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13-02-1719 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 1

Claertje Pieters, weduwe van Pieter Jansz wonende te Oostzaan, thans in den Ilp,
geeft procuratie aan haar zoon Dirk Tijmonsz Gnuijt uit den Ilp, om uit haar naam
ten sterfhuize van haar zuster Grietje Pieters te Wormer overleden, te accorderen
met de erfgenamen.

01-04-1719 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 2

Inventaris ten huize van Gerrit Noordtdijk te Ilpendam, uitlandig zijnde en ten
overstaan van Cornelis Duijfs, schout, Cornelis Claasz Gavis, schepen en Jan
Burghsz, oud schepen te Ilpendam op aangeven van Jan Claasz Visser, zijn zwager.

14-09-1714 TESTAMENT 3657 AKTE 3

Testament van Mues Pietersz Swart, gehuwd met Geertje Arents uit Ilpendam. Hij
legateerd aan zijn dochter Grietje Mues uit consideratie voor de goede diensten die
hij in zijn huis van haar ontvangen heeft, de part in het huis dat hij tegenwoordig
bewoond (een bakkerij) en al het bakkersgereedschap, welke anders na zijn
overlijden zijn andere dochter Trijntje Mues zou toekomen, met daarenboven een som
van F. 100-00-00 in kontant geld.

14-04-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 4

Testament van Sijmon Willemsz Nieuwlandt uit Ilpendam. Hij legateerd aan Jan
Pietersz, zoon van Pieter Jansz Gouw en Lijsbeth Coels een losrentebrief van F. 100-
00-00, berustende onder zijn zwager Pieter Jansz Gouw. Aan Niesje Claas, de dochter
van zijn oudste zuster een som van F. 200-00-00. De overschietende goederen gaan
naar de drie kinderen van zijn zuster Ariaantje Willems Nieuwlandt en Mr. Claas
Kuijper, genaamd Niesje, Neeltje en Claas Claasz, thans wonende te Amsterdam.

11-06-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 5

Testament Op de langstlevende van Jan Jacobsz en Niesje Jacobs, echtelieden uit
Ilpendam. Zij legateerd aan haar moeder, als zij als eerste komt te overlijden: haar
kleding en sierraden.

25-09-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 6

Testament op de langstlevende van Mr. Jan Franken, chirurgijn en Annetje van
Huijsz, echteleiden te Ilpendam. Zij legateerd, als zij als eerste komt te overlijden,
haar kleren en sierraden aan haar broers Jan van Huijsz en Anthonij van Huijsz en
haar zuster Johanna van Huijsz.

14-04-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 7

Testament van Sijmon Willemsz Nieuwlandt uit Ilpendam. Hij legateerd aan Jan
Pietersz, zoon van Pieter Jansz Gouw en Lijsbeth Coels een losrentebrief van F. 1000-
00-00, berustende onder zijn zwager Pieter Jansz Gouw. Aan Niesje Claas, de dochter
van zijn oudste zuster een som van F. 200-00-00. De overschietende goederen gaan
naar de drie kinderen van zijn zuster Ariaantje Willems Nieuwlandt en Mr. Claas
Kuijper, genaamd Niesje, Neeltje en Claas Claasz, thans wonende te Amsterdam.

06-08-1719 BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 8

Sijmon Jansz Boom uit den Ilp ter eenre, Ariaen Pietersz en Claas Pietersz uit den Ilp
als ooms en bloedvoogden van Jan Sijmonsz, onmondige zoon van genoemde Sijmon
Jansz Boom en en zijn eerder huisvrouw Maritje Pieters ter andere zijde. Het kind
krijgt een som van F. 25-00-00 en al de kleding van zijn moeder.

18-08-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 9

Testament op de langstlevende van Albert Jacobsz Beemster en Trijntje Dircks,
echtelieden uit Purmerland. Als zij voor haar moeder Eefje Pieters komt te overlijden
krijgt deze een legitime portie.
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23-09-1719 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 10

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Claas Pietersz Frans, onmondig
zoontje van Grietje Claas Knoeijer, geteeld bij haar eerdere man Pieter Claasz Frans,
waarover voogden zijn Jan Cornelisz Braak, oud schepen en Jacob Albertsz, oud
burgemeester en vroedschap uit Purmerland: Een somme van F. 300-00-00, onder
verband van al de goederen van de polder.

23-09-1719 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 11

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Claas Pietersz Frans, onmondig
zoontje van Grietje Claas Knoeijer, geteeld bij haar eerdere man Pieter Claasz Frans,
waarover voogden zijn Jan Cornelisz Braak, oud schepen en Jacob Albertsz, oud
burgemeester en vroedschap uit Purmerland: Een somme van F. 300-00-00, onder
verband van al de goederen van de polder.

23-09-1719 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 12

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Aem Moensz, oud burgemeester
en vroedschap te Purmerland, een somme van F. 200-00-00, onder verband van al de
poldergoederen.

20-03-1722 TESTAMENT 3657 AKTE 13

Testament van Eefje Claas, weduwe van Dirk Sijmonsz Swart, wonende in het
Zuidend van Purmerland. Zij legateerd aan haar twee zonen Sijmon Dirksz Schouten
en Claas Dirksz Schouten, haar huis en erf dat zij tegenwoordig bewoond met het
erfje daarnaast, in het zuideind van Purmerland bewesten de Gouw, Pieter Jansz
vant Ent ten Z en Albert Swart ten N, met alle koeien etc.

14-03-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 14

Testament op de langstlevende van Claas Pietersz en Judikje Claes Guldemans,
echtelieden in den Ilp.

30-01-1719 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 15

Mr. Hendrik Schaank, collecteur uit Purmerland, Jan Cornelisz en Zijmon Jacobsz
Scharn beiden uit den Ilp. Zij getuigen op verzoek en behoeve van Hendrik Reijniersz
Bakker uit den Ilp, betreffende het aftekenen van de broodcedullen.

16-11-1719 TESTAMENT 3657 AKTE 16

Testament op de langstlevende van Dirk Jansz Groen en Grietje Jans, echtelieden uit
Purmerland. Hij legateerd bij vooroverlijden zijn vader Jan Dirksz Groen in een
legitieme portie.

25-02-1720 TESTAMENT 3657 AKTE 17

Testament op de langstlevende van Pieter Claasz Comis Pieter en Marij Jans,
echtelieden uit den Ilp. Bij zijn vooroverlijden legateerd hij aan zijn kinderen geteeld
bij zijn eerdere huisvrouw Lijsje Gerrits een legitime portie.

03-03-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 18

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Andries Jansz Spanje en Stijntje
Andries Spanje, onmondige kinderen van Jan Andriesz Spanje en Eefje Thaams,
echtelieden in leven gewoond te Purmerland, waarover voogden zijn Aem Moensz en
Willem Claasz Knoeijer, een somme van F. 729-00-00, onder verband van al de
poldergoederen.
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05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 19

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Dirk Jansz Groen uit
Purmerland, een somme van F. 200-00-00, onder verband van al de poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 20

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Dirk Jansz Groen uit
Purmerland, een somme van F. 200-00-00, onder verband van al de poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 21

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Jacob Albertsz, oud
burgemeester en vroedschap van Purmerland, een somme van F. 164-05-00, onder
verband van al de poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 22

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Pieter Claasz de Rood en
Cornelis Claasz de Rood, onmondige nagelaten kinderen van Claas Sijmonsz de Rood
en Lijsbet Pieters, in leven echtelieden te Purmerland, waarover voogden zijn Albert
Pietersz en Pieter Duijfs, een somme van F. 300-00-00, onder verband van al de
poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 23

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan de onmondige nagelaten
kinderen van Claas Pietersz Boom en zijn eerdere huisvrouw Grietje Tolks, waarover
voogden zijn Albert Pietersz en Jan Groen, een somme van F. 100-00-00, onder
verband van al de poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 24

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Pieter Claasz de Rood en
Cornelis Claasz de Rood, onmondige nagelaten kinderen van Claas Sijmonsz de Rood
en Lijsbet Pieters, in leven echtelieden te Purmerland, waarover voogden zijn Albert
Pietersz en Pieter Duijfs, een somme van F. 300-00-00, onder verband van al de
poldergoederen.

05-05-1720 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 25

Pieter Claasz Knoeijer, Jan Groen en Jacob Pauw, regerende poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan de onmondige nagelaten
kinderen van Claas Pietersz Boom en zijn eerdere huisvrouw Grietje Tolks, waarover
voogden zijn Albert Pietersz en Jan Groen, een somme van F. 100-00-00, onder
verband van al de poldergoederen.

20-04-1720 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 26

Jacob Gerritsz ter Beek en Margrietje Jans Rost (of Roet?), geven procuratie aan
Arent Jacobsz (hun oom) en Albert Grijpmoet (hun neef), beiden wonende ion het
drostambt van Salland in Overijssel onder Wijhe, om aldaar hun zaken te behartigen
v.w.b. hun onroerende goederen etc.

19-10-1720 HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3657 AKTE 27

Huwelijkse voorwaarden tussen Aert Jacobsz Zoontjes, weduwnaar en Trijntje
Pieters, weduwe, geassisteerd met Mr. Jacob Besselaar (chirurgijn) als haar gekozen
voogd, allen uit Purmerland. Als de bruidegom als eerste overlijd dan zal de bruid
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aan de voorkinderen van haar man Jacob Aertsz en Cornelis Aertsz een gerechte
derde part uitkeren.

14-02-1721 TESTAMENT 3657 AKTE 28

Testament van Albert Gerritsz, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam. Hij
legateerd aan Geertje Jacobs, Lijsbet Jacobs, Trijn Jochems, Cornelis Jacobsz Oud,
Jacob Cornelisz Oud, blinde Jacob, Cornelis Ligter, de kerk te Ilpendam, Cornelis
Duijfs, Jan Bartelsz, Cornelis de Wever, Ariaan Plekkens. Hij stelt tot zijn universele
erfgenamen aan Aefje Plekkens en Adriaan Plekkens, wonende te Edam (zijn
achterkleinkinderen)

16-03-1721 TESTAMENT 3657 AKTE 29

Testament van Jan Jansz Spanje de oude, oud burgemeester en vroedschap te
Purmerland. Hij legateerd aan zijn zoon Jan Spanje de jonge, Willem Cornelisz de
Wael, Neeltje Willems (de dochter van zijn zwager), Jan Willemsz (de zoon van zijn
zweager). Tot zijn universele erfgenamen benoemt hij zijn zoon Jan Spanje de jonge
en zijn dochter Lijsbeth Jans, en al de kinderen die zijn dochter Jannetje Jans
(gehuwd met Claas Pietersz Groot) tegenwoordig heeft en nog zal krijgen. Hij stelt als
voogden over de kinderen van Jannetje Jans, zijn zoon Jan Jansz en Willem
Cornelisz de Waal, diens zwager.

30-04-1721 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 30

Garbrant Pietersz uit Landsmeer, bekend schuldig te zijn aan Bouwe Claasz Streker
uit Landsmeer, een driejarige lijfrente van F. 31-10-00, spruitende uit de verkoop
van een stikje land in den Ilp. genaamd "Het Hilvertje", beoosten de Gouw, 1 deijmt,
de erfgenamwen van Sijmon Pouwelsz ten Z en de verkoper ten N.

13-04-1721 OVEREENKOMST 3657 AKTE 31

Sijmon Cornelisz wonende te Amsterdam, gehuwd geweest met Lijsbeth Hendriks
Schaank ter eenre en Mr. Hendrik Schaank, schoolmeester en voorzanger te
Purmerland, vader van genoemde Lijsbet Hendriks Schaank ter andere zijde. Zij
verklaren dat de erfenis van wijlen Lijsbeth Hendriks Schaank juuist verdeeld is.

05-10-1721 BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 32

Cornelis Dirksz Groot wonende aan de zaagmolens buiten Amsterdam ter eenre en
Cornelis Dirksz Aeijer uit Purmerland, naast Sijmon Pietersz Swart uit Durgerdam,
als ooms en voogden over Geertje Cornelis Groot, onmondig dochtertje van gemelde
Cornelis Dirksz Groot en zijn eerdere huisvrouw wijlen Wumpje Pieters ter andedre
zijde. Het kind krijgt: 1. Een stukje land, 525 roeden, genaamd "De Kadts" in de
Purmerlanderpolder bewesten de Gouw, Cornelis Pietersz Wup ten Z en voornoemde
Cornelis Dirksz Aeijer ten N. 2. Een stukje land, 200 roeden, genaamd "Het Half
Deijmtje", buiten de polder bewesten de Gouw, Giertje Jacobs ten Z en Pieter Jansz
Zinger ten N. 

16-11-1721 TESTAMENT 3657 AKTE 33

Testament van Willem Pietersz Prins, veerschipper van Purmerland. Hij legateerd
aan zijn jongste zoon Pieter Willemsz Prins een losrentebrief op naam van Geert
Pieters Ijserkramer en al zijn kleding en sierraden. Tot zijn universele erfgename
stelt hij zijn oudste zoon Jan Willemsz Prins en genoemde Pieter Willemsz Prins,
mits dat zij aan zijn tegenwoordige huisvrouw Antje Willems zullen uitkeren een som
van F. 50-00-00.

05-02-1722 INVENTARIS VAN DE GOEDEREN OP HET HOF TE ILPENDAM 3657 AKTE 34

Inventaris gedaan door Cornelis Gruijs, secretaris van Purmerland en Ilkpendam op
verzoek van Jacobus de Fremeri, wegens de erfgenamen van de weled. heer Cornelis
de Graeff, in leven heer van Purmerland en Ilpendam, op het aangeven van Mr. Zeger
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Coningh, wonende op het Hof en door mej. Catharina Maria Muijlman, gezworen
schatster. De totale waarde van de inventaris bedraagt F. 7136-15-00.

11-05-1722 VERKOOP VAN EEN LOSRENTEBRIEF 3657 AKTE 35

Jan Jansz Spanje de jonge, Willem Cornelisz de Wael gehuwd met Lijsbeth Jans, voor
zichzedlf als voor de voogden van de onmondige kinderen van Claas Pietersz Groot
gehuwd met Jannetje Jans, allen te Purmerland; Marijtje Lamberts van Stavoren uit
Amsterdam met procuratie van haar tegenwoordige man Jan Albertsz Bijl tot zijn
eerdere huisvrouw Trijntje Jans, gezamenlijk erfgenamen van Jan Jansz Spanje de
oude en Neeltje Cornelis, in leven echtelieden te Purmerland. Zij verkopen aan de
diakonie van Purmerland 9waarvan administrateurs zijn Jan Jansz Spanje de jonge
en Dirk Dirksz Schaap) een losrentebrief hoofdsom F. 700-00-00 ten laste van het
Gemeenelandskantoor te Purmerend op naam van Nelletjen Willems. In hun bezit
gekomen van Neeltje Cornelis, gewezedn huisvrouw van Jan Jansz Spanje de oude,
welke een dochter was van genoemde Neeltje Willems.

21-05-1722 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 36

Cornelis Claasz Knoeijer, Aem Moensz en Jan Jansz Spanje, regerende
poldermeesters van de Purmerlanderpolder verklaren schuldig te zijn aan Juffr.
Catharina de Rijke (52) uit Amsterdam, waar moeder van was Annatje Gijsberts, een
jaarlijkse lijfrente van F. 90-00-00, spruitende uit geleend geld F. 1000-00-00.

23-07-1722 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 37

Beertje Jans (36) en Anna Jacobs (39) huisvrouw van Jan Claasz, beiden uit
Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Maritje Claas, wonende te Amsterdam, dat
deze begin 1719 in de kraam heeft gelegen ten huize van genoemde Anna Jacobs van
een jongedochter genaamd Anna. Zij zeggen te weten dat Cornelis Carsz uit
Amsterdam de vader is en dat deze dit verklaard heeft voor de overleden vroedvrouw
Judikje Abrams en getuigen. Zij verklaren dat hij alle onkosten betaald heeft.

25-10-1722 AKTE VAN PROCCURATIE 3657 AKTE 38

IJsbrant Meijnse gehuwd met IJefje Zijmons uit Holysloot en Jan Pietersz gehuwd
met Aeltje Zijmons uit den Ilp. Zij geven procuratie aan Cornelis Baers, advocaat te
Purmerend.

23-10-1722 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 39

Jan Spanje, Mr. Jacob Besselaar (chirurgijn) en Grietje Braak huisvrouw van Jan
Cornelisz Braak (Herbergier) uit Purmerland. Zij verklaren op verzoek van bailliuw
Cornelis Duijfs, dat zij Pieter Claasz Knoeijer op 1 juli 1722 ten huize van de
bailliuw kwam en ruzie zocht met Jan Spanje en het mes trok tegen Mr. Jacob
Besselaar. Grietje Braak verklaart dat Knoeijer op 21 augustus in hun herberg
kweam en eveneens ruzie zocht totdat zijn broeder Cornelis Cornelisz Knoeijer kwam
en hem vastbond en meenam in zijn bootje.

19-11-1722 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 40

Albert Pietersz Oudt, Jacob Albertsz en Cornelis Claasz Knoeijer, regerende
poldermeesters van de purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Maritje
Claas (25) huisvrouw van Maarten Alandts uit Oostzaan, waar moeder van is Lijsbeth
Claas, een lijfrente van F. 200-00-00 per jaar wegens geleend geld F. 2000-00-00.
Jan Groen en Jacob Pauw, regerende burgemeesters als borgen.

17-10-1722 BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 41

Grietje Jacobs, weduwe van Jacob Jansz Buijs uit den Ilp, geassisteerd met haar
aanstaande man Gerrit Claasz uit Landsmeer ter eenre, Jan Claasz Buijs, Dirk
Jacobsz Rimp en Jan Jacobsz Rimp, als grootvader, ooms en voogden over Jacob
Jacobsz Buijs en Jan Jacobsz Buijs, onmondige kinderen van Jacob Jansz Buijs en
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Grietje Jacobs voornoemd, ter andere zijde. De kinderen krijgen elk F. 10-00-00,
alsmede de kleding van hun vader.

05-12-1722 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 42

Jan Groen en Jacob Pauw, regerende burgemeesters van Purmerland geven
procuratie aan Cornelis Baers, advocaat te Purmerend, om hen voor het gerecht te
vertegenwoordigen.

..-..-1722 DAGVAARDING 3657 AKTE 43

Burgemeesters van Purmerland (eissers), dagvaarden Claas de Boer (gedaagde) in
kwaliteit als gewezen dorpsgaarder, dat deze bij zijn laatste rekening gedaan op 28-
08-1721 ter zake van zijn administratie aan de dorpskas van Purmerland nog
schuldig is F. 1527-12-09.

05-12-1722 KWITANTIE 3657 AKTE 44

Christiaan Claasz Pronck als opziener F. 102-00-08 en Lopje Pieters, weduwe van
Pieter Keijser F. 31-17-08. Zij verklaren deze bedragen ontvangen te hebben van het
gerecht te Purmerland, naar het vonnis van 5 dec. 1722, van het verkochte huis en
erf wat toebehoord heeft aan Pieter Zijmonsz uit den Ilp. Breder beschreven in de
schepenrol van Ilpendam en Purmerland.

04-05-1723 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 45

Cornelis Claasz Knoeijer, Aem Moensz en Jan Jansz Spanje, regerende
poldermeesters van de Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Elisabeth
Meesteroo (52) uit Amsterdam, daar moeder van was Anna de Hooge, een jaarlijkse
lijfrente van F. 90-00-00, als gevolg van geleend geld F. 1000-00-00. Onder verband
van de poldergoederen. Borgen zijn Albert Pietersz Oudt en Cornelis Boom, regerende
burgemeesters van Purmerland.

04-05-1723 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 46

Cornelis Claasz Knoeijer, Aem Moensz en Jan Jansz Spanje, regerende
poldermeesters van de Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Claas
Schaft (56) uit Amsterdam, daar moeder van was Maritje Dirks Oosaen, een
jaarlijkse lijfrente van F. 180-00-00, als gevolg van geleend geld F. 2000-00-00.
Onder verband van de poldergoederen. Borgen zijn Albert Pietersz Oudt en Cornelis
Boom, regerende burgemeesters van Purmerland.

21-05-1723 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 47

Cornelis Claasz Knoeijer, Aem Moensz en Jan Jansz Spanje, regerende
poldermeesters van de Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Claas
Mouthaar (49) uit Amsterdam, daar moeder van was Trijntje Alberts, een jaarlijkse
lijfrente van F. 90-00-00, als gevolg van geleend geld F. 1000-00-00. Onder verband
van de poldergoederen. Borgen zijn Albert Pietersz Oudt en Cornelis Boom, regerende
burgemeesters van Purmerland.

10-08-1723 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 48

Cornelis Zijbertsz Schipper, Jan Harmensz Donker en Jan Vreriksz van't Schip, als
voogden over Lijsbeth Cornelis Karsseboom, onmondige nagelaten dochter van
Cornelis Karsseboom; Jan Cornelisz Mekkes gehuwd geweest met Trijntje Outgers,
als vader en voogd over zijn twee dochters Lijsbet Jans en Annetje Jans; genoemde
Jan Harmensz Donker gehuwd geweest met Neeltje Outgers, voor hemzelf en als
vader en voogd over zijn onmondige kinderen Lijsbet Jans Donker, Harmen Jansz
Donker, Outger Jansz Donker, Aafje Jans Donker en Trijntje Jans Donker; alsmede
Claas Castricum gehuwd met Maritje Jans, allen wonende in de Purmer. Zij scheiden
het geld van de verkochte goederen en boedel van wijlen Cornelis Jansz Karsseboom,
nagelaten zoontje van Jan Karsseboom. De voogden over Lijsbeth Cornelis
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Karsseboom krijgen F. 1330-00-00. Jan Harmensz Donker krijgt zelf F. 665-00-00 en
als voogd over zijn kinderen F. ^65-00-00. Jan Cornelisz Mekkes als voogd over zijn
kinderen F. 1300-00-00. En Claas Catricum gehuwd met Maritje Jans F. 1300-00-00.

21-01-1724 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 49

Cornelis Claasz Knoeijer, Aem Moensz en Jan Jansz Spanje, regerende
poldermeesters van de Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan de
Armenvoogden van Purmerland, een som van F. 633-07-00, als gevolg overgeleverde
obligaties.

21-01-1724 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 50

Dirk Cornelisz Roopkooper, Zijmon Pietersz en Cornelis Jansz Buijs, allen uit den Ilp.
Zij geven een verklaring af aan de bailliuw Cornelis Duijfs over Zijmon Claasz Valk.
Betreffende de parate executie van diens goederen als gevolg van een schuld van F.
45-00-00 die hij had aan het gerecht. Andere mensen die ter sprake komen: de
weduwe van Jacob Rimp, Zijmon Pietersz Zijt, Cornelis Jansz Buijs, Gerrit Babel,
Dirk Cornelisz.

25-05-1724 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 51

Identiek aan akte 3657-50

23-05-1724 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 52

Albert Pietersz Oudt, regerend burgemeester uit Purmerland, Jacob Jacobsz
Schoenmaker en Pieter Jansz Rinkel, beiden uit Ilpendam. Zij verklaren op verzoek
van bailliuw Cornelis Duijfs: dat ze op 29-01-1724 ten huize van Jan Cornelisz
Braak, herbergier alhier waren en daar Zijmon Valk zeer toornig binnenkwam.
Waarop iemand hem vroeg hoe het ging met het proces dat hij had met Christiaan
Hoepjes (burgemeester te Landsmeer). Hij wees op genoemde Albert Pietersz Oudt en
schold deze overal voor uit, zo erg dat Gerrit Dirksz Bakker hem daarvoor een slag
voor z'n hoofd gaf. Albert Pietersz Oudt getuigd verder dat Zijmon Valk op 18-04-
1724 aan zijn huis is gekomen met een kort piekje in zijn handen en daarmee op de
deur heeft geslagen, zeggende dat hij zijn goederen, beesten etc. terug wilde hebben.

06-04-1724 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 53

Aem Moensz, Jacob Pauw en Pieter Dirksz Plek, poldermeesters van de
Purmerlanderpolder, verklaren schuldig te zijn aan Pieter Claasz Knoeijer (44) uit
Purmerland, waar moeder van was Grietje Willems, een jaarlijkse lijfrente van F. 75-
00-00, als gevolg van geleend geld F. 1000-00-00. wat zij als voogden van Pieter
Claasz Knoeijer hadden ontvangen. Borgen Cornelis Duijfs, bailliuw en Jacob
Albertsz, regerend burgemeester.

17-03-1724 TESTAMENT 3657 AKTE 54

Testament van Albert Zijmonsz Swart en Trijn Jans, echtelieden wonende in het
zuideind van Purmerland. Zij benoemen hun zonen Pieter Albertsz Swart en Claas
Albertsz Swart als hun uiversele erfgenamen.

05-04-1724 TESTAMENT 3657 AKTE 55

Testament van Wumpje Jans, weduwe van Gerrit Claasz Gruijs uit Ilpendam. Zij
legateerd aan Giertje Huijgens, weduwe van Claas Gruijs haar huis en erf te
Ilpendam, dat zij thans bewoond. Als haar universele erfgenamen benoemt zij haar
broer Jan Jansz van Keeren en haar zuster Maritje Jans van Keeren, gehuwd met
Zijmon Willemsz Koperslager allen te Oostzaan. haar kleindochter Geertje Jans van
Keeren krijgt een obligatie.

07-04-1724 TESTAMENT 3657 AKTE 56

Testament van Trijntje Gerrits, wonende als dienstmaagd ten huize van Jan Koster,
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veerschipper te Ilpendam. Zij legateerd aan Jan Koster een losrentebrief op naam
van Jacob Thijsz Muts, oom en voogd van Pieter Jacobsz Muts, alsmede een graf in
de kerk te Ilpendam. Aan Jan Fransz de jonge een losrentebrief op naam van de
weduwe van Pieter Zijmonsz Koels. Aan het kind van Jacob Pietersz Beers, genaamd
Trijntje Jacobs en aan het kind van Zijmon Baertsz, genaamd Trijntje Zijmons, en
aan het kind van Jan Baertsz genaamd Neeltje Jans, al haar kleding en sierraden.
De vier kinderen van Jan Koster voornoemd ieder een zilveren dukaat. Tot haar
universele erfgenamen benoemt zij de voorneomde Trijntje Jacobs, Trijntje Zijmons
en Neeltje Jans.

04-01-1725 TESTAMENT 3657 AKTE 57

Testament op de langstlevende van Cornelis Jansz Lighter en Ariaentje Cornelis
wonende te Ilpendam. Bij vooroverlijden van de man krijgen zijn beide voordochters
Femmetje Cornelis Lighter en Trijntje Cornelis Ligther hun legitime portie.

04-01-1725 TESTAMENT 3657 AKTE 58

Copie van akte 3657-56

23-05-1724 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 59

Copie van akte 3657-52

21-09-1724 TESTAMENT 3657 AKTE 60

Testament op de langstlevende van Jan Claesz Dik en Huilletje Machiels
Mastenbroek, echtelieden wonende te Ilpendam op de Dijk bij de sluis. Als zij eerder
overlijd dan haar man erft deze de helft en haar voorzoon Cornelis Jansz de Graaff
geteeld bij haar eerdere man Jan Cornelisz de Graaff de ander helft.

01-10-1724 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 61

IJsbrant Jacobsz Cobis, regerend burgemeester en Jan Koster, beiden uit Ilpendam
en veerschippers aldaar. Zij verklaren op verzoek van Jacobus van Zavelsbergh uit
Amsterdam dat zij op 15-08-1724 op order van genoemde Jacobus van Zavelsbergh
18 zakken tarwe hebben geladen en deze gelost hebben te Ilpendam aan de molen
van Jan Cornelisz Schuijt, meelmolenaar aldaar en dat ze van hem de verdiende
vracht hebben ontvangen.

06-07-1725 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 62

Grietje Reijers Noom, weduwe van Pieter Willemsz Prins, in leven veerschipper van
Purmerland op Amsterdam, geassisteerd met haar broer Jan Noom, schoolmeester en
voorzanger te Purmerland ter eenre zijde en Eefje Zijmons Duijfs uit Purmerland met
procuratie van haar man Jan Willemsz Prins, kapitein op het schip "De Jonge Jan"
(notaris Matthijs Matrtensz de Jongh te Amsterdam 13-06-1725) ter andere zijde. Zij
verklaren de boedel gescheiden te hebben en het huis en erf te Purmerland bezuiden
de kerk en beoosten de Gouw, Dirk en Jan Pauw ten Z en Albert Pietersz ten N, in de
winter in custingbode te zullen verkopen en de opbrengste te delen. Eefje Duijfs zal
de eventuele begrafeniskosten betalen als Pieter Willemsz Prins nog gevonden mocht
worden, dit geld blijft onder berusting van haar oom Cornelis Duijfs, bailliuw, voor
de tijd van een jaar.

06-07-1725 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 63

Akte identiek aan 3657-62

12-10-1725 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 64

Jan Groen en Willem Claasz Knoeijer, regerende burgemeesters van Purmerland
verklaren op verzoek van Maghteltje Pieters, weduwe van wijlen Gerrit Jansz
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Bakker, wonende in den Ilp; dat zij zeer wel weten dat genoemde Gerrit Jansz
Bakker, geboren te Zwartsluis en dat dit echtpaar op 06-11-1725 zeven jaren
getroud zouden zijn geweest. Dat Gerrit Jansz Bakker op 03-06-1725 te den Ilp is
overleden, nalatende een dochtertje genaamd Antje Gerrits, gedoopt 28-03-1723 en
op 07-09-1725 mede overleden in den Ilp.

19-03-1726 TESTAMENT 3657 AKTE 65

Dominee Wilhelmus Geschier, predikant te Ilpendam, geeft een gesloten testament af
aan de secretaris Cornelis Gruijs, getuigen waren Zeger Koningh en Gerrit Bom,
schepenen.

10-09-1726 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 66

OP HUIJDEN DEN 10de ZEPTEMBER Ao. 1726
Compareerde voor ons ondergesz PIETER KADT en PIETER BOON schepenen en mij
zecretaris in de Hooge en vrije heerlijckheijt van Purmerlandt en ILpendam de E.
Dirk Haeshuijs en Garbrant Pietersz beijde woonende tot Ilpendam en van
competenten ouderdoom, dezelke ter requisitie en versoeke van de E. Hr. Cornelis
Duijfs bailliuw schout der voorsz heerlijkheijt verklaerde ende wel hij eerstgenoemde
comparant DIRK HAESHUIJS hoe waer ende waerachtigh is, dat op gisteren avont
ten sijnen huijsz is gekomen een geselscap van verscheijde zoo mas als
vrouwspersoonen, alwaer ook onder anderen mede was eenen JAN FOKKEN,
gebooren tot Saerem in Oostvrieslandt, dogh nu ter tijdt woonende tot Overleek, en
nae dat die daer al eenigen tijdt hadden geseten, dat daer doe mede is ingekoomen
GERRIT BABEL hospus uijt de drie zwaenen in den Ilp met Zijmon Claesz Kadt. Ende
de gemelde GERRIT BABEL hem aenstyonts vervoegende bij't geselschap waer onder
de voornoemde JAN FOKKEN was gingh mede bij haer sitten, ende aldaer soo lange
vertoevende tot datter gesproken wierde om het gelagh te betalen, zijnde omstreeks
10 a 11 uuren ende 't geselschap met den anderen opgestaen ende nae 't voorendt
gaende, en staende aen en bij de toonbank, zoo is de voorsz GERRIT BABEL daer ook
gekomen, ende de deur opengedaen hebbende is daer uijtgegaen, dogh de gemelde
JAN FOKKEN even buijten de deur gekomen sijnde kreegh seer schielijk een steek
met een mes van aghteren in sijn linker bil, waerop hij wederom in huijs quam
zeggende ik heb al een steek in mijn bil wegh, ende de genoemde GERRIT BABEL ook
mede weder in huijs komende ende het bloet soo siende uijt de wonde stroomen,
seijde tot hem getuijge Lieve Godt wat heb ik gedaen, wat heb ik gedaen, zulke of
diergelijke woorden in substantie verscheijde malen herhalende, ende de vloer heen
en weder gaende zeggende ik en kant niet helpen, ik en kant niet helpen, ende
daerop de deur uijtgaende seijde hij nogh brenght mijn eens tijdingh hoe het met
hem afloopt.
Wijders verklaerde de E. Garbrant Pietersz, als dat hij doe ter tijdt doe de
voornoemde JAN FOKKEN de steek in sijn bil hadde gekregen mede int huijs van Dirk
Haeshuijs was en de gemelde JAN FOKKEN wederom int huijs ie gekomen, zeggende
ik heb al een steek in mijn bil wegh, de voorneomde GERRIT BABEL, die de gemelde
JAN FOKKEN terstont gevolgt was mede in huijs gekomen sijnde en ziende het bloet
zoo uijt de wonde stroomen, hij getuijge heeft gehoort dat de meergemelte GERRIT
BABEL seijde nu ben ik een man des doodts.
Eijndigende sij getuijgen hier mede haere gegeven verklaringe, gevende voor redenen
van wetenschap als dat sij het zelve hebben gehoort, ende voorts als in den text
presenterende een yder het sijne des noodts ende des versoght sijnde nader met eede
te sterken.
Aldius gedaewn ende geapsseert in presentie van Pieter Kadt en Pieter Boon,
schepenen van Purmerlandt en Ilpendam voornoemd, die de minuute deses gesz. op
een zegel van 12 st. beneffens haer comparanten met handttekeninge hebben
bekrachtight op den Raethuijse tot Purmerlandt ten dage maende en jaere als boven.

Was getekend: Pieter KadtPieter Boon
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Dirk HaeshuijsGarbrant Pietersz 

Mij present Cornelis Gruijs, zecretaris

18-09-1726 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 67

OP HUIJDEN DEN 18 ZEPTEMBER Ao. 1726
Compareerde voor ons ondergesz Willem Bondt en Willem Claesz Knoeijer, schepenen
en mij zecretaris in de hooge en vrije heerlijkheijt van Purmerland en Ilpendam:
Zijmon Claesz Kadt oud 27, Dirk Pietersz Singer oud 25, Aeltje Johannis oud 24,
Reijnouw Jacobs oud 23 en Fransje Aerts oud 19 jaeren, alle woonende in den Ilp.
Dewelke ter requisitie en versoeken van de E. Hr. Cornelis Duijfs Bailliuw schout der
voorsz heerlijkheijt, verklaerde hoe waer ende waerachtigh is, dat sij op maendagh
avont sijnde den 9de van deser loopende maent zeptember, sijn geweest ten huijsz
van Dirk Haeshuijs tot Ilpendam, ende daer doen ter tijdt onder anderen mede was
eenen JAN FOKKEN woonende tot Overleek, en nae dat sij aldaer eenige tijdt bij
malkanderen hadden geseten, daer ook is gekomen GERRIT BABEL hospus in de drie
zwaenen in den Ilp, die aldaer mede bij haer is gaen sitten, en gebleven tot der tijdt
toe datter gesproken wierde om het gelagh te betalen, ende nae het voorendt gaende
ende aldaer aen de toonbank staende, is de voornoemde GERRIT BABEL daer ook
gekomen dende de voordeur opengedaen hebbende is daer uijtgegaen.
Verklaerde wijders zij voornoemde Aeltje Johannis, wanneer de deur op was hoe dat
GERRIT BABEL staende voor de deur op straet, en sij op de drempel om daer uijt te
gaen, gesien te hebben dat GERRIT BABEL voornoemd sijn mes uijttrok, ende
hetzelve in sijn handt tegens 't lijff aen onder 't pandt van sijn rokje was houdende,
zeijde sij getuijge tegens hem wel Gerrit wat doenje, waerop hij antwoorde
niemandal, waerop sij wederom repliceerde ik zie wel beter je houdt immers uw mes
metje handt tegens uw lijff aen vast. Ende vandaer nae aghteren gaende zoo is de
genoemde JAN FOKKEN met een stok min sijn hadt haer ontmoet om GERRIT BABEL
daer mede te keer te gaen, waerop ook hij aenstonts de steek in sijn linker bil van
GERRIT BABEL heeft ontvangen.
Wijders verklaerde de voornoemde Fransje Aerts hoe dat sij GERRIT BABEL mede
voor de deur op straet had sien staen, sij daerop tot de vrouw van Dirk Haeshuijs
seijde dat sij de deur soude toedoen, doordien dat de voorsz Aeltje Johannis seijde
gesien te hebben, dat GErrit Babel aldaer met een mes in sijn handt voor de deur
stondt, sij vervolgens daerop mede nae achteren gongh, JAN FOKKEN haer met een
stok in sijn handt tegen quam, nae buijten gaende, waerop de gemelte FOKKEN
aenstonts de steek in sijn linker bil van GERRIT BABEL heeft gekregen.
Verders verklaerde voornoemde Reijnouw Jacobs dat als wanneer GERRIT BABEL
buijten deur op de straet staende met het mes in sijn ahndt, de deur wierde
toegesloten, waerop JAN FOKKEN een stok int huijs zoght om de gemelde GERRIT
BABEL daer mede te keer te gaen, ende de deur door JAN FOKKEEEEN wederom open
gedaen sijnde, heeft sij gesien dat GERRIT BAABEL de stok uijt handen van JAN
FOKKEN heeft ontwrongen, waer nae GERRIT BABEL de voornoemde JAN FOKKEN in
aller yl zoodanigh een steek met het mes in sijn linker bil toebracht, datter het bloet
uijtstroomde als of het door een kraentje quam, ende nae dat de gemelde JAN
FOKKEN wederom in huijs quam zeggende ik heb al een steek in mijn bil wegh, zoo is
de meergemlete GERRIT BAAAABEL daer mede ingekomen ende de broek van JAN
FOKKEN zelfs los makende om de wonde te sien, ende gesien hebbende datter bloet
soo schrikkelijk uijtstroomde, daer over zoo verlegens was dat ten aenhooren van de
voornoemde Fransje Aerts .... getuijge zeijde nu ben ik man des doodts ... GERRIT
BAABEL aenstonts de deur weder uijtging.
Item verklaerde de voornoemde Dirk Pietersz Zinger dat hij nae 't gedaene feijt van
GERRIT BABEL en dat JAN FOKKEN wederom in huijs was gekomen henen gingh om
de barbier te halen de gemelde GERRIT BABEL doe daer omtrent nogh op de straet
was, en dat hij tot hem getuijge zeijde ik heb een zlagh met een stok op mijn hooft
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gehadt dat hij aen stukken is, waerop hij getuijge wederom seijde hij zal't niet meer
doen want hij is haest doodt door de steek die gij met uw mes in sijn bil hem hebt
toegebragt, daerop hij GERRIT BABEL voornoemd vrij wat bedeesde en verlegen was
zonder dat hij getuijge daer omtrent meer volk op de straet zagh dan de voornoemde
GERRIT BABEL, en de barbier aenstonts gekomen sijnde om't verbant te doen, soo is
de meergemelde JAN FOKKEN seer schielijk overleden en deser werelt gepasseert.
Eijndelijk verklaerde hij voornoemde Zijmon Claesz Kadt hoe dat hij met GERRIT
BAABEL met een schuijtje uijt den ILp is gevaren nae Ilpendam ende aldaer gekomen
sijnde, zij te samen nae 't huijs van Dirk Haeshuijs sijn gegaen ende aldaer gekomen
vonden de voornoemde getuijgen met Garbrant Aertsz, JAN FOKKEN en meer andere
zitten, waer bij de voornoemde GERRIT BABEL mede gingh sitten, en onderweegh
sijnde tot hem getuijge zeijde ik sal haer 't hair desen avont tot Ilpendam wel
uijtkammen.
Eijndigende sij getuijgen hier mede haere verklaeringe gevende voor redenen van
wetenschap als dat sij het zelve hebben gesien ende gehoort, ende voorts als in den
text presenterende een yder het zijne des noodts ende des versocht sijnde naeder met
eede te sterken.
Aldus geaden ende gepasseert in presentie van Willem Bondt en Willem Claesz
Knoeijer, schepenen tot Purmerlandt en Ilpendam voornoemd, die de minuute deses
gesz. op een zegel van 12 st. beneffens haer comparanten met handttekeninge
hebben bekrachtigt op den Raethuijsz tot Purmerklandt ten dage maende en jaere
als boven.

Was getekend: Willem BondtWillem Claesz Knoeijer
 Aeltje Johannis (kruisje)Fransje Aerts (kruisje) 
 Reijnouw Jacobs (kruisje)Dirk Pietersz Zinger (kruisje)
 Zijmon Claesz Kadt

Mij present Cornelis Gruijs, zecretaris

28-02-1727 TESTAMENT 3657 AKTE 68

Testament op de langstlevende van Jacob Evertsz en Dieuwer Ariaens, echtelieden te
Purmerland.

13-05-1727 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 69

Inventaris ten sterfhuize van Trijn Claas, laatst weduwe van Gerrit Hendriksz
Righter, te Ilpendam overleden, op verzoek van de voogden van de drie onmondige
kinderen van Trijn Claas, ten overstaan van Cornelis Duijfs, schout en Zeeger
Koningh, schepen. O.a. een huis en erf te Ilpendam, buitendijks, Trijn Pouwels ten Z
en Cornelis Jacobsz Oudt ten N. Gezien de inventaris was zij vermoedelijk naaister of
dreef zij een winkeltje in garen en band.

26-07-1727 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 70

Inventaris ten huize van Hendrik Stalenboogh te Ilpendam, ten overstaan van
Cornelis Duijfs, schout, Willem Claasz Knoeijer en IJsbrant Claasz Plek, schepenen,
op verzoek van de heer procureur Beets voor en in de naam van Isaak Tete in
compagnie te Edam en op het aangeven van voornoemde Hendrik Stalenboogh.

06-01-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 71

Dominee Wilhelmus Geschier, predikant te Ilpendam, geeft een gesloten testament af
aan de secretaris Cornelis Gruijs, getuigen waren Zeger Koningh en Pieter Kadt,
schepenen.

14-01-1729 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 72

Inventaris ten huize van Maritje Cornelis, weduwe van Wouter Adriaansz te
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Ilpendam. Op verzoek van Jan Woutersz, Pieter Jansz Rinkel gehuwd met Ariaentje
Wouters, Crijn Jansz gehuwd met Jaapje Wouters, Dirk Gout als voogd naast Pieter
Jansz Rinkel, Claas Pietersz en Jan Woutersz over de onmondige kinderen van
Ariaen Woutersz, Pieter Ariaensz gehuwd met Grietje Sijmons, laatst weduwe van
Cornelis Woutersz; Jan Woutersz, Crijn Jansz en Claas Cornelisz als voogden over
het nagelaten kind van voornoemde Cornelis Woutersz. In presentie vcan Zeger
Koningh en Cornelis Veen, schepenen. 1. Een stukje land op de Dorre Ilp, genaamd
"De Blooken, 1700 roeden, IJsbrant Jacobsz Conbis ten O en het kind van Pieter
Alkema ten W. 2. Een stuk land genaamd "Het Voorven", 2 deijmt 225 roeden, op de
Dorre Ilp, de erfgenamen ten O en Dirk Gout ten W. 3. Een stuk land genaamd
"Middelven", 3 deijmt 150 roeden, gelegen achter no 1 en 2, Burgh Sijmonsz ten O en
Dirk Gout ten W. 4. Een stuk land, 1 deijmt 1785 roeden op de Dorre Ilp, de
erfgenamen ten O en ten W. 5. Een stuk land genaamd "Voorven", 3 deijmt 75 roeden
op de Dorre Ilp, Grietje Nooms ten O en de erfgenamen ten W. 6.Een stuk land 1
deijmt 150 roeden bewesten de Jaagweg, de jaagweg ten O en Dirk Gout ten W. 7.
Een huis en erf te Ilpendam bewesten de Jaagweg, Jan Woutersz ten Z en het land
van Jan Cornelisz Kop ten N.

25-01-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 73

Testament van wijlen dominee Wilhelmus Geschier, in leven predikant te Ilpendam.
In het bijzijn van Dominee Benhjamin Winter en dominee Robbertus Waldrix wordt
door de secretaris Cornelis Gruijs en schepenen Zeger Koning en Dirk Gout, het
verzegelde testament geopend. Hij legateerd aan Maghtildie Geschier, IJsbrant van
Wijk zoon van Zusanna Hulderik, Albert Oosterhoorn, Geertje Gerrits zijn
dienstmaagd, Benjamin Winter. Als executeurs stelt hij genoemde predikanten aan.
Als erfgenamen de zuster van zijn vader Magthildie Geschier en na diens overlijden
Davidt Goedingh, Elisabeth Goedingh, Barber Goedingh, Zusanna Goedingh, Anna
Huldrikz, Sara Huldrikx, zijn volle neven en nichten. Al zijn manuscripten moeten
verbrand worden.

01-03-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 74

Testament op de langstlevende van Cornelis Dirksz Veen, burgemeester en
vroedschap en Barbertje Pieters, echteleiden te Ilpendam.

26-05-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 75

Testament op de langstlevende van Willem Juriaensz Bakker en Lijsbet Jans,
echtelieden te Ilpendam.

22-03-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 76

Testament op de langstlevende van Jacob Albertsz Oudt, burgemeester en
vroedschap en Geertje Claas, echtelieden te Purmerland. Als hij als laatste overlijd
dan is zijn zuster Lijsbet Alberts zijn erfgenaam, mocht deze overleden zijn dan haar
kinderen Juriaen en Trijntje Hendriks.

21-05-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 77

Testament van Jacob Cornelisz Oudt, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam.
Hij legateerd aan de kinderen van zijn dochter Claas Koster en Geertje Koster. Zijn
zoon Jacob Cornelisz Oud benoemt hij als universele erfgenaam.

29-05-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 78

Testament op de langstlevende van Roelof van Reenen en Aaltje Pieters, echtelieden
te Ilpendam. Zij legateerd bij haar vooroverlijden aan haar vier voorkinderen elk F.
25-00-00.

15-05-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 79

Testament op de langstelevende van Jacob Claasz Oudt en Grietje Dirks, echtelieden
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wonende op de Kerkbuurt te Purmerland. Als Lijsbet Cornelis, de moeder van de
testatrice nog in leven is bij haar overlijden krijgt zij een legitime portie.

20-08-1728 TESTAMENT 3657 AKTE 80

Testament van Dirk Jansz Pauw uit Purmerland. Hij benoemd tot zijn erfgenamen
zijn zuster Maritje Jans Pauw en zijn broer Jan Jansz Pauw.

04-12-1729 TESTAMENT 3657 AKTE 81

Testament van Jan Jansz Moen, oud schepen, wonende in den Ilp. Hij legateerd aan
Giertje Garbrants, zijn tegenwoordige dienstmaagd, 1. het huis en erf met al het
huisraad dat hij thans bewoond, alsmede het werfje ten noorden van het huis. 2.
Een stukje land 1 deijmt 25 roeden in den Ilp beoosten de Gouw voor het huis, Mues
Claasz ten Z en Christiaan Claasz Pronk ten N. 3. 300 roeden land bewesten de
Gouw achter het huis en erf, de testateur ten Z en Jan Claasz Buijs ten N. 4.75
roeden land gelegen als voren, de weduwe van Pieter Scharn ten Z en de testateur
ten N. Wat er overblijft gaat naar zijn twee broers en zijn zuster.

09-10-1729 HUWELIJKSPROCLAMATIE 3657 AKTE 82

Huwelijkse afkondiging van Krijn Maartensz, JM uit Ilpendam en Anna de Baake van
de Lammerenberg, JD in de banne van Landsmeer.

08-02-1730 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 83

Inventaris ten huize van Jan Claasz Kroonenburgh en Lijsbeth Jans, echtelieden in
de Purmer, ten overstaan van Claas Jansz Marijn en Pieter Dirksz Plek, schepenen
en Dirk Duijfs als gerechtsbode, op verzoek van Pieter de Frimeri in opdracht van
Jan van Liebergen, advocaat in den Haag en op het aangeven van Jan Claasz
Kroonenburgh voornoemd. Bettreft inventaris van een boerderij.

28-07-1699 TESTAMENT 3657 AKTE 84

IN DEN NAME DES HEEREN AMEN.
In den jare vander geboorte ons liefs Heere en Zalichmaeckers Jesu Christi, duijsent
ses hondert negen en tnegentigh, op Dingsdagh den 28en Julij des middachs de
clocke elf uiren, compareerde voor mij JOHANNES VAN NECK, openbare Notaris bij
den hove van holland, geadmitteert, binnen Purmerent residerende en voor de
getuijgen naergenoemt, de Eersame AERT HILLEBRANTSZ woonende tot Purmerlant
in den Ilp; mij Notaris seer wel bekent, gesont van lichame, gaende ende staende,
sijn verstant, memorie, en uijtspraecke wel hebbende ende gebruijkende, soo 't
opentlijck bleeck en men niet anders en conde bemercken; dewelcke (naer
Christelijcke recommandatie sijner ziele en lichaem, innesiende de cortheijt des
menschenleven, de seeckerheijt des doots, ende de onseeckere ure van dien)
verclaerde tot sijn eenige erfgenamen bij desen in alle sijne na te latene goederen
volcomen te nomineren ende te institueren, sijne twee sonen HILLEBRANT en JAN
AERTSZ, alsmede sijne dochter GIERTJE AERTS getrouwt met GERBRANT PRINS,
(Mede uijtten Ilp) of bij vooroverlijden van een of meer van die, der selver kint of
kinderen bij representatie om d'selve sijne testateurs nalatenscvhap, in minne en
vruntschap te deelen en daermede te doen als haer vrij eijgen goet.
Doch alsoo hij testateur tot sijn overgroote droefheijt en hertenleet, veraataen en
ondervonden heeft, dat sijn voornoemde swager GERBRANT PRINS (al in den jare
1697 naer de oostzee vertrocken sonder van daer weder te comen of na sijn
testateurs dochter om te sien) aldaer sich niet alleen qualijck heeft gecomporteert,
maer soo verre sich verloopen heeft, dat hij in den beginne van den jare 1698, tot
Riga niet alleen met seecker vrouwspersoon weduwe van LEENDERT VAN WIER (Soo
hem testateur is berigt) sich heeft geengageert, maer oock met d'selve getracht te
trouwen, ten dien eijnde aldaer, twee houwelijcxe geboden hebbende gehad, doch
doen ontdeckt werdende, dat met gemelte vrouwspersoon van daer is gevlucht, ende
sich begeven heeft in dienst van sijn Chaarse Maijesteijt, in dier voegen sijn
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testateurs dochter moetwillichlijck en malitieuselijck verlatende, sonder dat hij
testateur of sijn voornoemde dochter meerder van hem hebben gehoort, sulcx niet
weten of noch leeft of overleden is.
Weshalven hij testateur expresselijck seijde te willen ende begeeren, dat deselve
sijne swager (soo al weder alhier mochte te voorschijn comen) ooijt of ooijt 't sij bij
versterf maeckinge of andere dispositie, ijets van sijn testateurs nalatenschap sal
toecomen of dat sulcx ijetwes, op die van sijn geslachte sal erven of versterven in
eeniger manieren, hij testateur met voorweten en uijt goede consideratie
expresselijck d'selve mits dezen volcomen secludeerende.
't Geene voorschreven seijde hij testateur te weesen sijne intentie en uijterste wille,
willende ende begerende dattet selve naer sijn afsterven volcomen cracht hebben,
effect sorteeren en nagecomen sal werden, 't si
j als testament, codicil, gifte ter saecke des doots, of eenige andere uijterste wille,
soo sulcx best en vastelijck sal cunnen bestaen en stand grijpen, niettegenstaende
omissie van gerequireerde solemniteijten.
Versoeckende hij testateur bij wettige stipulatie, hier van door mij Notaris gemaeckt
ende gelevert te werden, een of meer instrumenten in debita forma.
Aldus gedaen en gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter presentie van CLAES
JANSZ AEIJER uijtte Wormer ende CORNELIS VAN NECK mijns Notaris Clerq, als
getuijgen ten desen versocht, die de minute deses neffens de testateur en mij Notaris
onderteijckent hebben.
In Fidemet Testimonium Hoc presens Instrumentum Confecitmanu Propia
Subsignavi.
Was getekend: Johannes van NeckAert Hillebrantsz

  Cornelis van NeckClaes Jansz Aeijer

23-08-1729 TESTAMENT 3657 AKTE 85

Testament op de langstlevende van Ariaen Fransz en Maritje Aerts, echteleiden te
Ilpendam. Indien zijn vader Frans Teunisz bij zijn overlijden nog in leven is krijgt
deze een legitieme portie. Zij legateerd aan haar broer en zuster ieder F. 100-00-00.

16-07-1713 TESTAMENT 3657 AKTE 86

De datum zal waarschijnlijk 1730 moeten zijn!

Testament op de langstlevende van Pieter Dirksz Stam en Breghje Sijverts wonende
in de Purmer op "Het Hoogh". 

19-05-1730 TESTAMENT 3657 AKTE 87

Testament op de langstlevende van Dirk Tijmonsz Gnuijt en Grietje Claes,
echtelieden uit den Ilp.

16-07-1713 TESTAMENT 3657 AKTE 88

Datum vermoedelijk 1730!
Testament op de langstlevende van Jacob Pietersz van Zaenen en Maritje Jans,
echtelieden te Ilpendam. Zij benoemen Eegje Jacobs, hun kleindochter tot hun
erfgenaam.

21-05-1730 TESTAMENT 3657 AKTE 89

Testament van Claes Jansz Louwe, wonende twe Purmerland. Hij legateerd aan
Claas Claasz Kuijper en diens huisvrouw Aefje Zijmons, IJsbrant Cornelisz Plek,
Pieter Louwsz. Tot zijn erfgenamen benoemd hij de twee kinderen van zijn broer
genaamd Jan Sijmonsz en Antje Sijmons. Mochten deze vooroverleden zijn dan de
kinderen van zijn neef Claas Louwsz genaamd IJsbrant Claasz Plek, Claas Claasz
Kuijper, Pieter Claasz Louws en Grietje Claas Kuijper. 
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26-05-1730 AKTE VAN BORGSTELLING 3657 AKTE 90

Neeltje Pieters, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Duijfs (Bailliuw) en Jan
Willemsz, veerschipper van Purmerland op Amsterdam, stellen zich als borgen voor
Pieter Duijfs (zoon van Cornelis) als nieuwe dorpsgaarder. Jan, Dirk en Sijmon Duijfs
en Mr. Jan Noom gehuwd met Grietje Duijfs, stemmen in met deze borgstelling.

09-01-1731 OVERDRACHT VAN EEN OBLIGATIE 3657 AKTE 91

Neeltje Claas Boom uit Purmerend, Jan Claasz Boom uit de Wormer, Pieter Dirksz
Plek en Dirk Pauw als voogden over Claas Dirksz, onmondig zoontje van Maritje
Claas Boom, Albert Pietersz Out en Cornelis Boom als voogden over Muesje en Pieter
Claasz Boom, onmondige kinderen van Claas Pietersz Boom, gezamenlijk
erfggenamen van Trijntje Claas Boom. Zij verkopen aan Cornelis Knoeijer, Pieter
Duijfs en Sijmon Bosschieter, armenvoogden te Purmerland een obligatie F. 400-00-
00 hoofdsom, gekomen uit de boedel van Mr. Cornelis Calff.

11-02-1730 TESTAMENT 3657 AKTE 92

Testament op de langstelevende van Claas Claasz Kuijper en Aafjer Sijmons,
echtelieden te Purmerland. Zij legateerd aan haar vader Sijmon Jansz een legitime
portie.

04-11-1730 TESTAMENT 3657 AKTE 93

Testament op de langstlevende van Jacob Huijsman en Trijntje Pieters, echtelieden
in de Purmer aan de Westerweg.

03-08-1730 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 94

Boedelinventaris van Adriaen Aldertsz in de Purmer overleden, ten overstaan van
Jan Groen en Claas Kuijper, schepenen op aangeven van de voogden van de
nagelaten kinderen.

27-08-1730 TESTAMENT 3657 AKTE 95

Testament op de langstlevende van Claas Jansz Swikker en Giertje Willems,
echtelieden in den Ilp.

15-02-1731 TESTAMENT 3657 AKTE 96

Testament op de langstlevende van Cornelis Claasz Dekker en Lijsje Jans,
echtelieden in den Ilp. Zij legateerd haar vader Jan Aertsz in de bloote legitieme
portie.

27-07-1731 TESTAMENT 3657 AKTE 97

Testament op de langstevende van Claas Cornelisz Kuijper en Grietje Sijmons,
echtelieden te Ilpendam. Hij legateerd aan zijn twee voorkinderen Pouwels Claasz en
Jan Claasz, ieder F. 50-00-00.

09-11-1731 TESTAMENT 3657 AKTE 98

Testament van Aert Hooghkaemer, oud burgemeester en vroedschap te Ilpendam. Hij
legateerd aan zijn zuster Maijnu Hooghkaemer gehuwd met Maarten Hille F. 50-00-
00. Tot zijn enige en universele erfgenamen bemnoemd hij de vijf kinderen van zijn
zuster Jannetje Hooghkaemer gehuwd met Mr. Andries Maeij, genaamd Lijsbeth,
Grietje, Jaepje, Andries en Jacob Andriesz.

23-01-1732 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 99

Inventaris ten sterfhuize van Marijtje Jurriaans, weduwe van Hendrik Jansz Rol te
Ilpendam overleden ten overstaan van Albert Pietersz Out, Claas de Waal en Dirk
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Jansz Barkhoudt.

02-02-1732 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 100

Cornelis Jansz Volkerts gehuwd met Maartje Arijans wonende in de Purmer en Pieter
Jansz Rinkel en Claas Pietersz Aeij als voogden over Neeltje Arijans scheiden enige
zaken. O.a een obligatie ten laste van Claas Jacobsz van der Horst. Ongescheiden
blijft een stuk land op de Dorre Ilp, 4 deijmt 100 roeden genaamd "De Blooke", de
kinderen van IJsbrant Jacobsz Cobis ten O en het kind van Pieter Alkema ten W.

20-02-1732 TESTAMENT 3657 AKTE 101

Testament op de langstlevende van Teunis Jansz Gras, meelmolenaar te Ilpendam en
Anna Pieters Beukelaar, wonende aan de meelmolen te Ilpendam.

12-03-1732 BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 102

Cornelis Claasz Kroonenburgh uit Ilpendam ter eenre zijde. Jan Claesz Kroonenburg
en Cornelis Woutersz als ooms en voogden over Claas Cornelisz en Pieter Cornelisz
Kroonenburgh, onmondige kinderen van Cornelis Claasz Kroonenburgh en zijn
eerdere huisvrouw Claasje Pieters, ter andere zijde. De kinderen krijgen twee
stukken land in de banne van Landsmeer met een dam aan elkaar, genaamd "t
Paellant" en "Bestevaers", 8 deijmt 84 roeden, Jacob Bosschieter ten O en Lijsje Boks
ten W.

07-09-1732 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 103

Joanna Hooft, weduwe van wijlen Johan de Graaff, in leven heer van Purmerland en
Ilpendam. Zij geeft procuratie aan Pieter Bartelsz Niesen uit Bunschoten om haar
zaken met betrekking tot de landerijen in de Bickerspolder aldaar voor haar te
regelen.

19-10-1732 AKTE VAN OVERDRACHT VAN EEN REKENING 3657 AKTE 104

Joanna Hooft, weduwe van wijlen Johan de Graaff, in leven heer van Purmerland en
Ilpendam. Zij geeft te kennen ontvangen te hebben vanJacob Scholten erfgenaam van
Zeger Koning (Bailliuw) de rekening van administrate van haar landerijen.

08-11-1732 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 105

Arejan Pietersz en Aaltje Bruijns, echtelieden te Purmerland, geven procuratie aan
Pieter Jacobsz gehuwd met Tetje Bruijns (hun zwager) wonende te Oostzaan. Om de
vaste en onroerende goederen staande en gelegen te Oostfriesland op't Loegemer
Voorwerk, gekomen van haar overleden moeder Bauke Jans te verkopen en te gelde
te maken.

07-05-1733 TESTAMENT 3657 AKTE 106

Testament van Maartje Dirks, weduwe van Sijmon Dirksz Nooms uit Ilpendam. Zij
legateerd aan Dirk Sijmonsz Nooms twee stukken land in de Nes in de Purmer, 7
deijmt 225 roeden, naast elkaar gelegen, Willem Bruijn ten O en Dirk Jansz Groot
ten W. Andere legaten gaan naar Grietje Sijmons Nooms, Lijsbeth Sijmons Nooms,
haar nicht Neeltje Gerrits wonende op het Kalf, haar twee neven Cornelis Hartloop
en Pieter Heijn, haar nicht Neeltje Volkerts. Wat overblijft gaat naar haar halfzuster
Grietje Gerrits te Durgerdam.

23-11-1732 TESTAMENT 3657 AKTE 107

Testament van Aaltje Gerrits, weduwe van Roelof Harmensz wonende in de Purmer.
Zij legateerd aan Maritje, Neeltje, Guertje en Cornelis Jansz, Anne Jans, Neel Jans en
Aaltje Kats, Klaas Pietersz en Jan Pietersz uit de Beemster, Jan Pietersz te
Monnickendam, Trijntje Cornelis te Monnickendam. 
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05-06-1733 TESTAMENT 3657 AKTE 108

Testament op de langstlevende van Pieter Arijansz Koster en Trijntje IJsbrants,
echtelieden te Ilpendam.

07-07-1733 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 109

Pieter Jansz Rinkel met naast hem Jan Barnardis en Claas Jansz Rinkel als voogden
over zijn vijf onmondige kinderen genaamd: Grietje, Neeltje, Maritje, Guurtje en Dirk
Pietersz Rinkel geteelt bij Ariaantje Wouters; Cerijn Jansz als vader en voogd met
naast hem Pieter Jansz Rinkel, Gerrit Jansz en Crijn Maartensz Louw als voogden
over zijn vier onmondige kinderen genaamd Arijan, Maritje, Aafje en Jannetje Crijns
geteelt bij Jaepje Wouters; Crijn Jansz en Claas Grasboer als voogden over Maritje
Cornelis onmondige nagelaten dochter van Cornelis Woutersz; Cornelis Jansz
gehuwd met Maritje Arijans en Taams Cornelisz gehuwd met Neeltje Arijans, beiden
nagelaten dochters van Arijan Woutersz, allen ergenamen van Maritje Cornelis,
weduwe van Wouter Arijansz van der Meer zoals blijkt uit testament bij notaris
Pieter Ketel te Monnickendasm (30-04-1729). Ze scheiden de boedel. Oa. een stuk
land op de Dorre Ilp, 2 deijmt 175 roeden, Maritje Cornelis ten O en de kinderen van
Jaepje Wouters ten W. Een stukje land genaamd "Parijs", 3 deijmt 75 roeden op de
Dorre Ilp, Dirk Sijmonsz Nooms ten O en de kinderen van Ariaantje Wouters ten W.
Een stukje land aan de Jaagweg, 1 deijmt 150 rioeden, de Jaagweg ten O en Dirk
Gout ten W.

04-09-1733 BOEDELINVENTARIS 3657 AKTE 110

Boedelinventaris ten huize van Jan Claasz Buijs uit den Ilp ten overstaan van Jan
Dirksz Hartogh en Claas Aeij, schepenen en op aangeven van Grietje Claas, zijn
weduwe.

29-10-1733 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 111

Joanna Hooft, weduwe van Joan de Graaff, vrijheer van Purmerland en Ilpendam. Zij
geeft procuratie aan de gerechtsbode Dirk Duijfs uit Purmerland om de zaken met de
ingelanden van de Purmer (als gevolg van het accoord met Volkert Overlander
gesloten op 14-06-1683 voor notaris Hendrik Outgers te Amsterdam) te regelen.

13-03-1734 TESTAMENT 3657 AKTE 112

Testament op de langstlevende van Nicolaas Witting en Anna van Huijsen,
echtelieden te Ilpendam. Hij legateerd aan de kinderen van zijn broer Dirk Witting,
genaamd Cornelis Witting en Catrina Witting. Zij legateerd aan haar zuster Joanna
van Huijsen en haar halfzuster Anna Catrina van Huijsen.

30-03-1734 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 113

Jan Claasz Ales, wonende op het Hof Ilpenstein in de Purmer bij Ilpendam. Hij
verklaart schuldig te zijn aan zijn voorkind Trijntje Jans, waarover voogd is Willem
Claasz Knoeijer uit Purmerland een som van F. 300-00-00. Onder verband van zijn
persoon en goederen. Borgen zijn Frans reijersz en Willem Cornelisz beiden uit
Hobreede.

09-05-1734 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 114

Cornelis Pietersz gehuwd met Geertje Jacobs wonende te Oostzaan en Jacob Jacobsz
uit Overleek. Zij geven procuratie aan Jan te Melis, oud schepen en Sijmon Duijfs,
armenvoogd beiden uit Purmerland, om de erfenis van hun oom Cornelis Maartensz
Bakker, in leven gewoond te Winkel te aanvaarden, te verkopen en te transporteren.

26-06-1734 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 115

Jan Garbrantsz, Dirk Cornelisz Roopkooper en Sijmon Garbrantsz als voogden over
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Neeltje Pouwels en Gerrit Pauwelsz onmondige kineren van Pouwels Dirksz en Giertje
Garbrants alsmede Claas Jansz Marijn, Sijmon Bosschieter en Jan Sijvertsz als
voogden over het nagelaten zoontje van Jan Jansz Moen en Giertje Garbrants
voornoemd. Zij scheiden een deel van de (financiële) nalatenschap van de kinderen
hun ouders.

01-11-1734 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 116

Louris Harksz verklaart op verzoek van Hendrik Hendriksz van den Broek uit de
Wijdewormer. Dat hij aan Cornelis Goetschik uit Jisp had verkocht 25 lammeren en
vier koeien. Verder dat van den Broek bij hem thuis is gekomen en dat deze verzocht
om zijn buurman Heijn Bruijns te laten komen. Hij koopt dan 12 koeien welke hij
met Claas Blauw uit de Rijp naar de Purmerender herfstmarkt brengt. Cornelis de
Somp werd ook van huis gehaald om te getuigen dat de koeien aan van den Broek
werden overgedragen.

08-11-1734 OVEREENKOMST 3657 AKTE 117

Overeenkomst tussen Cornelis Goetschik uit Jisp en Lours Harksz. Zij verklaren dat
zij hun geschil over de huur elke Louris Harksz nog schuldig was aan Cornelis
Goetschik. De verhuurder krijgt een aantal roerende zaken en vee.

14-11-1734 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 118

Christiaan van Waardenburgh, hovenier op slot Ilpenstein gehuwd met Johanna
Clumper en Dirk Clumper en Aaltje Beukers, echtelieden te Amsterdam. Zij geven
procuratie aan Johanna Clumper om te treden in de scheiding der boedel van haar
vader Harmen Clumper, om de vaste en roerende goederen te Arnhem te gelde te
maken en te verdelen.

06-01-1736 TESTAMENT 3657 AKTE 119

Testament op de langstlevende van Jan Claasz Kroonenburgh en Lijsbet Jans,
echtelieden te Ilpendam. Hij legateerd aan zijn zoon Claas Jansz Kroonenburgh en
zij aan haar moeder Antje Cornelis.

16-12-1734 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 120

Lijsbet Claas, laatst weduwe van Sijmon Baertsz, wonende in den Ilp met haar
voogden Jan Fransz en jan Garbrantsz. Pieter Dirksz gehuwd met Trijntje Sijmons
uit Ilpendam. Zij verklaren de nalatenschap van Sijmon Baertsz, te Ilpendam
overleden.
Lijsbet Claas krijgt een huis en erf in den Ilp bewesten de Gouw, Jan Claasz Kaijen
ten Z en de weduwe van Dirk Koopal ten N. Met 25 partijen land in den Ilp, samen
groot 19 deijmt 169 roeden, beoosten en bewesten de Gouw, staande op de naam van
Lijsbet Claas en haar eerdere man Dirk Claasz Kleijneman.
Pieter Dirksz en zijn huisvrouw Trijntje Sijmons krijgen: Een huis en erf te Ilpendam,
binnendijks, Jacob Bosschieter ten Z en de weduwe van Claas Kout ten N. en 9
partijen land, 21 deijmt 100 roeden op de naam van Sijmon Baertsz.

30-04-1735 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 121

Claas de Waal en Claas Kramer, regerende schepenen der heerlijkheid Purmerland
en Ilpendam. Zij verklaren dat Maritje Cornelis, onmondige nagelaten dochter van
Cornelis Woutersz van der Meer en Maritje Sijmons Koster onlangs in de Purmer is
overleden en dat haar naaste erfgenamen zijn de kinderen van Ariaantje Wouters
van der Meer, de kinderen van Jaapje Wouters van der Meer, Cornelis Jansz gehuwd
met Maritje Ariaans van der Meer en Taams Cornelisz gehuwd met Neeltje Ariaans
van der Meer. Zijnde de twee laatsten nagelaten dochters van Ariaan Woutersz van
der Meer en zijn de erfgenamen rechte zusterlingen van voornoemde Maritje Cornelis
van der Meer. Verder verklaren Claas Jansz Rinkel en Jan Barnardis als voogden
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over de kinderen van Ariaantje Wouters van der Meer en Krijn Jansz Louw aals
voogd over de kinderen van Jaapje Wouters van der meer; Cornelis Jansz gehuwd
met MMaritje Ariaans van der Meer en Taams Cornelisz gehuwd met Neeltje Ariaans
van der Meer, naast Claas Grasboer welke voogd was over de overleden Maritje
Cornelis. Zij allen geven procuratie aan Pieter Jansz Rinkel, welke vader en voogd is
over de kinderen van Ariaantje Wouters van der Meer en Krijn Jansz Volkerts die
vader en medevoogd is over de kinderen van Jaapje Wouters van der Meer, om de
goederen welke hebben toebehoort aan Maritje Cornelis tot zich te nemen en te
verdelen.

17-05-1735 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 122

Pieter Jansz Rinkel, Claas Jansz Rinkel en jan Barnardis als voogden over de
kinderen van Ariaantje Wouters van der Meer. Krijn Jansz Volkerts en Krijn Jansz
Louw als voogden over de kinderen van Jaapje Wouters van der Meer. Cornelis Jansz
gehuwd met Maritje Ariaans van der Meer. Taams Cornelisz gehuwd met Neeltje
Ariaans van der Meer. Claas Grasboer welke voogd was over Maritje Cornelis,
onmondige dochter van Cornelis Woutersz van der Meer, in de Purmer overleden. Zij
verklaren dat Maritje Cornelis is overleden zonder een testament na te laten.

24-07-1735 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 123

Guurtje Wouters Havick wonende in de Wijk en Maritje Wouters Havick wonende in
den Helder. Claas Jansz Rinkel en jan Barnardis als voogden over de onmondige
kinderen van Ariaantje Wouters van der Meer en Pieter Jansz Rinkel (Grietje, Maritje,
Guurtje en Dirk Pietersz Rinkel). Krijn Maartensz Louw en Gerrit Jansz als voogden
over de onmondige kinderen van Krijn Jansz Volkerts en Jaapje Wouters van der
Meer. Cornelis Jansz Volkerts gehuwd met Maritje Ariaans van der Meer wonende te
Edam. Taams Cornelisz gehuwd met Neeltje Ariaans van der Meer wonende te Jisp.
Evert Claasz gehuwd met Neeltje Pieters Rinkel wonende te Driehuizen. Arijan
Claasz Appel, voorzoon van Ariaantje Wouters van der Meer voornoemd wonende te
Amsterdam. Allen erfgenamen van Maritje Cornelis van der Meer. Zij scheiden de
boedel van laatstgenoemde met als executeurs Pieter Jansz Rinkel en Krijn Jansz
Volkerts. De vier kinderen van Ariaantje Wouters krijgen o.a. twee stukken land op
de Dorre Ilp, 5 deijmt 375 roeden, genoemde kinderen ten N en Dirk Gout ten Z. De
rest wordt in geld verdeeld.

08-01-1736 VERKOOP VAN EEN LOSRENTEBRIEF 3657 AKTE 124

Jan Koster uit Ilpendam verkoopt aan Jan Fransz de oude, regerend burgemeester te
Ilpendam een losrentebrief F. 300-00-00 in kapitaal ten laste van het gemeene land
te Edam op naam van Jacob Thijsz Muts als oom en voogd over Pieter Jacobsz Muts
te Edam, in dato 01-03-1672. Welke losrentebrief de verkoper gelegateerd heeft
gekregen van Trijntje Gerrits volgens testamentaire dispositie op 07-04-1724 voor
schepenen te Ilpendam.

12-03-1736 SCHULDBEKENTENIS 3657 AKTE 125

Jan Claasz Bloemen (Bloemer?) uit Purmerland verklaart schuldig te zijn aan Neeltje
Jans, weduwe van Heijn Olde (Alde?) uit de Wijdewormer een som van F. 1000-00-00,
onder verband van zijn persoon en goederen. Borgen zijn Jan Jacobsz uit den Ilp en
Willem Jacobsz uit de Wijdewormer.

10-02-1736 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 126

Pieter Jacobsz Oossaen en Aafje Pieters, echtelieden uit den Ilp. Zij scheiden hun
bezit. Hij krijgt een huis en erf in den Ilp beoosten de Gouw belend met het werfje
van Claas Aeij ten Z en het hierna genoemde huis ten N en een stukje land aan de
werf van het genoemde huis vast, 1 deijmt, belend de weduwe van Jacob Bosschieter
ten Z en Jan Honing ten N. Zij krijgt in eigendom een huis en erf in den Ilp beoosten
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de Gouw, belend met het bovengenoemde huis ten Z en hun land ten N. Onder
conditie dat ze beiden in het huis van Pieter Jansz Oossaen zullen gaan wonen.

21-04-1736 TESTAMENT 3657 AKTE 127

Testament op de langstlevende van Jan Dirksz Hartigh en Grietje Pieters Krijgsman,
echtelieden te Purmerland. Zij legateerd aan haar zuster Neeltje Pieters en haar
moeder Hillegont Jacobs. Hij legateerd aan zijn moeder Lijsbeth Cornelis.

12-09-1736 TESTAMENT 3657 AKTE 128

Testament op de langstlevende van Sijmon Jacobsz Bosschieter, oud schepen en
Grietje Pieters Brandt, echtelieden in den Ilp. Hij legateerd aan zijn moeder Lopje
Sijmons.

26-09-1736 AKTE VAN PROCURATIE 3657 AKTE 129

Jan te Melis, oud schepen uit den Ilp en Sijmon Duijfs, regerend schepen uit
Purmerland. Zij geven procuratiue aan Jan Bandt Schotgaarder uit Winkel om te
verkopen aan Mr. Jan Brug te Winkle: een stuk land te Winkel.

26-10-1736 HUWELIJKSE VOORWAARDEN 3657 AKTE 130

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jansz Meijer, bruidegom ter eenre en Grietje
Gerrits Righter, JD en bruid, geassisiteerd met Pieter Kat en Cornelis Kalkman,
beiden wonende te Ilpendam, ter andere zijde.

29-12-1736 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 131

Claas Claasz uit Amsterdam verklaart op verzoek van Armenvoogden van
Purmerland dat hij heeft gezien dat IJtje Vreriks op de tweede kerstdag 1735 onder
de dienst van de Vermaning naar het huis van Sijmon Pietersz Stroo is gezgaan om
een pot te halen en dat hij getuige door het venster heeft gezien hoe voornoemde
Sijmon Stroo, IJtje Vreriks op de vloer neerlegde haar rokkken optilde en op haar
blote lichaam ging zitten, en haar heeft bekeken, zeggende gij sijt nog mooij wit van
onderen.

20-12-1736 BOEDELSCHEIDING 3657 AKTE 132

Grietje Gerrits geassisteerd met haar man Jan Jansz Meijer uit Ilpendam voor
zichzelf; Pieter Jansz Kat en Cornelis Kalkman als wettige voogden over Annetje
Gerrits en Jacob Gerritsz, onmondige kinderen van Gerrit Hendriksz Righter en
Trijntje Claas, in hun leven gewoond te Ilpendam. Zij scheiden de boedel van
laatstgenoemden. Betreft obligaties en losrentebrieven.

07-01-1737 TESTAMENT 3657 AKTE 133

Testament op de langstlevende van Jan Claasz Kaeije en Duijfje Sijmons, echtelieden
uit den Ilp. Zij legateerd aan haar moeder Trijntje Aerts, haar zuster Geertje
Sijmons, aan het dochtertje van haar broer genaamd Maritje Jans. Hij legateerd aan
zijn broer Claas Claasz.

22-05-1737 TESTAMENT 3657 AKTE 134

Testament van kapitein Adriaan Brouwer en Lijsbet Dirks wonende te Ilpendam.

08-09-1736 TESTAMENT 3657 AKTE 135

Testament van Trijntje Jans, wonende als dienstmaagd ten huize van Cornelis
Wijbrantsz aan de Jaagweg te Ilpendam. Zij benoemt Cornelis Wijbrantsz tot haar
universele erfgenaam.

05-11-1737 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 136

Cornelis Harksz Dral (36) en Jacob Jansz Vernuft (15) beiden wonende te Oostzaan.
Zij verklaren op verzoek van Hermanno Mense, bailliuw van de Heerlijkheid
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Purmerland en Ilpendam. Ter sprake komt een stukje land genaamd "De Quartel"
gelegen bezuiden de gemeene vaarsloot naar en van Oostzaan,iets benoorden het
vijfde schutje aan de oostwal van het Twiske. Daar werd Claas van Womer
opgebracht in een schuitje en Jan van Louwe gewaarschuwd. Ook Jan van Keeren,
oud schepen van Oostzaan in de herberg "De Seven Star" te Oostzaan en Claas Mul,
impostmeester komen ter sprake.

07-12-1737 GETUIGENVERKLARING 3657 AKTE 137

Cornelis Harksz Dral (36) en Jacob Jansz Vernuft (15) beiden wonende te Oostzaan.
Zij verklaren, (nu onder ede) op verzoek van Hermanno Mense, bailliuw van de
Heerlijkheid Purmerland en Ilpendam, hetgeen zij in akte 3657-136 reeds eerder
verklaarden.

14-12-1737 VERKOOP VAN OBLIGATIES 3657 AKTE 138

Pieter Kat, oud burgemeester en Cornelis Kalkman, oud schepen, beiden te Ilpendam
als wettige voogden over Jacob gerritsz, onmondige zoon van Gerrit Hendriksz
Righter en Trijntje Claas, in leven gewoond te Ilpendam. Zij verkopen aan de
Diakonie der Hervormde Kerk te Ilpendam, waarvan administrateurs ze\ijn Claas de
Waal en Jan Adamsz Groot: twee losrentebrieven, 1e F. 400-00-00 ten laste van het
gemeene land te Edam op naam van Claas Jansz F. 400-00-00 en 2e. F. 200-00-00
ten laste van het gemeene land te Monnickendam op naam van de kinderen van
Pieter Claasz Pietaes.

15-01-1738 TESTAMENT 3657 AKTE 139

Testament op de langstlevende van Pieter Jansz de Graaff en Jesijntje Frans Gilles,
echtelieden te Ilpendam. Hij legeteerd aan zijn moeder Breghje Ides.

23-02-1738 BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL 3657 AKTE 140

Grietje Pieters uit den Ilp ter eenre zijde. Muus Pietersz en Sijmon Bosschieter als
voogden over Giertje Sijmons, onmondige dochter geteeld door genoemde Grietje
Pieters en haar eerdere man Sijmon Pietersz ter andere zijde. Het kind krijgt: 1. een
stuk land in den Ilp beoosten de Gouw, 14e Weer no 108, 2 deijmt 225 roeden,
genaamd "Weijntjes Ven", de ergfgenamen van Bosschieter ten Z en het hierna
genoemde land ten N. 2. Een stuk land, 2 deijmt 150 roeden, 14e Weer no 76,
genaamd "De Bleij", het bovengenoemde land ten Z en Muus Pietersz ten N. 3. Een
campje land in den Ilp bewesten de Gouw 375 roeden, 16e Weer no 66, Juriaan
Jansz ten Z en Jan Leijenaar ten N.

23-04-1739 TESTAMENT 3657 AKTE 141

Testament op de langstlevende van Cornelis Muusz en Geertje Cornelis, echtelieden
in den Ilp. Hij legateerd aan zijn zuster Lijsje Muus of aan diens zoon Muus
Sijmonsz. Zij legateerd aan Jan Jansz en Neeltje Jans.

14-10-1740 TESTAMENT 3657 AKTE 142

Testament op de langstlevende van Dirk Pietersz Schaap en Trijntje Arijans,
echtelieden uit den Ilp. Hij legateerd aan zijn voorkinderen Trijntje Dirks Schaap en
Lijsje Dirks Schaap.

10-11-1740 TESTAMENT 3657 AKTE 143

Testament op de langstlevende van Gerrit Jansz Pronk en Fransje Sijmons,
echtelieden uit den Ilp.
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