraft & de
Sacksteegh … ten suijden de voorsz Slagerspoort ...”, 30-01-1697: “een Camer, met den erve,
staande & leggende opde plaets vande gewesene Steenties backerije uijtcomende door de
Slagerspoort nade bakenessergraft en Sacksteegh … ten suijden de Slagers poort ...”, 11-05-1717:
“een huijs metten Erve Staende ende Leggende op de Plaets van de gewese nen Steenbackerije
uijtkomende opde bakenesser graft door de slagers Poort, en ook na de Sack steeg … ten zuijden de
Slagers Poort ...”, 10-05-1721: “een huijs met den erve staande en Leggende opde plaets vande
gewesene steenbackerye uytkomende opde Bakenesser graft doorde slagers poort en ook nade
slagerspoort en ook nade Sacksteegh ...”, 08-01-1724: “een huys met den erve, staande & Leggende
op de plaetsz van de gewesene steentjes backerije & uijt comende doorde Slagerspoort na de
bakenessergraft & Saksteegh … … ten suijden de Slagers poort ...” (F), 08-03-1724: een Camer
met den erve staande & leggende op de plaets van(de) gewesene Steentjes backerye uijtcomende
doorde slagers poort na de bakenessergraft en Saksteegh ...”, 01-05-1725: “een Camer met den erve,
staande & leggende op de plaetsz vande gewesene Steentkes backerij, uijtcomende door de Slagers
Poort na de bakenessergragt en Saksteegh … ten suijden de Slagerspoort ...”, 03-06-1730: “een
huys metten erve, Staende & leggende op de plaets van de gewesene Steenties Backerije &
uytcomende door de Slagerspoort na de Bakenessergragt en Saksteeg … ten Zuijden de
Slagerspoort ...”, 15-05-1737: “een huys metten erve, staande ende Leggende in een Poort of Gangh
genaamt de Slagers poort uytkomende ope Bakenesser-gragt bij de ossemarkt ...”, 14-01-1739: “een
Camer met den Erve staande ende leggende opde gewesene Steentjes Backerye uytcomende door de
slagerspoort na de Bake= nessergragt en saksteegh ...”, 30-05-1742: “E 1370 … Een Huys metten
Erve staande ende leggende in een poort of gang genaamt de Slagers poort uytkomende op de
Bakenessergragt by de ossemart belent ten noorden de gemeene gang voorn … agterstreckende aan
de Kooremarkt ...”, 08-03-1748: “Een huijs met den Erve staande ende leggende in de slagerspoort
op de plaaats van de geweesene steen= =backerij uijtkomende op de Bakenessergragt en saksteeg
...”, 23-02-1752: “E 1369 ...Een Huys metten Erve staande ende leggende inde slagerspoort by de
osse= markt uytkomende opde Bakenessergragt, inde zaksteegh … agterstreckende aande
Kroonemaatspoort ...” (F), 24-04-1754: “E 1368. … een Huijs met den erve staende ende leggende
op de Bakenes= =sergragt op de hoek van de slagerspoort ...”
Slagerspoort – Bakenessergracht P&S: Slagerspoort Bakenessergracht 1723- blz: 138 –
Slagerspoort – Klein Heiligland zie: PB
Slagerspoort – Kraaienhorstergracht Ex
Slagerspoort(je) – Kraaienhorstergracht/Zoetestraat (zie ook: PB) 05-08-1682: “Een Camer
metten Erve staende ende leggende inde Soetemelck wittebrootstraet … geen uijtgangh naerde
slagerspoort sal hebben ...”, 02-04-1694: “een huijs ofte Stal met den Erve staende in de
Slagerspoort uijtcomende opde Craijenhorstergragt & soetemelk witte brootstraet ...”, 24-09-1695:
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“een huijs met een erve, staande & leggende inde Slagers poort ofte gangh uijtcomende opde
Craijenhorstergragt ende in de Soete-melk-witte-broot- straat alwaer het huijs een vrije bruijkwaer
heeft dat is een in & uijtgangh soo tot de graft als de voors straat ...”, 26-03-1698: “drie Huijsen
metten erve, staande & leggende nevens den anderen in de Heer Tatingh ofte Soete melk witte
brootst(raet) … ten noorden de slagerspoort … “, 28-01-1699: “een Huijs metten erve, staande &
leggende un de Soete melck witte brootstraet, belent aende eene sijde 't Slagerspoortje … “, 06-021699: “een Huijs metten erve staande ende leggende inde soet melck Witte brood straat belent ten
suyden de slagers poort ...”, 05-05-1713 zie: Heer Tating of Zoetemelk Wittebroodstraat, 12-051714: “een huijs met den Erve, staande ende leggende opde Crayen horstergraft bij de Slagers poort
… achterstreckende tegens een poort uytcomende in de Soetestr(aet) … “, 03-06-1716: “een huijs
met den erve, staande & leggende in de Soete melk witte brootstraet, belent aende eene sijde 't
slagers poortje ...”, 08-06-1720: “een huijs metten erve, staande & leggende opde Cra
ijenhorstergragt bij de Slagerspoort … achterstreckende tegens een poort uytcomende in de
Soetestraet ...”, 08-05-1726: “Een huijs metten erve, staande Ende Leggende aende westsijde vande
Soete-melk witte – broot – straat, belent ten xuijden het slagerspoortje ...”, 04-03-1728: “een
Stallinge met sijn erve Staende & leggende in de Slagerspoort uytcomende in de Soetestraet, en op
de Craeyenhorstergragt ...”, 28-04-1740: “Een huys metten Erve staande en leggende op de
Crayenhorstergragt de tweede deur van de Slagerspoort … ten oosten & Zuyden seeker Hoffje ...”,
08-01-1744: “B 512 … Een Huys of stallinge metten Erve staande & leggende in de Slagerspoort
uytkomende inde Soete straat en opde Crayenhorstergragt ...”, 05-01-1760: “B 512 … een Huys of
stallinge met den erve staende en leggende in de slagerspoort, uijtkomende in de zoete straat en op
de Kraeijen= =horstergraft ...”, 15-10-1763: “B 540 No. 3+ … een Huijs en erve met een Tuijn daar
achter, genaamd de Saij – Hal, Staande en gelegen aan de Westzijde van de Zoete straat tusschen de
Slagers poort en Urselasteeg ...”, “B 540 No: 2.+ B 540 No: 1 + …een Huijs en erve … Westzijde
van de Zoete straat, tusschen de slagerspoort en Urselasteeg ...”, 17-05-1766: “B: 539. … een Stal
Koetshuijs en Erve, staande en geleegen in de Zoetemelk wittebrood of Heere Tatingstraat, nu
genaamd de zoetestraat, en inde Slagerspoort … agterstrekkende aan zeeker Hofje ...”, 27-03-1767:
“B 517 . + … een Huijs en erve Staande en gelegen aan de Oostzijde van de Kraeijenhorstergraft,
tusschen de Slagers poort en Zijlstraat ...”
Slagerspoort of -gang – Idem 24-09-1695
Slagerspoort – Idem – Hofje 28-04-1740, 17-05-1766
Poort van Michiel Slagregen – Stadsvest bij de Zijlpoort 22-11-1712: “een huijs met den erve,
staande ende leggende aen deser Stads Vesten, bij de Sijlpoort … aende noordsijde de Poort van
michiel Slagregen ...”
Slagregenspoort 13-06-1674: “een huys metten erve & Thuyn daer achter staende & leggende
binnen deser stadt jnde peuselaersteegh met een vrijen uytgangh Jnde poort ofte gangh vant huys
metten erve van Jan vander vloet … ten oosten de Huysinge in Slagregens poorte … “
Slagregenspoort – Frankesteeg/-straat (zie ook: PB) 24-06-1674: “de helfte van een huijs metten
erve staende & leggende Jnde slagregens poort uijtcomende Jnde franckesteegh ...” [Slachregens
poort uijtcomen(de) inde Vranckest], 30-05-1682: “een huijs metten Erve met een somer huijs regt
tegen over, staende ende leggende jnde franckestraet inde witte ofte slagregens poort ...” (F)
Witte- of Slagregenspoort – Frankestraat – Gemene Gang 18-01-1681: “een huijs metten Erve
met een somer Huijs recht tegen over staende & leggende jnde franckestraet Jnde witte ofte
slagregens poort … ten suijden de gemeene gang ...” (F)
Slagregenspoort – Kraaienhorstergracht/Zoetestraat 05-08-1682: Een Huijs ofte stal metten
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erve staende inde Slagregens poort uijtcomende opde Craijenhorstergraft & Soetemelckwittebroot
straet ...”
Slepershoofd (zie ook: Brandenburgerpoort, Branders- of Passerspoort, Passerspoort)
Sleperspoort – Hagestraat (zie ook: PB) 14-05-1740: “Een huijs met den Erve staande ende
leggende inde slepers= poort uytkomende inde hagelstraat … inde bis schops steegh, ten suyden de
vissers thuijn ...”
Slikhofje 04-06-1698: “een Camer met den erve, staande & leggende op't slickhofje ...”, 28-071723: “Een Camer met den erve, staande & leggende op 't Slikhofje ...”
Slikhofje – Molensteeg Ex
Slikhofje – Molensteeg (zie ook: Fijnebuikshofje) (zie ook: PB) 23-10-1683: “een huijs metten
Erve leggende inde molesteegh, opt Slickhoffje getekent no: 3 ...”, 19-05-1685: “een Huijs ofte
Camer metten erve staende & leggende op het Slickhoffje inde Molesteegh get: no: 5 ...”, “een
Huijs ofte Camer metten Erve staende & leggende op het Slickhoff inde molesteeg get: no: 6 ...”, “
een Huijs metten erve get: no: 7 staende & leggende op het Slickhoffje inde molesteeg ...”, “een
Huijs metten erve Getekent no: 8 staende & leggende op het Slickhoffje inde molesteeg ...”, 17-041688: “Een huijs metten Erve staende Ende leggende op't Slickhoffge inde molesteegh ...”, 10-021691: “een huijs ofte Camer metten Erve staande & leggende op het Slickhoffje inde molesteegh
...”, 06-10-1696: “een Huiijs met den Erve, staande & leggende inde molen steegh, op 't Slickhoffje
...”, 04-06-1698: “een huijs metten erve staande & leggende inde molesteeg belent ten suijden de
gang van't slikhofje ten noorden de gang ...”, 29-01-1710: “een huijs metten erve, staende &
leggende op het slikhofje in de molensteegh ...”, “nog een Huijs ofte Camer metten erve staende &
leggende op het slickhoffje in de molensteegh ...”, “En eijndelijk nog een huijs in 2 partijen
werdende bewoond staende & leggende aende noordsijde van 't Slikhoffje ...”, 09-02-1715: “een
Huijs met den erve, staande & leggende op het Slikhofje uijtcomende in de molensteeg ...”, 17-011722: “drie Huysen off Camers, staende & Leggende op 't Slickhoffie inde Moolensteegh belend
ten suijden en westen aen verscheyden Huijsen inde Slicksteegh get: No: 9, 10, & 11 ...”, 08-091763: “J 4598 … een Huijs met den erve zijnde nu geapproprieerd tot een stallinge, staande en
gelegen in de Molesteeg, uijtkomende in de sparwouderstraat … aan de andere zijde de gang van 't
slikhofje, achterstreckende aan 't voornoemde slikhofje ...”
Slikhofje – Witte Leliestraat 30-03-1730: “een huys metten erve Staende ende leggende inde
Witte Lelystraet get. no. 7. … agterstreckende aen't Slikhofje ...”
Slikpoortje – Beekstraat 02-01-1640: “Een huys metten erve gestaen ende gelegen Jnde
Beeckstraet over t Slickpoortgen … Actum den tweeden January xvjc. Veertich” (F)
Sliksteeg/-straat (zie ook: Schoutentuin, Slikhofje, Schoutentuinstraat)
Sliksteeg – Gang 01-06-1677 zie: Witte- of Leliepoort – Spaarnwouderstraat
Sliksteeg – Gemene Gang 30-08-1710: “een grote Camer of Huijsinge, Jtem een Cleijn Camertie
en een Cleijn thuijntie metten erve staende en leggende in een gemeene gang Hebbende een vrijen
uijtgangh in de Sliksteegh ...”, 10-04-1715: “Een cleijn Camertje en een Cleijn thuijntje metten
erve, staande ende leggende in een gemeene gang hebbende een vrijen uijtgang in de Sliksteegh ...”
Slik-/Slijksteeg zie: PB
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Sliksteegje tussen Spaarnwouder- en Schalkwijkerpoorten Ex
Smedestraat – Vrije Uitgang of Eigen Poort 05-05-1699: “een huijs metten erve, staande ende
leggende in de Heer proosten ofte moerinnesteeg … met een vrijen uijtgangh ofte Eijgen poort
uijtcomende inde Smeestraet ...”, 12-01-1765: “C: 867 + … een Huijs en Erve staande en geleegen
in de Heer Proost Straat ofte Moerinnesteegh met een vrije uijtgang ofte eijgen Poort uijtkomende
in de Smeedestraat … agterstrekkende ten deele aan 't Barbara Gasthuijs ende voorts met een eijgen
Poort ...”
Smedestraat Wz schuin over de Noorder Schoolsteeg – Gang of Steeg/Poort 03-04-1764: “C
930 … een Huijs en erve aan de Westzijde van de Smeede Straat, schuijn over de Noorder School=
=Steeg, belend ten Zuijden de gang of steeg van den wel Ed,. Gestr. Heer Mr. Mattheus Willem van
Valkenburg … waar inne dezen Huijze een Bruijkwaar heeft … “, 18-05-1765: “C: 929 … een
Huijs en Erve Staande en geleegen in de smeedestraat over de noorder Schoolsteeg, belend ten
Noorden zeekere Poort, waar in dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”, 05-02-1767: “C 930.+ … een
Huijs met den erve Staande & geleegen aan de westzijde van de smeede straat Schuijn over de
Noorder schoolsteeg, belend ten zuijden de gang of steeg van den ...}
Smelterspoort – Kruisstraat Wz bij het Weeshuis (zie ook: PB) 22-05-1723: “Een Huijs metten
Erve staende & Leggende in seeckere gangh ofte poort genaemt de smelters poort aende west sijde
vande Cruijsstraet by het weeshuijs synde het eerste Huijs inde selve gangh ofte poort nu geteeckent
met no 1 ...”, “een Huys metten Erve staande & Leggende inde Smelters poort aende west sijde
vande Cruijsstraet by t Weeshuijs nu geteeckent met No. 2 ...” (F), 15-06-1729: “Een Huijs metten
erve, staande Ende Leggende binde Cruijs straat, bij het Weeshuijs … ten suijden seekere gang
genaamt de Smelters poort...tusschen dit Huijs En de Camer in de Salemaeckerssteegh ...”Een huijs
inde Smelters poort, uijtcomende inde Cruijs straat”, “een huijs inde Salemakerssteegh ...”, 06-121730: “de helfte van een Huys metten erve, staende ende Leggende in de Cruys Straet Agter
uytkomende in de Zalemakers steeg … ten suyden de smeltens poort ...”, 06-05-1733 (blz 18): “een
huys metten erve, Staende en Leggende in de Smelters Poort uijt = komende inde Cruys Straet ...”,
18-08-1734: “een huys metten erve, Staande ende Leggende in de Kruysstraat op de hoek van de
Smelters Poort ...”, 15-02-1746: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de
Smelterspoort, uytkomende in de kruijsstraat ...”, 03-07-1754: “C 684. … een Huijs met den Erve
staende en leggende aen de West zijde van de Kruijs straet … ten noorden zeekere gang off poort
genaemd den smelters poort ...”, 05-01-1760: “C 685 C. 686. … Nog een Huijs met den erve,
gelegen in de smelterspoort uijtkomende in de Kruijsstraat … Nog een Huys & erve gelegen als
voren ...”, 02-05-1764: “C 687 + … een Huijs en erve Staande & gelegen aan de Westzijde van de
Kruijsstraat op de hoek van de Smelterspoort … en een uijtgang in de Zalemakerssteeg ...”, 03-041767: “C 684 … een Huijs met den erve Staande & geleegen aan de westzijde van de Kruijsstraat
bij het oude Weeshuijs, belend aan de zuijdzijde zekere gang nu genaamd de Smelters poort waar in
dezen Huijze een vrije uijtgang heeft ...”
Smelterspoort – Kruisstraat P&S: Smelterspoort (Kruisstraat) 1733. blz: 18
Smidspoort – Bakenessergracht Ex
Smidspoort (of -gang) – Bakenessergracht 01-05-1709: “een huijs metten erve staende ende
Leggende in de Smitspoort uijt comende opde Bakenessergraft...”, 01-09-1722: “Een huijs met den
erve, staande & Leggende inde St Jans straet … achterstreckende aen(de) Smiths poort ofte gangh
daer dit Huijs mede een Bruijkwaer en waterlosinge in is hebbende tot aende bakenessergt ...”, “een
Huijs metten erve, staande & Leggende in de Smiths poort ofte gangh uijtcomende op de
Bakenessergragt ...”, 22-09-1723: “een huijs met den Erve, staande Ende Leggende in de Smits
Poort ofte gangh uytcomende opde bakenessergragt ...”, 25-09-1723: “Een huijs metten Erve,
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staande ende Leggende inde Smits poort ofte gangh uijtcomende opde bakenessergragt ...”, 25-111723: “Een huijs metten erve, staande Ende leggende op de bakenessergraft … welck voorsz Huys
in 2 partijen bewoond werd uijtcomende in de gangh ofte smits poort ...”, 06-05-1739: “een huys
metten erve, Staande en Leggende inde Smitspoort, uytkomende op de Bakenessergragt … “, 29-111743: “D 1142 … Een Pakhus metten Erve met een Huysje daar agter staande & leggende op de
Bakenes sergragt op de hoek en in de Gang vande Smitspoort by de Korte Jansstraet … ten oosten
het stads steen= hok agterstreckende aan de Baltepoort ...”
Smidspoort – Bakenessergracht P&S: “ Smitspoort= Bakenessergracht 1723- blz: 110 Gang van de Smidspoort anders genaamd de Branderspoort – Bakenessergracht 12-09-1755:
“D 1142 … een Huijsje met den Erve staende ende leggende in de gang van de Smitspoort, anders
wel genaemd de Branderspoort, uijtkomende op de Bakenessergraft … achterstrekende aen de
Baltuspoort ...”
(Tweede) Smidspoort – Grote Houtstraat (zie ook: PB) 10-02-1729: “een Camer metten erve,
Staende en de Leggende inde groote hout straet inde tweede Smitspoort ...”
Smids- of Wagenmakerspoort – Grote Houtstraat over de Korte Houtstraat 13-06-1761: “S
2159 … een Huijs en erve staende en gelegen in zekere poort, nu genaamt de smits of
Wagenmakers poort, uijtko= =mende in de groote Houtstraat over de korte houtstraet ...”
Smidspoort – Grote Houtstraat Oz P&S: “Smitspoort= (Gr Houtstraat) oostzijde
Smidspoort – Kampersteeg 28-03-1708: “een huijsje met een Camer metten erve, staende &
leggende in de Campersteeg werdende in 2 partijen bewoond … achterstreckende aende
Smithspoort ...”, “een Camer met den Erve, staende & leggende in de Cam= persteegh …
achterstreckende aen(de) Smithspoort ..”, 31-01-1742: “N 5517 N 5518 … Een Camer metten Erve
& een Huys daar nevens staande en leggende inde Campersteeg … agter streckende aan de smits
poort ...”
Smidspoort – Kampersteeg Nz in de Voor- en Achterkamp 10-09-1763: “N 5515 + … een Huijs
en erve Staande en gelegen aan de Noordzijde van de Kampersteeg, uijtkomende in de voor en
Achterkamp … achter= =streckende aan de ledige erven in de Smitspoort ...”
Smidspoort – Kampersteegje Nz 30-08-1758: “N 5515. … Nog een Huijs en erve staende en
leggende aen de Noordzijde van het Kamper steegje … achterstreckende aen de smitspoort ...”, 0408-1759: “N 5515 … een Huijs met den erve staende ende gelegen aen de Noordzijde van het
Kampersteegje … achterstreckende aen het ledige erf in de Smits poort ...”
Smidspoort – Kampersteegje Nz bij de Voorkamp 06-08-1762 … Nog een Huijs met den erve
staande ende gelegen aan de Noordzijde van 't Kamper steegje bij de voorkamp … achterstreckende
aan de Smits poort ...”
Smidspoort of -gang – Jansstraat 17-05-1766: “D: 1080. … Een Huijs en Erve Staande en
geleegen in de Jansstraat … agterstrekkende aan de smitspoort of gang ...”
Smidspoort – Voorkamp (zie ook: PB) 30-05-1720: “een Camer met den erve Staande &
Leggende in de Smits poort in de voorkamp no. 1 ...”, “een Camer metten erve in deselve poort
getekent No= 2 ...”, “een Camer Metten erve in deselve gangh getekent No= 3 ...”, “een Camer met
den erve Staande & Leggende in de voorn: gangh getekent No= 4 ...”, 09-05-1727 zie:
Geesjeshofje – Voorkamp, 24-05-1729: “een Camer metten erve Staende & Leggende in de
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Smitspoort in de voorcamp ...”, 28-05-1729: “een Camer metten erve, Staende & gelegen inde
Smitspoort inde voorcamp … ten noorden de gang ...”, 30-03-1736: “Een hofje bestaende in een
huijs t' welk in twee partyen wert bewoont, en dan nogh twaelf woo ningen of Camers genaemt het
Geesjes Hofje staende ende leggende in de voorCamp … ten suyden de Smits poort ...”, 30-031736: “Een huys met den Erve staende ende leggende inde smitspoort inde voorkamp ...”, 24-081752: “N. 5429. … Een Camer met den Erve staende en de leggende in de Smitspoort in de
voorkamp … Jtem nog een Camer met den Erve staende en leggende als voren getekent No: 4. ...”,
06-05-1755 zie: Kampersteegje Nz schuin tegenover de Rozemarijnsteegje
Smidspoort – Voorkamp P&S: Smitspoort (Voorkamp)
Snoekjespoort – Gierstraat (zie ook: PB) 22-05-1710: “een huijs en Zijn erve staende ende
gelegen in de gierstraet aende snoekies poort ...”, 06-06-1711: “een huijs met den erve staende ende
leggende in de gierstraet in Snoekjens poort ...”, 24-07-1714: “een Huijs met den erve staande &
leggende in de gierstraet aande Snoekjens poort … “, 09-12-1718: “een Huijs metten erve, staande
ende leggende in de gierstraet, alwaer Straets burg uijthangt … aande andere sijde snoekjes poort,
achterstreckende aen 't Aalmoesse= niers & Werkhuijs ...”, 26-06-1726: “een huijs metten erve,
staande ende leggende in gierstraet aande Snoekjens poort ...”, 11-08-1728: “een huijs metten erve
Staende & leggende in de gierstraet … aen de andere Zijde de Snoekjes poort, aghterstreckende aen
't Aal= moesseniers en werkhuijs ...”, 03-12-1728: “een huijs metten erve, Staende & leggende in de
Snoekjens poort uytcomende in de Gierstraet ...”, 02-07-1729: “een Huijs metten Erve Staande &
leggende inde Gier straet … aende andere zijde de Snoekjes poort ...”, 04-05-1746: “Een Huijs met
den Erve staande ende leggende in de Gierstraet … Aan de andere sijde de Snoekjes poort ...”, 1708-1751: “S 2309 S 2308 … Een Huijs met den Erve staende ende leggende in de snoekjes poort
uijt komende in de Gierstraet ...”, 05-12-1760: “een Huijs met den erve staende en gelegen in de
Gier straat aen de snoekjenspoort ...”
Snoekjespoort – Gierstraat P&S: Snoekjespoort (Gierstraat) 6 Juni 1711 blz : 53 vo=
Snoekpoort – Gierstraat Wz P&S: “Snoekpoort” (Gierstraat) westrzijde
Snuifpoort – Korte Zijlstraat (zie ook: PB) 01-11-1736: “Een huijs metten Erve staende ende
leggende als voren inde Corte sijlstraet naest het voorz: perceel van oudts genaemt de hont in de pot
opde hoek vande Snuyfpoort ...”, “Een huys metten Erve Staende ende leggende inde Corte sylstraet
van outs genaemt de Blinkert belent ten Zuyden den Bree= gang ...”
Wijk 5 1796-1798: 367 Snuyf Poort (Zylstraat), in de korte zylstraat 293 Donkere Poort 295 Snuyf
Poort
Spaarne (zie ook: Boerensteegje, Drie Starrenpoort, Halvemaanspoort, Scherprechterspoort,
Vissershofje, Zwarte Margrietesteegje)
Spaarne (zie ook: PB)
Spaarne tussen Bakenessergracht en Klerksteeg – Gang Ex
Spaarne – Gang of Poort van de gewezen brouwerij de Trompet Ex
Spaarne – Gemene Gang/(Gemene) Poort 05-01-1684 zie: Achterstraat – Gemene Poort
Spaarne bij de Leidse Waterpoort zie: Jan Wonderspoort/Jan Wouderspoort/Jan
Wouterspoort
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Spaarne – Gang of Poort/Gemene Plaats van de gewezen brouwerij van de Trompet 15-011716, 21-02-1721, 23-04-1728 zie: Bannesteeg(je) – Gang of Poort
Spaarne – Steeg 01-05-1677: “een huijs metten erve staende ende leggende Jnde achter ofte
dijckstraet dewelck in drie partijen bewoont wert … ende de brouwerije vande Claveren aen d'andre
syde ende achterstreckende aende Brouwerije vant Zeehart met een bruijckwaer Jn eene steege tot
opden spaerne ...”
Spaarne bij de Langebrug/Achterstraat – Gemene Poort/Gemene Gang/Poort 09-04-1686:
“een derde part van een mouterije & erve van outs genaemt de keijser staende ende leggende opden
Spaerne bij de lange brugge hebbende een uijtgangh doorde gemeene poort voor naer het Spaeren &
achter naerde achterstraet … die een uijtgangh heeft inde gemeene poort tot inde achterstraet als
oock met een gemeene gangh door een poort uijtcomende tot inde achter straet, als oock met een
gemeene gangh door een poort uijtcomende op het Spaerne ...”, “een mouterije, met den Erve
staende ende leggende op het Spaerne bij de lange brugge van outs genaemt de keijser hebbende
een uijtgangh door de gemeene poort voor naer het Spaerne ende achter naer de achterstraet ...”
Spaarne even buiten de Stad – Nieuwe gemaakte Laantje 10-01-1691: “de zout keet … staende
ende leggende even buijten deser Stad aen het Spaerne … ten westen Het nieuwe gemaekte laantje,
ten noorden de gemene sloot … “
Spaarne bij de Leidse Waterpoort – Gang 27-09-1687: “Een thuijn … leggende in seeckere
gangh uijt Comende aent Spaerne, bij de leijtsche waterpoort tusschen de boom & 't paert inde
wiegh ...”
Spaarne Oz bij de Melkbrug – Eigen Gang 05-02-1744: “K 4977 … Een Huys metten Erve met
een eygen gang staande & leggende aande oostzyde vant Spaarne bij de melkbrug ...”
Spaarne bij de Bannesteeg – Gang/Gemene Gang 01-11-1755: “F 1544 … een Huijs en erve,
zijnde een Steenhouwerij … met een gang op het Spaerne ...met een uijtgang in de Bannesteeg
staende en leggende op 't spaerne belend ten zuijden zekere gemeene gang ...”
Spaarne Buitenom – Gang 26-03-1681 zie: Biggesteeg – Gang
Spaarne bij de Visbrug – halve Gang of Poort 11-04-1714: “een huijs met den Erve, staande &
leg= gende op het Spaerne bij de Vischbrug, met den Eijden= dom vande Halve gang ofte Poort
uijtcomende op 't Spaerne … “
Spaarne bij de Langebrug – Poort 10-10-1764: “K: 4945 + … de helft in een Mouterije en erve
… zijnde geweest een Brouwerije genaamt de keijser, Staande en geleegen op het Spaarne bij de
Lange brug in zeekere poort … J: 4499 … Ende nog de helfte in een pakhuijs met den erve,
genaamt de halve Maan, eertijds geweest een Brouwerije en daar na een Mouterij, staande en
geleegen op den Kortendijk … ten westen zeekere Poort ...”
Spaarne/Spaarnwouderstraat – Gang of Steegje 01-06-1677: “een packhuijs op 't spaerne
geteeckent met no: 6 … ten westen een gangh ofte steegje uytcomende Jnde Spaerwouderstraet …
“, “een huijs metten erve geteeckent met no. 7 staende ende leggende jnde voorsz gangh ofte
steegie, hebbende syn vrijen uijtgangh soo op 't sparen ende inde spaerwouder straet [spaerwouder
straet in een poort] ...ten westen de voorsz gangh ofte steegh ...”
Spaarnwoudergangetje – Spaarnwouderstraat 11-06-1686: “een huijs metten erve staende ende
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leggende inde Sparwouderst(raet) werdende in 3 partije bewoont … ten oosten het Sparwouder
gangetje … “
Spaarnwouderstraat Ex zie ook:
Spaarnwouderstraat Nz – Poort Ex
Spaarnwouderstraat (zie ook: Engels Hane(n)steegje, Gang van de Haan of Halvemaans- of
Wittepoort, Gang van de Haan of Halvemaans- of Wittepoort, Gang van de Haan of Witte
Helmontpoort , Gravenpoort, Hane(n)poort(je), Scherprechterspoort, Sint Nicolaassteegje,
Spaarnwoudergangetje, Victoriepoort, Vissershofje, Wiel(e)makerssteeg(je), Gang van de
Haan of Halvemaans- of Wittepoort, Gang van de Haan of Halvemaans- of Wittepoort, Witteof Leliepoort, Zonnenpoort)
Spaarnwouderstraat (zie ook: PB)
Spaarnwouderstraat Nz – Gang 11-02-1744: “J 4467 … Een Huys metten Erve staande en
leggende aen de noordzyde vande Sparwouderstraat … ten westen seekere gang … “
Spaarnwouderstraat – Gang van Hendrik van den Berg 15-05-1700, 08-05-1709 zie:
Vissershofje – Spaarne/Spaarnwouderstraat aan de Korte Brug
Spaarne/Spaarnwouderstraat – Gang of Steegje 01-06-1677: “een packhuijs op 't spaerne
geteeckent met no: 6 … ten westen een gangh ofte steegje uytcomende Jnde Spaerwouderstraet …
“, “een huijs metten erve geteeckent met no. 7 staende ende leggende jnde voorsz gangh ofte
steegie, hebbende syn vrijen uijtgangh soo op 't sparen ende inde spaerwouder straet [spaerwouder
straet in een poort] ...ten westen de voorsz gangh ofte steegh ...”
Spaarnwouderstraat – Gang of Steegje 05-04-1692: “een Huijs metten erve staande ende
leggende opde Cortendijck … ten westen een gangh ofte steegje uijtcomende inde
Sparwouderst(raet) … ten noorden het Spaarne ...”
Spaarnwouderstraat schuin over de Sleutelstraat – Gangetje 03-06-1710: “Een huijs met den
erve staande ende Leggende in een gangetie uijtcomende in de Sparwouderstraet, schuyns over de
sleutel straet [Gang in de Sparwouderst] ...”
Spaarnwouderstraat Nz vooraan/Spaarne – Gemene Gang 23-08-1725: “Een asijn makerye
met den erve, staande & leggende in een gemene gangh voor aen aende noord sijde van(de)
Sparwouderstraet, in welke gang dese Eekmakerije Een vrijen uytgangh is heb bende … ten
noorden 't Spaerne ...”
Spaarnwouderstraat Zz dicht bij de Poort – Gemene Poort 16-07-1755: “J 4517 … een Huijs
met den erve staende ende leggende aen de Zuijdzijde van de sparwouder= = straet digt bij de poort
… ten westen de gemeene poort ...”
Spaarnwouderstraat – Stadsvest aan de Spaarnwouderpoort – Gang 15-11-1710: “een Camer
en Stallinge met den Erve staende ende leggende aen deser Stadts vesten aen de Spaerwouderpoort
hebbende gemelte Camer een vrye in ende uijt gangh door Seeckere gangh tot in de Spaerwouder
Straet ...”
Spaarnwouderstraat – Stadsvest bij of bewesten de Spaarnwouderpoort – Poort/Poort of
Gang 01-02-1765: “J 4519 + … een Huijs en erve, zijnde een Huijsmanswooning … Staande &
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gelegen aan dezer Stads veste, bij of bewesten de Sparwouderpoort … aan de west = = zijde zekere
Poort, achter streckende of uijtkomende door zekere poort of gang in de sparwouderstraat ...”
Spaarnwouderstraat tegenover de Zeepziederij van de Halve Maan – Gemene Gang of
Poort/Gang of Gemene Poort (zie ook: PB) 01-02-1730: “een Camer metten erve, Staende ende
Leggende in een gemeene gang ofte poort uytkomende inde Sparwouderstraet tegens over de
Zeepsiederije vande halve maen ...”, “een Camer metten erve, Staende ende Leggende in Sekere
gang of een gemeene poort uyt komende in bde Sparwouderstraet, tegen over de Zeepsiederije
vande halve maen ...”
Spaarnwouderstraat/Kortendijk – Vrije en Eigen Gang/Vrije Gang of Poort 21-05-1726: “Een
huijs met den Erve met een Seep Siedery daer nevens genaemt de halve maan, Staende en Leggende
aan het Spaarne op de Corten dyk uytkomende met een vry en eygen gang inde Spaarwouderstraet
… “, 26-06-1726: “Een Seepsiedery genaamt de halve maan, met een Huys met den erve daar naest
aen gelegen, staande & gelegen op de Cortendijk, uijtcomende met een vrijen gang ofte poort in de
Sparwouderstraet … “, 26-03-1762 zie: Kortendijk bij de Sint Nicolaasbrug/Koralensteeg –
Gemene Gang
Spaarnwouderstraat bij de Molensteeg – Poort 01-05-1742: “J 4584 … Een huys metten Erve
staande ende leggende inde Moolesteeg in een poort uytkomende inde Sparwouderstraet ...”,
Oude Spaarnwouderstraat schuin over de Sleutelstraat – Gemene Gang of Poort op een Grote
Gemene Plaats : “een welbetimmerde Camer metten Erve staende & leggende in seeckere gemeene
gangh ofte poort op een grote gemene plaets responderende & uijtcomende inde oude sparwouder
straet schuijns tegen over de sleutelstraet getekent met no: 3 … nogh een Camer metten Erve
staende & leggende in deselve gemene gangh ofte poort alsvoren getekent met no: 4. … ten Suijden
seeckere poort ofte gangh respon derende inde molesteegh … “, 07-09-1686: “een huijs metten
Erve staende & leggende inde oude sparwouderst(raet) schuijns tegen over de Sleutelstraet
werdende in 2 partijen be= Woont … ten westen seeckere gemeene gangh ofte poort
achterstreckende aen sekere gemene plaets … dan nog een Camer ende een lootse daer tegens aen
staende ende leggende in seeckere gemeene gangh ofte poort op een groote gemeene plaets
responderende en uijtComende inde oude Sparwouderstraet schuijns tegenover de sleutelstraet … “
Spaarpottenpoort – Burgwal Ex
Spaarpottenpoort tussen Raam- en Nieuwesteeg Ex
Spaarpottenpoort (of -gang) – Burgwal Oz 14-07-1703: “Een huijs met den erve staende ende
leggende aende oostsijde vande burgwal in de Spaerpotten poort … achterstrec= kende aen de
nieuwesteegh ...”, 02-05-1708: “Een huijs metten erve, staende ende leggende aende oostsijde van
de Burgwal in de Spaerpotten poort … achter streckende aen(de) nieuwesteegh ...”, 03-05-1719, 0512-1724 zie: Oliemolenspoort – Stadsvest tussen de Raam- en Nieuwestegen, 02-02-1725: “een
huijs metten erve werden de in 2 partijen bewoond, staande ende leggende aende oost sijde vande
Burgwal, belent ten noorden de Spaerpotten poort ofte Gangh, te Zuijden de Straat – boerens poort
ofte Gangh … “ (F), 13-11-1726: “een huijs in een gang uijtcomende in de raamsteeg …
achterstreckende aande spaerpotten poort ...”, 21-02-1733: “twee derde Parten van een huys metten
erve … Staende en leggende in de spaarpotte Poort uytkomende op de Burgwal ...”, 03-06-1733:
“de Geregte helfte van een huys metten erve … Staende en Leggende aen de oost syde vande
Burgwal tusschen de Hagelbrug en de St. Anthonis brug, belent ten noorden de Spaarpotten Poort,
ten Zuijden de straet boerens Poort ...” (F), 15-05-1736: “een Huys metten Erve, Staande en
leggende opde Burgwal inde Spaarpottenpoort ...”, 13-10-1736: “de helfte in een huijs in een gang
uytcomende inde Raamsteegh … agterstrekkende aande Spaarpotten poort ...”, 27-01-1739: “Een
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huys en vier Camers met den Erve staande ende leggende inde Raamsteeg … ten westen de eygen
gangh, agterstreckende aande Spaarpotten= poort ...”, 14-08-1739: “Een huijs metten Erve staande
ende leggende opde Burgwal inde spaarpotten poort ...”, 18-06-1740: “de helfte in deen huys metten
Erve … staande en leggende aande oostzyde van de Burgwal tussen de Hagelbrug en de St
Anthonybrugh belent ten noorden de spaarpottenpoort ten Zuyden de straatboerenspoort ...”, 11-051742: “Een huijs metten Erve staande en leggende opde Burgwal by de Hagel= brug synde van ouds
een Pottebackerye ge= naamt de drie spaarpotten belent ten suyden de Spaarpotten poort, waar in
dit huys twee a drie uytgangen heeft ...”, 15-12-1744: “J 4807 … Een Huys metten Erve staande en
leggende op de Burgwal inde Spaarpottenpoort ...”, 16-12-1749: “Een Huijs met den Erve staende
ende leggende in de Raamsteegh uijtkomende op de Burgwal genaamt de doffer werdende in drie
partijen bewoondt, belent ten westen de eijge gang ofte poort … Agterstreckende Aan de
Spaarpottenpoort ...”, 15-07-1750: “J 4811 … Een Huys metten Erve staande en leggende opde
Burgwal aand oostzyde tussen de Hagelbrug en Anthonybrug belent ten noorden de
Spaarpottenpoort ten Zuyden de Straetboerepoort ...”, 02-02-1752: “J. 4809. … Een Huijs met den
Erve staande ende leggende inde spaarpottenpoort uijtkomende aan de oostzijde op de Burgwal
tusschen de Raam en Nieuwe steeg ...”, 26-01-1754 zie: Kaakloppenpoort – Raamsteeg Zz, 1210-1754: “J. 4808 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de spaerpottenpoort,
uijtkomende op de Burgwal ...”, 03-01-1756: “J. 4811 … een Huijs met den erve staende ende
leggende op de Burgwal aen de oostzijde tusschen de Hagelbrug en Anthonijbrug, belend ten
noorden de spaerpottenpoort, ten zuijden de straetboerepoort ...”, 21-05-1756: “J. 4806. … een
Huijs met den erve staende en leggende op de Burgwal bij de Hagelbrug, zijnde van ouds een
Pottebakkerij genaemt de drie spaerpotten, belend ten zuijden de spaerpottenpoort waer in dit huijs
twee a drie uytgangen heeft ...”, 09-05-1758 zie: Raamsteeg – Eigen Gang of Poort ,08-10-1763:
“J 4808 … een Huys en Erve Staande en geleegen inde Spaarpottenpoort, uytkomende op de
Burgwal ...”, 14-07-1764: “J 4808 … een Huijs en erve Staande & gelegen in de Spaar potten poort,
uijtkomende op de Burgwal ...”
Spaarpottenpoort – Burgwal bij de Nieuwsteeg P&S: Spaarpottenpoort (Burgwal) b/d Nieuwsteeg 2
Mei 1708 blz : 15 –
Spanjaardspoort – Achterkamp Ex
Spanjaardspoort – Achterkamp 07-06-1684: “Een Huijs metten erve, staende ende leggende inde
Achtercamp in Spanjaerts poort … “, 02-01-1709: “een huijs metten Erve staende & leggende in de
voorcamp … achter streckende aen Jan leendertssoort, en dan nogh een huijs metten erve, staende
ende leggende inde achtercamp in Spanjaerts poort ...” (F), 06-06-1715: “een Huijs metten Erve
staende & leggende inde achtercamp geteeckent No. 1 op de Hoeck vande spanjaarts poort met een
vrije uijt gangh indeselve poort ...”(F), “een Huijs metten Erve staende ende Leggende inde
Spanjaerts poort uytComende inde achtercamp geteeckent met no. 2 [Spanjaerspoort ind'
achterCamp] … ten westen de gangh van Lourens vander Vinne ...”, 05-08-1729: “een huijs metten
erve staende ende Leggende inde Agter Camp opde hoek vande spanjerspoort ...”, “een huys metten
Erve staende ende Leggende inde spanjers= poort uyt comende inde agterCamp ...”, 05-11-1732:
“een Huys metten erve, Staende en Leggende in de Aghtercamp, belent ten noorden de
Spanjaertspoort ...”, 01-05-1736: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde Agter kamp,
belent ten noorden de spanjaerts poort … “, 31-01-1749: “Een Huijs met den Erve staande ende
leggende inde spanjaartspoort, uijtkomende in de Agterkamp ...”, 18-06-1760: “O 5586 O 5587. …
een Huijs en Erve kunnende in twee partyen bewoond werden, staande en leggende inde Agter
kamp, op de hoek van de spanjaardspoort … agter streckende aen zeekere poort ...”, “ O 5588 …
Een Huys met den Erve, staande ende leggende in de Spanjaardspoort, uytkomende inde Agterkamp
… ten Zuyden en agterstreckende aande gemeene plaats of voorgaen= = de Perceel ...”, 13-06-1765:
“O 5586 5587. 5588. … een Huijs en erve konnende in twee partijen bewoond worden Staande &
gelegen in de Achterkamp op de hoek van de Spanjaardspoort … achterstreckende aan zekere poort
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...”
Spanjaardspoort – Achterkamp P&S: Spanjaardspoort (Achterkamp) 6 Juni 1715Spanjaardspoort – Voorkamp P&S: Spanjartspoort (voorkamp) 2 Jan 1709 blz: 112Spiegelspoort – Lange Begijnenstraat (bij de Korte Begijnenstraat) (zie ook: PB) 24-04-1694:
“een Huijs met den erve, staande & leggende inde Corte bagijnest(raet) … achterstreckende aende
Spiegelspoort ...”, 05-05-1717: “een huijs met den erve, met 2 Camers daer achter, staande &
leggende in de lange bagijnest(raat) op de hoek van(de) Spiegels poort daer in de versz 2 Camers
Haer in en uijtgangh Hebben … ten noorden de voorsz spiegelspt: ...”, 01-02-1719: “een Huijs met
den erve, staande ende leggende in de Corte bagijnestraet, genaamt de Duijn meijer …
achterstreckende tegen de gangh vande Spiegelspoort ...”, 30-03-1726: “Een Huijs met den erve,
staande & leggende inde Lange begijnestraat, belent ten noorden en op de hoek vande Corte
bagijnestraet, ten suijden de Spiegels poort ...”, “Een Huijs met den erve staande & Leggende inde
corte bagijnestraet, bijde lange bagijnest … achterstreckende aande Spiegels poort … “, 12-081729: “een huys met den erve Staande ende Leggende inde Corte bagey= nestraat … aghter
streckende aan de Spiegels poort ...”, 15-09-1736: “een vierde part in Een Huys metten Erve met
twee Camers daer agter staende ende leggende inde lange Bagynestraet, opde hoek vande
Spiegelspoort”, 06-02-1737: “de helfte in een huys metten Erve staende ende leggende inde Lange
bagynestraet opde hoek vande spiegelspoort met twee Camers daer agter ...”, 08-02-1737: “Een
huijs metten Erve staende ende leggende inde Corte bagyne straet genaemt de Duyn mayer …
agterstrekkende aande spiegels=poort ...”, 04-02-1740: “Een huys met den Erve staande ende
leggende inde korte bagynestraat … agter streckende aande spie= gelspoort ...”, 02-06-1744: “D
1261 … Een Huys metten Erve staan de & leggende in de Korte bagynestraat, met Drie Camers
daar agter staande & leggende inde Spiegelpoort uytkomende inde Lange Bagynestraat ...”, 08-051749: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de Korte bagijnestraat … Agterstreckende
aan de Spiegelspoort ...”, 03-01-1742: “D 1253 … Een Vierde part in een Huys en Erve met twee
Camers … staande en leggende in de Lange bagynestraat op de hoek van de spiegelspoort … “ (2x),
23-06-1752: “D. 1258 … Een Huijs met den Erve staende ende leggende in de korte Bagijnestraet
… agterstreckende aen de spiegelspoort ...”, 05-12-1759: “D 1257 … een Huijs met den erve
staende en gelegen aen de zuydzijde van de korte Bagijnestraat het tweede huijs van de Lange
bagijne = = straat … achterstreckende aen de spiegelspoort ...”, 12-07-1760: “D 1255 … een Huijs
en erve staende & gelegen in de Lange Bagijnestraat op de hoek van de korte … ten Zuijden de
spiegelspoort ...”, 27-07-1763: “D 1259. … een Huijs en erve Staande en gelegen in de korte
Bagijne straat … achter = = streckende aan de Spiegelspoort ...”
Spiegelspoort – Lange Begijnenstraat P&S: Spiegelspoort (L Begijnestraat) 5 mei 1717 blz: 58Spoorwatershofje zie: PB-Ov
(Gewezen) Brouwerij van 't Springende Paard 03-01-1703 zie: Koudenhorn/'t Krom – Gang
Mouterij 't Springende Paard – 't Krom 03-01-1759, 04-06-1763 zie: Brandenburger- of
Passerspoort
Spijkermakerslaan buiten de Kleine Houtpoort (zie ook: K&T en PB-Ov) 01-10-1681: “een
huijsje met een thuijntge daer achter gestaen & gelegen buijten de Cleijne Houtpoort … opde hoeck
vande Spijckermaeckers laen ...mits gaders een Huijsje gestaen opde hoeck vande hoffmanslaen …
”, 25-11-1694: “Een plaets … staande ende gelegen buijten de Cleijne Houtpoort … over den ouden
Hout met nogh Ses woon: Huijsen en een Paerdestal in de Spijckermakerslaen ...”
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Spijkermakerslaan – Kleine Houtweg P&S: Spijckermaeckers= laan= (en niet Spijkermanslaan) (Kl
Houtweg) aldus reeds bekend in 1620 en genoemd naar Franchois Damiens Spijcker= maecker, die
met Cornelis Gerritsz : Quaeckel, ao= 1620 daar vele gronden in erfpacht uitgaf – [zie ook: K&T]
Spijkerslaan – Kleine Houtweg P&S: Spijkerslaan uitkomende in de (ouden Hout Kl Houtweg) 26
Mei 1719 – [zie ook: K&T]
Stadssingel tussen de Kleine Houtpoort en Leidse Waterpoort (zie: Paradijspoort)
Bakenessergracht bij het Stads Steenhok – Gang 30-01-1675: “een huijs metten erve staende &
leggende in seeckere gangh uijtcomende opde Baeckenesser graft belent aende eene sijde de gangh
vande wede: van willem Dingemans aen d' andere syde het Stadts Steenhock ...”
Stads Timmerhuis – Korte Vest 15-07-1684: “een Huijs metten Erve staende ende leggende aende
Corte vest bijt stadts Timmerhuijs ...”
Stadsvest zie ook Vest
Stadsvest 23-04-1710, 27-06-1720, 05-11-1721, 13-09-1726 zie: Bakkerszaksteeg, 05-08-1721
zie: Bakkerszaksteeg op de Lange Plaats
Stadsvest (zie ook: Bezemsteeg(je), Cavelotesteeg, Jan Schoutenpoort,
Stadsvest – Gang 21-03-1691 zie: Schietspoelsteeg(je
Stadsvest – Gemene Gang of Steeg 09-01-1675: “een Camer metten Erve die Haeren uijt &
jngangh heeft aen deser stadts vesten deur eene gemene gangh ofte stege ...”, 30-03-1715: “een
Camer met den erve, die haer uijt en ingang heeft aen deser Stads Vesten door een gemeene gang
ofte stege … ten westen de voorn gang … “
Stadsvest – Poort 09-09-1719 zie: Schietspoelsteeg(je)
Achterkamp bij de Stadsvest – Gang of Poort 21-01-1699: “twee Camers met Hare Erven,
staande ende leggende in de AchterCamp, bij deser Stads Vesten, in sekere gangh ofte poort ...”
Stadsvest tussen de Amsterdamse Waterpoort en Bakenessergracht 11-12-1714 zie: de Zak
Stadsvest tussen de Amsterdamse Waterpoort en Papentoren – Gang 15-05-1714: “een Camer
metten Erve staende ende Leggende tusschen de amsterdamse waterpoort ende de papetoorn
uijtcomende met seeckere gangh aende Stadts vest [in(de): gang aende vest bij de Pa pentoorn] ...”
Stadsvest/Vest bij de Cavelotesteeg (zie ook: Bakkerszaksteeg)
Stadsvest bij de Dijkstraat 07-07-1714 zie: Koude Winterspoort(je), 24-06-1723 zie: Koude
Pieterspoort
Stadsvest tussen Groot en Klein Heiligland zie: Koren- of Oude Manhuispoort, Oude
Manhuispoort
Stadsvest bij Grote Houtpoort 30-04-1699, 05-11-1751 zie: Potjespoort)
Stenenpoort – Stadsvest tussen de Grote en Kleine Houtpoort 06-11-1732: Een Huys metten
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Erve staande & leggende aan deser Stads Vesten tussen de Groote Hout & Kleyne Houtpoort … ten
westen de Steenepoort ...”
Stadsvest tussen de Grote Hout- en Raampoorten/tussen de Raam- en Annastraten (zie ook:
Wijzerspoort)
Stadsvest bij het Harmen Jans(e)veld (zie ook: Brechten/Bregten- of Tannesteegje)
Stadsvest bij de Helmondsteeg – Gang 14-05-1707 zie: Helmondsteeg, 14-12-1709: “een huijs
met den Erve staende ende Leggende aende stadtsvesten by de helmondsteeg, hebbende desen
huijse een bruykwaer in de gangh uijtcomende aende voorsz stads vesten … “
Stadsvest tussen Helmontsteeg en Vestesteeg zie: Boerenpoort
Stadsvest tussen beide de Kampen zie: Jan de Waals-/Walenpoort
Stadsvest tussen Kleine Houtpoort en Achterkamp – Gemene Gang of Poort 08-02-1681: “twee
huijsjes met haren Erven staende 't een achter 't andere aen deser Stadts vesten tusschen de Cleijne
houtpoort ende AchterCamp … ten oosten een gemeene gang ofte poort ...”, 22-06-1709: “Twe
Huijsjes met hare Erven staende 't eene achter 't andere aen deser Stads vesten tusschen de Cleijne
Houtpoort & D' achtercamp … ten oosten een gemene gang ofte poort ...”, 03-05-1727: “Twee
huysjens met hare erven staende 't eene aghter 't andere aendeser stadts vesten tusschen de Cleijne
houtpoort en D'agtercamp … ten oosten een gemeene gang ofte poort ...”
Stadsvest tussen Kleine Hout- en Leidse Waterpoorten bij de Achterkamp – Gang 18-05-1686:
“een huijs met den Erve staende & leggende aen deser Stadts vesten tusschen de Cleijne Hout &
leijtse waterpoorten bijde Achter Camp, belent aende eene sijde sekere gang ...”
Stadsvest achter de Koolsteeg/tussen de Koolsteeg en Schoutentuin zie: de Zak
Stadsvest bij de Koolstraat (zie: Koolzaksteeg)
Stadsvest tussen de Kool- en Witte Leliestraat 06-08-1740 zie: de Zak
Stadsvest tussen Korte Hofstraat en Kleine Houtpoort – Gang of Poort Ex
Stadsvest tussen de Korte Hofstraat en Kleine Houtpoort – Gang of Poort/Gemene Gang of
Poort 23-05-1699: “Een huijs metten Erve, staande ende leggende in sekere gangh ofte poort aan
deses Stads vesten tusschen de Corte Hoffstraet & de Cleijne Houtpoort ...”, “Een huijs metten
Erve, staande ende leggende in sekere gangh ofte poort, aen deser Stads vesten tusschen de Corte
hoffstraet & de Cleijne houtpoort ...”, 13-10-1728: “een huijs metten erve, Staende & leggende in
Sekere gang of Poort aen deser Stadts vesten tusschen de Korte hof straet en Kleijne hout poort ...”,
01-11-1732: “twee Huysjes met hare erven, Staende en Leggende agter den anderen in sekere gang
of Poort aen deser Stadts veste tusschen de Corte Hofstraet en cleyne houtpoort get: No. 1 … ten
oosten een gemeene gang of Poort ...”, “... get: No. 2. ...”, “... get : No. 3. ...”
Stadsvest tussen de Korte Hofstraat en de Kleine Houtpoort – Gang of Poort 17-12-1710: “Een
huijs met den erve, staende ende Leggende in sekere gang ofte Poort aen deser Stads Vesten
tusschen de Corte Hoff straet & de Cleijne Houtpoort ...”
Stadsvest over de Kruittoren Ex zie ook:
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Stadsvest tussen de Langebrug en Schalkwijkerpoort – Poort 14-09-1686: “een huijs metten
erve staende ende leggende aen deser Stadts vesten tusschen de lange bregh & de
schalckwijckerpoort .. aende andre sijde seeckere poort … “
Stadsvest tussen de Langebrug en de Schalkwijkerpoort – Gemene Gang of Poort 17-03-1714:
“een huijs metten erve, staande ende leggende aen deser Stads Vesten tusschen de Lange brugh ende
de Schalkwijkerpoort … ten noorden een gemeene gangh ofte poort daer in desen huijse een
bruijkwaer heeft ...”
Stadsvest bij de Leidse Waterpoort (zie ook: Kuiperspoort)
Stadsvest bij de Leidse Waterpoort – Gemene Plaats in een Poort 25-04-1690: “Een Camer
metten erve, staande & leggende op een gemeene plaats in een poort, sijn uijt & ingang Hebbende
aen deser Stads vesten bij de leijtse waterpt: get: no: 2 ...”, “een Camer metten erve, staande &
leggende alsvoren sijn in & uijtgangh mede hebbende alsvoren get: no 4 … “
Stadsvest (bij de Leidse Waterpoort) zie: Jan Wonderspoort
Stadsvest tussen de Leidse Waterpoort en de Achterkamp 02-12-1702 zie: Blauwepoort
Stadsvest tussen de Molensteeg en Nieuwe Spaarnwouderstraat 11-05- 1689 zie: Jan
Bastenpoort
Stadsvest bij de Nieuwe Spaarnwouderstraat – Gang of Poort 27-06-1765: “J 4561 .x … een
Huijs en erve Staande & gelegen in de Nieuwe Sparwouder straat na de vest, getekend No: 3
achterstreckende tot aan een gang of poort, uijtkomende aan dezer Stads veste ...”
Stadsvest bij de Nieuwe Spaarnwouderstraat – Steegje 15-07-1692: “een Huijs metten erve
staende Ende leggende inde nieuwe sparwouderstraat … achterstreckende aen een steegje
uijtcomende aende Stads vesten ...”, 16-04-1740: “Een huys metten Erve staande en leggende inde
Nieuwe sparwouder straat … agter streckende aen een steegje uytkomen de aen deser stads veste
...”, 12-10-1740: “Een Huys metten Erve staande & leggende inde Nieuwe sparwouderstraat …
agterstreckende aen een steegje uytkomende aan deser stads Vesten ...”
Stadsvest tussen de Nieuwe Spaarnwouderstraat en Molensteeg – Gemene Poort 28-11-1759:
“J. 4930 … een Huijs met den erve staende en leggende aen dezer stads veste tusschen de nieuwe
sparwouder straat en Molesteeg met een vrije uijtgang in een gemeene poort ...”
Stadsvest tussen de Nieuwe Spaarnwouderstraat en Spaarnwouderpoort zie: Zonnenpoort
Stadsvest bij de Nieuwe Waterpoort (zie ook: Wijzerspoort)
Stadsvest bij de Oude Doelstraat zie: Gang van Hercules Moens
Stadsvest tussen de Oude en Nieuwe Keizerstraat – Gang/Poort 11-03-1684: “Een Huijs metten
erve staende & leggende aen dese Stadts vesten tusschen d' oude & nieuwe keijserstraet …
achterstrec kende tegens seeckere gang ...”, 12-10-1754: “W 31111. een Huijs met den Erve staende
en de leggende aen dezer stads veste tusschen de oude en nieuwe Kijzerstraet, belend ten zuijden
zekere poort ...”
Stadsvest tussen de Oude en Nieuwe Keizerstraat – Gang of Poort 06-08-1754: “W 3112 … een
Huijs of Kamer met den Erve staende ende leggende in zekere gang of poort uijtko= =mende aen
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dezer stads veste tusschen de oude en Nieuwe Kijzerstraet ...”
Stadsvest bij de Oude Molensteeg – Poort 13-08-1765: “J. 4590. … een Huijs met den erve,
Staande en gelegen aan de oostzijde van de oude Molesteeg, uijtkomende in de Sparwouder=
=straat … achterstreckende aan zekere poort die uijtkomt aan dezer stads Vest, waar in dezen Huijze
een uijtgang heeft ...”
Stadsvest bij de Papentoren Ex zie ook:
Stadsvest tussen de Papentoren en de Catharijnebrug (zie ook: Breggensteegje,
Brechtensteegje, Heerschapspoort)
Stadsvest tussen de Papentoren en Catharijnebrug 28-05-1710, 26-04-1713 zie:
Brechtensteegje
Stadsvest bij de Papentoren en Catharijnebrug – Gang 20-08-1726: “Een huijs metten erve,
staande & leggende aen deser Stads vesten bij de papentoorn en de Catharine brug opde hoek van
sekere gang … “
Stadsvest over de Papentoren – Gang 11-01-1710: “een Camer met den erve, staende ende
leggen= (de) aende Stads vesten in een gang over de Pape toorn ...”
Stadsvest bij de Papentoren – Gang 04-05-1735: “Een huijs metten Erve staende ende leggende
aen deser Stads veste bij de papentoorn in sekere gang … ten Zuijden de huijsen vant muysen hol,
agter= =Strekkende aande huijsen van't Schietspoelsteegje ...”
Stadsvest bij de Papentoren – Gemene Gang/Gemene Plaats 09-08-1685: “een huijs metten
erve, staende Ende leggende aendeser Stads vest bijde papetoorn, belent ten suijden de gemene
gang, ten westen de gemene plaets ...”
Stadsvest bij de Papentoren – Plaats/Goudsteegje 27-11-1764: “Z 5849 5920 5927 … een Huijs
en Erve, Staande en geleegen op zeekere plaats aan dezer stads veste bij de Papentoorn … ten noord
oosten den uijtgang, agterstrekkende aan de Huijzen van 't Goud= = Steegje ...”
Stadsvest bij de Papentoren (zie ook: Muizenhol, Muizenholsteeg(je))
Stadsvest naast de Papentoren hoek Steeg van de Vest naar het Spaarne 10-10-1685: “een
Camer metten Erve staende & leggende aende deser Stads vesten neffens de papentoorn opde hoeck
vande Stege gaende vande vest naerden Spaerne ..”
Stadsvest tussen de Raaks en de Vestesteeg 20-07-1686: “een huijs metten Erve staende ende
leggende aen deser stadts vesten tusschen de raex ende de vestesteege [Stadsvesten tusschen de raex
ende de vestensteeg] … “
Stadsvest tussen de Raaks en Zijlpoort (zie ook: Goedemans-/Goemanspoort)
Stadsvest tussen de Grote Hout- en Raampoorten/tussen de Raam- en Annastraten (zie ook:
Wijzerspoort)
Stadsvest tussen de Raam- en Nieuwestegen (zie ook: Oliemolenspoort)
Stadsvest tussen de Raam- en Nieuwesteeg – Gang of Poort 21-08-1686: “de gerechte helfte van
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een huijs metten erve staende & leggende in seeckere gangh ofte poort uijtcomende aen deser Stads
veste tusschen de raem & de nieuwe steeg recht voorde heul ...”, 07-05-1687: “Een huijs metten
erve staende & leggende in seekere Gangh ofte poort uijtComende aen deser Stadtsvesten tusschen
de raem & de Nieuwesteeg recht voorde heul ...”, “een huijs metten erve, somerhuijs & loots,
staende & leggende in een poort ofte gangh, uijtComende aen deser Stadtsvesten, tusschen de
voorCamp & 't Sparen ...”, 07-03-1691: “een huijs metten erve staande ende leggende in sekere
gangh ofte poorte, uijtcomende aen deser Stads Vesten, tusschen de raam & Nieuwesteegh, recht
over de Heul ...”
Stadsvest tussen de Raamsteeg en Schalkwijkerpoort – Grote Poort 25-01-1681: “een huijs
metten Erve staende & leggende jnde raemsteeg daer de Burg van Leijden uijthangt … met een
groote poort daermen met wagen & paert uijt rijden kan, uijtcomende op deser Stadts vesten
tusschen de Schalckwijckerpoort ...”
Stadsvest tussen de Raam- en Sint Annastraten 05-11-1686 zie: Gang van Hercules Moens
Stadsvest bij de Schalkwijkerpoort (zie: Varkenshofje)
Stadsvest bij de Schalkwijkerpoort – Gemene Poort 10-05-1727 zie: Witwerkerspoort –
Burgwal
Stadsvest over de Waterpoort tussen de Nieuwesteeg en Schalkwijkerpoort (zie:
Varkenspoort)
Stadsvest achter de Scheepmakersdijk 10-12-1704, 19-05-1716, 13-05-1723 zie:
Brechtensteegje
Stadsvest bij de Scheepmakersdijk – Gang 19-02-1684: “een Huijs met den Erve staende ende
leggende opde scheepmakersdijck belent de mouterije van Barnard kassart Cum socijs ten Suijden
… met een gangh uijtco = mende aen deser Stadts vesten ...”
Stadsvest bij het Schippersteegje – Gang 18-05-1714: “een huijsje met den erve, staande Ende
leggende aen deser Stads vesten in een Gangh bij het Schippersteegje … “
Stadsvest (zie ook: Schoutentuin)
Stadsvest bij de Sint Annastraat (zie ook: Bruinokker(s)poort, Bruinokkers- of Wijzerspoort)
Stadsvest bij de Sint Antoniestraat – Vrije Uitgang 27-04-1697: “een huijs met den erve, met een
Camer daer aen metten Erve, staende & leggende in de St: anthonij straet … ten westen een vrijen
uijtgang aen deses Stads vesten, die desen Huijse toecomende is … “
Stadsvest tussen de Spaarnwouderpoort en Dijkstraat – Gemene Gang 09-03-1764: “Z 5823.
… een Huijs met den erve Staande & gelegen aan dezer stads Veste tusschen de sparwouderpoort en
Dykstraat genaamd de Haarlemse Bode of de Duijfjes, belend ten Zuijden een gemeene gang …
achterstreckende aan de Brouwerij 't Scheepje ...”
Stadsvest tussen de Spaarnwouder- en Amsterdamse Waterpoort zie: Heerschapspoort
Stadsvest bij de Tuinstraat – Poort 03-08-1728: “een huijs metten erve Staende en Leggende in
de Thuijn Straet Schuijn over de Pomp … aghterStreckende aen Seekere poort, met een uijtgang in
deselve uijtcomende aen deser Stadts veste ...”
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Stadsvest bij de Tuinstraat anders genaamd het Popelingsgat – Gang 07-05-1727: “een huijs
metten erve Staende & leggende inde Thuijn straet anders genaemt het popelingsgat …
aghterstreckende aen een gang, uytcomende aende Stadts veste ...”
Stadsvest bij de Turfmarkt Ex zie ook:
Stadsvest bij de Turfmarkt (zie ook: Blauwepoort, Kuiperspoort,
Stadsvest tussen de Turfmarkt en Achterkamp 08-05-1728 zie: Blauwepoort
Stadsvest bij de Vestesteeg 27-10-1712 zie: Boerenpoort, zie ook: Vredesteeg)
Stadsvest bij de Voorkamp – Gemene Poort/Poort 24-08-1686: “een huijs metten erve staende
ende leggende inde voorCamp, uijtgaende met een gemeene poort aen deser Stads vest ...”, 30-011765 zie: Voorkamp Oz bij de Stadsvest – Gang
Stadsvest bij of beoosten de Voorkamp – Poort 06-08-1762: “N 5402 + … een Huijs en erve
staande en gelegen aan dezer stads Veste bij of beoosten de voorkamp, belend aan de oostzijde
zekere poort ...”
Stadsvest tussen de Voor- en Achterkamp – Gang 04-01-1681: “… noch een huijs metten Erve
staende & leggende jn seeckere gangh uijtcomende aende Stads vesten tusschen de voor ende
achterCamp belent ten suijden seeckere Gangh … “, 28-04-1685: “een Camer metten erve staende
ende leggende in seeckere gang uijtcomende aende Stads veste tusschen de voor & achterCamp
belent ten suijden seeckere gang … “
Stadsvest tussen Voorkamp en Spaarne – Poort of Gang 07-05-1687 zie: Stadsvest tussen de
Raam- en Nieuwesteeg – Gang of Poort, 01-05-1688: “Een huijs metten erve Somerhuijs en loots
staande Ende leggende in Een poort ofte Gangh uijtcomende aende Stads vesten tusschen de
voorCamp En 't Sparen ...”, 30-04-1698: “een huijs metten erve somerhuijs en Loots staende ende
leggende in een poort ofte gang uijtcomende aen deser Stads vesten, tusschen de voorcamp &
tsparen … achterstreckende aen(de) blauwe poort ...”
Stadsvest over de Waterpoort/Dunnebiersteeg/Goudstraatje 15-08-1737: “Een huijs metten
Erve staende ende leggende inde dunnebier steegh, op seekere plaets uyt comende aende Stads
vesten over de waterpoort … Agter strekkende tegen de huysen van 't Goudstraatje ...”
Stadsvest bij de Zijdgracht 30-05-1705 zie: Bakkerszaksteeg
Stadsvest bij de Zijdgracht (zie ook: Breeplaats)
Stadsvest Ex zie: Zijl, Tuin- of Waterhaalderspoort
Stadsvest bij de Zijlpoort – Gang 25-11-1682: “een Huijs metten Erve staende ende leggende aen
deser Stadts vesten bijde Sijlpoort in sekere gangh ...”
Stadsvest tussen de Zijlstraat en Raaks – Gang 21-05-1726: “een Huijs metten Erve staende &
Leggende aan deser Stadts Vesten tusschen de Sylstraat & Raax belent ten Zuijden seeckere gangh
waerinne dit Huijs een uijt gangh heeft ...”, 05-06-1726: “Een huijs met den erve staande &
Leggende aen deser stads vesten tusschen de Sijlstraet & de raax, belent ten suijden sekere gang,
waerinne dit huijs een uijtgangh heeft ...”
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(Gewezen) Mouterij van de Starren 16-07-1704 zie: Bramershofje – Klerksteeg – Gang
Starrenlaan zie: PB-Ov
N: g: Pad Starre Laantje zie: w.i.
Gelderse Blom- of Starrenpoort – Achterstraat 08-06-1719: “een Huijs met den erve, off Camer
getekend met no 2 staande & leggende in de achterstraet in de gel: derse blom of Starrepoort
[achterstraet inde starrepoort] ...”, “een huijs met den erve, get no 3 staande & leggende in de
achterstraet in de gelderse blom off Starrepoort ...”, 24-12-1726: “een huys metten erve, Staende &
Leggen(de) in de Aghterstraet in de gelderse blom, of Starrepoort ...” (F)
Starrenpoort – Kromme Elleboogsteeg Oz 11-04-1743: “A 72 … Een Huys metten Erve Staande
& leggende in de Cromelleboogsteeg, belent ten noorden de Starrepoort met een vryen uytgang in
deselve poort ...”, 05-08-1763: “A 72 + … een Huijs en erve, Staande en gelegen aan de oostzijde
van de Kromelboog = = steeg, uijtkomende in de Zijlstraat … aan de Noordzijde zekere gemeene
poort genaamd de Starre poort ...”
Starrenpoort – Spaarne zie: PB
Lange geusest Steen Kist poort zie: w.i.
Steenzettersgang – Vest tussen de Voorkamp en Leidse Waterpoort/Turfmarkt 14-04-1680:
“een huijs metten Erve, bewoont werdende in twee partijen staende ende leggende aende vest
tusschen de voorCamp ende de leijtse waterpoort … ten oosten de steen setters gangh ...” (F), 2012-1712: “een huijs met den erve, staande ende leggende aende Vest tusschen de Voorcamp & de
Turffmarct … ten oosten de Steensetters gang ...”(F)
De Stenen Kamer zie: Meester Joostenlaan
De Stenen Kamer – Kleine Houtweg 02-06-1759: “waer. 6969. waer 6970 … twee Huijsen met
den erve staende ende leggende naast malkanderen op de kleijne houtweg over de steene kamer ...”
De Stenen Muur 11-04-1688 zie: Herenbestrate Wagenweg buiten de Grote Houtpoort
Stenenmuurslaan zie: K&T en PB-Ov
Stenenpoort 22-05-1717, 05-11-1721, 01-05-1755, 11-12-1766 zie: Koren- of Oude
Manhuispoort – Stadsvest tussen Groot en Klein Heiligland, 09-12-1758 zie: Rottegat, 25-051730 zie: Schoolmeesterspoort – Kleine Houtstraat
Stenenpoort – Achterstraat zie: PB
Stenenpoort – Gasthuisvest P&S: “ Steenepoort “ (Gasthuisvest) 1721 – blz: 7Gr H: Land de steene Poort zie: w.i.
Stenenpoort/Klanderspoort zie: PB
Stenenpoort – Kleine Houtstraat Ex
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Stenenpoort – Kleine Houtstraat (over de Gasthuispoort) (zie ook: PB) 03-05-1712: “een Huijs
en erve staende ende Leggende inde clijne houtstraet in een gangh genaemt de steene poort ...”, 3004-1726: “een Huijs metten erve, staande ende leggende in de steene poort, uijtcomende in de
kleijne Houtstraet, schuijns over de gasthuijspoort ...”, 20-05-1718: “een Huys met den erve
Staande & Leggende jn de Steene poort uijtkomende in de Clijne Hout straet over de gasthuys poort
...”, 10-03-1733: “een Huys metten erve Staende en gelegen inde Cleyne houtstraet op de hoek van
de Steenepoort ...”, 04-05-1737: “Een huys metten Erve staande ende leggende inde Steenepoort
uijtkomende inde kleyne houtstraet … agterstrek= kende aande Schoolmeesters= poort ...”, 19-021738: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde steenepoort, uytkomende inde Cleyne
houtstraet schuijns over de Gasthuyspoort ...”, 13-11-1742: “O 5632 … Een huys metten Erve
staande & leggende in de steenepoort uytkomende in de Kleyne houtstraat ...”, 13-03-1759: “O
5629 … een Huijs met den erve staende en leggende in de kleijne Hout straet aen de oostzijde over
de Gasthuijs poort van ouds genaemt de Zaatmarkt van staveren, belend ten Zuijden de steenen
poort daer dit huijs een uijtgang in heeft ...”, 17-01-1761 zie: Rottegat – Lange Hofstraat, 23-081763: “O 5629 … “ zie: 13-03-1759, 17-06-1766: “O: 5629 Idem … steene poort ...”, 26-03-1767:
“o 5631 .+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Steene poort, uijtkomende in de
kleijne Houtstraat ...”
Stenenpoort – Kleine Houtstraat over de Gasthuispoort P&S: Steenepoort “ o/d Gasthuispoort Kl
Houtstraat 14 Mei 1718 blz: 237 –
Stenenpoort – Kleine Houtstraat P&S: “Steenepoort = Kl Houtstraat 1733- blz: 215Stenenpoort – Klein Heiligland zie: PB
Stenenpoort 29-01-1737 zie: Oude Manhuispoort – Stadsvest tussen Groot en Klein Heiligland
Stenenpoort – Spaarnwouderstraat zie: PB
Stenenpoort – Stadsvest tussen de Grote en Kleine Houtpoort 06-11-1732: Een Huys metten
Erve staande & leggende aan deser Stads Vesten tussen de Groote Hout & Kleyne Houtpoort … ten
westen de Steenepoort ...”
Stenenpoort – Stadsvest over de Kruittoren Ex
Stenenpoort – Stadsvest over de Kruittoren 23-02-1752: “R 1912 … Een Huys metten Erve
staande & leggende inde Steenepoort, aan deser Stads Veste, over de Kruyttoorn ...”, 02-02-1762:
“R 1912 + … een Huijs en erve, staande & gelegen in de Steenepoort uijtkomende aen dezer stads
veste over de Kruijt = = toorn … achterstreckende aen 't Oude Mannen huijs ...”
Stenenpoort – Vest zie: PB
Poort de Steur zie: PB
Stokvispoort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Wijk 5 1796-1798: [Krayenhorste gragt] 561-562 Stokvis Poort
Stoofpoort? Zie: w.i.
Stoofsteeg – Gang zie: PB
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Wijk 5 1796-1798: 739 Stoofsteeg 740-741 Poortje
Straatboeren(s)poort 03-06-1733, 18-06-1740, 15-07-1750, 03-01-1756 zie: Spaarpottenpoort –
Burgwal
Straatboerengang – Burgwal P&S: Straatboeren – poort (Burgwal) 1733 blz: 41
Stratenmakerspoort – Hondensteeg Ex
Stratenmakerspoort – Hondensteeg (over de Kattensteeg) (zie ook: PB) 15-07-1713: “Een
Camer met den erve, staende en leggende in de Stratemakers poort uijtcomende in de Hondesteegh
...”, 22-12-1714: “een Camer met den Erve, staande ende leggende in de Stratemakerspoort,
uijtcomende in de Hondesteeg ...”, 14-05-1716: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
straate maeckers poort uijtComende inde honde steegh over de kattesteech ...”, 04-12-1720: “een
huys met den erve staande en de Leggende in de hondesteegh belent ten westen de Straatma kers
poort ten oosten een gemeene gangh ...”, 30-03-1734: “een huys metten erve Staande ende leggende
in de hondesteegh by de Stratemakers= poort … “, 01-12-1744: “K 5056 … Een Huys metten Erve
staande en leggende in de Hondesteeg belent ten oosten een gemeene gang ten westen de
straatmakerspoort ...”, 31-07-1748: “Een huijs met den Erve staande ende leggende inde
straatmakerspoort, uijtkomende inde hondesteeg over de kattesteeg ...”, 06-08-1762: “K 5056 + N
5513 + … een Huijs en erve staande en de gelegen aan de Noordzijde van de Hondesteeg, belend
aan de oostzijde de straatmakerspoort, aan de westzijde de belegspoort … Nog een Huijs met den
erve staande ende gelegen aan de Noordzijde van 't Kamper steegje bij de voorkamp …
achterstreckende aan de Smits poort ...”
Straatmakerspoort – Hondensteeg P&S: Straatmakers- poort = (Hondensteeg) 14 Mei 1716Stratenmakerspoort – Hondensteeg P&S: Stratenmakers= poort = (Hondesteeg) 1733 blz: 128- vo=
Stroboerspoort – Burgwal Ex
Stroboerspoort – Burgwal (zie ook: PB) 22-01-1710: “een huijsje ofte Camer metten Erve,
staande ende leggende op de Burgwal in de Stroo boerspoort ...”, 09-05-1730: “een huys met den
erve staande ende Leggende op de burghwal inde strooboerspoort ...”, 22-02-1736: “Een huys
metten Erve staende ende leggende opde burgwal inde Stroo boerspoort ...”, 30-08-1758: “J 4810 J.
4812. ...een Huijs met den erve staende ende leggende op de burgwal inde strooboerspoort … ten
oosten en achterstreckende 't volgende perceel . Nog een kamer met den erve staende ende leggende
naest 't voorgaende ten zuijden en achterstreckende 't eerstgemelde perceel ...”, 03-08-1765: “J
4821. + … een Huijs en erve, Staande en gelegen inde Nieuwesteeg, uijtkomende op de Burgwal …
achterstreckende aan de Strooboers poort ...”, 23-01-1766: “J: 4813 … Een Huijs en Erve Staande
en geleegen op de Burgwal, Belend ten Zuijden het Keyzerspleijn … ten noorden de
Stroopboerspoort ...”
Strooboerspoort – Burgwal P&S: Strooboerspoort (Burgwal) 22 Januari 1710Keizersplein of Stroboerspoort – Burgwal/Nieuwesteeg 25-06-1729: “een huys metten erve,
Staende & leggende opde Burgwal, belent ten noorden het Keijsers pleijn of Stroobospoort, ten
Zuyden de nieuwe Steegh ...” (F)
Stropoort – Wijde Appelaarsteeg zie: PB
Stuiverslaan 18-12-1675: “een kamer … staende & leggende Jnde stuijvers Laan inde Nieuwe
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Vergrotinge ….”, 04-05-1678: “de gront van een thuyntje, leggende in deser stadys nieuwe
vergrooting inde Stuyvers Laan, aande hoeck daar de back staet, het tweede tegens de dijklaan ...”
Spaarne of Molenaarsdijk/de Stuiverslaan 13-08-1681: “een Huijs metten Erve lootse staende &
leggende aent Spaerne off molenaers dijck, jnde nieuwe vergrotinge … ten suijden de Stuijvers laen
...”, 31-01-1685: “een Huijs metten erve staende & leggen(de) aent Spaerne off molenaers dijck
inde Nieuwe vergrotinge deser Stad … ten suijden de Stuijverslaen ...”
Gang van Pieter Swaen – Korte Zijlstraat 22-03-1704: “twee Huijsen metten erve, staende ende
gelegen nevens den anderen in de gangh van Pieter Swaen, uijtcomende in de Corte Sijlstraet …
achterstre: kende aende brede gangh [Corte Sijlst in de gang van Pieter Swaen] ...”
Gang van Pieter Swaen – Korte Zijlstraat P&S: Gang van Pieter Swaen (Kt Zijlstraat) 22 Maart
1704Swartsenhofje – Spaarnwouderstraat O zie: PB
Sijbrant Burgersgang/-poort/-poort of gang/-poortje – Burgwal/Witte Leliestraat (zie ook:
PB) 24-07-1677: “een huijs en erve staende & gelegen in sijbrant burgers gangh uytcomende opde
Burgwall … ten westen, suijden en noorden de gemene plaets ...”, 18-03-1682: “een kamer met den
Erve staende & leggende in Sijbrant burgers poortie uijtcomende op de burgwal ...”, 01-09-1685:
“een Huijs metten erve staende ende leggende aende oostsijde vande burgwal in't Sijbrants burgers
poortje ...”, 29-04-1688: “Een huijs metten erve staande & leggende inde Sijbrant burgers gang,
uijtComende opde burgwal ...”, 03-05-1690: “een Huijs metten erve Staande & leggende op de
burgwal in Sijbrand burgers gang ...”, 17-06-1713: “Twee Camers nevens den anderen in de Witte
Lelie straet & dan nog 2 Camers in de zijbrand burgersgangh uijtcomende opde Burgwal [IJsbrand
Bur gersgang opde Burgwal] … “, 16-05-1722: “Een Huys metten Erve staande ende Leggende
inde Sijbrands bur gerpoort of gangh uijtcomende opde Burghwal [Sijbrand burgerspt: aan burgwal]
...” (F), “Een huijs metten Erve staande & Leggende inde Sijbrands Burger gangh uijtcomende opde
Burgwal … achterstreckende aande Huijsen inde witte Lelie straat ...” (F), 16-09-1722: “een Huijs
met den erve, staande & Leggende in de Sijbrand burgers gangh, uijtcomende op de Burgwal …
achterstreckende aen(de) huijsen in de witte Lelie straet ...”, 06-09-1732: “een huys metten erve,
alwaer het wilde Wout in de Gevel staet, met nogh twee huysjes of Camers uytgaende inde Witte
Lelystraet, en een Camer uytkomende in de Sybrant Burgers poort, staende het eerstgenoemde huys
opde Burgwal by de Corte brugh ...”, 11-06-1746: “Een Huijs met den Erve, staande ende Leggende
in de sijbrands Burgergangh, uijtkoo= =mende Aan de oostsijde van de Burgwal bij de Korte Brugh
… ten Noorden de Huijsen van de Witte Lelijstraat ...”, 11-06-1746 zie: Rozenkranspoort –
Burgwal Oz
Zijbrandburgerspoort of -gang – Burgwal – Gang 10-01-1756: “J 4685 … een Huijs met den
erve staende ende leggende inde Zijbrandburgerspoort ofte gang, uijtkomende op de Burgwal …
achterstreckende aen zekere gang ...”
Sijbrant Burgergang anders genaamd het Hellegat – Burgwal 07-05-1711: “een Huijs met den
erve staende & leggende op de burghwal inde Sybrandt Burger gangh off anders genaemt het Helle
gat ...”, [Sijbrand burger gangh opde Burgwal] (F),
Sijbrant(s) Burger(s)gang of Hellegat – Burgwal Oz bij de Korte Brug
20-06-1749: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de sijbrandsburgergang of Hellegat,
Uijtkomende aan de Oostzijde op de Burgwal bij de kortebrug … “
Hellegat of Sijbrand(s) Burgersgang – Burgwal 22-04-1717: “een huijs met den erve, staande &
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leggende in 't hellegat ofte in de Sijbrand Burgers gang, uijtcomende opde Burgwal ...”, 28-121748: “J 4681 … Een huys metten Erve staende & leggende inde sybrands Burgers gang off
Hellegat uytkomende op de Burgwal … agterstreckende aen de huy sen in de Witte Lelye straet ...”
Sijbrandburgerspoort – Burgwal P&S: Sijbrandbur- gerspoort = (Burgwal) 1722- blz: 135- vo=
Heer Sijpesteijn - Kraaienhorstergracht – Gang of Poort/Poort 15-04-1682: “een huijs metten
Erve staende & leggende opde Craijenhorstergraft belent aen(de) noortsijde de wed: vande heer
Sijpesteijn alwaer de muijr boven de poorte ...”, “een Camer metten Erve staende & leggende opde
Craijenhorstergraft ingaende beseijden 't huijs vande heer Sijpesteijn in welcke poorte dese Camer
een vrijen bruijckwaer heeft … met een gangh ofte poorte ...”, 07-05-1687: “een Camer metten erve
staende & leggende opde Craijenhorstergraft in sekere poorte belent ten noorden de hr: Sijpe= steijn
...”
Sijpestijnspoort – Kraaienhorstergracht Ex
Sijpesteijnspoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB) 03-01-1719: “een Camer met den Erve,
staande & leggende in sekere gang, genaamd Sijpesteijns Poort, uijtcomende opde
Craijenhorstergragt ...”, 29-03-1748: “Een huijs met den Erve staande ende leggende in sekere gang
genaamt Sijpesteijnspoort, uijtkoomende op de Craaijenhorstergragt ...”
Sijpesteijnspoort – Kraaienhorstergracht P&S: Sijpesteijnspoort Kraaijenhorstergracht 3 Januari
1719 –
Tamboerspoort – Burgwal zie: PB
Tannesteeg – Stadsvest bij de Papentoren Ex
Tannesteeg – Stadsvest bij de Papentoren 12-03-1757: “Z 5871 … een Huys en Erve, staande
ende leggende aen dezer stads veste by de Papentoorn op de hoek van de Tannesteeg ...”
Tannekessteegje – Scheepmakersdijk 16-02-1735 (blz 232): “de helfte in een huys metten erve en
Scheeps- werf, Staande en gelegen op de Scheepmakersdyk … belent ten noorden de gewesene
Brouwery van de Lelyen, ten Zuyden het Tannekes Steegje ...”
Tannekesteegje – Scheepmakersdijk P&S: Tannekesteegje Scheepmakersdijk 1733- blz: 232 –
Tannesteegje 24-02-1764, 15-01-1766 zie: Brechten/Bregten- of Tannesteegje
Tappersstege – Spaarne buitenom P&S: “ Tappersstege” (Spaarne b/om 5 feb 1588- pag: 3 –
Tempelpoort – Kraaienhorstergracht 16-02-1686 zie: Panaalspoort
Timmermanspoort – Hagestraat Ex
Timmermanspoort – Hagestraat 17-12-1722: “een Camer met den Erve, staande & Leg gende in
sekere gangh genaemt de Timmermans poort, uijtcomende in de Hagelstraet [Timmermans Poort
inde hagel straet]...”, 25-05-1723: “een Huijs ofte Camer met den erve staende ende Leggende inde
Timmermans Poort uijtComende inde Hagel straat … “, 05-05-1728: “Een Camer metten Erve
staende & Leggende in seeckere gangh genaamt de Timmermans poort uyt comende inde Hagel
straet ...” (F), 29-01-1732: “een huys metten erve, staende en Leggende in de Timmermans poort
uytkomende in de Hagelstraet ...”, 04-02-1734 (blz 111vo): “een Camer metten erve, stande en
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Leggende in de Timmermans poort, uytkomende in de hagelstraat ...”, “een Camer metten erve,
staande en leggende in de Timmermans Poort, uytkomende inde hagelstraat ...”, 04-11-1738: “een
Camer metten Erve staande ende leg= gende inde Timmermanspoort, uytkomende inde hagelstraet
...”, 02-05-1739: “twee kamers met hunne Erven getekent met No 2 en 3 staande ende leggende
inde Timmermanspoort uytkomen= de inde Hagelstraat ...”, “ … als voren ge= teekent No: 1 ...”,
“als voren ge teekent No: 4 ...”
Timmermanspoort – Hagestraat tegenover de Beeksteeg 02-11-1741: “K 5090 … Een Huys
metten Erve staande & leggende inde Hagelstraat tegens over de Beeksteeg … ten westen de
Timmermanspoort ...”, 05-12-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende inde
Hagelstraat tegens over de Beeksteegh … ten Westen de Timmermanspoort ...”, , 04-01-1755: “K
5090 . … een Huijs met den erve staende & leggende in de Hagel= =straet tegens over de Beeksteeg
… ten westen de Timmermans poort ...”, 25-10-1766: “K: 5090. … een Huijs en Erve staande en
geleegen in de Hagestraat tegens over de Beeksteeg … ten westen de Timmermanspoort ...”
Timmermanspoort O (blz 134-135): Timmer-manspoort 1) 8 October 1862 verkocht de
Gemeentreraad den grond in de Timmermans-poort aan J. H. Daudeij en J. Daudeij.
Timmermanspoort – Hagestraat P&S: Timmermanspoort (Hagestraat) 1733 blz: 111- Vo=
Titumsteegje Roel Koolmans- of Menistesteegje bij de brouwerij het Scheepje 18-03-1739:
“Een huys metten Erve staande ende leggende inde Roel kool mans of Meniste steegje byde
brouwery het Scheepje … agterstrekkende aant Titum steegje ...” (F)
Brouwerij van de Trompet 11-02-1695 zie: Klerksteeg – Gang van Tjardus Laquaert
Gewezen Brouwerij van de Trompet 20-08-1704, 15-12-1706 zie: Bannesteeg – Gemene Gang
Gewezen Brouwerij van de Trompet Ex zie: Spaarne – Gang of Poort
Gewezen brouwerij van de Trompet – Bannesteeg(je)/Spaarne – Gang of Poort/Gemene Plaats
15-01-1716, 21-02-1721 zie: Bannesteeg(je) – Gang of Poort, 23-04-1728: “een Pakhuijs met drie
Camers metten erven, mitsgrs. Een Thuijn daer agter, Staende en de Leggende in Seekere gang, ofte
poort van de geweesene Brouwerije van de Trompet uytkomende op het Spaerne en in 't
Bannesteegje ...”, 18-01-1741: “Een Camer met den Erve getekent No: 4, uytkomende door een
gemeene gang met No: 3 en 5 inde Bannesteeg … agterstrekkende aande Gemeene plaats vande
Geweesene brou werye den Trompet ...”
Poort van de gewezen Brouwerij van de Trompet – Spaarne 26-10-1734: “een huys metten erve,
Staande ende leggende op 't Spaarne in de Poort vande gewesene Brouwerye van de Trompet ...”
Tuchthuisstraat – Poortje Ex
Tuchthuisstraat – Gang of Poort 05-05-1700: “een huijs metten erve, staende & leggende in
sekere gangh ofte poort uijtcomende inde Tugthuijsstraet en in de Lange bogertstraet in welcke
desen huijse Een vrijen in en uijtgangh heeft … achterstreckende aen 't brouwershoffje ...”
Tuchthuisstraat (zie ook: PB)
Tuinmanslaan – Nieuwe Leidse Trekvaart – Notweg 15-03-1698: “Twee schone stucken
Weijland gelegen Even buijten de zijlpoort binnen de vrijheijt der voorsz Stad in de Veenpolder, Het
eene ge= naemt Het blijkveld … en het andere genaemt Het poorties Weij … met een laan ge:
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naamt thuijnmans laan, uijtcomende opde nieuwe leijtse Trekvaert, omtrent de Hoogte vande
raampoort … belent ten westen de houtvaert ... hebben(de) sijn notwegh doorde voorsz Thuijnmans
laen tot opde leijtse Trekvaert … “
Tuinpoort – Rozemarijnsteeg zie: PB
Zijl, Tuin- of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg Ex
Tuinstraat Ex zie ook:
Tuinstraat (zie ook: K&T, PB-Ov)
Tuinstraat – Gang 07-04-1696: “een Huijs met den erve, staande & leggende inde Thuijnstraet, in
een Gangh achter de pomp [in Een thuijn straets gang] ...”, 25-04-1727: “een Huys metten erve,
staende & leggende inde Thuijn= straet in Seekere gang ...”
Tuinstraat – Gemene Gang 14-06-1685: “een huijs metten Erve staende ende leggende inde
Thuijnstraet … ten westen de gemene gangh ...”
Tuinstraat 15-05-1697 zie: Sint Annekerkhof
Popelingsgat of Tuinstraat 04-05-1726: “een huijs metten erve, staande & Leggende in 't
Popelings gat ofte Thuijnstraet ...”, 13-08-1732: “een huys metten erve, Staende & leggende inde
Thuijnstraet of Popelingsgat ...”, 23-01-1761: “T 2528 … een Huijs en erve staande en gelegen aen
de Oostzijde van de Raem straat op de hoek van de Tuijnstraet of het Popelings gat … “
Tuinstraat of Popelingsgat (zie ook: Wijzerspoort, Zevenhol)
Stadsvest bij de Tuinstraat anders genaamd het Popelingsgat – Gang 07-05-1727: “een huijs
metten erve Staende & leggende inde Thuijn straet anders genaemt het popelingsgat …
aghterstreckende aen een gang, uytcomende aende Stadts veste ...”
Tuinstraat – Raamstraat 24-05-1713: “Een huijs met den erve staande ende leggende in de
raamstraet, op de Hoek vande Thuijnstraet … “
Stadsvest bij de Tuinstraat – Poort 03-08-1728: “een huijs metten erve Staende en Leggende in
de Thuijn Straet Schuijn over de Pomp … aghterStreckende aen Seekere poort, met een uijtgang in
deselve uijtcomende aen deser Stadts veste ...”
Turfmarkt Ex zie ook:
Turfmarkt (zie ook: Kronenpoort)
Turfmarkt (zie ook: PB)
Stadsvest/(Nieuwe) Turfmarkt (zie ook: Blauwepoort, Jan Wonderspoort)
Het Turfschip – Burgwal – Twee Poortjes 08-06-1719: “een Huijs met den erve staande &
leggende op de burgwal op de Hoek van 2 poortjens, daer het Turffschip uythangt, hebbende dit
huijs een vryen uytgangh in 't poortje ten zuijden ...”
Turftonstershuis 17-04-1722 zie: Blinde Jonkerstoren
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Tweede Nieuwe Gracht het eerste beoosten de Jansweg – Gang 04-05-1765: “B V 6768. … een
Huijs en erve Staande & gelegen op de tweede Nieuwe graft … het eerste beoosten de Jansweg,
belend ten Westen de gang … “
Tweede Nieuwe Gracht – Gemene Poort of Laantje 17-09-1763: “N V 6109. … een Huijs en
erve staande en gelegen op de Kruijsweg bij de Lange Heerestraat met een Tuijn daar achter …
achterstreckende aan de Huijzen in de Lange Heerestraat en uijtkomende door een gemeene poort of
Laantje dat uijtkomt op de tweede Nieuwe graft ...”
Tweede Smidspoort – Grote Houtstraat
Brouwerij van de Twee Starren – Bakenessergracht – Gemene Gang/Poort 30-12-1679: “een
sterck welbetimmet Huys Metten Erve staende en(de) gelegen aende Oostzyde vande
baeckenessergracht belent ten Noorden en oosten de brouwerije van de twee Starren ende ten
zuijden de gemeene gangh ...”, 23-03-1683: “Een Camer metten Erve opde bakenesser graft inde
poort vande brouwerije vande twee Starren ...”
Bakenessergracht Oz bij de brouwerij van de Twee Starren – Gemene Gang 18-12-1685: “een
sterck welbetimmert Huijs & erve staende ende gelegen aende oostsijde vande Bachenessergraft,
belent ten noorden & oosten de brouwerije vande twee starren ende ten Suijden de gemeene gangh
...”
Lijster- of Twee Starrenpoort – Bakenessergracht over de Brouwerij van de Passer 26-041724: “Een huys met den erve, staande & Leggende opde bakenessergragt over de brouwerij
van(de) Passer op de Hoek van(de) Lijster of 2 starren poort ...” (F), 17-01-1728: “een huys metten
erve Staende & leggende opde Bakenesser= gragt, over de Brouwerye vande Passer, op de hoek
vande Lijster, of twee Starren poort … ten noorden de voorn Poort, met drie vrye Bruijkwaren en
waterlosingen, in deselve Poort ...” (F)
Tweede of Zuider Krommelaan – Kleine Houtweg – Laantje 17-01-1769: “een Tuijn … staende
en de leggende in de tweede ofte zuijder Crommelaen uytkomende op de klijne houtweg …. ten
oosten zeker laentje ...”, 19-09-1764: “een Tuijn … Staande en gelegen in de tweede ofte Zuijder
Crommelaan, uijtkomende op de kleijne Houtweg buijten de kleijne Houtpoort dezer stad … ten
oosten zeker Laantje ...”
Twijndershofje – Twijnderslaan Ex
Dorpenslaan in het Twijndersbuurtje 08-01-1681: “Een Huijs metten Erve staende & leggende
buijten de Cleijne Houtpoort … met een vrije bruijckwaer door dorpenslaen jnde Twijndersbuijrtie
...”
Twijndershofje/Twijnders(dwars)laan buiten de Kleine Houtpoort (o.a., zie ook: PB-Ov en
K&T) ) 20-03-1675: “een thuijn met drie distincte woningen sijnde vrij eijgen gront staende ende
leggende opt twijnders Hoffge int rosenprieel buyten de Cleijne Houtpoort … ten suijden de Sloot
vande Camper laen ...”, 20-05-1683: “een huijs metten Erve staende & leggende buijten de Cleijne
houtpoort inde twijnders laen opt hoffje ...”, 28-04-1684: “een Huijs metten Erve staende &
leggende opde Cleijne Houtwegh over de twijnders laen ...”, 19-05-1685: “een Huijs metten Erve
staende ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort, inde twijnderslaen op het Twijnders Hoffje ...”,
04-05-1686: “Een Huijs metten erve staende ende leggende buijten deser Stads Cleijne Houtpoort
op 't Twijnders Hoffje get : met no: 1 [buijten de Cl: Houtpoort op't Twijnders Hoffge] ...”, 21-121689: “een Huijs metten erve staande & leggende op het Twijnders Hoffje buijten de cleijne
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Houtpoort [Twijnders hoffge buijten de Cleijne Houtpoort] ...”, 24-12-1691: “een huijs metten erve
staande ende leggende buijten de cleijne houtpoort inde Twijnders Laen op t hoffje …
achterstreckende aende Sloot ...”, 07-05-1693: “Een huijs metten erve, staande ende leggende op't
Twijnders hoffje buijten de Cleijne Houtpoort ...”, 06-05-1694: “een thuijn … staende & leggende
op 't Twijnders Hoffje in 't rosen= prieel buijten de Cleijne Houtpoort genaemt leijpligh ...”, 25-041699: “Een huijs metten erve, staande & leggende in 't beste vande Twijnderslaan tegen over 't
laantge van't Twijndershoffge ...”, 27-05-1702: “een huijsje & thuijntje daer achter staande buijten
de Cleijne Houtpoort op 't Twijndershoffje … met een vrijen uytgangh … aande noordsijde een
vrije uijtgangh & poort ...”, 10-02-1708: “Een Huijs … staende ende leggende buijten de Cleijne
Houtpoort op 't Twijndershofje uijtcomende in de Twijnders laan … “, 02-05-1710: “een huys &
Thuijntje daer achter, staande ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort, op 't Twijndershofje ...”,
19-04-1713: “een huijs & Thuijntje daer achter, staande ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort
op 't Twijndershofje … Hebbende een vrijen uijtgang en poort ten oosten ...”, 27-04-1726: “een
Huijs met een tuijn daer achter, staande ende leggende buijten de Cleyne Houtpoort op 't Twijnders
Hofje, uijtcomende in de Twijnders laan ...”, 25-03-1744: “Een Huys metten Erve staande ende
leggende inde TwyndersLaan overt laantje van het Twyndershoffje ...”, 17-07-1762: “Waer 7450. +
7451. + … de grond van drie Tuijnen gelegen buijten de klyne Houtpoort, aan de Zuyd zijde van de
Twijnders Laan, uijtkomende op de klyne Houtweg … aan de oostzijde de Dwars Laan of het
Twijnders hofje ...aan de Westzijde vande Twijnders dwarsLaan of het Hofje uijtkomende aan de
Zuijdzijde van de Twijnders Laan ...”, 08-04-1767: “Waer. 6856. … een Huijs en erve Staande en
gelegen in de Twijnders Laan uijtkomende op de kleijne Hout = =weg buijten de kleijne Houtpoort,
over 't Laantje van het Twijnders hofje ...”
Twijndershofje – Twijnderslaan – Notweg 14-03-1705: “een Huijs met den erve … staende ende
leggende buijten de Cleijne Houtpoort op het Twijn= ders Hofje uijtcomende in de Twijnderslaen …
ten suijden de notwegh ...”
Twijnders- of Dorpenlaan 14-07-1691: “Een thuijn … leggende inde Twijnders off dorpen laen
buijten deser Stad ...”, 04-05-1729: “een Thuyn … staande en leggende buyten de Kleyne Hout
poort inde Twynders of Dorpen Laan ...”
Tijgerslaan – Singel tussen de Kleine Hout- Leidse Waterpoorten (zie ook: PB-Ov) 11-021712: “... Tijgers laen opde Cingel tus: schen de Cleijne Hout en leijtse waterpoorten … bij de
Poellaen haer uijtsigt Hebbende op de weijlanden na 't Sparen ...”, 30-12-1722: “een Thuijn …
staande & Leggende in 't rosenprieel, en in de Teijgers Laan, tusschen de Cleijne hout & Leijtse
waterpoorten, sijn uijt & ingangh hebbende opde Cingel ...”
Tijgerslaan – Heren of Wagenweg buiten de Grote Houtpoort 05-01-1743: “Twee Gronden van
Thuynen geleegen buyten de Groote Houtpoort in de Tygers Laan ...”, 29-09-1759: “de Grond van
een Thuyn geleegen in de Tygers = = laan, uytkomende op de Heeren of Wagenweg buyten de
groote Houtpoort ...”, 07-11-1766: “v d. Boge 7095 . … een Pleijzier Tuyn met een Woonhuijs daar
nevens … Staande & gelegen aan de westzyde van de Heere of Wageweg buijrten de groote
Houtpoort … ten zuijden de Tijgers Laan ...”
Tijgerslaan – tussen Kleine Houtpoort en Leidse Waterpoorten bij de Poellaan P&S: Tijgerslaan “
tusschen Kl Hout en Leidschewaterpoorten b/d Poellaan 11 Febr. 1712 blz: 103 Thijssensteegje (– Kortendijk/Spaarnwouderstraat) 10-11-1677: “een Camer metten erve
staende ende leggende in een gangh uijtcomende op de cortendijck … achterstreckende tegens
Thijsen steeghie ...”, 01-12-1683: “Een Camer metten Erve staende ende leggende in seeckere
gangh opden Cortendijck … Achterstreckende tegens Tijssensteegje ...” (F), 06-05-1733: “een huys
metten erve Staende En leggende op de Corten dyk met twee Caners in een gang agter het voorn:
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huys, in het Thysse Steegje uijtkomende op de voorn : Cordendijk en in de Sparwouder Straet ...ten
westen het voorn : Thijsse steeghje … Actum den 6e. May 1733.” (F) 23/05/2019 08:57
Sint Ursulasteeg – Eigen Poort 11-12-1675: “een nieuw sterck wel doortimmert Huys met den
erve staende & leggende Jnde Heer Tatingh ofte Soetemelckwittebrootstraet … achter streckende
aende backerije vande Diaconije uytcomende met een eijge poort Jnde st: urselaersteegh … “, 0605-1713: “een huijs met den erve, staende Ende leggende aende westsijde vande Heer tating off
Soete melk witte brootstraet van outs genaemt de Coolboer … tegens aende soo genaemde gemeene
Backerije uijtcomende met een eijgen Poorte in de St: urselensteegh … “, 28-05-1732: “een huys
metten erve staende ende leggende aen de westzyde vande Heer Tating ofte Soetemelk wittebroot
Straet van ouds genaemt de Koolboer, uytkomende met een eygen Poorte inde St: urselensteeg ...”,
16-02-1751: “Een Huijs en Erve staande ende leggende in de Zoete melk Witte brood of Heere
Tatingstraat thans genaamt de Zoetestraat aan de westzijde, zijnde het voorschreve huijs van ouds
genaamt de koolboer, hebbende een eijge poort in de st: urselasteeg ...”
Het Vagevuur zie: PB
Valkensteeg Ex zie ook:
Valkensteeg (zie ook: Brouwershofje, Hoefijzerspoort, Hoefijzer- of Zaksteeg,
Knoopmakerspoort/-steeg)
Valkensteeg (zie ook: PB)
Valkensteeg – Gang Ex
Valkensteeg – Klerksteeg of Krom – Gang of Poort 26-08-1761: “G 1602 … een Huijs met den
erve staande en gelegen in de Klerksteeg of Krom … achterstrekkende aen zekere gang of poort,
uijtkomende in de Valkesteeg ...”
Koudenhorn/Valkensteeg – Overdekte Gang 06-05-1702: “een huijs metten Erve, staande ende
leggende opde Coudenhorn genaamt de both, uijtgaande met een overdecte gangh tusschen de twee
Huijsen … staande in de valckesteegh ...”
Varkenshofje – Vest bij de Schalkwijkerpoort Ex
Varkenshofje – Stadsvest bij de Schalkwijkerpoort (zie ook: PB en PB-Ov) 18-05-1740: “Een
huys met den Erve staande en leggende aan deser stads veste by de schalkwykerpoort getee= kent
No 3 … agterstrekkende aant varkens hofje ...”, 08-10-1763: “J 4897 … Een Huys en Erve Staande
en geleegen op het Varkens hoffje, aan de Vest by de Schalkwykerpoort … aan d andere Zyde het
voorn: poortje ...”
Varkenspoort – Stadsvest over de Waterpoort tussen de Nieuwesteeg en Schalkwijkerpoort
15-10-1749: “J> 4898 … Vier Huijsjes of Kamers met den Erve getekent met No= 5, 6, 7 en 8
staande ende leggende naast malkanderen in de varkens poort, uijtkomende aan deser stads veste
over de Waterpoort, tusschen de Nieuwe steeg en schalkwijker poort ...”
Varkenswaterpoort – Lange Vest zie: PB-Ov
Veldlaan zie: PB-Ov
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Vergulde Hazewindspoort – Achterkamp 19-05-1674: “een Huijs metten erve staende &
leggende jnde achterCamp jnde vergulde Hasewint Poort, in welcke poort dit huijsie een
bruyckwaer met een waterlosinge heeft ...”, 18-05-1680: “een huijs metten erve staende & leggende
inde achtercamp jnde vergulde hasewintpoort ...”, 03-08-1740: “Een Huys metten Erve staande
ende Leggende inde Vergulde Hasewindspoort, uijtkomende in de Agterkamp getekt No 2 … “,
“Een Huys metten Erve staande en leggende inde Vergulde Hasewindspoort uytkomende in de
Agter kamp geteekt met No 3 ...”, (29-09-1742): “O 5622 … Een huys metten Erve staande en
leggende inde klyne hout straat tegens over de Minnebroersteegh … agterstrekkende aen de huijsen
vande vergulde hasewintpoort uytkomende inde agterkamp … 02-10-1745: “Een Huys metten Erve
staande & leggende inde Kleyne Houtstraat (met een Thuyn daar agter) genaamt het vossenhuys …
agterstreckende aan de Huysen inde Groenendalsteeg agterkamp & Vergulde Hasewinds poort ...”,
15-12-1745: “O 5581 … Een Huijs met den Erve staande en de Leggende inde Agter kamp in de
vergulde Hase windspoort … ten noorden de Huijsen in 't Rottegat, Agterstreckende Aan de Huijsen
in de Schoolmees= =terspoort ...”, 06-03-1750: “O. 5581 … Een huijs met den Erve staande &
leggende inde agterkamp in de vergulde Hazewindpoort ...”, 22-06-1752: “O. 5583 O. 5584 … Een
Huijs met den Erve staende ende leggende in de vergulde Hazewindpoort uijtkomende in de
agterkamp … Nog Een Huijs met den Erve staende ende leggende meede in de vergulde Hase =
=windpoort naast het voorgaende ...”, 11-03-1761: “O 5622 … een Huijs met den erve staende en
gelegen in de kleijne Houtstraet tegens over de Minne broer steeg … achterstrek = =kende aen de
huijzen van de vergulde Hazewinds poort ...”, 14-11-1761: “O 5581 … een Huijs met den erve
staande en gelegen in de achterkamp in de vergulde Hazewinds poort ...”
Klein Heiligland naast de Vergulde W – Gemene Plaats in Poort 17-05-1695: “een Camer met
den erve, staende op een Gemene plaets in sekere poort uijtcomende op't Cleijn Heijlig land naest
de vergulde W. ...”, 19-05-1711: “een Camer metten erve staende op een gemene plaats in seeckere
Poort uijt comende op t Clyn Heyligh Landt naest de vergulde W ...”, 22-10-1721: “een Camer
metten erve staende opde gemene plaets in Seekere poort uijtkomende op't klyn heyligh Land naest
de Vergulde W. ...”
Versangshofje – Raamsteeg 04-02-1734: “Twee derde parten in vier wooningen … staande ende
leggende op het versangs hofje, uytkomende in de Raamsteegh ...”
Versangs-/Versanks-/Versonkspoort – Raamstraat 16-05-1722: “Een Huijs met den Erve staande
ende leggende inde Raem straat, werdende in twee Partijen bewoond, belend ten oosten seeckere
gangh off poort ten westen de versankx? Poort, achter streckende aen de Huijsen inde Voornoemden
Versoncks poort ...” (F), 02-05-1750: “IJ 4797. … Een huys met den Erve staande & leggende inde
Raamstraat aan de Zuijdsijde uijtko= =mende op de Burgwal belent ten oosten sekere gang, ten
westen de versangs= =poort ...”
Versang- of Pottenbakkerspoort – Raamsteeg (zie ook: PB) 17-03-1729: “een Derde part als
eerstelijk in twee huysjes of Camers metten erve Staende & Leggende inde versang ofte
pottebackerspoort … Jtem een derde part in twee huijsjes of Camers tegen over de voorsz, twee
Camers inde pottebackers poort uytcomende alle in de Raemsteeg, Sijnde de twee Laeste Camers
belent ten noorden het hoekhuys van de poort … aghterstreckende aen een poort ...” (F), 06-081740: “Een Derdepart in Vier huysjes metten Erven staande ende leggende in de Versangh of
pottebackerspoort … belent ten oosten en Westen de Gemee= ne plaats … “, 10-12-1740: “een
derde part in Vier huysjes met den Erve staande & leggende inde Versangh off pottebackers poort
… belent ten oosten & Westen de gemeene plaats ...” [Pottebackerspoort]
Versonkepoort – Raamstraat P&S: Versonckepoort (Raamstraat) 1722- blz: 134- Vo=
Verwershofje zie: PB-Ov
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Ververspoort – Kraaienhorstergracht Oz (zie ook: PB) 13-03-1767: “B 504 . … een Huijs en
erve van ouds genaamd de Blaauwe Kamer Staande en gelegen aan de Oostzijde van de
Kraeijenhorstergraft op de hoek van de verwerspoort … waarin dit Huijs een vrije uijtgang heeft ...”
Wijk 5 1796-1798: [Kr: horst Gt.] 462-465 Slagers pt: 470-(483?) Verwers pt: 484 Swane Poort 485
Krayerh Gt
Vest zie ook: Stadsvest
Vest Ex zie ook:
Vest (zie ook: Bakkerszaksteeg, Cavelotesteeg, Lange Plaats, Lange Plaats of Bakkerzaksteeg)
Vest – Gang 03-06-1722 zie: Roelcoolmanssteeg bij de brouwerij van 't Scheepje
Vest in een poort zie: w.i.
Vest bij de Achterkamp – Poort25-04-1760: “N 5485. … Nog een Huijs en erve staende &
gelegen aen de Oostzijde van de achter = = kamp … achterstreckende aen zekere poort,
uijtkomende aen de vest, waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”
Vest 23-01-1711, 31-05-1726 zie: Bakkerszaksteeg anders genaamd Lange Plaats
Vest (zie ook: Bezemsteeg(je)
Vest – Poort 09-09-1719 zie: Dunnebiersteeg(je)
Vest bij de Koolsteeg – Poort , 08-10-1763: “J 4746 J 4918 … Een Huijs en Erve staende ende
geleegen inde Koolsteeg, uytkomende op de Burgwal … agterstreckende aan Zeeker poort
uytkomende aande vest ...”, 04-01-1766: J 4746 + 4918 + … een Huijs en erve Staande & gelegen
in de Koolsteeg, die uijtkomt op de Burgwal … achterstreckende aan zeker ledig erf in zekere poort
uijtkomende aan de vest, 't welk in deze koop mede begrepen is ...”
Vest bij de Koolsteeg – Poortje Ex
Vest 13-05-1716 zie: Lange Plaats of Bakkerszaksteeg
Vest bij de Leidse Waterpoort/bij de Turfmarkt (zie ook: Kuiperspoort)
Vest tussen de Nieuwe Spaarnwouderstraat en Spaarnwouderpoort zie: Zonnenpoort
Vest tussen de Oude en Nieuwe Keizersstraat – Poort Ex
Vest tussen de Papentoren en Catharinebrug 22-05-1697 zie: Jan Schoutenpoort
Vest bij de Patiëntiestraat – Poort 12-01-1765: “O: 5713+ … een Huijs en Erve staande en
geleegen aan de Zuijdzijde van de Patientiestraat … agterstrekkende aan zeekere poort,
uijtkomende aan de vest ...”
Vest bij de Raaks – Poort zie: PB
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Vest bij de Raamstraat – Poort Ex
Scheepmakersdijk – Vrije Poort aan de Vest 26-01-1640: “Een Camer metten Erve ende plaetse
daer vooren staende ende leggende opde Scheepmaeckersdyck, met een vrye poort syn vuytganck
hebbende aende Vest … den xxvjen Januarij anno xvjc. veertich”
Vest tussen de Schietspoelsteeg en Dunnebiersteeg – Poort Ex
Vest tussen de Schietspoelsteeg en Dunnebiersteeg(je) – Poort 09-02-1715: “Een Huijs met den
Erve, staende Ende leggende in een Poort, uijtcomende aende Vest tusschen de Schietspoelsteeg En
Dunnebiersteegh [in Een poort bijde Dunnebier steeg] … ten westen de Huijsen in 't
dunnebiersteegje ...”, 09-09-1719: “een huys met den erve staande & Leggende, in een poort
uytcomende aan de Vest, tusschen de Schiet poel steegh en dunne bier steegh … ten westen de
Huysen in t dunne bier steegje ...”09-09-1719: “een huys met den erve staande & Leggende, in een
poort uytcomende aan de Vest, tusschen de Schiet poel steegh en dunne bier steegh … ten westen de
Huysen in t dunne bier steegje ...”, 08-06-1734: “een huys metten erve Staande en Leggende in een
Poort uytkomende aan de vest tusschen de Schietspoelsteeg en Dunne biersteegh … ten westen de
huysen in 't Dunnebier = steegje ...”, 20-07-1735: “een huijs metten Erve staende en leggende in
een poort uytkomende aende vest tussen de Schiet spoel steeg en dunnebiersteeg … ten westen de
huijsen vant Dunnebiersteegje ...”
Vest (zie ook: Schoutentuin)
Vest tussen de Spaarnwouderpoort en Papentoren – Steeg 25-11-1676: “een Huijs metten erve
staende & leggende aende vest tusschen de spaerwouder poort & de papentoorn, belent de steegh
van Jacob Jacobsz van Assendelft aen deene sijde … achter streckende aende Brouwerije vande
Brill ...”
Vest bij Turfmarkt -04-1708 zie: Kuiperspoort
Vest bij Turfmarkt – Gang zie: PB
Vest bij de Voldersgracht 16-05-1724 zie: Bakkerszaksteeg
Steenzettersgang – Vest tussen de Voorkamp en Leidse Waterpoort 14-04-1680: “een huijs
metten Erve, bewoont werdende in twee partijen staende ende leggende aende vest tusschen de
voorCamp ende de leijtse waterpoort … ten oosten de steen setters gangh ...” (F)
Vest 01-05-1723 zie: Zaksteeg
Vest tussen Zijl- en Raampoorten Ex zie: Breeplaats
Vest tussen Zijl- en Raampoort (zie ook: Breeplaats)
Vest/Vestesteeg Ex zie ook:
Vestesteeg (zie ook: K&T) 25-01-1676: “een huijs metten Erve staende ende leggende Jnde
vestenstege … “
Vestesteeg(je) zie: PB
Vestesteeg (zie ook: Boerenpoort, Vredesteeg)
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Vestesteeg of Korte Zuiderstraat (zie ook: Boeren-/Boerspoort)
Stadsvest tussen de Raaks en de Vestesteeg 20-07-1686: “een huijs metten Erve staende ende
leggende aen deser stadts vesten tusschen de raex ende de vestesteege [Stadsvesten tusschen de raex
ende de vestensteeg] … “
Vestesteeg bij de Oude Kruispoort 17-05-1681: “een huijs metten Erve staende ende leggende
jnde veste steegh bijde Oude Cruijspoort ...”
Vestesteeg – Voldersgracht Wz – de Bocht 08-06-1689: “2 Huijsen metten erve staende &
leggende opde voldersgraft aende westsijde bij de vestesteegh Opde bocht ...”
Vestesteeg of Korte Zuiderstraat 22-06-1691: “Een huijs metten erve staende ende leggende inde
vestesteegh ofte Corte Suijderstraat ...”, 19-12-1714: “een Huijs metten erve, staande ende leggende
in de veste= steegh ofte Corte Suijderstraet … achterstrec kende aen sekere Loijerije ...”, 01-081722: “een huijs met den erve, staande & leggende in de Veste steegh ofte Corte Suijderstraet ...”
Veugelaarsteeg O (blz 135): Veugelaarsteeg (de tegenwoordige Vogelkoopsteeg)
Victoriepoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB) 13-11-1753: “J. 4571. … een Huijs met den
erve staende ende leggende inde sparwouderstraet, op de hoek van en in de victorie poort ...”, 2006-1766: “J 4571. … een Huijs met den erve (het welk in drie partijen bewoond word) Staande &
gelegen in de Sparwouderstraat … achter= = streckende met een uijtgang in de victorie poort …:”
Victorie poort zie: w.i.
Gang van Lourens van de Vinne 06-06-1715 zie: Spanjaardspoort – Achterkamp
Hofje van Cornelis Cornelisz Visser – Schalkwijkerpoort Ex
Vissershofje – Hagestraat 29-08-1698: “een huijs metten erve staende & leggende in de
Hagelstraet, sijnde de herberge genaemt het visschershofje ...”
Vissershofje – Spaarne/Spaarnwouderstraat aan de Korte Brug (zie ook: PB) (o.a.) 16-051686: “Een Huijs metten Erve staende ende leggende op't Visschershoffge aende Cortebrug belent
ten westen Het Spaerne ...”, 29-04-1688: “een huijs metten erve staande & leggende inde
sparwouderstraat op 't visschers Hofgen, belent aende eene sijde de gang van't selve Hofge, aende
andere sijde de burgwal ...”, 24-09-1692: “een huys metten Erve staende ende Leggende opt vissers
hoffge aende corte Bregh ...”, 15-05-1700: “een huijs en Camer met den erve, werdende ijder apart
bewoond, staande & leggende op 't Visschershofje, ten noorden Het Spaerne … achterstreckende
tegens de gangh van Hendk: ten bergh ...”, 30-01-1704: “een huijs metten erve, staande ende
leggende op het Vissershoffje aende Corte brugh … ten oosten & zuijden den ingangh en plaets van
't Vissershoffge ...”, 08-05-1709: “Een huijs metten erve, staende ende leggende op't Visschershofje
uijtgaende in de Sparwouderstraet … achterstreckende aende gangh van Hendk: vanden Bergh ...”,
27-04-1718: “een huijs met den erve, staande ende leggende op 't vissershofje aende Corte brug uijt
comende in de sparwouderstraet ...”, 17-12-1722: “een huijs met den erve, staande Ende leggende
op 't Vissers hofje aen 't Spaerne, uijtcomende in de Spar wouderstraet bij de Corte brugh ...”, 1005-1726: “een Huijs met den erve staande Ende leggende op 't vissers Hofje, belent ten noorden de
rivier t Sparen ..”
Visserslaan – Heren- of Wagenweg buiten de Grote Houtpoort/op de Grote Houtweg (–
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Laantje) (zie ook: PB-Ov) 10-09-1737: “de gront van een Thuijn … gelegen inde vissers=Laen,
opde Groote houtwegh over het kerkhof ...”, 29-09-1759: “de Grond van een Thuyn, gelegen aan de
Zuydzyde van de VisschersLaan, Uytkomende opde Heeren of Wagenweg buyten de groote
Houtpoort ...”, “De Grond van een Thuyn geleegen in zeeker Laantje uyt komende aende Zuydzyde
vande visschersLaan uytko- mende op de Heeren of Wagenweg buyten de Groote Houtpoort …
aande Westzyde de gemeene sloot ...”, 09-01-1760: “de grond van twee Tuijnen gelegen naast den
anderen in zeker Laentje uijtkomende aen de Noordzijde van de Visschers Laen, die uijtkomt op de
Heeren of Wagenweg buijten dezer stads groote houtpoort ...”
Visserslaan – Grote Houtweg P&S: Visserslaan (Gr Houtweg) 1722- blz: 174Visserslaantje – Heren- of Wagenweg buiten de Grote Houtpoort (– Laantje) (o.a.), (zie ook:
PB) 15-01-1715: “... gelegen buijten de grote Houtpoort in Het Vissers laantje alsmede in Het
naeuwe geldelose pat ...”, 04-10-1755: “de grond van twee Tuijnen … gelegen buijten de grote
houtpoort in het Visschers Laentje uijtkomende op de Heere of wageweg, op de hoek van zeker
laentje … ten Zuijden de visschers Laen ...”
Visserslaantje – buiten Grote Houtpoort over Kerkhof P&S: Visserslaantje buiten Gr Hout poort
over Kerk= hof (Wagenweg?) 2 Maart 1726Visserstuin – Hagestraat 07-04-1683: “een huijs metten Erve staende ende leggende in seeckere
gangh ofte poorte uijtcomende naest de visschers Thuijn inde Hagelstraet ...”, 07-05-1686: “een
huijs metten erve staen(de) ende leggende inde achter ofte dijckstraet … met een vrije bruijckwaer
doorde gangh van [dr:] visschersthuijn …”, 21-12-1717: “een huijs met den erve, staande &
leggende in de Hagelstraat … achterstreckende aen 't Huijs genaemt de Vissers Thuijn ...”, 10-061719: “een huys met den erve, staande en leggende in sekere gangh ofte Poorte … uijtco mende
naest de vissers Tuijn in de Hagel straet … belent … inde bisschopsteeg, ten suijden Vissers Tuijn
… “, 22-12-1728: “een Huijs metten erve Staende ende Leggende in de Hagelstraet van outs
genaemt de vissers Thuijn ...” , 03-06-1702, 02-05-1726 zie: Bisschop(s)poort/-steeg – Achter- of
Dijkstraat, 04-01-1730: “een huijs metten erve, Staende & leggende inde Hagelstraet sijnde van
outs genaemt de vissers Thuijn ...”, 22-07-1733: “een huys metten erve, Staende en leggende in de
Hagelstraet, belent ten noord oosten de vissers Thuyn … sgterstrekkende aen sekere gang of Poort
...”, 25-04-1736, 24-02-1750, 22-10-1760 zie: Groenepoort – Beeksteeg, 14-05-1740 zie:
Sleperspoort – Hagestraat, , 02-05-1741: “Een Huys metten Erve staande ende leggende inde
Hagelstraat belent ten noord oosten de vissers Thuyn … agterstreckende aan seekere gang of poort
...”, 21-11-1750: “L. 5314. … Een Huijs met den Erve met een Tuijn Prieel en stallinge, van ouds
genaamt de visschers Tuijn, staande ende leggende aan de Noordzijde in de Hagelstraat tussen de
Burgwal en Beeksteeg … agterstreckende met een vrije uijtgang in de groene poort uijtkomende in
de Beeksteegh ...”, 16-01-1754: “L 5314 … Een Huijs met den Erve met een Tuijn, Prieel en
stalling, van ouds genaemt de visschers Tuijn staende ende leggende aen de noordzijde in de
Hagelstraet, tus = =schen de Burgwal en Beeksteeg … achterstrekkende met een vrije uijtgang inde
groenepoort, uijt komende in de Beeksteeg ...”, 04-07-1759: “L 5314 … een Huys met den erve
staande en leggende inde Hagelstraat aande Noord- zyde Met een Prieel en stalling van ouds
genaamt de Visschers Thuyn … agterstreckende met een vrye uytgang inde Groenepoort
uytkomende inde Beeksteeg ...”, 01-02-1763: “Lr: L. No: 5256. … Een Huijs en Erve staande en
gelegen aan de Noordzijde van de Hage straat over het Roomsche Weeshuijs, van ouds genaamd de
Visschers Tuijn ...”
Visserstuin – Achterstraat/Achter- of Dijkstraat 29-01-1699: “een huijs metten erve staande
ende leggende inde achter ofte dijckstraat … achterstreckende aande vis: sers Thuijn met vrije
bruijkwaar door de gang van deselve vissers Thuijn tot inde achter ofte dijckstraat ...”, 19-05-1706:
“een huijs metten Erve staende ende leggende in de achterstraet, naest de Vissers Thuijn ...”, 19-12341

1708: “een huijs metten erve, staende ende leggende in de achterstraet naest de Visschers Thuijn
...”, 17-04-1720: “een huijs metten erve, staende Ende leggende in de hagelstraet, Hebbende een
vrye uijtgang in de achterstraet, genaemt de vissers Tuijn ...” (F), 02-05-1726 zie: Bisschopspoort –
Achter- of Dijkstraat, 12-09-1730: “een Huys metten erve, Staende ende Leggende in de
Aghterstraet … aghterStreckende aende vissers tuyn ...”, 23-12-1730: “een Huys metten erve,
staende en de Leggende in de aghter ofte DykStraet … aghterstreckende aen de vissers thuijn, met
een vrye bruykwaer door de gangh van deselve vissers thuyn tot inde Agter of Dykstraet ...”, 10-021734: “de helfte van een huys metten erve … staande en leggende in de Aghterstraat …
aghterstrekkende aan de vissers Thuyn ...”
Groenepoort – Beeksteeg – Visserstuin 16-01-1754: “L 5314 … Een Huijs met den Erve met een
Tuijn, Prieel en stalling, van ouds genaemt de visschers Tuijn staende ende leggende aen de
noordzijde in de Hagelstraet, tus = =schen de Burgwal en Beeksteeg … achterstrekkende met een
vrije uijtgang inde groenepoort, uijt komende in de Beeksteeg ...”, 04-07-1759: “L 5314 … een
Huys met den erve staande en leggende inde Hagelstraat aande Noord- zyde Met een Prieel en
stalling van ouds genaamt de Visschers Thuyn … agterstreckende met een vrye uytgang inde
Groenepoort uytkomende inde Beeksteeg ...”
Vlaamse Hofje – Groenendalsteeg – Poort 29-05-1750: “O. 5602. … Een Huys met den Erve
staande & leggende inde groenendalsteeg van ouds genaamt het vlaamse Hofje, belent ten oosten
sekere poort ...”
Vlaanderpoort zie:PB
Vlamingstraat – Gemene Gang 07-11-1755: “T 2630 … een Huijs met den erve, staende en
leggende in de vlaming straet … ten noorden de gemeene gang ...”
Wester Bogaardstraat/Vlamingstraat – Gemene Gang 05-03-1699: “een huijs metten erve,
staande ende leggende opde Hoek vande west bogertstraet belent aende Eene sijde de vlamingstraet
… achterstreckende aen Een gemene gangh ...”
Vlamingstraat – Poort (zie ook: PB) 07-11-1726: “een huijs met den erve, staande & leggende in
de poort, uijtcomende in de vlamingstraet ...” [vlamingstt in een Poort]
Vlamingstraat Oz bij de Westerstraat/Bogaardstraat – Gang 27-11-1755: “T 2629. ...een Huijs
met den Erve staende ende leggende aen de oostzijde van de vlamingstraet bij de westerstraet … ten
zuijden zekere gang, achterstreckende aen de huijzen van de Bogaerd= =straet ...”, 05-02-1767: “T
2629 .+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de oostzijde van de Vlaming = Straat bij
de Wester straat … ten zuijden zekere gang, achterstreckende aan de Huijzen van de Bogaardstraat
...”
Brouwerij van de Voetboog – Voorkamp – Poort 23-02-1689: “een huijs metten erve staende
ende leggende inde voorCamp tusschen de poort vande brou werije vande voetboog … ten westen
de poort vande brouwerije de voetboog voornt achterstreckende aen deselve boog … “
Vogelaarsteeg (zie ook: PB-OV) 28-04-1718: “een Huijs metten Erve staende & Leggende inde
Voogelaarsteegh [vogelaersteeg] … “, 11-05-1734: “Een huys met den Erve staande en leggende in
de Voge= laarsteeg uytkomende in de Zylstraat en op de Crayen= horstergragt ...”, 28-04-1740:
“Een Huys metten Erve staande en leggende in de Witte Heere steegh … agterstrec kende aen de
Huysen in de Vogelaarsteegh”
Vogelkoopstraat – Gemene Gang 29-05-1680: “een huijs metten Erve staende & leggende jnde
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vogelCoopstraet … ten noorden de gemeene gang ...”
Vogelkoopsteeg – Gemene Gang/Gang of Poort 17-05-1696: “een huijs met den Erve, staande &
leggende in de witte Heere steegh, belent ten suijden Het leijdse wapen … achterstreckende aende
eene sijde met een gemeene gangh inde vogel coopsteegh ...”, 27-05-1755: “B 367. … een Huijs
met den erve staende ende leggende in de Vogelkoop steeg met een plaets daer achter en een gang
daer nevens aen de plaets behorende … door dezelve gemelde gang ofte poort ...”
Voldersgracht Ex zie ook:
Voldersgracht (zie ook: Brillenpoort, Cavelotesteeg, Lange Plaats, Lange Plaats of
Bakkerzaksteeg)
Voldersgracht (zie ook: PB)
Voldersgracht tussen de Zuiderbrug en de Luitenbrug – Gang 23-01-1696: “een Camer met den
erve staande & leggende opde volders graft in een gangh tusschen de Suijder brugh ende de Luijten
brug ...”
Voldersgracht bij de Zuiderstraat – Poortje Ex
Voldersgracht – Poortje 10-11-1674: “twee Camers metten erve gestaen & gelegen opde Volders
gracht in een poortie … “, 17-07-1685: “een huijs metten erve uijtcomende in een poortie opde vol=
ders graft belent ten Suijtoosten 't hoffgen van zalr: Jan van loo, ten noord noosten de Stads oude
doelen ...”, 27-04-1689: “een huijs metten erve uijtcomende in een poortge op de volders graft
belent ten suijtoosten 't hofje van zalr: Jan van loo, ten noordoosten de Stads oude doelen [in sekere
poort opde voldersgraft] … “, 13-03-1709: “Een huijske staende ende leggende op de volders graft
in een poortje naest d' Oude Doelen ...”
Voldersgracht Wz tussen de Nieuwe Keizerstraat en Vestesteeg – Gang/Poort of Gang 05-051695: “een huijs met den erve met drie Camers daer aen die apart bewoond werden staende ende
leggende aende westsijde vande voldersgraft tusschen de nieuwe keijserstraet & veste steegh … ten
noorden de Gangh ...”, 27-01-1733: “twee Camers met hare Erven, staende en Leggende opde
volders Graft in een poort of gang tusschen de Nieuwe Keyserstraet ende vestesteeg ...”
Voldersgracht – Hofje van 't Weeshuis 06-10-1703: “een loijerije, staende ende leggende op de
voldersgraft … achterstreckende aen 't hofgen van 't Weeshuijs ...”
Volderszijdgracht (zie ook: Bakkerszaksteeg, Breeplaats, Gemene Breeplaats,
Lammetjeshofje, Lange Plaats , Lange Plaats of Bakkerzaksteeg, van der Wielshofje,
Wijdeplaats)
Volderszijdgracht – Hofje 16-08-1726: “een huijs metten erve staande & Leggende opde Volders
Zijtgragt … achterstreckende aen 't hofje ...”
Volderszijdgracht/Stadsvest 12-03-1698: “een Huijs met den erve, staande & leggende opde
Hoeck vande Volders zijtgraft belent aande eene sij de deses Stads vesten ...”
Volderszijdgracht Nz/Stadsvest – Gang 02-11-1764: “W 3005 W 3025. … een Huijs en Erve,
Staande & gelegen aan de Noordzijde van de volders Zijdgraft … aan de westzijde dezer Stads
Veste, achterstreckende aan zekere gang . Nog een Huijs of Kamer met den erve, Staande en
gelegen aan de Zuijdzijde van de Kavelote steeg, uytkomende op de Volders graft bij de dubbelde
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Brug … achterstreckende aan de Breeplaats ...”
Hofje van de heer Vollenhoven – Botermarkt 04-05-1762 zie: Heer Bruininkspoort –
Botermarkt Nz, 21-03-1765: “W: 3333 … een Huijs en Erve met nog een Kamer daar agter die
apart verhuurd word, staande en geleegen op de Botermarkt, genaamt de Rosbaar … agterstrek=
=kende aan het Hofje van den Heer Vollenhoven ...”
Voogdensteeg – Klerksteeg (zie ook: PB) 15-01-1676: “een huijs metten erve staende & leggende
Jnde voochtenstege & uytcomende Jnde Clercqst … achter het Hoeffijser ...”, 03-06-1687: “twee
huijsen metten erven staende & leggende achter den Anderen Het voorste inde Clercksteeg … aende
suijtsijde de voochtensteegh uijtComende inde Clercksteegh … Het tweede staende & belent ten
suijden mede de voorsz voochtensteeg ...”
Zaksteeg anders genaamd de Poort van 't Hoefijzer of 't Voogdensteegje 01-06-1715: “een
Huijs met den erve, staande ende leggende in de Saksteegh, anders genaemt de Poort van 't
Hoeffijser ofte 't Voogden steegje, belent aande eene sijde de Brouwerije vant Hoefijser
[Hoefijsersteegje] ...” (F)
Voorkamp (zie ook: Bogenmakerspoort, Bogenmakerssteeg, Disselboomspoort/Distelbloems/Distelbloms-/Distelboomspoort, Drie Mollenpoort, Geesenshofje/Geesjeshofje, Jan
Leendertspoort, Mollenpoort, Smidspoort)
Voorkamp (zie ook: PB)
Voorkamp – Uitgang of Poort 08-08-1726: “een Camer metten erve met een uijtgang ofte poort
comende tot inde voorcamp … [in Een gang in de voor camp]”
Voorkamp Wz het derde huis bezuiden het Kampersteegje – Gang 09-04-1767: “N: 5438. …
een Huijs en erve Staande en geleegen aan de westzijde van de voorkamp, het derde huijs bezuijden
het Kampersteegje, belend aan de zuijdzijde zekere gang ...”
Stadsvest bij de Voorkamp – Gemene Poort 24-08-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde voorCamp, uijtgaende met een gemeene poort aen deser Stads vest ...”
Voorkamp Oz bij de Stadsvest – Gang 30-01-1765: “N. 5409 + N. 5408. +... een Huijs met den
erve Staande en gelegen in de Voorkamp … Nog een Huijs met den erve Staande en leggende in
zekere gang, uijtkomende aan de oostzijde van de Voorkamp bij dezer Stads veste …
achterstreckende aan zekere Poort uijtkomende aande voornoemde stads Veste ...”
Voorkamp Wz tussen het Kampersteegje en de Stadsvest – Gang 30-10-1754: “N 5438. … een
Huijs en erve Staende ende leggende aen de westzijde van de voor= =kamp tusschen het
Kampersteegje en dezer stads veste, belend ten zuijden zekere gang ...”
Voor- en Achterkamp zie: Bogenmakerspoort, Bogenmakerssteeg)
Gewezen brouwerij van de Vos – Spaarne bij de Wildemansbrug 10-05-1684: “een huijs metten
Erve … staende ende gelegen op het Spaerne bijde wildemansbrug sijnde het grootste gedeelte
vande gewesene brouwerije vande Vos … seckere poort ofte gang uijtcomende opde
bakenessergraft …”
Vossenpoort – Hondensteeg 09-06-1753: “K 5043. … een Huijs met den Erve staande ende
leggende aan de Oostzijde van de Hondesteeg, belent ten zuijden de vossenpoort … agterstrekkende
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aan de huijzen van de Burgwal ...”, 13-08-1757: “K 5042 … een Huijs met den erve staende ende
leggende in de honde steeg op de hoek van de vossepoort … ten oosten de vossepoort … Met Nog
drie kamers met den erve staende ende leggende in de vossepoort ...”, 01-09-1761: “K 5042 … een
Huijs met den erve staende en gelegen in de Honde steeg op de hoek van de vossepoort … ten
Oosten de vossepoort Met nog drie kamers met den erve staende en gelegen in de vossepoort ...”,
08-05-1764: “K 5042. … een Huijs met den erve, Staande & gelegen in de Honde steeg, op de hoek
van de Vosse poort … ten oosten de Vossepoort, Met nog drie Kamers met den erve Staande en
gelegen in de Vossepoort ...”
kleinh. Land vreedenspoort zie: w.i.
Vredesteeg – Stadsvest bij de Vestesteeg (zie ook: PB) 03-05-1720: “een huijs metten Erve
Staande & Leggende aan deser Stadts vesten bij de vreede Steeg … “, “een huys en erve Staande &
Leggende aande Stadts veste bij de vreede steeg ...”, 19-01-1726: “Een Huijs metten erve, staande
ende leggende aande Stads vesten tusschen de veste steegh ende de vreedesteegh … “, 15-06-1730:
“een huys metten erve, staende ende Leggende aen de Stads vesten, tusschen de vestesteeg, ende de
vreede Steeg ...”, 29-09-1745: “Een Huys metten Erve staande & leggende aan deser stads veste
tussen de vestesteeg & vreedesteeg ...”
Vredesteeg bij de Stadsvest P &S: Vreedesteeg b/d Stads vesten) 3 Mei 1720 blz: 43- Vo=
Wijk 5 1796-1798: 232 Vrede Steegje 233 in de Zijl Poord
Vreespoort/Vredenspoort/Vrezendepoortje – Klein Heiligland zie: PB
Vriesepoort – Klein Heiligland Oz P&S: Vriesepoort (Kl Houtpoort) oostzijde
Vrouwen- en Anthoniegasthuis(hofje) zie: PB-Ov
Vrouwenhek zie: PB-Ov
Vrouwenlaantje 20-05-1690 zie: Noorder Krommelaan
Vrouwensteeg – Achterstraat zie: PB-Ov
Vrouwensteeg – Achter- of Dijkstraat 14-05-1707: “Een huijs metten erve, staende ende leggende
in de achter ofte dijkstraet … ten zuijden de vrouwesteeg ten westen de Stadshuijsing ...”
Bakenessergracht bij de Vrouwensteeg – Gang 22-04-1690: “een huys metten erve staende &
Leggende opde Baeckenes ser graft … achterstreckende aende gangh … daer dit huijs een vrije
bruijckwader heeft, tot jnde vrouwensteegh ...”
Vrouwensteeg – Bakenessergracht – Gemene Poort 17-05-1759:”E 1303. … een Huijs met den
erve staende en de leggende in de vrouwesteeg uijtkomende op de Bakenesser graft, belend ten
oosten de gemeene poort ...”
Vrouwensteeg – Bakenessergracht – Poort zie: PB
Vrouwesteeg zie: w.i.
Vrouwensteeg – Korte Vest zie: PB-Ov
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Vrouwensteeg – Spaarne zie: PB-Ov
Vrouwensteeg – Voorkamp 13-01-1685: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
voorcamp opde hoeck vande vrouwesteeg ...”
Vrouwensteeg tussen de Voor- en Achterkampen 23-12-1687: “een huijs metten erve gestaen &
gelegen inde vrouwe steegh tusschen de voor & achterCampen ...”
Vrouwen- of Kamperbreesteeg – Voorkamp 03-12-1728: “een huijs metten erve, Staende ende
Leggende in de vrouwe of Camperbree Steeg op de hoek vande voorcamp ...”
Vrijstersteegje P&S: “ Vrijstersteegje” Zie Trouwboek Ned Herv Gemeente 7 mei 1679
Vuilebeek (zie: K&T)
Vuilebeek of Kattensteeg – Burgwal O (blz 126): Vuijlebeeck (1649) of Kattensteeg aan den
Burgwal
Vuilesteeg tussen Achter- en Voorkamp P&S: Vuilesteeg (tusschen Achter en Voorkamp) 27 Juni
1567 pag 13Vuilnisbrug – Kraaienhorstergracht/Vest zie: PB-Ov
Vuilnislaan zie: PB-Ov
Vulnismanspoort – Molensteeg – Spaarnwouderstraat 16-07-1740: “Een Huys metten Erve
Staende ende leggende in de Moolesteeg uyt komende in de Sparwouderstraat, belent ten noorden
de Vulnis manspoort ...”
Vuilnispoort – Korte Magdalenastraat bij 't Kinderhuis Ex
Vuilnispoort – Magdalenasteeg over 't Kinderhuis Ex
Vulnispoort – (Korte) Magdalenasteeg (bij 't Kinderhuis) 28-09-1746: “een Huijs met den Erve,
staande ende Leggende in de Korte Magdaleene steegh … ten Noorden de Vulnispoort ...”, 20-011753: “B. 429. … Een Huijs met den Erve staende ende leggende in de korte Magdaleenesteeg over
't Comptoir van de Regenten van 't arme Kinderhuijs … ten noorden de vulnispoort ….
“, 19-01-1760 B 427. … een Huijs & erve staende en gelegen in zekere poort genaemd de
Vulnispoort uijtkomende in de Magdaleene steeg, over 't kinderhuijs ...”, 08-10-1763: “B 428 …
Een Huys en Erve Staande en geleegen in de Vulnis-poort uytkomende in de Korte Magdaleene
straet by t Kinderhuys ...”
Vuilrak (o.a.) 28-10-1676: “de gerechtre helfte van een zaeghmolen … staende buyten de
spaerwouderpoort … aen het vuijle rack ...”, 08-01-1678: “de helfte van een Zaeghmolen staende
buyten de amsterdamse waterpoort op het vuijle rack ...”, 10-12-1681: “de helft van Een saeg molen
… staende buijten de amsterdamse waterpoort op het vuijle rack ...”, 26-06-1683: “de Helfte van
een Saeghmolen & huijsinge staende buijten de amsterdamse water poort Aent vuijle rack ...”, 0102-1685: “een wageschoth Saegmolen staende ende gelegen buijten de Spaerwouderpoort aen't
vuijle rack ...”, 30-04-1698: “een wage: schots Saagmolen genaemt de lieffde … met nog een
Tabacqsmolentje aent noorden 't vuijle rack … [an 't vuijle rack]”, 02-01-1700: “Een Saagmolen …
staande & leggende aen t vuijle rack buijten d' amsterdamse waterpoort genaemt de keyser … “, 0601-1700: “een zaagmolen genaemt de Hoop … gestaen en gelegen besijden Het vuijle rack ...”
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De Ramen nu genaamd de Vijfhoek 18-04-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende
voor aen in't uijt comen vande ramen nu genaemt de vijffhoeck alwaer de Toornwachter inde Gevel
staet & oock uijtsteeckt, belent aende eene sijde de wol & aen d'andere Sijde de drappenierstraet ...”
Brouwerij van de Vijfhoek – Hondensteeg – Gang 02-11-1675: “een Huijs metten erve staende
ende Leggende Jnde Hondesteegh sijnde een gedeelte vande Brouwerij vande Vijffhoeck … aen
d'andere sijde de gangh van Cuniertie Claes ...”
(Gewezen) Brouwerij de Vijfhoek 22-06-1685 zie: Hagestraat bij de Hondensteeg – Poort, 2405-1681 zie: Hondensteeg – Gang/Gang of Poort/Poort
Vijfhoekspoort – Hondensteeg (zie ook: PB) 03-02-1700: “Een Huijs metten erve staande ende
leggende inde Hondesteegh uijt comende inde Hagelstraet … ten suijden sekere gangh genaamt de
Vijffhoexpoort ...” (F), 20-04-1725: “een huijs metten erve, staande ende leggende aen(de)
westsijde van Burgwal, omtrent de hagelbrug en 3 Camers daer achter in de vijf hoeks poort uijtco
mende in de Hondesteegh … “, 21-08-1726: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
honde steegh belent ten westen de 5 Hoekx poort daer in dese huijse een uijtgang heeft ...”, 07-091731: “de helfte in een Huys metten Erve staande & leggende aan de Westzijde van de Burgwal
omtrent de hagelstraet en de helfte in drie Camers daar agter in de vyfhoeks poort uytcomende inde
Hondesteeg ...”, 04-12-1733 (blz85vo): “de helfte in een huijs metten erve, Staande en leggende
opde burgwal, en de helfte in drie Camers daaragter in de vyfhoekspoort, uyt -= komende inde
hondesteeg ...”, 05-02-1740: “Een huys metten Erve werdende in twee partyen bewoont met
koornsolders daar boven en drie kamers daar agter inde vyfhoekspoort uytkomende inde
hondesteegh … ten noorden t hofje van Blommert ...”, 07-07-1753: “K 5046 K 5099. … een Huijs
en Erve staende ende leggende in de Hondesteeg op de hoek van de vijfhoekspoort …. Met nog een
Pakhuijs en Koornzolder in zekere gang, uijtkomende in de Hagelstraet bij de Burgwal …
agterstrekkende aan de swavel= =stoks poort ...”
Vijfhoekspoort – Burgwal P&S: Vijfhoekspoort (Burgwal) 1733 blz: 85- Vo=
De Vijf Kamers – Barrevoetesteeg zie: PB-Ov
Brouwerij van de W 24-05-1698 zie: Raamgracht naast de gewezen Brouwerij van de W –
Poort of Gang
Hofje van de heer de Wael – Raam- of Oude Doelstraat 09-09-1704: “een Huijs met den Erve,
staande & leggende inde Raam ofte oude Doelstraet … achterstreckende aen 't hofge van(de) Heer
De Wael ...”
Wagenmakersgang – Grote Houtstraat (zie ook: PB) 04-12-1733 (blz 84vo): “een huys metten
erve, staande ende Leggende in de Wagemakers gang uyt komende inde Groote houtstraat ...”, 2404-1739: “Een huijs metten Erve staande ende leggende inde wagemakers gang uytkomende inde
groote houtstraat … agter strekkende aan de huysen van t kleyn heylig Lant ...”, 19-12-1765: “S
2160. … een Huijs met den erve Staande & gelegen in de Wagemakers gang, uijtkomende in de
groote houtstraat, bij de groote houtpoort … achterstreckende aande Huijzen van 't kleijn
Heijligland ...”
Wagenmakersgang – Grote Houtstraat P&S: Wagenmakers- gang (Gr Houtstraat) 1733 blz: 84- Vo=
Singel tussen de Grote Houtpoort en Wagenmakerslaan – Gang 26-08-1758: “Waer. 6993. …
een Pakhuijs … gelegen aen de Cingel tusschen de groote houtpoort en wagema = =kerslaen,
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belend ten westen zekere gang ...”
Wagenmakerslaan – Stadssingel 04-01-1698: “de grond van een thuijn leggende op deses Stads
Cingel … aande westsijde de wagemakers laen ...”
Wagenmakerspoort – Grote Houtstraat 20-05-1722: “een Huijs metten Erve staende ende
Leggende inde wage maeckers poort uijtComende inde Groote hout straat over de nieuwe kerck
straet … achter streckende aende Huysen vant clyn Heijligh Landt ...”, 05-05-1729: “een huys met
den Erve met een stal daer beneeven staande en leggende inde Wagemakers poort uytkomende inde
Groote houtstraat by de poort ...”, 15-06-1729: “een Huijs met den erve staande & leggende op 't
Cleijn heylige land tegen over de manhuis poort … achterstreckende aande wagemakerspoort ...”,
13-02-1733: “een huys metten erve, Staende en leggende in de Wagemakerspoort uytkomende in de
Grote houtstraet .. ten noorden de grote plaets aghterstrekkende aende huysen van 't Cleyn
heyligland ...”, 18-06-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde Groote houtstraet in
de wagemakerspoort over de Corte hout straet ...”, 13-11-1742: “S 2158 … Een Huys metten Erve
staande & leggende inde Wagemakerspoort uyt koomende inde Groote Houtstraat …
agterstreckende aan t Doovestal ...”
Smids- of Wagenmakerspoort – Grote Houtstraat over de Korte Houtstraat 13-06-1761: “S
2159 … een Huijs en erve staende en gelegen in zekere poort, nu genaamt de smits of
Wagenmakers poort, uijtko= =mende in de groote Houtstraat over de korte houtstraet ...”
Wagenmakerspoort – Klein Heiligland 11-04-1727 zie: Oude Manhuispoort, 08-02-1736 zie:
Manhuispoort – Klein Heiligland
Wagenmakerspoort – Klein Heiligland P&S: Wagenmakers- poort = Kl Heiligland 1722- blz: 101vo=
Gang van de Wagenmakerstuin 17-04-1677: “een huys metten erve geteeckent met No: 3
uijtcomende door seeckere gangh tot jnde oude doel ofte raemstraet Jn welcken gangh desen huijse
een vrijen uijtgangh & waterlosinge hebben sal tot Jnde oude doel ofte raemstraet … ten noorden de
gangh vande Wagemaeckers Thuijn, achterstreckende aende voorsz wage maeckers thuijn ...”
Wagenmakerstuin – Sint Annastraat 16-02-1684: “een Huijs metten Erve staende & leggende
inde St: Annestraet genaemt de wagemaeckers Thuijn … uijtcomende met een vrije gangh inde
raemstraet get: met no 2 ...”, 03-05-1690: “een Huijs metten Erve staande & leggende inde St: Anna
straat genaamt de wagemakersthuijn, uijtcomende met een vrije uijtgang inde raam ofte oude
doelstraaat ...”
Gang van de Wagenmakerstuin 13-04-1697 zie: Oude Doelstraat of Raamstraat – Gang
Wagenpoort bij het Klokhuis Ex
Wagenpoort – Damstraat/Klokhuis (zie ook: PB) 11-05-1714: “de Helft in een Huijs en Erve
staende ende Leggende in het beste vande Damstraet belent ten oosten de Hr. Pr vandr Hulst …
achter streckende aende gemelte vandr Hulst ende Huijssen inde wagepoort ...”, 03-09-1720: “een
Huijs metten erve, staande & leggende bij het Clokhuijs op de hoek vande Wagepoort … ten
zuijden het hofge van Bere steijn … “, 07-05-1737: “Een huys metten Erve staende ende leggen= de
in het beste vande Damstraet … ten oosten pieter Teijler vander Hulst … ten deele aande Huysen
inde wagepoort ...”, 09-09-1746: “Een Huijs met den Erve staande ende Leggende in de Damstraat
… Agterstreckende Aan de Wage= poort ...”, 29-04-1755: H. 3688 … de helft in een huijs met den
erve … staende en de leggende in de Damstraet … en ten deele aen de huijzen in de wagepoort ...”,
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17-02-1758, 12-07-1758 zie Nauwe Damsteegje, 09-04-1760: “H 3688 … een Huijs en erve
staende en gelegen aen de Noordzijde van de Dam straet het vierde huijs van de groen markt de
huijzen van de wagenpoort ...”, 25-04-1761: “N 3694 N 3695 … een Huijs en erve, genaemt de drie
Engelen, staende & gelegen by het Klokhuijs op de hoek van de Wagepoort … Met Nog een Huijs
daer naest gelegen ...”, 28-11-1765: “H 3696 … Johannes Enschedé Jzaaks, eene Huijzinge
wordende in drie a vier partijen bewoond, Staande en gelegen in de zogenaamde wagepoort achter
het Klokhuijs … “
Walenhofje – Begijnhof/Korte Begijnenstraat24-04-1717: “een Huijs met den erve, staande &
leggende op 't Bagijnhof … achterstrekkende aen 't wale hofje ...”, 24-04-1731: “een huys metten
erve, Staende en Leggende aende Noortsyde vande Corte Bagynestraet … aghterstreckende aen het
Wale hofje ...”, 30-04-1744: “D 976 … Een huys metten Erve staande & leggende inde Korte
Bagynestraat … agterstreckende aan t Walenhoffje ...”, 15-11-1746: “Een Huijs met den Erve
staande en de Leggende inde korte Bagijne-straat … Agterstreckende aan 't Walenhofje ...”
Walenplaats 16-06-1711: “Een huijs met den erve, staende ende leggende opde wale plaets [Wale
plaets achter het bagijnhof] ...”, “Twee Camers met hare erven staende ende leggende op de wale
plaets ...”, 15-04-1712: “een Huijs metten Erve staende & Leggende opde waele plaets ...”, 15-031713: “een huys metten erve Staende en de Leggende op de Wale plaats syn in en uijtgang
hebbende op het Bagijnhoff ...”, 21-02-1714 zie: Clarissenpoort – Begijnhof/Korte
Begijnenstraat, 02-05-1738: “Een huys metten Erve staende ende leggende opde waale plaats
uytkomende agter de Brouwerije de kandelaer ...”
Walenplaats – Bakenessergracht 29-01-1699: “een Huijs metten erve, staande ende leggende
opde bakenessergraft … achterstreckende aende wale plaets ...”
Walenplaats – Begijnhof Ex
Walenplaats – Begijnhof (zie ook: PB) 21-02-1714 zie: Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat,
01-05-1727: “een Huys metten erve Staende & leggende op de wale plaets syn in en uytgang
hebbende op het Bagijnhof ...”, 08-12-1741: “D 1013 D 1007 … Een huys metten Erve staande &
leggende op het bagynhof agter de franse Kerk belent ten Zuyden de gang van de Waleplaats …
Nog een huys metten Erve staande en leggende op de Waale plaats uytkomende agter de brouwerye
de Kandelaar … “, 30-04-1744 zie: Clarissenpoort – Korte Begijnenstraat
Walenplaats – Groene Buurt/Kalverstraat 23-04-1738: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Groene buurt uytkomende opde bakenesser gragt, belent ten oosten het gangetje
vande waele plaets, ten noorden en agterstrekkende aande waele plaets ...”, 08-06-1751: “Een
Pakhuijs en Erve getekent No: 1. genaamt de zon, staande ende leggende op de Bakenesser gragt op
de hoek van de Kalver= =straat … agterstreckende aen de Waleplaats ...”, “Een Pakhuijs met een
Kelder daar onder, met den erve, van ouds genaamt de Kameel staande & leggende inde groene
buurt, agter de gewesene brouwerije de Kandelaar, belent ten zuijden het Fransche Hofje …
agterstreckende Aan de waaleplaats ...”, 16-11-1757: “D. 1011. … een Huijs en Erve staende en
leggende op het Bagijnhoff in de Groene- buurt … agter- strekkende aen de Wale plaets ...”
Walenplaats – Begijnhof of Groene Buurt (zie ook: PB) 30-07-1754: “D 1009 … een Huijs met
den Erve staende ende leggende op 't Bagijnhof of groene buurt, uijtkomende op de Bakenesser=
=graft … achter= =strekkende aen de waele plaets ...”
Walenplaats – Begijnhof op de Groene Buurt 07-05-1721: “drie Camers met den erve Getekent
No= 1, 2, & 3, staande & Leggende op het bagijnhoff op de groene buurt … agter strekkende aan
seker gangh genaamt de Wale plaets ...”, “een huys met den erve staande & Leggende als voren
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getekent met no= 4 ...”,
Walenpoort – Groene Buurt of Kalverstraat – Poort 12-04-1754: “een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de groene buurt of Kalverstraet aen de noordzijde, uytkomende op de
Bakenessergragt en op het Bagijn= =hof, belent ten oosten de poort … agterstreckende aen de
Waalepoort ...”, 06-08-1754: “D 1008. … een Huijs met den Erve staende ende leggende bij de
Fransche kerk in de groene Buurt of Kalverstraet aen de noordzijde, belend ten oosten zekere poort
… achterstreckende aen de Walepoort ...”
Walenpoort – Groot Heiligland Ex
Walenpoort – Groot Heiligland (zie ook: PB) 06-05-1673: “een Camer metten erve staende ende
Leggende in seeckere ganck uytcomende op't Groot heijlichlant … achterstreckende aende
walepoort ...”, 31-03-1674: “een Camer metten erve staende ende Leggende in seeckere poort
uijtcomende op het groot Heijligh Lant … achterstreckende aende (w)alepoort ...”, 14-12-1683:
“Een Camer metten Erve staende ende leggende in seeckere gangh uijtcomende op 't groot Heijlige
lant … achterstrec= kende Aende Walepoort ...”, 03-04-1692 zie: Groot Heiligland bij het Nieuw
Heiligland – Gang, 22-05-1717: “een huijs met den Erve staande ende leggende op 't groot
Heylige land, opde Hoek vande walepoort, get met no 10 ...”, “een huijs met den erve staande ende
leggende in de walepoort, get met no 11 ...”, 17-05-1740: “Een huijs metten Erve staande ende
leggende inde walepoort geteekent No 11 … ten westen de thuyn van het Oude Mannenhuys ...”,
03-08-1740: “Een Huys metten Erve staande en leggende op t Groot Hyligland op de hoek van de
Waalepoort geteek met No 10 … ten noorden de voorn Poort agterstreckende aen No 11 … “, “Een
huijs met den erve staen de & leggende in de walepoort get no: 12 ...”, 31-10-1741: “R 1893 No 1
...Een Huys metten Erve staande ende leg gende inde Waalepoort uytkomende opt Groot Hyligland
geteekt No 11 ...”, 30-12-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende leggende op't groot
Heijliglant op de hoek van de Waale poort getekent van Ouds met No= 10 ...”, 07-10-1750: “R 1893
No: 2. … Een Huijs met den Erve staande ende leggende op 't groot Heijliglant op de hoek van de
waalepoort ...”, 27-04-1751: “Een Huijs met den Erve staende en de leggende op 't Nieuw landje
tusschen het groot en kleijn Heijliglant … agterstreckende aan de waalepoort ...”, 17-01-1753: “R.
1893 No: 1. … een Huijs met den erve staende ende leggende in de Waalepoort uijtkomende op 't
groot heijlig lant geteekent No: 11. ...”, 05-05-1758: “R 1893 No: 2 … een Huijs met den erve
staende ende leggende op 't groot Heijlig Land op de hoek van de walepoort die ten noorden belend
is en waer in dit huijs een vrije uijtgang heeft, ten zuijden het Oude Mannenhuijs ...”
Walepoort – Groot Heiligland P&S: Walepoort (Gr Heiligland) 22 mei 1717 blz: 81 Vo=
Gt H Land Wale Poort zie: w.i.
Walenpoort – Kraaienhorstergracht zie: PB
Walentuinsteeg (zie ook: K&T en PB-Ov) 08-06-1685: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde walenthuijn steeg … achterstreckende Aen't kerckhoff vande Nieuwe kerck ...”, 1211-1707: “een huys met den Erve Staende ende leggende in de walentuijnsteegh …
achterstreckende aen de muur vant St anne kerkhof ...”, 04-01-1727: “een Huys met den erve
Staende en de Leggende in de wale thuijn steegh … aghter streckende aen de muur van st Anne
Kerkhof ...”, 15-01-1766: “T: 2522. … een Huijs en Erve dat in twee partijen bewoond werd,
Staande en geleegen in de Korte Raamstraat, Belend ten noorden de Waletuijnsteeg, ten zuijden 't
Pleijn van de Nieuwekerk ...”
wale tuyn steeg zie: w.i.
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Walentuinstraat bij de Nieuwe Kerk/Doelstraat – Poort 06-03-1765: “T 2460 … een Huijs en
Erve staande en geleegen … inde Waletuijnstraat bij de Nieuwe kerk … ten oosten zeekere poort,
agterstrekkende aan de Huijzen in de doelstraat ...”
Walentuinstraat in zekere Gang of Poort genaamd het Popelingsgat 01-08-1738: “Een huys
metten Erve staande & leggende inde wale tuynstraat in seekere gang of poort genaemt het
Popelingsgat ...”
Walentuinstraat zie: Basaarden- of Walentuinstraat
Walentuin- of Basaardensteeg (zie ook: K&T) o.a. 27-03-1675: “een Huijs metten erve staende &
leggende Jnde walenthuijn ofte Bazaerdensteegh ...”, 20-04-1689: “Een Huijs metten erve staende
& leggende inde Walentuijn ofte bazaerdensteegh [Walen-thuijn ofte basaerdensteeg] ...”, 11-071703: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde wale thuijn ofte Basaerde steech ...”, 0811-1758: “T 2457 … een Huijs en erve staende ende gelegen aen de Noordzijde van de Waele tuijn
of Basaarden steeg bij de Raemstraet ...”, 02-11-1764: “T 2455. … een Huijs en erve Staande en
gelegen aan de Zuijdzijde van de Wale tuijn straat of Basaarden steeg … achterstrec= =kende aan
het Pleijn of Kerkhof van de Nieuwe kerk ...”
Waletuinstraat of Basaardensteeg P&S: Waletuinstraat of Basaardensteeg 1733 blz: 179Walentuinstraat of Popelingsgat – Sint Annastraat 27-06-1722: “Een Huys metten Erve staande
Ende Leggende in de St: annastraet over de Wale tuijnstraet of Popelings gat ...”
Walentuinstraat of Popelingsgat – Gang 26-01-1723: “Een Huijs … staende & leggende in een
gangh uijtcomende in de wale tuijn straet ofte Popelings gat ...”
Walentuintje zie: PB
Wapenslaan – Kruisweg Ex
Warmoesstraat Ex zie ook:
Warmoesstraat (zie ook: Bullebaksteeg/Bullebaksteeg of Bullemanspoort/
Bullemanspoort/Bullemanspoort of -steeg/Bullemanssteeg)
Warmoesstraat (zie ook: PB)
Warnarstege – Kleine Houtstraat P&S: Warnarstege “ (Kl Houtstraat) 28 Dec 1581- pag: 136-Vo=
Waterhaalderspoort Ex zie: Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg
Zijltuin- of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg 13-10-1745: “Een Huys metten
Erve staande & Leggende inde Zylthuyn- of Waterhaalderspoort geteekt No 11, uytkomende aan
deser stads Vesten en inde bakkumsteeg ...” (F) 20/06/2019 10:06
Waterpoorten zie: PB-Ov
Waterrottenbreesteeg (-Lange Hofstraat en Achterkamp) 28-10-1692: “een Camer metten erve
staende ten deelen in de waterotten breesteegh ...” [Waterotten breesteeg] , 04-05-1695: “een Huijs
ofte Camer staande & leggende inde Water rotten breesteegh … met sijn Huijs in de grote
Hoffstraet ...”, 15-01-1724: “een huijs metten erve staande & Leggende in de waterrotte breesteegh
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uijtcomende in de Lange Hofst en achter camp … [waterrotten – breesteeg]”, 06-10-1725: “een
Half Huijs metten Erve, staen= de ende Leggende inde waterrottenbreesteegh, uijtcomende in de
Lange Hofstraet, en achtercamp [waterrotten-breest:] ...” (F), 02-04-1735: “een huys metten erve,
Staande ende Leggende inde Waterrotten – breesteeg, uyt = komende in de Lange Hofstraat, en
Aghterkamp ...”
Waterrottensteeg 18-12-1683: “een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
Waterrottensteegh ...”, 10-05-1686: “een huijs metten erven staende ende leggende inde
waterrottensteeg ...”, 13-01-1700: “een Camer in de Waterrottensteegh ...”, 19-06-1703: “een Huys
metten erve staende & Leggende inde watterotten steegh ...”, 11-05-1694: “een Huijs met den erve,
staende & leggende inde Waterrottensteegh ...”, ,06-03-1717: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende inde Waterrottensteeg ...”, 05-05-1724: “een huys met den erve staande & Leggende in de
waterrotten steegh ...”, 04-04-1739: “Een huijs met den Erve staande ende leggende inde
waeterrottensteeg ...”
Waterrottensteeg(je) – Achterkamp/Hofstraat/Kleine Houtstraat/Lange Hofstraat 14-06-1680:
“een Huijs met den erve staende & leggende jnde waterrottensteegh uijtcomende jnde Cleijne
Houtstraet ...”, 23-04-1681: “een huijs metten Erve staende ende leggende jnde waeterrotten steeg,
uijtcomende jnde AchterCamp … “, 28-07-1687: “een huijs metten erve staende ende leggende inde
schietspoelsteegh … dan nog een Camer metten erve staende ende leggende inde waterrottensteeg
...”, 28-03-1693: “Een Huijs metten Erve staande & leggende in de lange hoffstraet … voorts de
Waterrottensteegh ...”, 23-05-1696: “een huijsje metten erve, staande & leggende inde water
rottensteegh uijtcomende in de Lange Hoffstraet, Hebbende desen huijse een vrijen uijtgangh tot in
t gemelte waterrotten steegje ...”, 12-03-1701: “Een huijs metten Erve, staande ende leggende in de
water rottensteegh uijtcomende in de Lange Hofstraet ...”, 07-07-1706: “een Huijs metten Erve
staende ende Leggende Jnde water rotten steegh uijtcomende Jnde Cleijne Houtstraet ...”, 03-051708: “de Helfte van een huijs metten Erve, staande & leggende in de waeter rotten steegh
uijtcomende in de achtercamp [Waterrottenst] ...”, 05-08-1729: “een huijs metten Erve staende ende
Leggende inde waeterottensteegh [Waterrot – tensteeg] … ten westen de Elleboog inde
Waeterotten= Steeg, daer dit huys een uytgang heeft ...”, 07-01-1730: “een huys metten erve,
staende & leggende inde hof= Straet opde hoek van de waterrottesteeg ...” 19-07-1738: “Een huys
metten Erve staande ende Leggende inde waeterrottensteegh … “, 28-10-1747: “Een Huijs met den
Erve staande ende leggende in de Water rotte steegh, Uijtkomende in de Agter kamp en Lange
Hofstraat ...”, 22-12-1759: “O 5649 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de water
rotten steeg uijtkomende in de lange Hofstraat belend ten zuijden de vest ...”, 05-02-1763: “O 5655
… een Huijs met den erve staande en gelegen in de Lange Hofstraat op de hoek van de Water rotten
steeg ...”
Waterrottensteeg – Lange Hofstraat/Vest, 06-02-1737: “Een huys metten Erve Staende ende
leggende inde waterrotten steegh uytcomende inde lange hofstraet belend ten Zuyden de vest ...”
Rozemarijn- of Waterrottensteeg – Achterkamp Oz over de Lange Hofstraat 18-08-1759: “N
5494 … een Huijs en erve staende en leggende aen de oost zijde van de Achterkamp schuijn over de
Lange Hof = = straat … achterstreckende aen de Huijzen in de Roze marijn- of water-rottensteeg
...”
Waterrottensteeg P&S: Waterrotten = steeg = 6 mrt 1717 blz: 19
Waterrottensteegje of Rottegat – Achterkamp [16-06-1689/14-09-1689]: “Een Huijs metten erve
staende & leggende in het waterrottensteegje ofte rottegat uijtcomende inde achterCamp ...”, 03-011691: “een Huijs metten erve staende ende leggende in het waterrottensteegje ofte rotte gat
uijtcomende inde achterCamp … “, 17-03-1724: “een Huijs metten erve staande & leggende in het
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waterrotten steegje ofte rotte gat uijtcomende in de achtercamp ...[rottegat]”, 31-03-1725: “een huijs
metten erve, staande & leggende in 't watterrottensteegje ofte rottegat, uijtcomende in de achter
Camp [waterrottensteeg of rottegat] ...”, 08-11-1732: “een Huys metten erve, Staende en Leggende
in het Waterrotten= steeghje of Rottegat uytkomende inde Aghterkamp ...”
Waterrottenstraat – Grote Hofstraat 06-05-1704: “Een Huijs met den erve staande ende
Leggende inde Grote Hoffstraet … achterstreckende met een huijsje in de Waterrotten straet ...”
Waterrottentuin - Rozemarijnsteeg Ex
Waterrottentuin – Achterkamp/Kampersteeg/Oude Molensteeg/Oude Molen- of
Rozemarijnsteeg/Rozemarijnsteeg(je)/Rozemarijn- of Oude Molensteeg/Stadsvest (– Gang)
(zie ook: PB) 16-05-1676: “een huijs & erve staende & leggende Jnde oude molen steegh …
achterstrecken(de) aende waterrotten Thuijn ...”, 20-12-1679: “een Huijs metten Erve Sijnde een
vermaerde herberge genaemt de water rotten Thuyn staende ende leggende inde achter camp …
achter uijt comende inde oude molen oft de rosemarijn steegh ...”, “een kamer metten Erve staende
ende leggende inde gangh vande water rotten Thuyn ...”, “Een kamer metten Erve staende mede
inde voornoemde gangh vande water- rotten Thuyn … achterstreckende aende Camper steegh ...”,
28-06-1681: “een huisje met den Erve staende & leggende inde Campersteegh … achterstreckende
aende water rottenthuijn ...”, 11-05-1685 zie: Herenstraat – Kamperbreesteeg, 10-05-1690: “een
Huijs metten erve staande & leggende inde oude molesteegh … achterstreckende aende
waterrottenthuijn ...”, 20-05-1690: “een camer metten erve staende ende Leggende inde gangh
vande waterrottenthuyn uytcomende jnde achtercamp & rosemarijn ofte oude molensteegh …
achterstreckende aende Camper steegh ...”, 12-05-1691: “een Halve Camer metten erve staende &
leggende inde Campersteeg … belent aende eene Sijde het rosemarijn steegje … achterstreckende
tegens de waterrottenthuijn ...”, 14-05-1692 zie: Nieuwe Molen- of Rozemarijnsteeg tussen beide
de Kampen, 16-05-1692: “een Camer metten erve, staende ende leggende in een gangh vande
waterrottenthuijn … aende andere Sijde de Waterrotten thuijn, streckende achter aende Camper
steegh ...”, 11-01-1692: “de Helfte van een huijs metten erve staende ende leggende in sekere poort
uijtcomende ind' achterCamp … ten zuijden de poort, achterstreckende aende watterrottenthuijn ...”,
23-11-1694: “Een Camer met den erve daerse op staet, staande & leggende inde oude molensteegh,
belent aande eene sijde de waterrotten thuijn ...”, 16-05-1696: “een huijs met den Erve, staende &
leggende tusschen beijde de Campen, in de molen ofte rosemarijnsteegh, met een uijtgang in de
achtercamp, belent ten noorden de waterrotten thuijn ...”, 17-09-1698: “een huijs metten erve,
staande ende leggende in de Campersteegh … achterstreckende aande Waterrottenthuijn ...”, 17-011699: “een Huijs met den Erve staande ende leggende in de achtercamp … achterstreckende aande
Waterrottenthuijn ...”, 16-05-1699: “een huijs met den erve, staande & leggende in de
rosemarijnsteegh … achterstreckende aen(de) waterrottentuyn ...”, 25-04-1703: “Een Huijs met den
erve, staande & leggende inde Campersteegh … ach= terstreckende aende Waterrottenthuijn ...”,
26-06-1706: “een huijs metten Erve, staende & leggende in de oude molen ofte rosemarijn steegh
… achterstreckende aende Waterrotten thuijn ...”, 22-03-1708: “een huijs metten Erve, staende &
leggende in de achterCamp … achterstrec= kende aende waterrottenthuijn ...”10-10-1714: “een
Camer met een erve staande en Leggende in een gangh uytComende inde water rotten thuijn … aan
de anderen Syde de water rotten thuijn, streckende agter aan de Camper steegh ...”, 11-01-1721:
“een huijs met den erve staande ende Leggende inde Campersteegh opde hoek vande
Rosemarynsteeg, werdende in twee parijen bewoond … agterstreckende aan de herberge de
Waterrotten tuijn ...”, 25-05-1723: “een huys ofte Camer met den Erve staande & Leggende inde
oude molen ofte Rosemarynsteegh belend aan de Ene syde de waterotten tuijn ...”, 27-05-1727:
“een huijs metten erve, Staende & Leggende inde Aghtercamp … aghterstreckende aen de
waterrotten thuijn ...”, “een huys metten erve, Staende & Leggende in de Aghtercamp ...ten Zuyden
de waterrottenthuijn ...”, 10-11-1730: “een huys metten erve, staende ende Leggende in de
Rosemarynsteeg … aghterstrekkende aende Water = rottenthuijn ...”, 19-02-1732: “een huys metten
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erve, Staende en Leggende in de Aghtercamp … aghterstreckende aende Waterrotten = thuyn ...”,
16-12-1749:”Een Huijs met den Erve van ouds genaamt de Water = =rotten Tuijn kunnende in drie
partijen bewoont werden, sijnde van ouds geweest een Herberg, staande ende leggende in de
Rosemarijnsteegh ofte oude Moolesteeg uijtkomende aan deser stads veste en campersteeg sijn vrije
uijtgang hebbende in de Agterkamp ...”, 28-12-1757: “N 5469 … een Huys met den erve staende en
leggende in de Rozemarijnsteeg die uijtkomt inde kampersteeg naest de waterrotten tuijn ...”, 0501-1760: “N 5507. … Nog een Huijs en erve in de Kampersteeg bij de Rosemarijnsteeg …
achterstrec= kende aen de water rotten tuijn ...”, 11-12-1766: “N 5502 .+ … een Huijs en erve,
Staande & gelegen in de Achterkamp ten zuijden de Water rottentuijn ...”, 11-12-1766: “N 5473.+
… een Huijs en erve Staande en gelegen in de Rosema= = rijnsteeg, uijtkomende in de Campersteeg
en aan de stads veste tusschen de kleijne Hout en Eentjes poorten … achterstreckende aan de
Waterrotten = = tuijn ...”, 28-01-1767: “N 5500 .+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen in
de Water rotten Tuijn die uijtkomt in de achterkamp ...”
Waterrottentuinpoort – Achterkamp 28-12-1757: “N. 5501 … Een Huijs met den erve staende
ende leggende in de Waterrotten tuijn poort … ten westen en(de) achter streckende aen het
Hoekhuijs in de achterkamp ...”
Poort van de Waterrottentuin – Achterkamp 31-07-1680: “een Huijs metten Erve staende &
leggende jnde achtercamp opde hoeck vande poort van Waterrotten tuijn ...”, 21-01-1711: “een huijs
metten erve, staende ende Leggende in de Achtercamp op de hoek vande Poort vande
waterrottentuijn ...”
Poort van de Waterrottentuin – Kampersteeg/Herenstraat 05-02-1678: “twee huijsen metten
erve staende ende leggende inde Campersteegh Belent het eene staende ende leggende de
heerestraet, ten suijden de poort vande waterrotten thuijn ...”
Waterrottentuin of Rottegat 04-05-1737: “Een huys metten Erve staende ende leggende inde
waeterrot(t)en tuijn of Rottegat … agterstrekkende aande schoolmeesters poort ...”
Waterrottentuinpoort – Achterkamp Ex
Waterrottentuinpoort – Achterkamp over de Lange Hofstraat 22-01-1767: “N 5501.+ … een
Huijs met den erve Staande en gelegen in de Water rotten tuijn poort, die uijtkomt in de achterkamp
over de Lange Hofstraat ...”
De Wenteltrap – Korte Zijlstraat 05-07-1684: “een Camer metten erve get: no: 1 staende &
leggende inde Corte Sijlstraet, inde wenteltrap … nog een Camer get: met de voorn no: 2 staende &
gelegen alsvoren ...”
Wenteltrapspoort – Korte Zijlstraat Ex
Wenteltrapspoort – Korte Zijlstraat 14-07-1706 zie: Cloribuspoort – Raaks
Gang genaamd de Wenteltrap/Wenteltrapspoort – Korte Zijlstraat (zie ook: PB) 28-04-1683:
“een Camer leggende in een gangh, genaemt de Wenteltrap, uijtcomende inde Corte Sijlstraet ...get:
met no: 8 ...”, “een Camer met den Erve staende & leggende in deselve gangh … getekent met no: 9
...”, “ een Camer met den Erve staende & leggende in deselve gangh … getekent met no: 10 ...”, 0202-1686: “een Camer metten erve staende ende leggende in een gangh genaemt de wenteltrap,
uijtcomende inde Corte Sijlstraet ...”, 29-04-1690: “een Camer leggende in een gangh, genaemt de
wenteltrap, uijtcomende inde Corte Sijlstraat ...”, 20-05-1690: “een Camer metten erve staende &
leggende in een gang genaemt de wenteltrap, uijtcomende inde Corte sijlstraat ...”, 19-12-1691:
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“Twee Camers metten erve staende ende leggende neffens den anderen inde Corte Sijlstraet inde
Wenteltraps poort ...”, 17-06-1695: “een Camer met den Erve, staande ende leggende in een gangh
genaemt de Wenteltrap, uijtcomende inde Corte zijlstraet ...”, 10-02-1696: “een Camer met den
erve, staande & leggende in een gangh, genaamt de Wenteltrap uijt= Comende inde Corte Sijlstraat
...”, 30-05-1704: “Een huijs metten erve, staende & leggende in de Sijlstraet … achterstreckende
aende wenteltrapspoort ...”, 25-11-1705: “een huijs met den Erve off een Camer leggende in een
gang sijnde de Wenteltrapspoort uijtcomende in de Corte Sijlstraet get no. 3 … “, 06-02-1706: “een
huijs metten Erve, staende ende leggende in de Sijlstraet, genaemt de 3 blauwe schoenen …
achterstreckende aen een Camer in de Wenteltraps poort uijtcomende in de Sijlstraet ...”, 14-071706 zie: Cloribuspoort – Raaks, 01-06-1719: “een huijs metten erve, staande & leggende in de
Corte sylstraet in de wenteltraps poort … “, 17-02-1728: “een Camer metten erve Staende &
Leggende in een gangh, genaemt de wenteltrap uytkomende in de Korte Zijlstraet ...”, 10-11-1728:
“een Huijs metten erve Staende en Leggende inde Wentel= trapspoort uijtcomende in de Corte
Zijlstraet ...”, 28-10-1730: “een huys metten erve, staende en de Leggende inde Wenteltrapspoort
uijtkomende in de Corte Zylstraet ...”, 13-10-1734: “een huys metten erve staande en leggende inde
Korte Zylstraat in de Wenteltrapspoort ...”, 25-06-1735: “een huys metten Erve Staende ende
leggende inde Corte sylstraet met twee Camers daer nevens boven de eygen gang of poort … en de
wentel traps poort ...”, “de helfte in twee Camers metten Erve … staende ende leggende in een
poort uytcomende inde Corte sylstraet … ten noorden de wenteltraps poort ...”, 21-09-1737: “een
Camer met den Erve staende ende leggende in een gang genaamt de wenteltrap uytkomende inde
Corte Zylstraet ...”, 01-09-1739: “Een huijs metten Erve, staande ende leggende in een gang
genaamt de wen teltrap uytkomende inde korte Sijlst= ...”, 01-05-1756: “B 242. … een Huijs en
erve, staende ende leggende aen de westzijde van de korte zijlstraet, belend ten zuijden de gemeene
gang, nu genaemd de wenteltrapspoort ...”, 17-06-1763: “B 246. … een Huijs en erve, Staande en
gelegen aan de Zuydzijde van de Zijlstraat, tusschen de korte Zylstraat en Bakkumsteeg, het derde
bewesten de korte Zylstraat … ach= =terstreckende aan de Huijzen van de Wenteltraps poort ...”,
30-11-1763: “B {240 + 241 + … Een Huys en Erve Werdende in Twee Parthijen bewoond, staande
en gelegen in de Wentels Traps Poort, uijtkomende in de Korte Zijl= straat ...”
Wenteltrapspoort – Korte Zijlstraat P&S: Wenteltraps= poort (Korte Zijlstraat) 19 Juli 1706 blz: 41-,
Wenteltraps- poort “ (Kt Zijlstraat) 1733- blz: 186Wester Bogaardstraat/Westertje/... zie: PB-Ov
Wester Bogaardstraat/Vlamingstraat – Gemene Gang 05-03-1699: “een huijs metten erve,
staande ende leggende opde Hoek vande west bogertstraet belent aende Eene sijde de vlamingstraet
… achterstreckende aen Een gemene gangh ...”
Wester Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort/op de Kleine Houtweg 23-03-1735: “...
staande en leggende in de Westercrommelaan uytko = mende op de Cleyne houtwegh ...”, 11-091737: “Twee derde Parten in een huys metten erve, gelegen inde Wester Crommelaan, buijten de
Cleynehoutpoort ...”, 07-12-1740: “Een Huys metten Erve met een Thuyntje daar agter … staande
& leggende buyten de Kleijne Houtpoort inde Wester CrommeLaan ...”
Westerlaan uitgang/uitkomende in de Noorderlaan/Noorder Krommelaan buiten de Kleine
Houtpoort/Kleine Houtweg 26-02-1681: “een huijs metten erve staende & gelegen jnde
Westerlaen uijtcomende jnde noorderlaen buijten de Cleijne Houtpoort ...”, 08-06-1684: “een huijs
metten erve staende & leggende inde westerlaen uijtcomende inde noorder Crommelaen buijten de
Cleijne houtpoort ...”, 11-05-1686: “een Huijs metten erve staende ende leggende buijten de Cleijne
Houtpoort … inde Westerlaen sijnen in & uijtgangh heeft doorde noorderlaen tot opde Cleijne
houtweg ...”, 28-07-1688: “Een Huijs metten erve staande ende leggende buijten de Cleijne
Houtpoort … inde westerlaan die sijn in & uijtgangh heeft doorde Noorderlaen tot opde Cleijne
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Houtwegh ...”, 08-05-1700: “een huijs metten erve, staande & leggende buijten de Cleijne houtpoort
… in de Westerlaen die synen in & uijtgangh Heeft doorde noorderlaen tot opde Cleijne Houtwegh
...”, 08-05-1734 (blz146vo-147): “een huys metten erve, staande en leggende buyten de Kleyne
houtpoort inde Westerlaan die syn in ende uytgang heeft door de noorder Crommelaan ...”
Westerlaan – Noorder Krommelaan P&S: Westerlaan “ in en uitgang (N Crommelaan) 1733 blz 146
– vo=
Westerstraat P&S: Westerstraat 9 Juni 1717 blz 117 –
Boeren- of Wielmakerssteeg – Scheepmakersdijk 19-05-1685: “een Huijs metten Erve staende
ende leggende opde Scheepmaeckersdijck … met een vrijen uijtgang tot inde boere off
wielmaeckerssteeg ...”, “een Huijs ofte Camer metten Erve staende & leggende inde boere ofte
wielemaeckerssteeg achter de voorsz huijsinge ...”
Wielemakerssteeg – Scheepmakersdijk P&S: Wielemakerssteeg (Scheepm dijk) 3 mrt 1586 pag 176
vo=
Wiel(e)makerssteeg – Spaarnwouderstraat 16-05-1684: “een huijs metten Erve staende ende
leggende inde sparwouder straet, met nogh een paerdestal daer achter aen staende inde wielemakers
steeg, hangende voort selve huijs uijt de fortuijn … “
Wiel(e)makerssteeg – Spaarnwouderstraat bij de Spaarnwouderpoort 15-04-1693: “een Huijs
metten erve, sijnde een vermaerde en neringrijke Herberge genaamt de fortuijn … gestaen &
gelegen inde Sparwouderstraat bij de sparwouderpoort … achterstreckende met de stalling aen het
glashuijs & aande wielemakers steegh ...”
Wielmakers- of Boerensteegje 02-05-1679 zie: Otter(s)steegje – Scheepmakersdijk
van der Wielshofje – Volderszijdgracht 11-07-1722: “Een huijs met den erve staande & Leggende
op de volders zijtgraft … achterstreckende aen vander wielshofje ...”
De Witte Druif 28-01-1640 zie: Grote Houtstraat – Gang
Gang van de Haan of Witte Halvemaanspoort 23-08-1721 zie: Wittepoort –
Spaarnwouderstraat
Gang van de Haan of Witte Helmontpoort 17-04-1726, 24-08-1765 zie: Wittepoort –
Spaarnwouderstraat
De Witte Hengst – Lange Margarethastraat – Poort 14-07-1762: “een Kamer met den erve
staande en gelegen in zekere Poort uijtkomende in de Lange Margariete straat, achter 't Huijs
genaamd de Witte Hengst ...”
Witte Herenpoort – Witte Herenstraat Ex
Witte Herensteeg (zie ook: Jan Otterspoort, Panaalspoort)
Witte Herensteeg/-straat (zie ook: PB)
Witte Herensteeg – Gang 25-05-1675: “een huijs metten erve staende & leggende jnde witte
Heeresteech in een gangh … “
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Witte Herensteeg vooraan – Gemene Gang 13-04-1697: “twee derde parten van een huijs met
den erve, staende & leggende voor aen in de Witte Heerensteeg … ten noorden de gemeene gangh
waerinne desen huijse twee uijtgangen heeft … nog ⅔ parten van een huijs met den erve, staande &
leggende in de voorsz gemeene gangh uijtcomende in de gemelte witte Heeresteegh … “
Witte Herensteeg – Gang of Poort 03-10-1744: “B 325 … Een Camer metten Erve staande &
leggende in seekere gang ofte poort uyt komende inde Witte Heeresteeg ...”
Witte Herensteeg – Poort 05-01-1760: “B 335 … Nog een Huijs en erve gelegen in de Witte Heere
steeg … achterstreckende aen zekere poort.”
Witte Herensteeg schuin over de Lutherse Kerk – Poort/Gemene Plaats 03-01-1756: “B. 325
… een Huijs met den erve staende & leggende in de Witte Heere steeg, schuijn over de Lutersche
Kerk, belent ten zuijden zekere poort ...”, 07-02-1766: “B 325. … een Huijs met den erve Staande
en gelegen in de Witte Heere steeg, schuijn over de Lutersche Kerk, belend ten Zuijen zekere Poort
waar in dit Huijs een gemeene uijt = =gang heeft, achterstreckende aan de gemeene Plaats ...”
Witte Herensteeg – Poort of Gang 12-06-1760: “B 385 B 391. … een Huijs en erve staende en
gelegen aen de westzijde van de Kraeijenhorstergraft … Huijzinge in tween bewoond werdende met
de poorte of gang daer bezijden staende in de Witte Heere steeg … Nog een Huijs en erve staende
en gelegen aen de zuijdzijde van de Lange Magdaleene straat schuijn over de korte …
achterstreckende aen 't voorgaende perceel ...”
Witte Herensteeg – Poort of Gang 27-04-1697 zie: Kraaienhorstergracht – Gang of Poort
Witte Leliesteeg/-straat (zie ook: Schoutentuin, Slikhofje)
Witte Leliesteeg (zie ook: PB)
Witte Leliesteeg – Gemene Gang 24-12-1727: “een Camer met sijn erve met een kleyn Camertie
daer annex, staende en Leggen(de) inde witte Lelijstraet in een gemeeene gangh met nogh een
kleijn thuijntie hebbende mede ten westen een vrije uytgang in de witte Lelij= straet als ook
hebbende alle drie een vrije uijt= gang ten oosten in de molesteeg ...”
Molensteeg/-straat/Witte Leliestraat – Gemene Gang/Gang 11-04-1713: “een Huys ofte twee
camers metten erve staende & leggende tusschen de moolestraet ende de witte Lelye straet sijn
uijtgangh hebbende door de gemene gangh inde Witte Lelij straet ende door een andere gangh inde
gemelte moolee steegh ...”
Molenstraat en Witte Leliestraat – Gang/Gemene Gang 17-08-1697: “2 Camers met haar Erven
& een erffje daer buijten … staende & leggende tusschen de molestraet & de witte leliesteeg Haar
uijtgang Hebbende door de gemeene gang in de witte lelie straet & door een andere gangh in de
molestraet ...”
Molensteeg en Witte Leliestraat – Poort 22-06-1697: “Het voorsz Comptoirtje, uijtcomende in de
molensteeg & in de witte lelie straet … achter streckende aen sekere poort … “
Witte Leliestraat – Gemene Gang 29-01-1756: “J. 4637. … een Tuyntje … staende en leggende in
de Witte Lelie straet … ten zuijden een gemeene gang ...”
Witte Leliestraat – Hofje 27-09-1704: “twee Camerties onder een dack staende ende leggende in
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de Witte Lelie straet … achterstreckende aen t hofge ...”
Witte Lelie- of Slijkstraat 19-07-1730, 27-11-1733 zie: Witwerkerspoort – Burgwal
Wittepoort zie: PB
Wittepoort – Frankestraat 06-01-1725: “een huys metten erve, staande & leggende in de
frankest(raat) in de witte poort ...”
Witte Poort 20-05-1713 zie: Franeker – Klein Heiligland
Witte poort zie: w.i. (259)
Wittepoort 11-04-1743 zie: Moormanspoort – Raamstraat
Wittepoort – (Lange) Raamstraat (zie ook: PB) 11-04-1743: “T 2509 … Een Huys metten Erve
staande & leggende inden Raamstraat by de vyfhoek op de hoek van de W(itte) poort … agter
streckende met een vrye uytgang in (de) moormanspoort, en welke voorsz gang eygen … blyven sal
aan desen huysen des dat den Coper sal moeten gedoogen de vyf uytgangen en waterlosingen ...”,
16-12-1757: “T 2509. ...een Huijs met den erve staende en de leggende in de lange Raemstraet bij
de 5hoek, op de hoek van de Witte poort … achter streckende met een vrijen uijtgang in de
moormanspoort ...”
Wittepoort – Lange Raamstraat P&S: Wittepoort (L Raamstraat) tegenwoordig No 29 – a – c Raam str witte poort zie: w.i.
Wittepoort – Spaarnwouderstraat Ex
Gang van de Haan of Halvemaans- of Wittepoort – Spaarnwouderstraat 10-11-1716: “een
huijs met den erve staen: de ende leggende in de Sparwouderstraet in de gang vande Haen ofte
Halve maans ofte witte poort [Sparwouderst inde witte poort] ...” (F)
Wittepoort – Spaarnwouderstraat (zie ook: PB) 29-04-1676: “de helfte van twee huijsen metten
erve ende de helfte van een bleeckerije, staende & leggende Jnde witte poort uijtcomende Jnde
spaerwouderstraet … achterstreckende … & de hanepoort ...”, 31-05-1684: “een huijs metten erve
& een bleeckvelt … staende & leggende inde wittepoort uijtcomende inde sparwouderstraet … …
achter streckende … & de hanepoort ...”, 21-02-1685: “een halff huijs metten Erve staende &
leggende inde spar= wouderstraet opde hoeck vande witte poort Het welcke in drie partijen wert
be= woont ...”, 19-04-1685: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde Sparwou= derstraet
daerde buijs uijthangt, belent aende eene sijde de Witte poort ...”, 28-10-1693: “een huysje metten
erve met een loots & bleeckie staende ende Leggende jnde Witte poort uytcomende jnde
Spaerwouderstraet ...”, 15-05-1694: “een Huijs met den erve, staende & leggende inde Spar=
wouderstraet op de Hoek vande witte poort ...”, 04-06-1695: “een Huijs met den erve beneffens
twee Camers daer aen behorende, die ijder in 't bijsonder bewoond werden, staende ende leggende
in de Sparwouderstraet op de Hoek vande Witte poort ...”, 28-12-1697: “een huijs metten erve en
een bleekveld voorde deur … staande & leggende inde witte poort uijtcomende in de
Sparwouderstraet ...”, 11-06-1698: “een Gedeelte van een thuijn … leggen(de) in de Witte poort,
uijtcomende inde Spar wouderstraet hebbende oock een uijtgang door sekere gangh tot in de
molensteegh ...”, 11-07-1708: “een Huijs metten erve en een Loots met een bleeckje staende &
leggende inde Witte poort uijtcomende inde Sparwouder straet ...”, 01-04-1717: “een Huijs met den
erve, staande ende leggende in de Sparwouderst in de witte poort … “, 04-06-1717: “een Huys met
358

den erve staande & Leggende in de sparwouder straet aan de Zuijd sijde … ten Westen de Witte
poort ...”, 23-08-1721: “een huys met den Erve staande ende Leggende in de Sparwouderstraat in de
witte poort get No: 17. uijtkomende inde witte poort voornt ende inde gangh van de (h)aen off witte
halvemaands poort ...” (F), “een huijs met den erven Staande ende Leggende alsvooren inde
sparwouderstraat in de witte poort get: No: 19 uytkomende in de witte poort voornt en inde gangh
vande haen off witte halve maans poort ...” (F), 29-04-1723: “een Thuijn … Leggende inde Witte
poort uytComende inde Sparwouder straet Hebbende oock een uytgangh door seeckere gangh tot
inde moolesteegh ...”, 17-04-1726: “Een Huijs met den erve, staande ende leggende inde witte poort
uijtcomende in de Sparwouderstraet, & in de gangh vande Haen, ofte de witte Helmontpoort ...” (F),
11-05-1726: “”Een Huijs metten erve staande Ende leggende in de Sparwouderstraet in de witte
poort en in de gang vande Haan ofte Witte Halve maanspoort … “ (F), 06-05-1729: “een huys
metten Erve staande & leggende in de Witte Lelye straat of slyksteeg … agterstreckende aen de
Witte Poort ...”, 06-08-1740: “Een Huys metten Erve Staande & leggende in de Wittepoort uytkoo
mende inde sparwouder straat … agter= streckende aen de Haanepoort ...”, 12-06-1743: “J 4624 …
Een huys metten Erve staande & leggende inde sparwouderstraat inde Wit(te) poort ...”, 07-071762: “J 4629 … Een Huys en Erve inde Sparwouderstraet op de hoek vande Witte poort die aan de
Noordszyde belent is met Twee Ka= mers daer aan behoorende die apart bewoond werden ...”, “Een
Thuyn … staande en geleegen inde Wittepoort uytkomende inde sparwouderstraat hebbende een
uytgang door zeekere gang tot in de Moolesteeg ...”, 24-08-1765: “J 4625 + … een Huijs met den
erve Staande en gelegen in de Witte Poort, uijtkomende in de Sparwouderstraat en in de gang van
de Haan ofte de Witte Helmontpoort ...”, 30-10-1765: “J 4629. … een Huijs en erve Staande en
gelegen in de Sparwouderstraat op de hoek van de Witte poort die aan de Noordzyde belend is met
twee kamers daar aan behorende ...”
Wittepoort – Spaarnwouderstraat P&S: Wittepoort “ Spaarnwouderstraat 1721- blz: 78 –
Wittepoort – Plein buiten de Grote Houtpoort/Wagenmakerslaan (zie ook: PB) 04-11-1690:
“een huijs metten erve staande ende leggende buijten de grote houtpoort op het pleijn gensaemt de
roskam … ten westen de heere wegh … nogh een huijs metten erve staende & leggende achter Het
voorsz Stal inde witte poort uijtcomende op 't voorn pleijn … ten suijden de voorn witte poort ...”,
10-07-1717: “een schuijr synde vrij Eijgen gront staende ende Leggende buijten de grote hout
poort opt pleijn … aen d'andre sijde de witte poort ...”, 18-12-1725: “een schuur metten erve
staande & leggende op 't Pleijn, buijten de grote houtpoort, op de hoek van de witte Poort ...”, 1503-1726: “Een Huijs met de erve staande & leggende in de witte poort buyten de grote houtpoort
get: no 5 … achterstreckende aen(de) wagema kers Laan ...”, 16-03-1726: “een Huijs metten erve,
staande & leggende in de witte poort buijten de grote houtpoort getekent met no. 2 ...”, 27-04-1726:
“een Huijs metten erve en een Camer daer achter, staande & leggende op het pleyn buijten de
groote Houtpoort belent ten noorden de witte poort ...”, 17-05-1726: “een Camer Metten Erve
Staende ende Leggende buyten de Groote houtpoort inde wittepoort aande noordsyde getekent No:
3 … Streckende aande huysen inde wagemaekers Laan ...”, “een Camer metten Erve Staende ende
leggende als vooren get: No 4. naast het voorsz perceel ...”, 28-05-1726: “een huijs metten Erve
Staande & Leg gende inde Wittepoort buyten de Groote hout poort getekent met No: 1. belent aande
eene Zijde de huysinge genaemt het Swarte paert … “, 23-12-1727: “een Camer metten erve,
Staende & leggende buyten de groote houtpoort in de witte poort … aghterstreckende aende huysen
inde wagemakerslaen ...”, 23-06-1729: “een Huys metten erve genaemt het swarte Paart met een
Camer daer aghter, Staende en Leggende op het Pleyn buijten de Groote houtpoort belent ten
noorden de witte poort ...”, 06-09-1730: “Een huys metten erve, Staende & leggende in de Witte
poort uytkomende op't Pleyn buyten de grote hout poort, belent ten oosten tegen de wagemakers
laen ...”, 14-09-1730: “een huys metten erve, Staende & leggende buyten de Grote houtpoort op 't
pleyn op de hoek van de Witte poort ...”, 31-10-1730: een huys metten erve, staende ende Leggende
op het pleijn buyten de Grote houtpoort in de Wittepoort … aghter = Streckende aende Thuynen in
de wagemakerslaen ...”, 12-01-1732: “Een Huys metten Erve staande & Leggende in de Wittepoort
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buyten de Groote Houtpoort … belent aan d eene Zyde de Huysinge genaamt het Swarte paart ...”,
10-06-1732: “een Camer metten erve, staende ende Leggende buyten de Grote houtpoort in de
Witte Poort getekent no. 4 ...”, 04-04-1733: een huys metten erve, Staende ende Leggende inde
Witte poort, buijten de Grote hout = poort, getekend met no. 2. ...”, 15-09-1733: “een huys metten
erve staende ende Leggende op het Pleyn buyten de Groote houtpoort inde Wittepoort …
agterstrekkende aende Thuynen inde Wagemakerslaen ...”, 21-08-1737: “Een huys metten Erve
staende ende leggende inde Witte poort buyten de Groote houtpoort ...”, 12-02-1739: “... leggende
inde Witte poort uytkomende aan het pleyn buyten de Groote houtpoort ...”, 26-11-1739: “Een huijs
off Camer met den Erve staande & Leggende buijten de groote Hout poort in de Witte poort
getekent met No: 4 ...”, 13-07-1740: “Een Huys metten erve staande en leggende inde wittepoort
uytkomende aent pleyn buyten de Groote Houtpoort … ten noorden de Gemee ne poort ...”, 17-071743: “Een Huys metten Erve genaamt het swarte Paart met een Camer daar agter staande &
leggende opt pleyn buy ten de Groote Houtpoort belent ten noorden de Wittepoort ...”, 01-08-1744:
“sadet 6986 7519 7520 7526 7527... Thuyn genaamt Voorbaan … leggende voor aen de Baan,
buyten de Groote Hout poort … hebbende verscheyde uytgangen zoo opde Baan, als in de
Wittepoort en WagemakersLaan ...”, 24-05-1755: “Waer: 7012. 7015. 7016. … een Huijs en erve
zynde een Herberg daer de Kolfbaen vande Haen uijtsteekt, staende en leggende aen de oost=
=zijde van 't Pleijn buijten de groote houtpoort, tusschen de Wagemakers laen en Witte poort, in
ieder van welk dit huijs een vrije uijtgang heeft ...”, 06-04-1758: “een Huijs met den erve genaemt 't
swarte paard met een kamer daer agter staande en leggende op 't Pleijn buijten de groote houtpoort,
belend ten noorden de wittepoort ...”, 04-12-1759: “Waer 7012. 7015. 7016. … de helft in een Huijs
en erve zijnde een Herberg daar de Kolfbaan van de Haan uijt = = steekt, staende en leggende aen
de oostzijde van 't Pleijn buijten de groote houtpoort, tusschen de Wagemakers Laen en Witte poort
in ieder van welken dit huijs een vrije uijt = = gang heeft ...”, 31-10-1764: “Waer 7012 + 7015 +
7016 + … een Huijs en erve, genaamd de Haan, waar in de Tapneeringe word gedaan, Staande en
gelegen aan de Oostzijde van 't Pleijn buijten de Groote Houtpoort … en de Wagemakers Laan,
waar in dit Huijs een vrije uijtgang heeft, ten Zuyden … en de Witte Poort waar in dit Huijs mede
een uijtgang heeft ...”, “Waer 7013+ … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan de Oostzijde
van het Pleijn buijten de Groote Houtpoort … ten zuijden … en de Witte Poort waar in dit Huijs een
uijtgang heeft … “
Wittepoort buiten de Grote Houtpoort P&S: “Wittepoort “ buiten de Gr Hout poort –
Transportregister [doorgehaald: 15 Maart 1726] 6 april 1758.
Witte- of Leliepoort – Spaarnwouderstraat 01-06-1677: “een speelthuyn uijtcomende jnde witte
ofte Lelije poort Jnde spaerwouder straet geteeckent met no: 4 hebbende twee vrije uytgangen jnde
molenstege ende inde slicksteegh … ten suyden seeckere gangh & andre camers ten westen de
huijsinge uytcomende Jnde slicksteegh ende ten noorden de huijsinge Jnde witte ofte Lelije poort
uytcomende Jnde spaerwouderstraet … Jtem noch seecker camertie uytcomende door seeckere
gangh Jnde molesteegh geteeckent met no: 5 ...”
Witte- of Slagregenspoort – Frankestraat – Gemene Gang 18-01-1681: “een huijs metten Erve
met een somer Huijs recht tegen over staende & leggende jnde franckestraet Jnde witte ofte
slagregens poort … ten suijden de gemeene gang ...” (F)
Witwerkerspoort – Burgwal Ex
Witwerkerspoort – Burgwal/Nieuwesteeg/Witte Lelie- of Slijkstraat (-Gang) (zie ook: PB) 0901-1700: “een mouterije met sijn Woonhuijs staende ende leggende opde burgwal nevens de
Witwerkers poort … ten noorden een gangh, ten oosten de Huijsinge vande voorsz poort ...”, 17-011703: “een Huijs metten erve staande ende leggende inde witwerckers poort uijtcomende opde
burgwal ...”, 14-05-1715: “twee Huijssen metten Erve staende ende Leggende naest den andere op
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de burghwal inde wit werckers poort ...”, “een Huijs metten Erve staende & Leggende op de
burghwal inde Witwerckers poort ...”, “een Huijs metten Erve staende & Leggende opde burghwal
inde witwerckers poort ...”, 01-06-1718: “Een Huijs metten erve staande & leggende opde Burgwal
in de witwer: kerspoort ...”, 03-02-1719: “”Twee Huijsen metten erve staande ende leggende
neffens den anderen opde burgwal aende oostsijde, waer van 't eene staet opde suijthoek vande
witwerkerspoort, met vier Camers daer achter in deselve witwer= kerspoort ...”, 20-05-1719: “een
huijs met den erve, staande & leggende aen deser Stads Vesten, tusschen de Schalkwijkerpoort & de
nieuwe steeg, get no: 7 … achterstreckende aen(de) huijsen in de Witwerkers poort ...”, “ … get: no:
8 … achterstreckende aen(de) witwerkers poort ...”, “... get no. 9 … ten suijden 't antonis Hofje,
achterstreckende aende Witwerkers poort ...”, 01-12-1723: “Een huijsje metten Erve, staande &
leggen de in sekere gangh uytcomende aende oostsyde vande Burgwal … achterstreckende aande
witwerkers poort ...”, 25-04-1727: “een Huys metten erve staende ende Leggende op de plaets in de
witwerkers poort getekent no. 4. ...”, 29-04-1727: “een huys met den erve, staende ende Leggende
aende oostzijde vande Burgwal getekent met no. 1. hebbende een vrye uijtgang inde witwerkers
poort ...”, 10-05-1727: “een huys metten erve Staende & leggende aendeser stadts veste bij de
Schalk= wijkerpoort get. no. 10. belent ten oosten de witwerkers poort ...”, “vier huijsen met hare
erven Staende & leggende nevens en aen den anderen in een gemeene poort uytcomende aen deser
stadts veste bij de Schalkwijkerpoort, get. Met nos. 5. 6. 7. en 8 … aghterstreckende aen de
witwerkers poort ...”, 05-06-1727: “twee Camers metten erve werdende in twee partijen bewoont
staende & Leggende in de witwer= kers poort getekent no. 5 en 6. belent ten noorden de plaets inde
witwerkers poort ...”, “een Stallinge met den erve get. no. 3. staende & leggende inde witwerkers
poort ...”, 16-06-1730: “een Stallinge metten erve, staende ende Leggende inde Witwerkerspoort
...”, 17-06-1730: “een huys metten erve, Staende & Leggende in de Nieuwe Steeg uytkomende opde
burgwal … aghter= Streckende tegen de huysen inde Witwerkers poort ...”, 19-07-1730: “een huys
metten erve, Staende ende Leggende inde Witte Lelij – of slijkstraet … aghterStreckende aende
Witwerkers – poort ...”, 05-02-1733: “Een Camer metten Erve staande & leggende aan deser stads
vesten tussen de Schalkwykerpoort & nieuwesteegh voor desen getekT met No 9 …
agterstreckende aen de Huysen in de Witwerkerspoort ...”, 06-05-1733: “twee Camers metten erve
werdende in twee partyen bewoont, Staende ende Leggende in de Witwer= kerspoort get : No. 5. en
6. belent ten noorden de plaets inde Witwerkerspoort ...”, 27-11-1733: “een huys metten erve
Staande en leggende inde Witte Lely ofte Slijkstraat … agterstrekkende aan de Witwerkers= poort
...”, 01-04-1735: “een Schuur metten erve, Staande en Leggende in de witwerkerspoort uytkomende
opde Burgwal ...”, 10-09-1735: “Een huijs metten Erve staende ende leggende aande vest by de
Schalkwykerpoort get no 5: … ten oosten de witwerkerspoort agterstrec= kende aant Anthonijs
gasthuys ...”, 01-02-1737: “Een huijs met den Erve staende ende leggende inde witwerkers= poort
uytkomende opde Burgwal … agterstrekkende aande huij= singe inde nieuwesteeg ...”, “Een huys
metten Erve staende ende leggende als voren inde witwerkers-poort ...”, “Een huys metten Erve
staende ende leggende als voren naast het voorgemelde perceel ...”, 06-08-1740: “Een Huys metten
Erve Staande ende leggende inde Nieuwesteeg uytkomende opde Burgwal … agterstreckende aen
de Witwerkerspoort ...”, 31-12-1740: “Een Camer metten Erve staande ende leg gende aan deser
stads veste tussen de schalkwyker poort & nieuwesteeg voor desen geteekt met No 9 … ten Zuyden
t Anthonyshoffje agterstreckende aen de Huysen in de Witwerkerspoort ...”, 25-01-1744: “J 4843 …
Een Huys metten Erve staande & Leg gende inde Witwerkerspoort uytkomende op de Burg wal …
agterstreckende aen de huyse van de Nieu= westeeg ...”, 03-09-1755: “J 4844. … een Huijs met den
erve, werdende in vier partijen bewoond, staende en leggende in de Witwerkerspoort, uijtkomende
op de Burgwal … achterstreckende aen de Nieuwe steeg ...”, 07-06-1760 J 4830 … een Huijs en
erve staende en gelegen inde Nieuwesteeg uijtkomende op de Burgwal … achterstreckende aen de
witwerkerspoort ...”, 29-01-1762: “J 4840 … een Huijs met den erve gelegen aan de Noordzijde van
de Witwerkerspoort, uijtkomende aan de Oost zijde van de Burgwal, tusschen de Anthonystraat en
Nieuwe = =steeg, getekend No: 7 … Nog een Huijs met den erve staande en gelegen mede aen de
Noordzijde vande Witwerkers poort, getekend No: 8 ...”, “een Huijs met den erve staande en
gelegen in de Wit = = werkers poort, uytkomende op de Burgwal ...”, “een Huijs met den erve
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staande en gelegen in de Witwerkerspoort, uijtkomende op de Burgwal ...”, 03-02-1763: “J 4901 …
een Huijs of Kamer en erve staande en gelegen aan dezer stads vesten tusschen de Nieuwe steeg en
schalkwijkerpoort … ach= =terstrekkende aan de Huijzen in de Witwerkers poort ...”, 10-09-1763:
“J 4846 + … een Huijs en erve Staande en gelegen in de Witwerkerspoort, uijtkomende aan de
oostzijde van de Burgwal tusschen de Nieuwesteeg en Antonystraat, springende met een Kamer
onder de Zolder van zeker Pakhuijs, waar aan het zelve achter streckende is ...”, 02-03-1765: “J:
4899: … Twee Huijzen en Erven staande en geleegen naast den anderen aan dezer Stads Vesten bij
of beoosten de Schalkwijker poort … agterstrekkende aan de ledige Erven van de witwerkerspoort
...”, 13-08-1765: “J 4831 … een Huijs met den erve staande en gelegen in de Nieuwe steeg,
uijtkomende op de Burgwal … achter= = streckende aan de Witwerkers poort ...”, 31-10-1766: “J
4865.+ … een Huijs met den erve Staande & gelegen aan de zuijdzijde van de Witwerkers poort,
uijtkomende op de Burgwal, belend ten oosten de gemeene Plaats … “, 23-11-1735, 22-12-1735,
21-12-1751, 05-10-1763 zie: Grutterspoort – Burgwal
Witwerkerspoort – Burgwal Oz – Poort 26-05-1762: “J 4839 No: 2 … een Huijs en erve dat in
twee partijen bewoond word, staande en gelegen aan de oostzijde van de Burgwal op de hoek van
de Witwerkers poort … aan de Noordzijde zekere poort, achterstreeckende aan de Mouterij van de
Orange boom ...”
Witwerkerspoort – Burgwal P&S: Witwerkerspoort (Burgwal)
Het Wollen Laken – Gierstraat – Gangetje 25-07-1685: “een huijs metten erve staende ende
leggende inde gierstraet achter Het wolle laken in seker gangetje ...”
Wijde Appelaarsteeg (zie ook: PB)
Wijde Appelaarsteeg – Gang 29-01-1681: “een Camer metten Erve staende & leggende jnde
Wijde appelaersteeg jnde gang van Bartholomeus van Eeckhout ...”
Wijde Appelaarsteeg – Gang of Poort 02-05-1726: “een Huijs metten erve, staande & leggende in
de Lange bagijnestraet, aende oostsijde … met een vrijen uijtgang tot in de wijde appelaersteegh …
onder Houde van dese gang ofte poorte ...”
Wijde Appelaarsteeg – Gang/Gemene Gang 18-05-1697: “een huijs met den erve staende &
leggende inde Wijde appelaersteeg in sekere gang achter no: 1 van outs genaamt, door welcke gang
desen huijse sijnen uijtgang & eene vrijen bruijkwaer Heeft … belent ten westen aande gemene
gang ...”
Wijde Appelaarsteeg Zz – Poort 15-05-1755: “D 1225. … een Huijs met den erve staende ende
leggende aen de zuijdzijde van de wijde Appelaer= =steeg … ten westen zekere poort ...”
Wijdegang – Korte Zijlstraat 23-09-1711: “een huijs met den erve, staende & leggende opde
Raax aende noordsijde … achterstreckende aende Wijde gang uijtcomende in de Corte Sijlstraet
...”, 14-05-1720: “een huys met den erve staande & Leggende op de Raax aan de noordzyde …
achterstrekkende aan de Wydegangh uytcomende in de Corte sylstraat ...”
Wijdegang – Raaks Nz 30-05-1736: “een huys metten erve, Staande en leggende op de Raax aan
de noord syde werdende in twee partyen bewoont … aghterstrekkende aan de Wijde Gangh ...”
Wijde – of Bredegang – Raaks Nz tussen de Korte Zijlstraat en Bakkumsteeg 24-10-1760: “B
216. … een Huijs en erve werdende in twee partijen bewoond, staende en gelegen aen de
Noordzijde van de Raaks, tusschen de korte Zijlstraet en Bakkum steeg … met het hoekhuijs van de
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wijde of breede gang … achterstreckende en uijtkomende in de wijde of Breede gang ...”
Wijde- of Breegang – Raaks tussen Korte Zijlstraat en Bakkumsteeg zie: PB
Wijde Geldelozepad zie ook: PB-Ov
Wijde Geldelozepad of Molenlaan/Mercuurslaan even buiten de Grote Houtpoort 11-01-1727:
“ … in het wyde geldeloose pad, ofte molen Laen, even buyten de groote hout poort … en
uytkomende inde mercuurs laen ...”
Wijde Plaats – Noorder Schoolsteeg 09-03-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende
inde noorder Schoolsteegh opde wijde plaets get: no: 1 belent ten westen de herberg vande
Rhijnstroom … achterstreckende aent St: barberengasthuijs ...”, 25-05-1729: “een huys metten erve,
Staende & leggende in de noorder Schoolsteeg, opde wijde plaets ...”
Wijdeplaats – Schoolsteeg zie: PB
Wijdeplaats – Volderszijdgracht 11-12-1727: “een huys met den Erve staende ende Leggende op
de volders Zytgragt … agterstreckende aen de wyde plaets ...”, 23-04-1739: “Een huys met ten Erve
staande ende leggende op de volders Zytgragt … agter strekkende aande wyde plaets ...”, 11-011741: “W 3009 Een Huys met ten Erve staande en leggende op de volderszydgragt …
agterstreckende aan de weydeplaats ...”
Wijdepoort – Bakenessergracht zie: PB
Wijdepoort – Bakenessergracht O (blz 126): Wijdepoort aan de Bakenessergracht 4) Tusschen de
Zaksteeg en Koksteeg. Wordt ook wel Merode- en Marodepoort genoemd.
Wije Poort (Bakenessergracht) zie: w.i.
Wijde- of Olifantssteeg – Achter- of Dijkstraat 03-06-1702: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de achter ofte dijkstraet tegens over de wijde ofte oliphants steegh van outs genaamt
rottedam, sijnde voor desen geweest een bierhuijs vande gewesene brouwerije vande oliphant,
beneffens een stallingh, staande in de blekersgangh … met de huijsinge van(de) oliphants thuijn ...”
(F)
Wijngaardshofje – Kleine Houtstraat schuin over de Hofstraat – Poort 14-05-1732: “Een Huys
of Camer metten Erve Staande en leggende inde Kleyne Houtstraat in seekere poort schuyn over de
Hofstraat … ten oosten het Wyngaartshoffje ...”
Wijzerspoort – Stadsvest tussen de Grote Hout- en Raampoorten/tussen de Raam- en
Annastraten (zie ook: PB) 31-12-1727: “een huys metten erve Staende & Leggende aen deser
stadts veste digt bij de groote hout poort belent ten westen de weyserpoort ...”, 19-04-1730: “een
huys metten erve Staende ende Leggende aen deser Stadts vesten, belent ten Westen de weyser=
poort ...”, 08-10-1732: “een Huys metten erve, Staende en Leggende aen deser Stadts veste,
tusschen de Grote hout en Raempoorten, by de Wijserspoort ...”, 08-02-1738: “Een huys metten
Erve staende en Leggende aan deser Stads veste tussen de Groote hout en Raampoor= ten by de
wyserspoort ...”, 21-07-1742: “T 2403 … Een Huys metten Erve staande ende leggende aan deser
stads Vesten tussen de Groote Hout – en Raampoorten by de Wyserspoort ...”, 09-05-1750: “T.
2405. … Een Huijs met den Erve, staande & leggende Aan de vest tusschen de Annastraat en
Raamstraat belent ten oosten de Wijserspoort ...”, 24-03-1753: “T 2421 … Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de Tuijnstraat of Pope lingsgat … agterstreckende aan de gang of wijzers
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poort, uijtkomende aan dezer stads veste ...”, 25-06-1756: “T 2407. … een Huijs met den erve
staende ende leggende aen dezer stads veste bij de Nieuwe waterpoort, belend ten westen de
wijzerspoort ...”, 08-02-1765: “T 2407 .+ … een Huijs met den erve Staande ende gelegen aan
dezer stads Veste bij de Nieuwe Waterpoort tusschen de St. Anna = = straat en Raamstraat belend
ten westen de Wijzers poort ...”, 19-02-1765: “T. 2421. … een Huijs en Erve Staande en geleegen in
de Thuijnstraat of Popelingsgat … agter = =strekkende aan de gang of wijzers Poort, uijtkomende
aan dezer stads veste ...”, 10-04-1767 zie: Nieuwe Waterpoort – Stadsvest tussen de Annastraat
en Raamstraat
Vest de wysers poort zie: w.i.
IJsbrant Branderspoortje – Burgwal 18-07-1682: “een Camer staende & leggende opde Burgwal
in't ijsbrant bran= derspoortie … Aende eene sijde Jan Prs= potte backer [burgwal in Een poortie]
...”
Ysbrand Burgersgang/IJsbrand Burgersgang – Burgwal [19-08-1699]: “twee camers metten
Erve staande en leggende inde Ysbrand bur gers gang uijtcomende opde burgwal [IJsbrand
burgersgang] waar van de eene apart verhuijrt werd en d' andere gebruijkt tot een werckhuijs van
een pottebackerije ...” (F)
Ysbrand Burgersgang – Burgwal/Witte Leliestraat 05-02-1734: “een huys metten erve, staande
en Leggende in de Ysbrand Burgers Gangh, uytkomende op de Burgwal … aghter = Strekkende aan
de huysen van de witte Leliestraat ...”
IJsbrant Burgerspoort – Burgwal 03-07-1683: “een Camer gelegen opde burgwal inde ijsbrant
burgers poort ...”
IJsbrand Burgersteeg/ Ysbrant(s) Burgersteegje anders genaamd het Hellegat – Burgwal 2205-1694: “een Huijs met den Erve, staende & leggende in Het ysbrants burgersteegje, anders
genaamt Het Hellegat, uijtcomende opde burgwal [ysbrants burgers steegje] … met een vrijen
uijtgangh doorde voorsz ijsbrand burgersteeg tot opde burgwal toe ...”(F)
Het IJzeren Hek – 't Sant of 't Markveld 06-05-1684: een Huijs metten Erve staende ende
leggende op 't best van't sant ofte Marckvelt … met een uijtgang tot in de smeestraet van outs
Genaemt het ijsere Heck … “
Zachariaspoort – Lange Bogaardstraat (zie ook: PB) 28-12-1740: “T 2597 Een Huys metten
Erve staande ende leggende in de Zacharias poort uytkomende in de Lange Boogaartstraat …
agterstreckende aande Huysen van de vlamingstraat ...”, T 2597 … een Huijs en erve staende ende
leggende in de Zachariaspoort, uijtkomende aen de westzijde van de Lange Bogaerdstraet tusschen
het wester Bogaertstraetje en de Trappenierstraet ...”, 26-04-1759: “T 2593. … een Huijs en erve
gelegen aen de Noordzijde van de Trappenierstraet tusschen de Bogaard en vlamingstraten …
achterstreckende aen de Zacharias= =poort die uijtkomt in de lange Bogaerdstraet ...”
Zade(l)makerspoort 09-05-1722: “Een huys met den Erve staande & Leggende inde Zade
maeckers Poort [Sadelmakerspoort] , belend ten westen de regenten vant dolhuijs, ten oosten de
regenten vant arme kinderhuijs ...”
Zadelmakerssteeg – Kruisstraat/Lange Margarethastraat (zie ook: PB) 01-02-1731: “een huys
metten erve, Staende & Leggende in de Lange mar = grietestraet over de Zadelmakers Steegh ...”,
21-11-1749: “C 696 … Een Huijs met den Erve staande ende leggende in de sadelmakerssteeg,
uijtkomende in de Kruijsstraat ...”, 09-12-1758: “B 600 . … een Huys en erve met een Tuijn daer
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achter, staende en leggende aen de west = = zijde van de Lange Margareta straet, schuijn over de
Zadel = =makersteeg ...”, 26-02-1760: “B 602. … een Huijs met den erve staande en gelegen in de
Lange Margariete straat schuijn over de Zadelmaker steeg ...”, 16-04-1760: “B 600 … een Huijs en
erve met een Tuyn daer achter staende en gekegen aen de west zijde van de lange Margariete straat,
schuijn over de Zadelmaker steeg ...”, 23-06-1763: “B 600 + … een Huys en erve en een Tuyn daar
agter, Staande en gelegen in de Lange Marga = =riete Straat, Schuijn over de Zadelmakersteeg ...”
De Zak 16-06-1696 zie: Cavelotesteeg
De Zak – Cornelissteeg 12-03-1698: “een huijs metten erve, staande ende leggende inde Cornelis
steegh over de Sack … ten oosten een gangh ...”, 12-05-1716: “Een huys met den erve Staende &
leggende in de Cornelissteegh inde Sack ...”, 25-11-1735: “Een huys metten Erve staende ende
leggende inde Cornelesteeg inde Sak … ten Zuyden t mennonite weeshuys ...”
De Zak of Graaf Willemsteeg – Cornelissteeg 14-05-1681: “een huijs metten Erve genaemt out
Brussel met een Huijsje daer bij staende jnde Sack off graeff willem steegh Het huijs out brussel
staende jnde Cornelissteegh … “, 02-09-1682: “Een huijs metten Erve gelegen Jnde sack ofte
Graeffwillemnsteegh uijtcomende inde Corns steegh ...”, 04-06-1693: “een huijs metten erve
staende op't Cleijn Heijlige land over de ravelingsteegh … achterstreckende aen de huijsinge vande
Sak ofte graeff willemsteegh ...”, 09-04-1698: “een huijs met den erve, staande ende leggende inde
Sack ofte Graeff willemsteegh uijtcomende inde Cornelis steegh ...”, 08-02-1718: “een huijs met
den erve, staande Ende leggende in de Cornelis steegh met een achterhuijs in de sak off graeff
willemsteegh, waer in het selve sijn vrije uijtgang heeft ...”
De Zak 19-02-1681 zie: Dunnebiersteegje – Scheepmakersdijk
Zak zie ook: Graaf Willemsteeg
De Zak – Jansweg Wz – Lange Ruiter- en Prinsenstraten 09-01-1762: “M V 6354 + … een
Huijs en erve staande en gelegen aen de westzijde van de Jansweg, tusschen de Zak en Lange
Ruijter en Prince = = straten ...”, 29-05-1765: “MV 6354 … een Huijs en Erve, Staande en geleegen
aan de westzijde van de Jansweg, tusschen de zak en Lange Ruijter en Princestraten ...”
De Zak – Klerksteeg 21-03-1674: “een huijs metten erve staende & leggende opden Spaerne bijde
Clercqsteech … achter uijtcomende doorde Sack jnde voorsz Clercqsteegh ...”
De Zak of Klerksteeg 02-09-1682: “een somer huijs met de plaets daer aen sijnde, eertijts behoort
hebbende tot de brouwerije vande 3 Cruijsen … uijtcomende jnde Clerck steegh [inde Sack ofte
Clercksteeg] ...”
De Zak – Koudenhorn 18-03-1693: “een Huijs metten erve, staende ende leggende inde Sack opde
Coudenhorn … achterstreckende aende brouwerije vande pijl ...”, 13-05-1701: “een huijs metten
erve, staande & leggende in de Sak uijtcomende opde Coudenhorn … achterstreckende aende
brouwerije vande pijl ...”
De Zak – Lange Poellaan 04-05-1729: “een Thuyn … in de sak vande Lange Poellaen ...”, 15-101763: “Waar. 6803. … een Huijs en erve, van ouds genaamd de Rozekrans, Met een Tuijn daar
nevens, Staande en gelegen aan de Oostzijde van de Lange PoelLaan in de Zak op de hoek van de
Rustenburger Laan ...”, “de grond van een Tuijn, gelegen aan de oostzijde van de Lange Poel Laan
in de Zak ...”
De Zak – Krommelaan Ex
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De Zak of Lange Ruiterstraat – Kruisweg Oz bij de Rozenstraat 06-05-1758: “NV 6259 … een
Huijs met den erve staende ende leggende aen de oostzijde van de Kruijsweg tusschen de zak of
lange Ruij= =terstraet en Roze straet ...”
De Zak – Morinnesteeg Ex
Zak – Morinnesteeg 20-01-1703: “een Huijs met den erve, staande ende Leggende aande oostsyde
vande moerinnesteegh tusschen de Cecilia steegh ende Sack ...”
De Zak – Morinnesteeg 25-03-1711: “een huijsje ofte Camer staende Ende Leggende in de
moerinnesteegh over de Sak ...”, 09-02-1715: “een Huijs met den Erve, staande Ende leggende in de
Ceci= liasteeg [CiciliEnsteeg] … achterstreckende een gang inde Sak uijtcomende in de moe=
rinnesteeg ...”, 04-05-1729: “Vier Camers metten Erve staande ende Leggende in de moerinnesteeg
inde Sak Zynde geteekt: met no 1 : 2 . 3: 4 ...”, 28-12-1730: “Een Huijs met den erve staande Ende
Leggende inde moerinmnesteegh tegen over de Sak ...”, 17-04-1736: “Een huys metten Erve
staende ende leggende inde Ceciliasteegh … Agterstrekkende met een gang inde Sak uyt komende
inde Moerinnesteegh ...”, “vier Camers metten Erve staende ende leggende in de Sak uytkomende
inde Moerinnesteegh, getekent met No: 1, 2, 3, en 4 ...”, 01-02-1752: “Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in de moerin= = nesteeg tegen over de sak ...”, 05-02-1757: “C. 855. … een
Huys met den erve staende en de leggende in de zak van de Moerinne steeg ...”
De Zak – Nieuwlandje 31-12-1727: “een Camer metten erve, Staende & leggende op 't nieuw
Landje inde Sak ...”
Zak – Plein buiten de Grote Houtpoort 26-02-1699: “een schuijr met Het erff daer deselve op
staet … staande & leggende buyten de grote Houtpoort op de Hoek van sekere sak op't pleijn …
aende andere sijde de voorsz sak [buijten de gr: houtpoort opde Hoeck van sekere sak op't pleijn]
...”
De Zak – Poellaan 01-09-1739 , 01-09-1739: “... een thuyn geleegen aande oost syde vande poel=
laan, inde Sak ...”
Laantje of Zak – Poellaan 05-05-1725: “de grond van een Thuijn Leggende in een Laantje of Sak
uijtcomende in de Poellaen, getekent no: 17. ...”, “ … no. 18 ...”, 13-07-1729: “een thuyn Leggende
in een Laantje of sak uytkomende in de Poel Laan ...”
De Zak van de Poellaan buiten de Kleine Houtpoort 07-01-1716: “Een thuijn … staande Ende
leggende buijten de Cleijne Houtpoort, in 't rosenprieel in de sak vande Poellaen ...”, 27-01-1720:
“Een thuijn synde vrij eijgen Gront, staende ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort, in 't
rosenprieel inde sak vande Poellaen ...”, 05-03-1721: “ ...int Roosen prieel.in de zak vande poellaen
...”, 21-12-1736: “de Grond van een thuijn staende ende leggende buyten de Cleyne hout poort in
het Rosenprieel in de Sak vande poellaen ...”
Zak van de Poellaan O (blz 126): Zak van de Poellaan, n.l. daar waar deze doodliep tegen de
Twijnderslaan
De Zak – Stadsvest tussen de Kool- en Witte Leliestraat 06-08-1740: “Een Huys metten Erve
Staande ende leggende aan deser Stads Vesten genaemt den omval tussen de Kool en witte Lelye
Straat … agterstreckende aan de Sak ...”
De Zak – Stadsvest tussen de Amsterdamse Waterpoort en Bakenessergracht 11-12-1714: “een
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huijs met den erve, staande & leggende aen deser Stads Vesten, tusschen de gewese amsterdamsche
waterpoort ende de bakenessergraft … achterstreckende aende Sak ...”
De Zak – Stadsvest achter de Koolsteeg/tussen de Koolsteeg en Schoutentuin 29-04-1704: “een
huijs met den erve, staende & leggende in de Sack achter de Coolsteegh uijtcomende aen deses
Stads vesten ...”, 12-12-1704: “een Huijs met den Erve staende Ende leggende aan deser Stads
Vesten opde Hoeck van de Sack tusschen de Coolsteegh & de Schouten thuijn … ten Zuijden de
voorn Sack ...”, 09-01-1709: “een huijs metten erve staende en leggende in de sak achter de
Coolsteeg uijtcomende aende Stads vesten [Sak achter de Coolsteeg] ...”, 26-06-1710: “Een huijs
metten erve, staende Ende leggende aen deser Stads Vesten op de Hoek vande Sack tusschen de
Coolsteeg & de schouten thuijn … ten Suijden de Sak ...”, 12-06-1711: “een huijs met den erve
staande ende leggende in de Sack achter de Coolsteegh uijtcomende aen deser Stads vesten [in Een
Sak achter de Coolsteegh] ...”, 09-02-1725: “een Huijs met den Erve staande Ende Leggende in de
Sak achter de Cool steegh uytcomende aen deser Stads vesten ...” (F), 21-09-1746: “Een Huys
metten Erve staande ende Leggende in de sak agter de Coolsteeg, uytkoo mende aen deeser stads
veste ...”
Zak of Poort genaamd de Boerenpoort – Stadsvest bij de Vestesteeg 03-05-1692
Zakje zie: PB
Zakje zie: w.i.
Het Zakje tegenover de Biggesteeg 03-08-1730: “een huijs metten erve, Staende & leggende in
het Sakje tegen over de Biggesteeg … ten zuijden en westen het Sakje voornt. ...”
Zakje – Cornelissteeg (zie ook: PB)11-12-1728: “een Huijs metten erve Staende & leggende in het
Sakje uyt= comende inde Cornelis Steegh ...”
't Zakje – Diaconiehuis zie: PB
Het Zakje – Dijkvest 16-04-1761: “Z 5954 … een Huijs en erve zijnde twee wooningen onder een
Dak, staende en gelegen in het Zakje, uijtkomende aen de Dijkvest ...”
Zakje – Dijkvest bij de Papentoren/Schietspoelsteeg 18-11-1762: “Z 5954 … een Huijs met den
erve, staande & gelegen aan de Dijkvest in 't Zakje bij de Pape toorn … ten Noorden de
schietspoelsteeg ...”
Zakje – Goudsteegje Ex
Zakje – Scheepmakersdijk – Dunnebiersteeg/Goudsteegje 01-06-1759: “Z. 5942 … een Huijs en
erve staende ende leggende op de scheepmakersdijk tus= = schen de Dunne biersteeg en het zakje
… en achterstreckende aen 't Goudsteegje ...”
Goudsteeg – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort – het Zakje 14-05-1726: “een Huijs metten
Erve staende & Leggende inde gout steegh uytComende opde scheep maeckers Dyck op de Hoeck
vande Schouten poort belent ten noorden de voorn. Poort ten suijden het sackje ...” (F)
Goudsteegje – Scheepmakersdijk hoek Schoutenpoort/het Zakje 14 [19]-09-1735: “Een huijs
metten Erve staende ende leggende int Goutsteegje uytkomende opde Scheepmakers= dyk op de
hoek vande Schouten poort … ten suyden het Sakje ...” (F)
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Goudsteegje – Scheepmakersdijk – 't Zakje 21-03-1736: “Een huys metten Erve Staende ende
leggende int Sakje int goutsteegje uytkomende opde Scheepmakers-dijk ...”, 14-06-1737: “Een huijs
metten Erve staende ende leggen= de int Sakje int Gout steegje uyt komende opde
Scheepmakers=dyk ...”, 19-06-1750: “Z. 5918. … Een Huijs met den Erve, staande en de leggende
in 't goudsteegje op de hoek van 't sakje, uijtkomende op de scheepmakersdijk ...”
't Zakje – Kerkhofstraat 04-05-1731: “een huys metten erve, Staende en Leggende in de
Kerkhofstraet uytkomende op de Burgwal met een thuyn daer agter … aghterstreckende aen de
huysen van't Sakje alwaer desen huyse een uytgang heeft ...”, 16-04-1732: “een huys metten erve,
Staende en Leggende inde Kerkhofstraet uytkomende opde Burgwal met een Thuyn daer aghter …
aghterstreckende aen de Huysen van 't Sakje ...”, 28-04-1734: “een huys metten erve, staande en
Leggende in de Kerkhofstraat uytkomende op de burgwal met een Thuyn daar agter …
aghterstrekkende aan de huysen van 't Sakje ...”
Het Zakje – Kerkhofstraat/Stadsvest 14-04-1722: “een huys met den erve Staande & Leggende
in de kerkhoffstraet uijtcomende op de Burgwal … agterstrekkende aan het sakje waar in dit huys
ook een vrije uijtgang heeft na deser Stads Vesten ...”
't Zakje – Koolsteeg 13-11-1742: “J 4746 … Een huys metten Erve staande ende leg gende in de
Koolsteegh … agterstrec kende aan de huysen van t sackje ...”, 28-11-1750: “J. 4746 … Een Huijs
met den Erve staande & leggende inde koolsteeg … agter = =streckende aen 't sakje ...”
't Zakje – Koudenhorn (zie ook: PB) 25-11-1763: “F 1425 … een Huijs, waarboven twee Koorn
zolders die apart verhuurd werden, Staande en gelegen in 't Zakje uijtkomende op den Kouden horn
… achter = = Streckende aan de Sement Molen ...”
't Zakje – Morinnesteeg (zie ook: PB) 31-08-1725: “een huijsje metten Erve, staande Ende
Leggende in de moerinne of Rampensteegh aande noord sijde, over 't Sakje ...” (F), 11-05-1731:
“Een Huys metten Erve staande & leggende int Sackje uytko mende inde moerinnesteeg ...”, 12-051733: “Een huys metten Erve Staande & leggen int Sackje uytkomende in de MoerinneSteegh ...”,
18-04-1744: “C 856 … Een Huys metten Erve staande & leggende int Sackje uytkomende inde
Moe rinnesteeg ...”, “C 856 … Een Huys metten Erve staande ende leggende in t sackje
uytkomende inde moerinnesteegh ...”, -02-1746: “Een Huijs met den Erve, staande ende Leggende
in het sakje, uijt komende in de Moerinnesteegh ...”, 16-10-1754: “C. 860. … de helft in een Huijs
met den erve … staende ende leggende in het Zakje, uijtkomende in de Moerinne steeg ...”, 25-111758: “C. 844. … een Huijs en erve, gelegen aen de westzijde van de Moerinnesteeg schuijn over
het zakje ...”, 28-02-1761: “C 857 … een Huijs en Erve staande en gelegen in het zakje uijtkomende
in de Moerinne steeg ...”
't Zakje – Nieuwe Kerkhofstraat 11-05-1751: “Een Huijs met den Erve staande & leggende in de
Nieuwe Kerkhofstraet oostzijde … agterstreckende aen 't Zakje ...”
't Zakje – Nieuwe Ossenmarkt 15-05-1700 zie: Zaksteeg – Nieuwe Ossenmarkt
Het Zakje – Nieuwlandje – Oudegracht bij de Jacobijnebrug 11-09-1756: “W. 3440 … een
Huijs en erve staende en de leggende in het Zakje op het Nieuwlandje, uijtkomende op de oude
graft, bij de Jacobijne brug ...”
Zakje – Ossenmarkt Ex
't Zakje – (Oude) Ossenmarkt zie: PB
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Het Zakje – (Oude) Ossenmarkt – Poort(je) 03-08-1730: “een huijsje of Camer metten erve,
Staende & leggende in een Poortie uijtkomende in het Sakje opde osSemarkt ...”, 04-01-1747: “Een
Huijs met den Erve staande ende leggende in het sakje uijtkomende op de Ossemarkt op de hoek
van sekere poort ...”, 11-11-1750: “F. 1413. … Een Huijs met den Erve staande ende leggende in het
sakje, uijtkomende op de ossemarkt op de hoek van sekere poort ...”11-03-1757: “T 1405 … een
Huijs en erve staende ende leggende in het zakje bij de oude ossemarkt … achterstrekkende aen
zekere poort ...”
Morinne- of Rampensteeg Nz – Het Zakje 16-04-1726: “een huijsje met den Erve staande ende
Leggende in de moerinne of Rampensteegh, aande noordsijde over het Sakje ...” (F)
Het Zakje – Oude Ossenmarkt en Koudenhorn 07-05-1766: “F 1419 .+ … een Huijs en erve
Staande & gelegen in het zakje, uijtkomende op de Oude ossemarkt & Koudenhorn ...”
't Zakje – Papentorenvest 20-04-1765: “Z: 5839 5952 5953 … Twee Huysen en Erven staande en
geleegen in 't Sakje dat uijtkomt aan de Papentoorens Vest, belend aan de Noordoostzijde de
Smelterij ...”
't Zakje – Scheepmakersdijk – Stadsvest tussen de Papentoren en de Catharijnebrug 24-051737: “een huys metten erve, werdende in twee Partijen bewoont, staande en Leggende aan deser
Stadts veste tusschen de Papentoorn en de Catharyne Brugh … aghterstrekkende aande huysen van
't sakje, uytkomende op de scheepmakers- dyk ...”, 05-05-1740: “Een huys metten Erve staande
ende leggende aan deser stads veste tussen de Papetoorn en Catharinebrug werdende in twee
partyen bewoont … agterstrekkende aande huijsen vant sakje uytkomende op de
Scheepmakers=dyk ...”, 21-12-1742: “Z 5852 … Een Huys metten Erve Staande & leggende aan
deser Stads vesten tussen de Papentooren & Catharinabrug … agterstreckende aande Huysen vant
Sackje uyt komende op de scheepmakersdyk ...”
Zakje – Schietspoelsteeg Ex
't Zakje – Schietspoelsteeg 30-08-1740: “Twee huysen metten Erven onder een dak staande ende
geleegen aen de Dyk vest op de hoek van de schietspoelsteeg … agterstreckende aan de gemeene
Put en t sackje, met twee Lootsen daar vooren, tegen de stads veste aan ...”, “Een Huys metten Erve,
werdende in twee parthyen bewoond staande & geleegen int sackje uytkomende in de schiet
spoelsteeg ...”
Het Zakje – Zuider Krommelaan – Kleine Houtweg 06-01-1745: “Twee Huysen metten Erve …
staande ende leggende in het Sackje in de Zuyder Crommelaan … uytkomende op de Kleyne
Houtweg ...”, 25-09-1751: “Een Tuijn … staande & leggende in het sakje in de zuijder Crommelaan
… uijtkomende op de kleijne hout weg ...”
Zakje of Bakkersgang – Cavelotesteeg Ex
Zaklaan – Korte Poellaan buiten de Kleine Houtpoort 05-05-1759: “de grond en opstal van een
Tuijn, gelegen in de korte Poellaen buijten de klijne houtpoort … met de zaklaen ...”
Zaklaantje 20-12-1697, 16-05-1705 zie: De Poel van Desperatie – Poellaan
Zaksteeg/Zaksteeg – Spaarne 04-04-1680: “Een Huijs met den erve staende & leggende Jnde
Sacksteegh uijtcomende op het spaerne genaemt het Santschuijtie ...”, 03-12-1686: “een huijs
metten Erve staende ende leggende opde Hoeck vande Sacksteegh belent ten oosten de voorsz
sacksteegh ...”, [24-09-1689]: “Een Huijs metten erve staende ende leggende inde Sacksteegh
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alwaer Het Santschuijtge uijthangt … [opden 31 dezemb: des Jaers 1687 … van een huijs metten
Erve staende & leggende inde Saksteeg op out haerlem …] ...”, 08-06-1698: “de helft van een Huijs
metten erve, staande ende leggende in de Sacksteegh, alwaer Het Santschuijtje uijthangt ...”
Zaksteeg in de Nieuwe Vergroting 07-02-1738: “den opstal van een Huijs en thuijn staende en
leggende in de saksteeg inde nieuwe vergrotinge ...”
Zaksteeg in de Nieuwe Vergroting – Poort van 't Hofje 21-06-1732: “een huys metten erve …
staende en leggende inde Saksteeg in de nieuwe vergrotinge deser Stadts belent ten westen de Poort
van 't Hofje ...”, “een Huys of Camer metten erve, Staende en leggende in de Saksteeg inde nieuwe
vergrotinge deser Stad, get No. 6. belent ten noorden de plaets van 't Hofje ...”
Zaksteeg zie ook: PB
Zaksteeg bij de Amsterdamse Waterpoort 04-05-1684: “een huijs metten Erve staende &
leggende inde sacksteeg bijde Amsterdamse waterpoort … “, 18-04-1690: “een huijs metten erve
staende ende Leggende inde Sack steegh, bijde amsterdamse waterpoort … “
Zaksteeg – op Oud Haarlem bij de Amsterdamse Waterpoort Ex
Zaksteeg op Oud Haarlem bij de Amsterdamse Waterpoort 19-12-1685: “een huijs metten Erve
staende ende leggende inde sacksteeg op 't out Haerlem ...”, 01-11-1690: “een Huijsje ofte Erffje
gelegen inde Sacksteegh op out Haerlem bijde amster: damse waterpoort ...”
Zaksteeg achter Oud Haarlem 07-04-1723: “een huijs metten Erve staande Ende Leggende inde
Saksteegh agter Out Haarlem … [Saksteegh out Haerlem]”
Zaksteeg achter Oud Haarlem P&S: “Zaksteeg” (achter Oud Haarlem) 1723- blz: 30- vo=
Zaksteeg – Bakenessergracht – Gang 18-06-1689: “een Huijs metten erve staende ende leggende
in sekere gangh uijtcomende opde baeckenesser graft en ende Sacksteegh … “
Zaksteeg bij 't Barbaragasthuis 19-03-1739: “den opstal van Een huijs en thuijn staande inde
Saksteegh … agterstrekkende aan t Bar = bera Gast huys ...”
Zaksteeg 28-04-1696, 14-10-1730, 04-02-1738 zie: Baster(t)pijptuinstraat
Zaksteeg of Spaarne Buitenom – Koudenhorn hoek Biggesteeg 02-05-1738: “Een huys metten
Erve staende ende leggende opt spaarne buijten om, of sak= steegh uytkomende opde koudenhorn
opde hoek vande Biggesteegh met een huijsje daar agter dat apart verhuurt werd ...”, 10-02-1756:
“F 1424 … een Huijs met den erve dat in twee partijen kan bewoond worden, staende ende
leggende op 't spaerne buijten om oud Haerlem nu genaemd de zaksteeg aen de zuijdzijde op de
hoek van de Bigge steeg ...”, 29-04-1758: “F 1424. … een Huijs met den erve dat in twee partyen
kan bewoond werden staende en de leggende op 't spaerne buijten om oud Haerlem nu genoemd de
zaksteeg aen de zuijdzijde op de hoek van de Bigge = = steeg ...”, 06-02-1766: “F 1424 .+ … een
Huijs met den erve dat in twee partijen kan bewoond werden, staande & gelegen op t spaarne
buijten om oud Haarlem, nu genoemd de Zaksteeg, aan de Zuijdzijde, op de hoek van de Biggesteeg
die ten westen belend is, en waar in dezen Huijze een vrije uijtgang heeft ...”
Zaksteeg – Biggesteeg 09-04-1686: “een huijs metten erve … staende ende leggende inde
biggesteegh genaemt de spijcker ofte groenlantsche packhuijs … ten noorden de Sacksteegh ten
westen de Herberge het Santschuijtge ...”, 02-05-1698: “een huijs metten erve staende & leggende
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inde Sacksteegh die sijn uijtgang Heeft in de biggesteeg, recht achter de brouwe: rije vande pijl … “
Zaksteeg hoek Biggesteeg – Ossenmarkt en Koudenhorn 20-01-1703: “Een Huijs met den erve,
staande ende leggende inde Sacksteegh opde Hoeck vande Biggesteegh uijtcomende opde
ossemarct en Coudenhorn … “
Zaksteeg (tussen Valkesteeg en Biggesteeg) zie: w.i.
Zaksteeg – Cornelissteeg Ex zie: Graaf Willem- of Zaksteeg
Zaksteeg 19-05-1685 zie: Dunnebiersteeg(je)
Zaksteeg 29-12-1708, 20-04-1717 zie: Graaf Willemsteeg
Zak- of Graaf Willemsteeg 05-06-1683, 18-05-1720
Grote Zaksteeg – Zaksteeg 12-11-1728: “een huijs metten erve, Staende & leggende in de
Saksteegh … ten Zuijden de groote Zaksteeg ...”, 03-10-1739: “Een huijs metten Erve Staande ende
leggende inde Sak steeg … ten suyden de Groote Saksteeg ...”
Zaksteeg anders genaamd de Poort van 't Hoefijzer of 't Voogdensteegje 01-06-1715: “een
Huijs met den erve, staande ende leggende in de Saksteegh, anders genaemt de Poort van 't
Hoeffijser ofte 't Voogden steegje, belent aande eene sijde de Brouwerije vant Hoefijser
[Hoefijsersteegje] ...” (F)
Zaksteeg anders genaamd Hoefijzerspoort – Klerksteeg 11-08-1745: “Een Huys metten Erve
staande en leggende in de saksteeg anders genaamt de Hoefyserspoort uytkomende in de
Klercqsteegh ...”
Zaksteeg – Jansweg/Kruisweg zie: PB
Zaksteeg – Jansweg bij de Rozenstraat 11-05-1763: “N V 6359 … een Huijs met den erve
staande en gelegen op de Jansweg tusschen de Roze straat en Zaksteeg … achterstreckende aan de
Zaksteeg ...”
Zaksteeg – Kerkhofstraat 09-05-1727: “een huys metten erve, Staende & leggende inde
Kerkhofstraet … aghterstreckende aen de Saksteegh ...” (F)
Zaksteeg bij het Klein Heiligland 20-01-1673: “een derde part van een huys metten erve, staende
ende Leggende op't Cleijn Heylichlant, belent ten Zuyden de huysinge vant mennonite weeshuys …
achterstreckende tegens de huysen inde sacksteech ...”, 11-01-1674: “noch een negende part van een
ander huys metten erve, mede staende ende leggende opt cleijn heijlichlant … de gemeente van de
Block aende Zuijtzyde, achterstreckende aende Sacksteech ...”
Zaksteeg – Koudenhorn 04-05-1688: “een huijs metten erve staande & leggende inde Sack steeg
uijtcomende opde Coudenhorn eertijts get: no: 5 ...”, 14-09-1689: “Een Huijs metten erve staende &
leggende inde Sacksteegh uijtcomende opde koudenhorn … achterstrec: kende aende brouwerije
vande Pijl ...”
Zaksteeg – Koudenhorn bij de Nieuwe Ossenmarkt 11-04-1682: “een huijs metten Erve staende
ende gelegen opden Coudenhorn bij de nieuwe ossemarckt belent ten suijden de Sacksteegh ...”, 1105-1694: “een Huijs met den erve, staande & leggende inde Sack= steegh uijtcomende opde
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Coudenhorn opde nieuwe ossemarct ...”
Zaksteeg – Koudenhorn/Oud Haarlem 16-06-1714: “een huijs met den Erve, staande ende
leggende opde Coudenhorn opde noord sijde vande Sackstege daer St: Willeboort uijthangt, belent
ten Zuijden de Sacksteeg ...”, 13-09-1714: “een huijs met den Erve, staande & leggende in de
Saksteegh op oud Haerlem, uijtcomende op de Coudenhorn … met wien alleen de Pomp en Poort
uijtcomende jn de Saksteegh gemeen sijn ...”
Zaksteeg – Koudenhorn – Stenen Poort 12-02-1721: “... sijn vryen in & uijtgangh hebbende met
een steene poort inde Sacksteegh nade Coudenhorn [bakenesser gragt agter de geweesene brouwerij
vande Pijl] ...”
Zaksteeg – Kruisweg 18-12-1714: “een huijs metten erve, staande ende leggende opde Cruijsweg
… ten noorden de Saksteegh ...”, 17-06-1760: “B V 6539 … een Huijs en erven staende & gelegen
op de Kruijsweg over de Zaksteeg … achterstreckende aen 't stads weijland ...”
Zaksteeg – Lange Rozenstraat – Jans- en Kruisweg 03-09-1765: N:V: 6246 … Een Huijs met
den Erve Staande en geleegen in de lange Rosestraat … uijtkomende op de Jans & Kruijsweg …
agter = = strekkende aan de Zaksteeg ...”
Zaksteeg of Lange Ruiterstraat – Kruisweg 03-04-1767: “NV 6284 .+ … een Huijs en erve …
Staande en gelegen in de Nieuwe vergrooting, inde zak = Steeg of Lange Ruijterstraat na de
Kruijsweg ...”
Basterdpijpzaksteeg – Morinnesteeg 24-12-1683: “Een Huijs metten erve staende & leggende
inde Bastert Pijp Sacksteegh uijtcomende inde moerinnesteeg ...”
Zaksteeg – Morinnesteeg 27-01-1723: “Een huijs met Een erve, staande ende Leggende in de
moerinnesteegh, op de Hoek vande Saksteegh ...”, 11-01-1736: “een huys metten Erve staende ende
leggende inde Moerinnesteegh opde hoek vande Sak= steegh … ten noorden de Saksteeg ...”
Wyk 6 1793: 109 Morinnesteeg 111-116 Zaksteeg
Zaksteeg – Nieuwe Ossenmarkt 15-05-1700: “een huijs metten erve, staande & leggende opde
Hoek vande Sacksteegh bijde nieuwe ossemarct … ten suijden Het Sackje ...”, 28-01-1719: “een
Huijs met den erve staande & leggende in de Saksteegh opde nieuwe ossemarct”
Zaksteeg – Nieuwe Ossenmarkt – Gang 18-05-1686: “een huijs metten erve staende ende
leggende aende Nieuwe ossemarct, uijtcomende met een gangh tot inde sacksteegh … “, 20-021694: “een huijs met den erve staande ende leggende aande nieuwe ossemarct, uijtcomende met een
Gang tot inde Sacksteegh ...”, 26-04-1698: “Een huijs metten erve, staande & leggende aen de
nieuwe ossemarct, uijtcomende met een gangh tot in de Sacksteeg … “
Zaksteeg – Nieuwe Ossenmarkt/Oud Haarlem 17-12-1698: “een Camer met den erve, staende &
leggende in de Saksteegh bijde nieuwe ossemarct op out Haerlem ...”
Zaksteeg – Ossenmarkt Ex
Zaksteeg – Ossenmarkt 05-06-1723: “een huys metten Erve Staande & Leggende inde Saksteegh
uytkomende op de osse markt ...”, 02-05-1726: “Een Huijs metten erve staande & leggende in de
Sak steegh bij de ossemarct ...”
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Zaksteeg – (Gewezen) Ossenmarkt/Oud Haarlem 06-02-1765: “F 1391 + F. 1392. + … Twee
Huijzen met hunne erven, Staande ende gelegen naast den anderen op de gewezene ossemarkt …
het eene genaamd oud Haarlem … ten westen de Zaksteeg ...”
Zaksteeg – Ossenmarkt bij 't Noorder Spaarne 31-08-1765: “E 1384 + … een Huijs en erve
gelegen op de ossemarkt by 't Noorder spaarne … met een vrije gang uijtkomende in de Zaksteeg
...”
Zaksteeg – Ossenmarkt en Koudenhorn 23-11-1715: “Een huijs met den erve, staende &
leggende in de Saksteeg, uijtcomende opde ossemart en op den Coudenhorn … ten oosten de Poort
ofte uijtgang van gerrit Willemsz Huijs ...”
Zaksteeg – Ossenmarkt – Poort of Uitgang 28-05-1732: “een huys metten erve, Staende en
Leggende in de Sak Steeg uytkomende op de osse = markt … ten oosten de Poort ofte uijtgang van
het huys van matt heus Houtkamp ...”
Zaksteeg – Oud Haarlem 29-03-1684: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde Sacksteeg
op Out Haerlem ...”
Zaksteeg – Oud Haarlem bij de Amsterdamse Waterpoort 25-04-1682: “Een Camer metten
Erve staende & leggende inde Sacksteegh opt out Haerlem bijde Amsterdamsche Waterpoort ...”,
05-05-1688: “Een huijs metten erve, staande ende leggende inde Sack steegh op't out haarlem bijde
amsterdamse waterpoort ...”
Zaksteeg op Oud Haarlem – Gemene Gang 28-04-1694: “een huijs met den Erve staande ende
leggende inde Sacksteegh op oud Haerlem, belent aende oostsijde de gemene gangh ...”
Zaksteeg bij de Prinsenstraat 04-05-1725: “een huijs met een thuijn daer achter, staande &
leggende in de Saksteeg in de nieuwe vergrotinge deser Stad, met 2 uijtgangen in de voorsz Tuijn
uijtcomende in de Princestraet … “, 07-08-1728: “een huijs metten erve met een Tuijntje daeragter
Staende & leggende in de nieuwe vergroting in de Saksteeg na de Zyde van de Jansweg …
aghterstrecken(de) aen de Princestraet ...”, “een huijs metten erve met een Thuijn daer agter,
Staende & leggende in de nieuwe vergroting in de Saksteeg na de Kruyswegh … aghterstreckende
aende Princestraet ...”
Zaksteeg 18-12-1677, 28-02-1685 zie: De Rompelbeurs/Rompelbeurssteeg
Zaksteeg – Scheepmakersdijk 04-09-1677: “seecker Camer metten erve staende ende leggende
inde sacksteegh uijtcomende op de scheepmakersdijck ...”, 01-03-1679: “een huys metten Erve
opde scheepmakers dijck ten eijnde vande sacksteegh hebbende ten oosten de sacksteegh ...”, 1001-1688: “Een huijs metten erve staende ende leggende inde Sacksteegh uijtcomende opden
Scheepmaeckersdijck ...”, [24-09-1689]: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde
Sacksteegh uijtcomende opde scheepmakers dijck … achterstreckende aen Jan Schouten poort … “,
20-03-1708: “een Camer metten erve, staende ende leggende inde Saksteegh, uijtcomende opde
Scheepmakers dijck ...”, 20-12-1724: “een Camer met den erve, staande ende leggende in de
saksteegh uijtcomende op de Scheepmakersdijk ...”, 24-11-1728: “een Camer metten erve, Staende
& leggende inde Saksteeg uytcomende op de Scheepmakersdijk ...”, 13-11-1742: “Een huys metten
Erve staande & leggende op de scheepmakersdyk werdende in twee partyen bewoond op de hoek
van de saksteeg ...”, 13-11-1742: “Z 5912 … Een Huys metten Erve staande & leggende in de
Saksteeg aan de noord zyde uytkomende op de scheepmakersdyk ...”, 20-11-1743: “Z 5914 … Een
Huys metten Erve staande & leggende in de saksteeg uytkomende opde scheepmakersdyk …
agterstreckende aan de Huysen van deser stads veste ...”, 23-01-1765: “Z 5913 … een Huijs met
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den Erve Staande en geleegen in de Saksteeg uijtkomende opde scheepma = = kersdijk …
agterstrekkende aan Jan schouten poort ...”
Zaksteeg of Gang – Scheepmakersdijk 03-01-1682: “een huijs metten Erve gelegen opde
scheepmaeckersdijck in seeckere sacksteegh ofte gangh uijtcomende opde voorsz
scheepmaeckersdijck ...”, 23-04-1689: “een Huijs metten erve gelegen opde Scheepmakers dijck in
sekere sacksteegh ofte gangh uijtcomende opde voorsz scheepmakersdijck [Scheepmakers dijk in
sekere gangh ofte Sacksteegh] ...”
Zaksteeg of de Gemene Gang – Scheepmakersdijk 16-05-1693: “Een huijs metten erve …
staende & leggende opde scheepmakers dijck opde Hoek vande Sacksteegh ofte de gemene gangh,
belent deselve steeg ...”
Scheepmakersdijk – Gemene Gang of Zaksteeg 24-07-1738: “een huijs metten erve Staende &
leggende in de gemeene gang, of saksteeg opde Scheepmakersdijk, met een gemeene uijtgang in
deselve Steeg agter= Streckende aende Schoute poort ...”
Gemene Gang of Zaksteeg – Scheepmakersdijk/Spaarne 10-11-1718: “de Helfte van een
Huijsinge metten erve, staande ende leggende in de gemene gangh, ofte Sack steege opde Scheepma
kers dijk, met een gemene uijtgangh in deselve stege tot inden Spaerne toe [in een gangh ofte sak
steeg opde scheepma kers dijk] ...”
Zaksteeg – Scheepmakersdijk/Goudsteegje 15-10-1763: “Z 5941 … een Huijs en erve, zijnde
twee Aparte wooningen onder een Dak, Staande en gelegen op de Scheepmakers Dijk by de
Zaksteeg … achterstreckende aan het Goud Steegje ...”
Sint Barbaragasthuissteeg of Zaksteeg 18-12-1677: “een partije Lant Erve ofte gront … als t'
selve gelegen is ter wedersijden vande rompelbeurs steegh inde nieuwe vergrootinge … Belent ten
Noorden st. barbara Gasthuijs steegh ofte sacksteegh … ten eijnde de rompelbeurs opt scheijt vande
selve laen ende de sacksteegh … “
Zaksteeg – buiten de Sint Janspoort Ex
Zaksteeg – (Sint) Jansweg (bij de Rozenstraat) 02-08-1729: “een huys: metten Erve Staende
ende leggende opde St: Jansweg opde hoek vande Saksteegh met een Camer daer agter ...”, 30-101741: “Een huys metten Erve staande ende leggende op de Jansweg tussen de Roosestraat en
saksteegh aan de Westzyde ...”
Zaksteeg Ex zie: Slagerspoort – Bakenessergracht
Zaksteeg zie ook: Slagerspoort – Bakenessergracht
Zaksteeg – Spaarne 04-04-1680: “Een Huijs met den erve staende & leggende Jnde Sacksteegh
uijtcomende op het spaerne genaemt het Santschuijtie ...”
Zaksteeg – Stadsvest bij de Koolstraat 28-05-1678: “een Camer met den erve staande ende
gelegen inde Sacksteeg aan deser stadts veste byde Coolstraet ...”
Zaksteeg – Stadsvest tussen Kool- en Witte Leliestraten
Zaksteeg – Valkesteeg 11-12-1728: “een huijs metten erve met een Camer en erve daer agter
Staende & Leggende in de valke Steegh … aghterstreckende aen de voorn Sak Steegh ...”
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Zaksteeg – Vest 01-05-1723: “een Huys metten Erve staende & Leggende op de hoeck vande sack
steegh aende Vest … [vesten Hoek Saksteegh]”
Zaksteeg – Vest tussen de Catharijnebrug en Papentoren 23-08-1704: “Een huijs met den Erve,
staande ende leggende aande Vest tusschen de Catharina brugh & Papetoorn … achterstreckende
aende Saksteegh ...”
Zaksteeg – Vest bij de Schalkwijkerpoort/Koolsteeg 18-12-1744: “J 4916 … Een Huys metten
Erve staande & leggende aande Vest by de schalkwykerpoort, opde hoek vande Saksteeg …
agterstreckende aan de Huysen van de Koolsteeg ...”
Zaksteegje – Scheepmakersdijk/Goudsteegje/Dunnebiersteeg 13-11-1742: “Z 5917 … Een Huys
metten Erve staande en leggende int Saksteegje uytkomende op de scheep makersdyk belent ten
noorden t Goudsteegje … agterstreckende aan de Huysen vande Dunnebierst(eeg) ...”
Zaksteegje 16-01-1677, 28-04-1685 zie: Roelcoolmanssteegje – Scheepmakersdijk
Zalemakerssteeg Ex
Zalemakerssteeg – Kruisstraat Ex
Zalemakerssteeg/Salemaker(s)steeg – Kruisstraat/Lange Margarethastraat (zie ook: PB) 2412-1677: “een derde part van een huys metten erve met een derde part vande Camer daer achter dat
apart verhuyrt staende ende leggende inde Cruijsstraet op de hoeck vande zalemakers steegh … 1701-1682: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde Lange margrietestraet … aende andere
sijde de zale- maeckerssteegh ...”, 24-04-1686: “een huijs metten Erve staende ende leggende int
beste vande lange margrietestraet, opde hoeck vande Zalema kerssteegh … “, 27-04-1688 zie:
Gerrit Meijnderssteegje – Kruisstraat/Lange Margarethastraat, 03-01-1719: “een huijs met
den erve, staande & leggende in de Salemakersteeg, uijtcomende inde Cruijs st. ...”, 13-05-1721:
“een huijs met den erve staande ende Leggende inde Zalemakersteegh uijtkomende inde Cruijsstraat
...”, 11-01-1727: “een Camer metten erve, Staende & leggende in de Zalemakers steeg uytkomende
inde Cruys-straet ...”; 08-10-1727: “een Huijs metten erve, Staende & Leggende inde Lange
margrietestraet, over de Salemakers Steegh ...”, 11-05-1728: “een Huys metten Erve staende &
Leggende inde Salemaeckers steegh ...”, “de gerechte Helfte in een Huys metten Erve staende &
leggende inde Salemaeckers steegh uijt Comende inde cruijsstraat ...”, 22-09-1728: “een huijs
metten erve, staende ende Leggende inde oude Kruijs-Straet opde hoek vande Zalemakers Steeg
...”, 01-05-1731: “een Huys metten erve, Staende en Leggende in de Lange margriete = Straet aen d'
oostzyde op de hoek van de Zalemakers Steegh, met een vrye uytgang in deselve ...”, 09-05-1736:
“Een huys met den Erve, staende ende leggende in de Zalemakerssteeg uytkomende inde
Cruysstraet ...”, 17-08-1737: “Een huijs metten Erve staende ende leggende inde LangeMargrietestraet op de hoek van de Zalemakerssteegh ...”, 31-01-1739: “Een huys metten Erve
staende ende leggende inde kruijsstraet aande West syde opde hoek van de Zalemakerssteegh ...”,
05-05-1742: “C 693 … een huys metten Erve staande en de leggende inde zalemakerssteeg
uytkomende inde kruysstraat ...”, 05-12-1742: “C 691 … Een Huys metten Erve staande &
leggende in de Zaalemakerssteeg uytko mende in de Kruysstraat … agterstrekkende aant Weeshuys
...”, 26-11-1749: “C 693 … Een huijs met den Erve staande ende leggende inde Zalemakersteeg,
uijtkomende inde Kruijsstraat ...”, 12-05-1750: “B. 650. … Een Huys met den Erve met een stalletje
daer nevens, staande ende leggende aan de oostzijde in de Lange Margariete straat op de hoek van
de salemakers steeg ...”, 07-10-1750: “B. 649 … Een Huijs met den Erve staande & leggende in de
lange Margarietestraat op de hoek van de salemakers steegh ...”, 01-05-1751: “C. 693. … Een Huijs
met den Erve staende ende leggende in de zalemakersteeg het eerste aan de Noordzijde vande
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margarietestraat ...”, 15-11-1755: “B 649 … een Huijs met den erve staende ende leggende in de
lange Margariete straet op de hoek van de Zale= =makerssteeg ...”, 01-05-1756: “C. 695
...Zalemakersteeg uijtkomende in de Kruijsstraet ...”, “C. 694. … aen de Noordzijde van de
Zalemaker steeg ...”, 06-01-1759: “B. 648. + … een Huijs met den erve, staende ende leggende in
de Lange Margariete straet 't tweede huijs van de zale = =makers steeg, op de hoek van een poort
die ten noorden belend is … “, 17-02-1759: “C 690. … een kamer met den erve, staende ende
leggende in de Zalemakerssteeg, uijtkomende in de Kruijsstraet ...”, 28-02-1759: “C 693 … een
Huijs en erve staende en leggende aen de Noordzijde van de Zalemakerssteeg by de Lange Mar=
=gariet straat … ten westen het hoekhuijs van de gemelde Margarietestraat ...”, 05-01-1760: “B.
651. … een Huys met den erve staende en gelegen in de lange Margarietestraat … achterstreckende
aen de huijzen in de zalemakers steeg ...”, 11-07-1761: “C 694 … een Huijs en erve, staende en
gelegen aan de Noordzijde van de Zalemaker steeg ...”, 20-01-1762: “B 650 … een Huijs en erve
Met een stal voor drie Paarden daar annex, staande en gelegen in de Lange Margariete straat op de
hoek van de Zalemakersteeg ...”, 06-04-1764: “C 694 … een Huijs en erve Staande en gelegen aan
de Noordzijde van de Zalemaker steeg ...”
Salemakerssteegje – Kruisstraat 15-02-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende jnt
salemakers Steegje [salemakers steegh] uijtcomende jnde Cruijsstraet … get t: no. 9 ...”
Zangerspoort – Oudegracht over de Brouwerij van de Engel 27-04-1715: “een huijs met den
erve, staen de & leggende in een gang uijtcomende opde Oude graft over de Brouwerije vanden
Engel, van outs genaemt de Zangerspoort, waerinne de huijsinge een vrijen uijt & ingang is
hebbende, belent ten noorden Juff: de Zanger ...” (F)
't Zeehart – Kraaienhorstergracht – Gemene Gang 09-06-1691: “een huijs metten erve staende
& leggende op de Craijen horstergraft, alwaer 't zeehart uijthangt, belent aende noortsijde aende
gemeene gang ...”, 28-04-1694: “een Huijs met den erve staende ende leggende opde
Craijenhorstergraft, alwaer tZee Hart uijthangt, belent aende noordsijde de gemene gangh ...”
Gewezen brouwerij 't Zeehart 01-05-1677 zie: Spaarne- Steeg, 28-04-1706 zie: Achterstraat
achter de gewezen brouwerij 't Zeehart – Gang
Zeilmakersteeg op Bakenes P&S: Seijlmakersteeg (op Bakenesse) 6 april 1594 – pag 199 vo=
Zeilmakers- of Gerrit Bannensteeg op Bakenes P&S: Seijlmakers of Gerrit Bannensteeg (op
Bakenesse) 3 Mei 1593- pag 67 vo=
Het Zevenhol – Popelingsgat anders/of Tuinstraat/Sint Annastraat (zie ook: PB) 02-10-1726:
“een Huys metten erve Staende & Leggende in't Popelings gat anders de tuijnstraet, in een gang,
aghter de pomp genaemt het Seven hol ...” (F), 10-01-1750: “T. 2432 … Een Huijs met den Erve
staande ende leggende in het Popelingsgat in het Sevenhol bij de Nieuwe kerk ...”, 09-05-1750: “T.
2433. T. 2434. … Een Huijs met den Erve staande ende leggende in het popelingsgat in het
sevenhol uytkomende in de St: annastraat … Nog Een Huijs ...”, 28-04-1751: “Een Huijs met den
erve staande & leggende in de Tuinstraet off het Popelingsgat … Agterstrekkende aan 't Zeevenhol
...”, 13-11-1754: “F (T) 2428 … een Huijs met den erve staende en de leggendein de Tuijnstraet of
het popelingsgat … achterstreckende aen 't zevenhol ...”, 23-06-1756: “T. 2432 … een Huijs met
den erve staende en de leggende in het Popelingsgat in het zevenhol bij de nieuwe kerk ...”, 02-101756: “T 2429 … een Huihs met den erve dat in twee partijen bewoond werd, staende ende
leggende in het Popelings= =gat in het zevenhol achter de nieuwe kerk ...”
Zevenhol P&S: Sevenhol
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popelings Gat t seve Hol zie: w.i.
Molensteeg – Nieuwe Stad – Molenhuis/Zevenkot 10-02-1683: “... leggende inde Nieuwe Stadt,
inde Molesteegh streckende van't molenhuijs aff tot het Zeeve kot ...”
Zevenlaantje buiten de Grote Houtpoort/Plein Wz/Wijde Geldelozepad (zie ook: PB-Ov) 2507-1687: “den opstal van een huijs staende bijten de Groote houtpoort opde Hoeck van't
sevenlaentje ...”, 11-04-1726: “Een Huijs met 2 Camers met den Erve, Ende Een thuijn staande &
leggende buijten deser Stads Grote Houtpoort aande westsyde van het Pleijn, genaemt de Groene
Valk, belent ten noorden het Sevenlaantje, waer in dit Vercogte drie vuijtgangen heeft ...”, 24-041726: “Een Huijs metten Erve, staande & leggende in t wyde gelde lose pat … achter streckende
tegens het seven laantje ...”, 05-01-1729: “een huijs metten erve, Staende ende Leggende in 't wijde
geldeloose padt … aghterstreckende tegen het Seven Laentie ...”, 07-12-1730: “een huys metten
erve, staende & leggende buyten de Grote hout poort, genaemt de Groene valk … ten noorden het
seven Laentie ...”, 19-09-1753: “een Huijs met den Erve … staende en de leggende voor aen in het
wijde Geldeloze pad over de stads manege, belent ten oosten 't Hoekhuijs van 't pleijn …
achterstreckende aen 't seeven Laentje ...”, 26-04-1758: “Boge 7104 … een Huijs met den erve,
konnende in twee partijen bewoond werden staende ende leggende voor aen in het wijde geldeloze
pad over het stads Stal buiten de groote houtpoort belend ten oosten het hoekhuijs van 't Pleijn …
achterstreckende aen 't Zevenlaentje ...”
De Zeven? Molens buiten de Gewezen Amsterdamse Waterpoort – Spaarne/Nieuwe Singel 1202-1681: “de helfte van een moutmoolen … staende & leggende buijten de gewesene Amsterdamse
waterport aende [seven?] moolens … belent ten oosten het Spaerne, ten westen de nieuwe singel ...”
't Zieken 10-07-1734 zie: De Delft
Het Zieken (zie ook: PB-Ov) 28-04-1763: “Boge 7665 … eenig Weijland … gelegen in het Sieken
buijten de Kennemer of Nieuwe Cruijspoort … belend ten oosten de Heere of Kruijsweg, ten
westen den Delft, ten zuijden de Stads Cingel … Nog een Boere woning … belend ten oosten de
Oude Kruijsweg oft Sieken … die over 't voorschreve Krochje zijn Notweg heeft door het Laantje
tot op de Oude Kruijsweg … “
Zilversmidspoort – Burgwal (bij de Hagebrug) (zie ook: PB) 22-06-1707: “Een huijs metten
Erve, staende ende leggende opde burgwal … ofte sekere gang genaemt de Silversmitspoort
daerinne dit Huijs mede een uijtgang heeft ..”, 08-06-1717: “een huijs metten erve, ofte twee
Camers met den erve, staande & leggende opde burgwal aende westsijde in de Silversmitspoort ...”,
12-05-1723: “een Huijs metten Erve staende & Leggende opde burghwal … ofte seeckere gangh
genaemt de Silversmits poort ...”, 14-05-1726: “een Huijs metten Erve staende & Leggende op de
burghwal … ofte seeckere gangh genaemt de silvers smits poort ...”, 23-04-1729: “een Huys metten
Erve staende & leggende op de Burghwal genaamt de Coningh David belent aende eene syde de
silver smits Poort ...”, 05-05-1740: “Een huijs met den Erve staande ende leggen de opde Burgwal
genaamt de koning David belent aande eene syde de silversmitspoort ...”, 08-06-1753: “L. 5333. …
Een Huijs of twee Kamers met den Erve staende ende leggende in de Zilversmitspoort, uijtkomende
aande westzijde vande Burg= =wal bij de Hagelstraet ...”, 02-05-1759: “L 5334. … een Huijs met
den erve staende ende leggende op de Burgwal bij de Hagelbrug op de hoek van de zilversmitspoort
...”, 17-12-1763: “L 5331. … een Huijs en erve staande en gelegen op de Burgwal, belend aan de
Zuijdzijde 't Aalmoesseniers en Werkhuijs, aan de andere zijde de Zilversmitspoort ...”, 06-02-1765:
“L 5334 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen op de Burgwal bij de Hagelbrug op de
hoek van de zilversmits poort ...”
Zilversmidspoort – Burgwal P&S: Zilversmids- poort “ (Burgwal) 1723- blz: 59 377

Zoetestraat (zie ook: Cokkinjepoort, Kokkinjepoort, Slagerspoort, Slagregenspoort)
Zoetestraat (zie ook: PB)
Zoetestraat – Poort 12-05-1714, 08-06-1720 zie: Slagerspoort –
Kraaienhorstergracht/Zoetestraat
Brouwerij van de Zon 02-05-1679 zie: Otter(s)steegje – Scheepmakersdijk, 13-12-1681 zie:
Ottersteeg – Spaarnwouderstraat, 10-04-1710, 13-06-1722 zie: Otter- of Koralen/Kralensteeg –
Korte Scheepmakersdijk/Spaarne/Spaarnwouderstraat
Zonnenpoort (zie ook: PB) 09-01-1686: “een huijs metten Erve staende & leggende inde
Sonnepoort … achterstreckende aende platteel= backersstal ...”, 11-05-1695: “twee Camers met den
erve gelegen aande Stads vesten 't eene tusschen de molesteegh & de nieuwe Sparwouderst(raet) en
d' andere tusschen de sonnepoort & deselve belent aande eene sijde jan bassen poort ...”, 11-011708: “twee huijsjens, staande ende leggende tegen over den anderen in de Sonnepoort ...”
Zonnenpoort – Gemene Gang 05-05-1694: “een Huijs met den erve staande ende leggende inde
Sonnepoort get no: 3 … ten oosten de gemene gangh ...”, 01-08-1698: “twee Camers metten erve
staande & leggende in de Sonnepoort Hebbende een plaets achter 't suijder gedeelte … ten oosten
de gemeene gang … “, 04-01-1708: “Twee Camers metten erve, staende ende leggende in de
Sonnepoort … ten oosten de gemene gangh ...”
Zonnenpoort 01-05-1766 zie: Jan Kierenpoort
Zonnenpoort – Spaarnwouderstraat (bij de Vest) Ex
Zonnenpoort – Spaarnwouderstraat/Stadsvest/Vest (zie ook: PB) 12-07-1673: “een Camer
metten erve staende ende leggende aen de stadts vesten, tusschen de Spaerwouderpoort & de
nieuwe spaerwouderstraet … ten noorden de Sonnepoort, achterstreckende aen Jan Jansz Son ...”,
07-10-1673: “Een Camer metten erve staende & leggende jn de Spaerwouderstraet, belent aen de
eene sijde de Sonnepoort ...”, 06-04-1675: “een Huijs metten erve staende & leggende Jnde
Sonnepoort uytcomende Jnde Spaerwouderstraet ...”, 18-01-1681: “een huijs metten Erve staende &
leggende jnde sonnepoort uijtcomende jnde Spar= wouderstraet … “, 21-05-1683: “Een Huijs
metten Erve gestaen ende gelegen Jnde nieuwe Sparwouderstraet … achterstreckende aende
Huijsing vande Sonnepoort ...”, 02-06-1685: “een Huijs metten Erve staende & leggende inde
Sonnepoort uijtcomende inde Sparwouderstraet & de Stadts vest ...”, 22-06-1686: “een Camer
metten erve gelegen aende Stadts vesten tusschen de sparwouder poort & nieuwe
sparwouderst(raet) … ten noorden de sonne poort achterstreckende aen Jan Jansz son ...”, 12-051690: “een Huijs metten erve staende ende leggende inde Sonnepoort uijtcomende inde
sparwouderstraat & aende stads vest … “, 07-05-1694: “Een Huijs met den Erve staende ende
leggende inde Sonnepoort uijtcomende inde Sparwou= derstraet ...”, 10-05-1695: “2 huijsen met
den Erve, staande & leggende neffens den anderen inde Sonnepoort, uijtcomende inde Sparwou:
derstraet … achter streckende aen't Schippers stal ...”, 14-05-1695: “een huijs met den erve, staande
& leggende in de Sonnepoort, uijtcomende inde Sparwouderst(raet) & aende Stads vest...
achterstreckende aen 't Schippers Stal ...”, 12-04-1696: “Een huijs met den erve staande & leggende
in de Sonnepoort, uijtcomende inde Sparwouderstraet & aende vest … achterstreckende aen't
pieters stal ...”, 15-05-1700: “Een huijs metten erve, staande & leggende aen deser Stads vesten
opde Hoeck vande Sonnepoort, tusschen de nieuwe Spaerwouderstraet & de Sparwouderpoort
belent ten wedersijden de Sonnepoort ...”, 06-05-1702: “een Camer metten erve, staande ende
gelegen aen de Stads vesten op de Hoeck vande Sonnepoort, belent aande eene sij de deselve
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Sonnepoort … achter streckende aande huijsinge vande voorsz Sonnepoort ...”, Stadsvest tussen de
Nieuwesteeg en Raamsteeg 07-06-1707: “een huijs metten erve, staende & leggende aen deses
Stads vesten, tusschen de nieuwe steegh & raam steegh … nogh een huijs metten erve, staende &
leggende in de Sonnepoort uijt= comende in de Sparwouderstraet, & aen(de) Vest ...”, 02-01-1711:
“een huijs met den erve staande ende Leggende in de Sonnepoort, uijtcomende in de
Sparwouderstraet ...”, 08-12-1712: “een huijs inde Sonnepoort, uijtcomende in de Sparwouderstraet
& aende vest ...”, 19-04-1714: “een huijs met den erve, staande & leggende in de Sparwouderstraet
op een huijs naest de Sonnepoort ...”, -05-1715: “een huijs met den erve werdende in 3 partijen
bewoond, staande & leggende in de sonnepoort uijtcomende in de Sparwouderstraet ...”, 04-061717: “een Huijs met den erve staande & Leggende in de Sonnepoort uijtkomende in de
Sparwouder straet ...”, 05-01-1718: “Twee Huijsjens staande ende leggende neffens den andere in
de Sonnepoort, uijtcomende inde Sparwouderstraet ...”, 23-03-1718: “een huijs metten erve, staande
ende leggende in de Sonnepoort, uijtcomende in de sparwouderstraet en aande vest ...”, 22-07-1722:
“Een huijs metten Erve, staande Ende leggende inde Sparwou derstraet op een Huijs naest de
Sonnepoort ...”, 30-12-1722: “een Huijs metten erve, staande ende Leggende inde Sonne poort,
uijtcomende inde Sparwouderstraet ...”, 03-03-1724: “een Huijs metten erve, staende Ende
Leggende in de Sonnepoort, uijtcomende in de Sparwouderst en aande vest ...”, “een Huijs met den
erve, staande ende Leggende in de Sonnepoort uijtcomende in de Sparwouderst & aande vest ...”,
18-03-1724: “een camer metten erve, staande & leggende aande Stads vesten opde hoek van(de)
Sonnepoort ...”, 01-08-1724: “een Huijs metten erve staende & Leggende in de Sonnepoort
uijtcomende in de Sparwouderstraet ...”, 02-03-1725: “een Huijs metten erve, staande & leggende in
de sonnepoort uijtcomende in de Sparwouderstraet [Sonnepoort in de Sparwouderstr:] … “, 30-031726: “Een Huijsje met de erve, staande & leggende in de Sonnepoort, uijtcomende inde
Sparwouderstraet, belent ten suijden de Vest ...”, 07-08-1728: “een huijs metten erve Staende &
Leggende in de Sonnepoort uytkomende inde Sparwouderstraet … aghterstreckende aende huijsen
inde nieuwe Sparwouderstraet ...”, “een huijs metten erve, Staende & leggende in de Sonnnepoort
uyt komende in de Sparwouderstraet … aghterstreckende aen deser Stadts vesten ...”, 13-09-1730:
“Een huys metten erve, Staende en Leggende in de Sonnepoort uyt komende inde SparwouderStraet
en aen deser Stadts veste … aghterstreckende aende huysen inde Nieuwe Sparwouderstraet ...”, 0208-1732: “Een Camer metten Erve staende ende Leggende aen deser Stads Veste opde hoek vande
Sonnepoort … agterstrec- kende aende huysen inde Sonnepoort ...”, 21-05-1737: “de helfte van een
huys of Drie Camers metten erven, Staande en de Leggende in de Sonnepoort, uytkomende in de
Sparwouder = straat, en aan de Stadts veste ...”, 01-05-1744: “J 4530 … Een Huys metten Erve
staande & leggende inde sonnepoort uytkomende inde sparwouderstraat en aan de vest ...”, 18-061744: “J 4533 … Een Huys metten Erve staande & leggende inde Sonnepoort uytkomende in de
Spar= wouderstraat en aan de Vest ...”, 26-11-1755: “J. 4936. … een Huijs mette rve staan de en
leggende aen dezer stads veste op de hoek van de Zonne poort tusschen de Nieuwe
Sparwouderstraet en sparwouder poort ...”, 06-06-1760 J 4935 … een kamer met den erve staende
en gelegen aen dezer stads veste op de hoek van de Zonne poort, tussen de sparwouderpoort en
nieuwe sparwouder = = straet … achterstreckende aen de huijzen in de Zonnepoort ...”, 07-071762: “J 4555 … Een Huys en Erve staande en leggende inde Nieuwe sparwouder straet int Midden
… achterstreckende aen de Huysen in de Zonnepoort ...”, 19-08-1763: “J 4555. … De Helft in een
Huijs en erve Staande en gelegen in de Nieuwe Sparwouderstraat in 't midden … achterstreckende
aan de Huijzen in de Zonnepoort”, 24-04-1766: “J 4533.+ … een Huijs met den erve Staande ende
gelegen in de Zonnepoort die uijtkomt in de sparwouder straat en aan de vest … aan de andere zijde
de Stads veste ...”, 30-07-1766: “J 4936 + … een Huijs met den erve Staande en gelegen aan dezer
stads Veste op de hoek van de Zonne poort tusschen de Nieuwe Sparwouderstraat en
Sparwouderpoort, belend ten oosten de Zonnepoort ...”, 07-08-1766: “J 4530.+ … een Huijs met
den erve Staande en gelegen in de Zonnepoort, uijtkomende in de sparwouderstraat en aan de vest
...”
Zonnenpoort – Spaarnwouderstraat/Stadsvest/Vest – Gang/Gemene Gang 08-01-1678: “Een
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huys met den erve staende ende leggende inde Sonnepoort … uijtcomende inde Spaerwouderstraet
ende aende vest met een gemeene gangh ...”, “Een huys met den erve staende ende leggende inde
sonnepoort uijtcomende door een gemeene gangh inde spaerwouderstraet ende vest ...”, “... No. 5.
...”, “ … no. 6. ...”, “ … no. 7. ...”, 25-06-1687: “een huijs metten erve staende & leggende inde
Sonnepoort get: no: 2 uijtComende door een gemeene gangh inde sparwouderst(raet) & aende vest
...”, 10-06-1690: “Een Huijs metten erve staende & leggende aen deser Stads Vesten opde Hoeck
vande sonnepoort die een gemeene gangh is ...”, 31-01-1691: “een huijs metten Erve staande &
leggende aen deser Stads vesten opde Hoeck vande Sonnepoort met een gemene gangh, daer inne
desen Coper een vrije uijtgangh hebben sal ...”, 23-05-1699: “een huijs metten erve, staande &
leggende in de Sonnepoort uijtcomende door een gangh in de Sparwouderstraet ...”
Zonnepoort – Spaarnwouderstraat P&S: “Sonnepoort” (Spaarnwouderstr) 1733 blz: 188 Vo=
Zonnenpoort – Zonnesteeg (zie ook: PB) 28-10-1747: “Een Huijs met den Erve staande ende
leggende in de sonne poort, uijt komende in de sonne steeg … ten oosten de Huijsen inde
Hasewindt poort, ten Zuijden de Huijsen inde Kiere= =poort ...Actum den 28e: October 1747” (F)
20/06/2019 14:11, 15-12-1761: “R 1969 … een Huijs met den erve, staende en gelegen in de Zonne
= = poort uijtkomende in de Zonne steeg … ten Oosten de Huijzen in de Hazewindspoort … ten
Zuijden de Huijzen in de Kierepoort ...”
Zonnensteeg 05-02-1767 zie: Jan Kierenpoort, 17-02-1767 zie: Kierenpoort
Zonnensteeg – Gang 15-05-1736: “een Huijs metten erve Staande en Leggende in de Sonnesteeg
in sekere Gang ...”
Zonnensteeg – Nieuwe Raamstraat zie: PB
Zonnensteeg – Poort 02-03-1765 zie: Jan Kierenpoort
Zonnensteeg of -poort – Spaarnwouderstraat 08-03-1748: “Een huijs met den Erve staande en de
leggende in de Sonnesteeg of poort, uijtkomende in de Sparwouderstraat ...”
Zonnesteeg – Stadsvest bij de Spaarnwouderpoort 03-06-1682 [26-09-1682]: “Een vervallen
Huijsje metten Erve staende & leggende aen deser Stadts vesten bijde Sparwouderpoort … aende
andere sijde de Sonne= steegh, achterstreckende tegens de Sonnesteegh ...”
Zonnestraat 26-05-1688: “Een Huijs metten erve staande ende leggende inde sonnestraat
[Sonnestraat] ...”
Zonnesteeg(je)/Zonnetje zie: PB-Ov
G: Heyligland Zonnetje zie: w.i.
Hofje van Zoutman 08-02-1735, 01-02-1741 zie: Rottegat
Zuider Begraafplaats – Heren- of Wagenweg Oz buiten de Grote Houtpoort 05-12-1759:
“Waer. 7069. ...een Huijs en erve staende en gelegen aen de Oostzijde van de Heeren of wagenweg
buijten dezer stads groote houtpoort … aen de zuijdwest zijde … en de zuijderbegraefplaats ...”
Zuidergang – Burgwal – Poort of Plaats 31-01-1725: “een Camer metten erve, staande ende
leggende in de Suijdergangh uijtcomende op de burgwal … achterstreckende aen sekere poort of
plaets ...” (F)
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Zuidergang – Burgwal Oz 01-11-1746: “Een Huijs met den Erve met een Caamer daar agter die
apart bewoond werd, staande & Leggende Aan de Oost sijde op de Burgwal, belent ten noorden de
Boerepoort, ten suyden de suijdergang ...”
Zuider Krommelaan (zie ook: 't Zakje)
Zuider Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort/Oude Hout (– laantje) o.a. 10-10-1679: “een
schone wel beplante thuyn … staende & leggende buijten de Clijne Houtpoort jnde suijder=
Crommelaen ...”, 28-11-1682: “ … Thuijn … gelegen buijten de Cleijne houtpoort … uijt: comende
door Een laentge inde Suijder Crommelaen ...”, 17-10-1691: “Een huijsje metten erve staende ende
leggende inde Suijder Crommelaan, uijtcomende inden ouden Hout ...”, 27-09-1692: “een Huijs
metten erve staande ende leggende buijten deser Stads Cleijne Houtpoort aende noord sijde vande
Suijder Cromme laan...”, 29-10-1695: “Een huijs met den erve & een thuijn daer achter, staende in
de Suijder Crommelaen ...”, 14-11-1698: “Een Huijsje metten erve, staande & leggende inde Suyder
Crommelaen uijtcomende in den ouden Hout ...”, 16-06-1703: “... staende en leggende buijten de
Cleyne Houtpoort in de Suijder Crommelaen … zijn uytgangh Hebbende in de versz Crommelaen
...”, 09-03-1714: “de Helfte van een thuijn … staande ende leggende in de Suijder Crommelaen ...”,
21-04-1714: “een Huijs met den erve, staande ende leggende buijten de Cleijne Houtpoort op de
hoek vande Suijder Crommelaen, belent aende eene sijde de voorsz Crommelaen ...”
Zuider Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort – Eigen Poort/Gang 29-12-1759: “Waer.
7491. … een Tuijn … staande ende leggende in de zuijder kromme Laan buijten de kleijne
houtpoort met een eijgen poorte ingaande ...”, waer 6935. … een Huys en erve staende ende
leggende buijten de kleijne houtpoort in de zuijder kromme Laan, belend aen de eene zijde zekere
gang ...”, 27-10-1764: “waar 6935 … een Huijs en erve staande en geleegen buijten de kleijne
Houtpoort dezer stad in de zuijder kromme laan, belend aan de eene zyde zeekere gang ...”
Zuider Krommelaan buiten de Kleine Houtpoort – Slopje 25-03-1738: “Een huijs metten Erve
staende ende leggende buijten de Cleyne houtpoort inde Zuyder Crommelaen int Slopje ...”, 23-101751: “Een Huijs met den erve staande ende leggende buijten de kleijne houtpoort in de Zuijder
Cromme Laen, in 't slopje ...”, 19-04-1724: “een Huijs met den erve, staande & Leggende buyten de
Cleijne Houtpoort in de Suijderlaen in 't Slopje [Suijder cromme-laan in 't Slopje] ...”, 08-04-1728:
“een huys met den erve, Staende & Leggende buyten de Cleyne hout poort in de Zuyder
Crommelaen in 't Slopje ...”
Zuider Krommelaan op de Kleine Houtweg – Zakje 06-01-1723: “een thuijn … staande ende
leggende in de Suijder Cromme laan ...”, “Een Tuijn zijnde vrij eijgen grond … staande ende
leggende in het sakje in de Zuijder Crommelaen … uijtkomende opde klijne houtweg ...”
Zuiderlaan buiten de Kleine Houtpoort 08-06-1675: “... Thuijn … gelegen … buyten de Cleijne
Hout poort inde Zuijderlaen ...”
Zuider Schoolsteeg – Vrije Uitgang 19-06-1726: “Een huys metten erve, staande ende leggende
inde St: jansstraet van outs genaamt de Toelast, met een Camer daer achter die apart verhuijrt werd
… achterstreckende met een vrijen uijtgang in de Suyder Schoolsteegh ...”
Zuider Schoolsteegje 24-02-1708: “twee Huijssen met haere erve staende & leggende in de
noorder School steegh naest den anderen op de hoeck van het Zuijder Schoolsteeghje ...”
Zuiderstraat (zie ook: Diaconiepoort)
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Zuiderstraat – Poort 12-02-1698: “een Camer met den erve, staande ende leggende in de
Suijderstraet, in sekere poort ...”
Zuiderstraat (zie ook: PB)
Zuiderstraat bij het Diaconiehuis – Gang/Gemene Poort 24-07-1744: “W 3372 … Een huys
metten Erve staande en leggende inde suyder straat in seekere gang by het Diaconye huys … pomp
staande in de gemeene poort ...”
Brouwerij de Zwaan – Kraaienhorstergracht – Gang 01-08-1685: “een huijs met den Erve
staende & leggende in seeckere gang, naest de voorn brouwerije de Swaen uijtcomende opde
Craijenhorstergraft ...”, 28-04-1694: “een Huijs met den erve staande ende leggende in sekere
gangh opde Craijenhorstergraft naest de brouwerije vande Swaen … achter streckende tegens de St:
urselensteegh ...”
Brouwerij van de Zwaan – Lange Margarethastraat – Gang -1694: “een Huijs met den erve
staande & leggende inde Lange mar: grietestraet, daerde Stad Ham uijthangt … aende ander sijde
de gang van(de) brouwerije vande swaen ...”
(Gewezen) Brouwerij van de Zwaanshals – Achter- of Dijkstraat – Gang 27-05-1693: “een
Camer meetten erve, staende & gelegen inde achter ofte dijckstraet, achter de gewesene brouwerije
vanden Swaenshals in een gangh...”
Zwanenpoort zie: PB
Zwanenpoort – Kraaienhorstergracht (zie ook: PB) 22-12-1735: “Een huys metten Erve staende
ende leggende opde Crayenhorstergragt opde hoek vande Swaanepoort ...”, “Een pakhuys met den
Erve staende ende geleegen opde Crayen- horstergragt, inde swaanepoort, agter t' voorn: per = ceel
… ten noorden de voorn Swanepoort ten Zuijden en agterstrekkende aande huysen inde St=
Urselaersteeg ...”, “Een huys metten Erve staende ende Leggende inde swaanepoort, agter t' voorn:
pakhuijs … agterstrekkende aande huijsen inde Lange Margrietestraet ...”, 29-12-1753: “B. 472. …
een Huijs met den Erve staende ende leggende aen de oostzijde van de Kraeyenhorstergracht
tusschen de Urselaer en Margariete = = straet … ten noorden de Swaene= =poort, achterstrekkende
aen 't Pakhuijs van de gewezene Brouwerij de Swaen ...”, 09-04-1763: “B 478 … de helft in een
Huijs en erve Staande en gelegen in de St= Urselasteeg … achterstreckende aan de Huijzen in de
Zwaanepoort ...”
Zwanenpoort – Kraaienhorstergracht P&S: Zwaanepoort (Kraijenhorstergracht)
Zwanenpoort – Anna- of Michielstraat (zie ook: PB) 14-11-1749: “T 2369 … Twee Kaamers met
den Erve in de Swaane poort, uijtkoomende in de Anna of michiel straat, de eene belent ten suijden
de schoen lappers= =poort … Agterstreckende Aan de schoen lapperspoort ...”, 13-08-1757: “T
2369. … twee huijzen of Kamers met den erve staende ende leggende in de Zwaenepoort,
uijtkomende in de Anna of Michielstraet, de eene belend ten zuijden de schoen lappers poort …
achterstreckende aen de Schoenlapperspoort ...”
Zwanenpooort – Lange Annastraat P&S: Zwanepoort (L Annsstraat)
Zwanenpoort (of -gang) – Lange Margarethastraat (zie ook: PB) 30-03-1678: “een huys metten
erve staande en(de) leggende achter het voorn: huys uytcomende door de Swane poort inde voorsz
margrietestraet, Belent ten noorden de Brouwerije van't Swaentje ...”, 30-04-1681: “Een huijs
metten Erve staende & leggende jnde Swane poort ofte gangh uijtcomende jnde Lange
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margaretestraet … “, 12-06-1686: “een huijs metten erve staende ende leggende inde Swane poort
ofte gangh uijtcomende inde lange margrietestraet ...”, 04-02-1716: “een Huijs met den erve,
staande & leggende in de swanepoort ofte gang uijtcomende in de Lange margrietestraet
[Swanepoort inde l:margrietest] ...”, 02-06-1717: “Een huijs met den Erve, staande & leggende in
de Lange margriete straet in de swane poort … achterstreckende aen(de) Brouwerije vande Swaen
...”, 03-01-1719: “een Pakhuijs get. Met no 1, in een gang uijtcomende opde … Craijenhorstergraft
...”, “een Huijs met den erve, staende ende leggende in een gang … get no= 2 …:, “een mouterije,
staende ende leggende opde gemeene plaets … get no 3 … [met een vrije uijtgang in de
swanepoort, uijt= comende in de margrietest …] ...”, “ … get no 4 ...”, “... getekent no: 5 ...”, “ …
get t: no: 6 hebbende een vrijen uijtgangh opde gemene plaats ...”, “ … get: no: 7 ...”, 02-11-1736:
“Een huijs metten Erve staende ende leggende inde Margriete straet opde hoek vande Swanepoort
en inde swane poort werdende in vier partyen bewoont ...”, 17-10-1742: “B 470 … Een Mou terye
met den Erve synde de geweesene Mouterye van de Zwaan, staande en leggende op de gemeene
plaats uytkomende op de Crayenhorstergragt … en de geweesene Brouwery de Zwaan met een vrye
uytgang in de Zwaanepoort uytkomende inde margrietestraat ...”, 01-04-1752: “Een Camer met den
Erve staande ende leggende in de Swaane-poort, uijtko= = mende in de lange Margarietestraat, over
't weeshuys ...”, 11-12-1766: “B 595 x … een Huijs en erve, werdende in Vijf partijen bewoond,
Staande & Bgelegen aan de Westzijde van de Lange Margarietestraat op de hoek van en in de
Zwaane= = poort ...”
Zwanenpoort – Lange Margarethastraat P&S: Swanepoort (L Margarethastr) 2 Juni 1717 blz: 104
Vo=
Zwanenpoort – Lange Margaretastraat P&S: Swanepoort L Margaretha= straat) 4Febr 1716Zwanenpoort – Lange Margarethastraat P&S: Swanepoort (L Margarethastr) 2 Juni 1717 blz: 104
vo=
Zwanenpoort – Sint Annestraat (zie ook: PB) 11-07-1759: “T 2369 … een Huysje of Kamer met
den Erve staende en leggende inde Swaanepoort uytkomende inde St Annestraet … agterstreckende
aan de schoenlapperspoort ...”
L Sint annestr Zwanepoort zie: w.i.
Zwanenpoort – Sint Ursulasteeg 01-05-1715: “Een Huijs metten Erve staende ende leggende inde
st. urselaersteech … achterstreckende aende swaene Poort … “
Gemene Gang of het Zwanenpoortje – Margarethastraat – Gang 12-05-1716: “een huys met
een huysje op de gemeene plaets Leggende in de margrietestraet belent ten noorden de gemeene
gang ofte het swanepoortie ten suyden seekere gangh ...”, “een Camer met den erve Staende &
leggende in de Swane Poort ...”
Zwarte Hofje – Molensteeg – Spaarnwouderstraat zie: PB
Zwarte Margrietesteegje – Spaarne (over de Waag) 23-12-1693: “Een huijs met den Erve,
staande & leggende op het beste van't Spaerne belent ten noorden het Swarte margrietesteegje, ten
zuijden & achter streckende aande voorsz brouwerije En mouterije genaamt den aker ...”, 06-061708: een huijs metten erve staende & leggende op't Spaerne over de waegh belent ten noorden 't
Swarte margriete steegje … achter streckende aen(de) brouwerije en mouterij genaemt den aker …
“ (F), 16-06-1753: “L. 5148. No: 1. … strekkende van het spaarne tot aan de agterstraat … zijnde
een gedeelte van de gewezene Brouwerij den Aker; belent ten noorden de Swarte Margariete steeg
...”
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Zwarte Margrietesteeg – Spaarne over de Waag P&S: Zwarte Mar- grietesteeg “ (Spaarne) over de
Waag 1722 – blz: 221- vo=
Zwarte Margrietesteegje – Spaarne over de Waag P&S: 't Zwarte Mar- grietesteegje (Spaarne o/d
Waag) 6 Juni 1708 blz: 56 vo=
Zwartepoort – Rozemarijnsteeg 26-11-1760: “N 5462 … een Huijs met den erve staende en
gelegen in de Rozemarijn steeg … achterstrekkende aen de Huijzinge in de Zwarte poort ...”
Zwartepoort – Rozemarijnsteeg zie: PB
Zwartepoort – Rozemarijnsteeg P&S: Zwartepoort” (Rozemarijnsteeg)
Zwartsenhofje – Spaarnwouderstraat zie: PB
Zwavelstokspoort (zie ook: PB) 07-07-1753 zie: Vijfhoekspoort – Hondensteeg
Zijbaalslaan (– Laantje) (zie ook: PB-Ov) 07-05-1740: “Een welgelegen buyten Plaats genaamt
het hooge Land … belend ten noorden het weyde Geldelose pad, ten oosten het nauwe Geldelose
pad ten zuyden ten deele de Zybaals laan ...”, 25-08-1740: “Den opstal en grond van een Thuyn …
geleegen in seeker Laantje uytkomende inde ZybaalsLaan ...”
Zijbrandburgerspoort of -gang – Burgwal – Gang 10-01-1756: “J 4685 … een Huijs met den
erve staende ende leggende inde Zijbrandburgerspoort ofte gang, uijtkomende op de Burgwal …
achterstreckende aen zekere gang ...”
Poort van de Zijde Spek/Zijdespekpoort – Achter- of Dijkstraat 27-01-1677: “een huys metten
erve staende & leggende Jnde achter ofte Dijckstraet belent aen deene sijde de poort vande Zijde
speck ...”, 06-05-1745: “Een Huys metten Erve (synde nu een Pakhuys) staande en leggende in de
agterstraat ofte Dykstraat by de Hoogstraat … ten Zuyden de Zyde spekpoort ...”
Poort van de Zijde Spek – Achter- of Dijkstraat P&S: de Poort van de Sijde Spek (Achter of
Dijkstraat) 8 Mei 1708 blz: 217 –
Zijdgracht Ex zie ook:
Zijdgracht – Voldersgracht bij de Dubbele Brug Ex
Zijdgracht (zie ook: PB)
Zijdgracht (zie ook: Bakkerssteeg, Breeplaats, Lammetjeshofje)
Zijdgracht 23-04-1710, 27-06-1720, 05-11-1721 zie: Bakkerszaksteeg
Zijdgracht 13-05-1716 zie: Bakkerszaksteeg of Lange Plaats
Zijdgracht/Stadsvest (zie ook: Bakkerszak)
Zijdgrachtje – Raamgracht 15-02-1681: “een huijs metten Erve staende & leggende opde
Raemgraft opde hoeck vant Zijtgrachje ...”
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Zijdnieuwegracht zie: PB-Ov
Zijhuizen of Nieuwe Kraaienhorstergracht zie: PB-Ov
Zijlblokspoort – Koudenhorn zie: PB
Zijlkerk (o.a.) 28-03-1715: “een Huijs met den erve staande ende leggende inde Sijlstraet …
achterstreckende aende Sijlkerk … “, 04-05-1762 zie: Zijlklooster
Zijlklooster Ex
Gang van het Zijlklooster – Zijlstraat 27-03-1675: “een Huijs metten erve gestaen & gelegen
Jnde Sylstraet in een gangh int Sijlclooster ...”, 08-11-1681: “een huijs metten Erve staen(de) &
leggende in de sijlstraet in een gangh int Sijlclooster ...”, 26-04-1724: “Een Huys metten erve,
staande & leggende in de sijlst(raat) … aende ander zijde de gangh vant Sijlclooster ...”, 20-111725: “Een Huijs metten Erve, staande & leggende in de Sijlstraet, in een gangh in 't sijl Clooster
...”, 04-05-1762: “B 200 … Twee Huijsjes met hun erven, waar van een geapproprieerd tot een Pak
= = huijs, staande en gelegen tegens de Zijlkerk, genaamd het Zijlklooster aan de oostzijde in de
gang, belend aan de Zuijdzijde zekere gang, aan de Noordzijde de opgang na de Zijl Toren ...”, 1909-1764: “B 204 … een Huijs met den erve, Staande en gelegen in de Zijlstraat over de Witte Heere
steeg, belend ten oosten de gang van het Zijlklooster ...”
Zijlklooster achter de Zijlkerk 12-07-1692: “een huijs metten erve, staende ende leggende in 't
Zijlclooster, achter de Zijlkerk ...”
Poort van 't Zijlklooster – Zijlstraat (zie ook: PB) 15-02-1763: “B 199. … een Huijs met den
erve staande en gelegen aan de Zuydzijde van de Zijlstraat, tusschen de korte Zylstraat en oude
Graft … aan de westzijde de Poort van 't Zijlklooster ...”
Gang genaamd 't Zijlklooster – Zijlstraat 09-05-1743: “B 203 … Een huys met den Erve
staande ende Leggende inde Sylstraat in een gangh genaamt t Zyl Clooster ...”, “B 202 … Een huys
metten Erve Staande ende Leggende int Sylklooster ...”
Poort van 't Zijlklooster – Zijlstraat/Zijlkerk 24-07-1697: “een huijs metten erve staende ende
Leggende jnde sijl straet … aende andere sijde de poort vant sijlclooster achterstreckende tegen de
Zijlkerck ...”, 10-05-1715: “een huijs met den erve, staande & leggende in 't sijlclooster achter de
sijlkerk … achter streckende aende graat boog ...”
Poort achter de Zijlkerk 24-06-1723: “een Paarde Stalletie met den Erve staende en leggende
inde Poort aghter de Syl kerck … “
Zijl, Tuin of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg Ex
Zijlstraat (zie ook: Griffioenspoort)
Zijlstraat (zie ook: PB)
Zijlstraat Zz – Gemene Gang 08-08-1761: “A 32 … een Huijs met den erve staende en gelegen
aen de Zuydzijde van de Zijlstraat … ten Oosten een gemeene gang, achterstrek= =kende aen de
Huijzen van 't Prinsenhof ...”
Zijlstraat bij de Krocht – Gemene Gang Ex
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Zijlstraat bij de Krocht – Gemene Gang 09-05-1726: “een huys metten erve staande & Leggende
in de Sylstraet bij de Crogt … achterstreckende aen de gemene gangh, waer in dit huijs een vryen
uijtgangh heeft uijtcomende op de Crogt … “
Zijlstraat bij de Poort – Gang 19-05-1674: “een huijs metten erve staende & leggende jnde
Sijlstraet bijde poort, daer het wapen van Amsterdam wthangt met drie Camers daer achter & een
gangh daer nevens … “
Zijltuin – Stadsvest en Bakkumsteeg 01-10-1735: “Een huys metten Erve staende ende leggende
in de Zylthuyn getekent No 11 vuytkomende aen deser Stad veste ende bakkumsteegh agter de
brouwery de orangie boom ...”
Zijltuin – Stadsvest tussen de Zijlpoort en de Raaks 01-03-1684: “een huijs metten Erve staende
& leggende inde Sijlthuyn, uijtcomende Aen deser Stadts vesten tusschen de Sijlpoort ende de raecx
get: met no: 1 & 2 ...”, 16-03-1726: “een Huijs metten erve, staande & Leggende in de Sijlthuyn,
uijtcomende aen deser Stads vesten tusschen de Sijlpoort & de raex ...”
Zijltuin- of Waterhaalderspoort – Stadsvest en Bakkumsteeg 13-10-1745: “Een Huys metten
Erve staande & Leggende inde Zylthuyn- of Waterhaalderspoort geteekt No 11, uytkomende aan
deser stads Vesten en inde bakkumsteeg ...” (F) 20/06/2019 10:06
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Baarlaarsteeg V 10
Basaardesteeg T 16vo
Beek V 9vo; Y 9vo, 10
Besemsteeg S 9vo, 10
Bouwerijsteeg A 5, 5vo, 6
Poortje van Brabant C 1vo Adolf, Bouchout, Jan
Poort in de/v. d. Branden-burger H 4vo
Brammershofgen G 7 Brammer, Adriaen/Brammer, Adriaen Claesz
Bredesteeg T 1vo, 8vo
Brouwerijsteeg A 6
Bullemanssteeg Y 6
Burchstraat I 22vo, 23
Cavelotesteeg W 3vo, 4, 5
Cavelotestraat W 3vo
Drappeniersteeg T 3, 3vo
Graaf Wille(m)steeg R 3vo
Groenepoort L 6vo
Grote Hofstraat O 6, 6vo, 7
Grote Zuiderstraat W 19, 19vo, 20
Helmontsteeg W 10vo
Houttuinstraat I 15
Kleine Hofstraat O 8, 8vo
Poort van de Koetswagen in de Frankest. Y 4
Koolstraat I 17, 17vo
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Korte Herenvest I 25
Korte Keizerstraat W 8vo
Korte Zuiderstraat W 12, 12vo
Krauwelsteeg A 9
Michielstraat T 15
Minnebroederspoort O 12vo
Molensteeg I 9vo, 10, 10vo
Vest b.d. Molenwerf D 10vo
Poort van 't Moriaens hoofd i.d. Kruisstr./Poort van 't Mori-aenshoofd in de Kruisstraat C 1,
1vo
Poort van Moy in de Grote Houtstraat S 12
Poort van Nieburch in de Korte Houtstr. S 6vo
Nieuwe Damsteeg H 7, 7vo, 8
Nieuwe Doelsteeg T 11, 11vo
Nieuwe Doelstraat TT 4vo, 8vo
Nieuwe Dijkstraat Z 11, 11vo
Nieuwe Land W 28, 28vo
N. Margarethastraat B 23, 3vo
Nieuwe Molensteeg T 21
Nieuwe Molenstraat T 20vo, 21, 21vo, 22
Nieuwe Zijlstraat B 5
Ossenmarkt W 23
Ottersteeg I 4
Oude Doelstraat T 19, 19vo, 20vo, 23vo, 24, 24vo
Oude Molensteeg N 8, 8vo, 9, 9vo
Pepersteeg A 4vo, 5
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Proostensteeg C 5vo, 6
Steeg achter “de Ruyt”/Steeg achter de Ruyt G 5
Schagenstraat W 14, 14vo
Schoolsteeg C 7vo
St. Annakerkstraat T 15vo, 16
St. Michielsteeg T 17vo, 18vo
St. Michiel(s)straat T 10vo, 15, 18, 18vo
Slepershoofd H 5
Tuijnstraat/Tuinstraat T 13, 14, 14vo, 15
Volderszijdgracht W 2vo
Zaksteeg Z 9
Zaksteeg a.d. Herenv. I 18
Poort van de Son in de Spaarnw. Straat I 6
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AARDRIJKSBESCHRIJVING DER STAD HAARLEM
DOOR P. J. PRINSEN, VIERDE DRUK 1848
Op den 1 Januarij 1848 … Verder vindt men nog in de stad : 6 Stadspoorten. 14 Grachten. 3
Stadshekken. 36 Stadsbruggen. 14 Opene pleinen. 95 Straten. 72 Stegen. 87 Gangen of poorten. 28
Hofjes , en 20 Scholen.
Verdeeling der stad, derzelver poorten en hekken.
Haarlem wordt in zes deelen verdeeld, die wijken ge-noemd worden, en wel wijk 1 , 2, 3, 4, 5 en 6.
Wijk 1 ligt ten oosten van de St. Jansstraat, ter we-derzijde van het Spaarne.
Wijk 2 ligt ten oosten van de Kleine Houtstraat en Lange Veerstraat, ter wederzijde van het Spaarne.
Wijk 3 ligt tusschen de Lange Veerstraat, de Kleine Houtstraat en de Groote Houtstraat.
Wijk 4 ligt ten westen van de Groote Houtstraat.
Wijk 5 ligt ten noorden van Wijk 4, ter wederzijde van de Zijlstraat.
Wijk 6 bevat al wat tusschen de Bartel-Jorisstraat, de Kruisstraat en de Jansstraat ligt; verder de
Nieuwstad, behalve het deel van Wijk 1.
Bij deze zes wijken heeft Haarlem nog twee Buitenwij-ken, zoodat zij te zamen 8 in getal zijn,
welke weder-om nader in 34 buurten verdeeld worden.
… Men vindt in deze stad zes hoofdpoorten, namelijk: …
Straten en stegen van Wijk I. 8. Het Lichte Begijnhof. 12. De Wijde Appelaar-steeg, vroeger Dirck
van Baekenessesteeg. 14. De Wagepoort. 15. De Damsteeg. 19. Het Koperslagers Pleintje. 24. De
Beestemarkt. 25. De Zaksteeg. 26. De Biggesteeg. 38. De Papetorensvest. 39. Het Menistesteegje.
40. Het Glasblazersveld. 42. De Korte Dijk. 43. De Poort. 44. De Boeresteeg. 45. De Kralesteeg.
50. De Molesteeg. 51. De Hoogedijk. 52. De Witte Leliestraat of Slijkstraat, N. Z.
In de Naauwe Appelaarsteeg is het hofje van Guurtje van Burret, gebouwd in het jaar 1610.
Aan de vereeniging van de Bakenessergracht en het Spaarne is het Koperslagers-pleintje,
zoogenaamd, om-dat daar vroeger eenige huisjes, ten dienste van koper-slagers, stonden.
In de Klerksteeg is het Boonhofje.
… en bij den aan-vang der Spaarnwouderstraat is het Visschershofje.
Straten en Stegen van Wijk II. 24. De Achterstraat. 25. De Vrouwesteeg. … 26. De Barnesteeg. 28.
De Wijdesteeg. 29. De Kopbotersteeg. 30. De Ossehoofdsteeg. 31. De Beeksteeg. 32. De
Schippersteeg. 34. De Hondesteeg. 35. De Kattesteeg. (Ge-sloten.). 40. De Koolsteeg. 41. De
Nieuwsteeg. 42. De Slijkstraat of Wit-te Leliestraat, Z.Z. 44. De Korte of Krom-me Heerevest.
… waaronder de Zomervaart, alwaar het Bullehofje is, en de Dubbelde Buurt.
Straten en Stegen van Wijk III, en de beide Buitenwijken. 23. Het Zonnetje. 24. De
Minnebroedersteeg. 25. De Heiliglandvest, al-waar de Kalistoren (een kruidtoren) is.
In de Warmoesstraat is de Bullebakspoort; eerder het zoogenaamde Hof van Holland, een gebouw
…
In de Groote Houtstraat, o. z. is de Guldenbergs-poort …
Op het Klein Heiligland is het Doopsgezinde Wees-huis, gesticht in 1633, thans met 15 weezen, en
het Blokshofje voor 8 bewoonsters …
Straten en Stegen van Wijk IV. 21. De Vijfhoek.
In de Lange St. Annastraat is het hofje van Guurtje de Waal, gesticht in 1616, benevens de
Zwanepoort.
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Straten en Stegen van Wijk V. 10. De Bakkumsteeg, 11. De Breedeplaats, 12. De Lage Zijlstraat, 13.
De Raaksvest. 19. De Nobelstraat. 20. De Kalfspoort. 21. Het Prinsenhofplein. 32. De Korte
Margariete-straat. 33. De Graaf Mijndersteeg. 34. Het Waaigat.
Onder de benaming van het Pand verstaat men tegenwoordig de Kalverpoort, in de Zijlstraat,
waarin de Stadsburgerschool is, de Gevangenpoort, aan de binnenplaats, en het Pand, zijnde de
poort naar de Groote Markt.
Aan de Kraaijenhorstegracht is de Slagerspoort, waarin het hofje de Dubbele Muts voorkomt;
verder de Infermerie voor militairen.
Straten en Stegen van Wijk VI. 7. De Zuiderschoolsteeg. 8. De Noorderschoolsteeg. 9. De
Schoolsteeg. 14. Het St. Pietertje. 23. De Reekhuizen. Of Kraaijenhorstestraat. 28. Het Rozelaantje.
29. Het Rozeveld. 35. De Rozeweg. 36. De Rozesteeg.
De drie Schoolstegen …
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JAARBOEKJE voor de stad HAARLEM 1848
Op den 1 Januarij 1847 waren in de stad en hare juris- dictie aanwezig 17 Kerken, 5075 Huizen,
Koepels, Stallen, Pakhuizen, Fabrieken enz. en 51 Buitenplaatsen.
Wijders vindt men nog in de Stad 14 Open Pleinen. 11 Grachten. 29 Bruggen. 95 Straten. 72
Steegen 87 Gangen of Poorten. 5 Hoofd- en 4 kleinere Poor- ten of Hekken.

JAARBOEKJE voor 1857 ten dienste van de inwoners van HAARLEM
WIJK EEN. A. Damstraat Nz. Damsteegje. Klokhuis B. Begijnesteegje. Begijnhof. Klopperpoort.
E. Biggensteeg. Zaksteeg. Bakenessergracht Oz. F. Dijkstraat. Zakje. Boerensteeg. Koralensteeg en
andere stegen tusschen de Houtmarkt en Spaarnwouderstraat. Molensteeg. Witte Lely- of Slijksteek
Oz. Visschers- hofje. Lange Heerenvest van de Witte Lely- of Slijksteeg tot de
Spaarnwouderstraat.. Dijkvest.
WIJK TWEE. B. Achterkamp. Rottegat. Kampersteegje. C. Spaarne Oz. Van de Hoogstraat tot de
Lieve Vrouwe- steeg. Barnesteeg. Lieve Vrouwesteeg. D. Kopboter- steeg. Ossenhoofdsteeg.
Schippersteeg. E. Raamsteeg. Keizers- plein. Nieuwesteeg. Korte-Heerenvest.
WIJK DRIE. B. Schagchelstraat. Hemelpoort. D. Cornelissteeg Zz., met het Zakje. E.
Minnebroersteeg. Gasthuispoort.
WIJK VIER. B. Luitesteeg. Vestesteeg. Zz. Met de Gazfabriek. C. Westertje. Lange Vlamingstraat.
Korte Vlamingstraat. met het Keizerrijk. Barrevoetesteeg Zz. E. Lange Doelstraat Zz. Korte
Doelstraat Zz. Geuzenstraat. Tuin- straat. Popelingsgat.
WIJK VIJF. A. Oude Smallegracht Oz. Kalfspoort. B. Bakkumsteeg. Bree- plaats. C. Magdalenasteeg. Kinderhuisstraat. D. Slagerspoort. St. Ursulasteeg. Peperstraat. E. Kruisstraat Wz. Van de
Krocht tot de Nieuwegracht. Graafmijndersteeg. Waaigat.
WIJK ZES. D. Rozesteeg. Reekhuizen of Kraaijen- horsterstraat. Korte Molensteeg. E. Lange
Molensteeg. Lange Rozenstraat of Stationsplein. Lange Ruiterstraat of Zaksteeg. Rozelaantje.
BUITENWIJK DRIE. A. Molenweg of het Molenpad. Raamlaantje.. Geldeloozepad, met de
daarin gelegen lanen

Willem Blok 17-08-2021
Nassauplein 79
2011-PG Haarlem
Willem.Blok7@gmail.com
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