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Wim Wijsman, Purmerend, september 1999

08-01-1795
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 1
Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie van Grietje Klaas Groot, weduwe
van Jacob Zijp met wie zij in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest, ter
eenre zijde. Klaas Zijp, Klaas Berkhout en Willem Bakker, als voogden over Marijtje
Jacobs Zijp, door Jacob Zijp bij Doortje Pieters Leeg in huwelijk verwekt, ter tweeder
zijde. Abraham Bosschieter en Reinder Klaas Groot, als voogden over Aaltje Jacobs
Zijp, door Jacob Zijp bij Grietje Klaas Groot in huwelijk verwekt, ter derder zijde.
Jacob Dirksz Schot, gehuwd met Neeltje Jacobs Zijp ter laatster zijde. Allen
nagelaten kinderen van Jacob Zijp (11-11-1794 overleden in de Purmer). De boedel
wordt gescheiden.
20-12-1794
BESLUIT VAN SCHEPENEN
3661 AKTE 2
Besluit om de acte van boedelscheiding van wijlen Jacob Zijp op de schepenrol te
zetten.
20-12-1794
AANVRAAG TOT BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 3
Klaas Zijp, Klaas Berkhout en Willem Bakker, als voogden over Marijtje Jacobs Zijp,
door Jacob Zijp bij Doortje Pieters Leeg in huwelijk verwekt, ter tweeder zijde.
Abraham Bosschieter en Reinder Klaas Groot, als voogden over Aaltje Jacobs Zijp,
door Jacob Zijp bij Grietje Klaas Groot in huwelijk verwekt, ter derder zijde. Jacob
Dirksz Schot, gehuwd met Neeltje Jacobs Zijp ter laatster zijde. Allen nagelaten
kinderen van Jacob Zijp (11-11-1794 overleden in de Purmer). Zij vragen toestemming
aan schepenen om de boedel te mogen scheiden.
27-02-1812
DOCUMENTENREGISTER
3661 AKTE 4
Inventaris der registers en documenten betrekkelijk het werk der hypotheken en
transporten in de gemeente Ilpendam. Zoals ontvangen door de conservator der
Hypotheken te Hoorn.
27-02-1812
DOCUMENTENREGISTER
3661 AKTE 5
Inventaris der registers en documenten betrekkelijk het werk der hypotheken en
transporten in de gemeente Ilpendam. Zoals ontvangen door de conservator der
Hypotheken te Hoorn.
18-03-1795
TESTAMENT
3661 AKTE 6
Testament op de langstlevende van Jacob Dirksz Schot en Neeltje Jacobs Zijp,
echtelieden te Purmerland.
05-04-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 7
Klaas Boekjes en Manus Bakker, beiden uit Purmerland. Zij verklaren op verzoek
van de provisionele bailliu Gerrit Swaalve, dat zij op 02-04-1795 hebben gezien dat
Willem Vuijk met een oranje lint op zijn hoed rond liep, op zijn land en ten hize van
Maarten Vuijk op het Noordeind te Purmerland. Hij had gezegd dat de Pruijschen in
Amsterdam waren.
06-04-1795
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 8
Grietje Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs en alzo medegerechtigd tot de
nalatenschap van Sijmon Duijfs, wonende te Ilpendam. Zij geeft procuratie aan Dirk
Martensz Wagenaar, wonende te Ilpendam, om haar belangen in deze nalatenschap
te behartigen.
15-04-1795
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 9
Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan
het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en
nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft.
Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje
Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond

Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik
Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te
Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als
representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige
Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters
Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje
Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met
procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit
Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan
Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de
andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij
transporteren aan Willem Bont uit Purmerland: een obligatie F. 300-00-00, door
Sijmon Duijfs in eigendom verkregen van Pieter Noom.
15-04-1795
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 10
Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan
het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en
nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft.
Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje
Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond
Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik
Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te
Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als
representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige
Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters
Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje
Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met
procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit
Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan
Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de
andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij
transporteren aan de Diakonie Armen der gemeente Ilpendam: een obligatie F. 100000-00 ten name van Antonius Alvares Machado, door Sijmon Duijfs in eigendom
verkregen op 18-05-1763 van Gerrit Duijfs, welke hem uit de erfenis van zijn vader
Pieter Duijfs had verkregen, welke hem op zijn beurt uit de erfenis van zijn moeder
Neeltje Pieters verkreeg, zij kreeg hem op 26-03-1734 voor notaris Pieter Noppen
Casparisz van Jacob Wolters. Nog een obligatie F. 500-00-00 ten name van Maritje en
Aaltje Klaas (vorige eigenaars: Pieter Boon, Dirk Blaauw) Nog een obligatie F. 140000-0, ten name van Johannes de Rooij (vorige eigenaar Claas Gruijs)
15-04-1795
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 11
Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan
het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en
nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft.
Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje
Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond
Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik
Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te
Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als
representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige
Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters
Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje
Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met
procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit
Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan
Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de
andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij

transporteren aan Jacob Beemster te Purmerland: een obligatie ten name van
Maarten Jelgers F. 200-00-00 (vorige eigenaars: Hendrik Jacobsz van Kralingen; Jan
Gerritsz van der Linden gehuwd met Grietje Jans en Neeltje Porremeins weduwe van
Jan Abel, moeder en voogdes van Trijntje Jans)
15-04-1795
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 12
Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan
het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en
nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft.
Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje
Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond
Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik
Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te
Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als
representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige
Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters
Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje
Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met
procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit
Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan
Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de
andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij
transporteren aan Maarten Vuijk uit Purmerland: een obligatie ten name van
Nicolaas van den Pijll (vorige eigenaars F.1626-00-00. (vorige eigenaars: Klaas
Beemster, KLaas Beemster Sr. en Neeltje Duijfs, Sijmon Duijfs, Cornelis Duijfs, Pieter
Molenaar en Claas Molenaar.)
15-04-1795
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 13
Klaas Boom, wonende te Purmerland en Tjake Heeres Mensenburgh, wonende aan
het Schouw, bij schepenakte van 29-12-1791 gestelde executeurs van de boedel en
nalatenschap van Aaltje Jans Draaksma, weduwe wijlen Sijmon Duijfs (zij op 01-011795 aan het Schouw overleden), voor de ene helft.
Dirk Beemster en Klaas Beemster, kinderen van Klaas Beemster bij wijlen Neeltje
Duijfs in huwelijk verwekt. Dirk Gerritsz Duijfs; Dirk Heijn gehuwd met Hillegond
Gerrits Duijfs, kinderen van Gerrit Duijfs, allen te Purmerland. Dirk en Hendrik
Klaasz Duijfs wonende in de Purmer en in de Beemster en Jan Duijfs wonende te
Zaandam, kinderen van Klaas Duijfs. Dirk Beemster en Meeuwis Middelvelt als
representanten van de absente Aaltje Klaas Meisjes en voogden over de minderjarige
Pieter en Willem Duijfs, mede kinderen van Klaas Duijfs, en over Pietertje Pieters
Duijfs, dochter van Pieter Duijfs. Dirk Wagenaar uit Ilpendam met last van Grietje
Cornelis Duijfs, dochter van Cornelis Duijfs. Dirk Heijn en Dirk Beemster met
procuratie van Luijkas Klaasz de Goede en Grietje Duijfs, een dochter van Gerrit
Duijfs. Jan Zomer een kleinzoon van Grietje Duijfs, wonende te Oosterblokker. Jan
Noom eveneens een kleinzoon van Grietje Duijfs wonende te Zaandam. Allen voor de
andere helft. Allen erfgenamen van Sijmon Duijfs in 1795 alhier overleden. Zij
transporteren aan Klaas Beemster uit Purmerland: de helft in twee obligaties op
naam van Philip Maartensz en Grietje Jans Olij. (Vorige eigenaars Cornelis Duijfs,
Pieter Molenaar en Claas Molenaar)
22-05-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 14
Corporaal Siedenberg; Johannes Meijer, Frederik Kiesstijn, huzaren liggende
ingekwartierd in de Purmer onder Ilpendam; Geertje Geerts, huisvrouw van Willem
de Jong, wonende te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van de provisionele Bailliuw
Gerrit Swaalve, dat zij op maandag 18-05-1795 ten huize van Willem de Jong,
kastelein te Ilpendam (Herberg "De Jonge Prins") zijn geweest en dat daar ook was
Nicolaas Buwalda, wonende in de Purmer onder Ilpendam. En dat zij hem hebben
horen zeggen dat hij naar Jan Bruijn zou gaan om een ander biljet van

inkwartiering, maar die Bruijn is de grootste aristocraat die in ons gehele land is.
Dat Buwalda doorop is weggegaan en later terug kwam en een papiertje aan de
getuigen vertoonde, zeggende: Ik zal na huijs gaan en schoppe de vrouw die ik
ingekwartierd had en eht goed de deur uit. En zei toen tegen een huzaar die daar
ook aanwezig was, genaamd Voortwinkel: U wil in kwartier hebben. Welke hem toen
antwoorde dat het zijn zaak niet was en dat overliet aan de municipaliteit. Waarop
Buwalda antwoorde: Het is hier geen municipaliteit het zijn blixemse aristocraten,
die hebben de Purmer geen wetten voor te schrijven, ik zal haar nog wetten
voorschrijven. Verder verklaarden de twee laatset getuigen dat Buwalda nog tegen
haar gezegd had: De Municipaliteit dat zijn blicxems, het zijn moordenaars van mijn
vrouw.
25-05-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 15
Jan Bruijn en Andries Bonhoff, wonende te Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van
de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve. De eerste getuige: Dat op maandag 18-051795 Nicolaas Buwalda bij hem aan huis kwam met het verzoek om een biljet van
inkwartiering, wat hij hem direct gegeven had; en hem verder gevraagd had hoe hij
met zijn buurman Olphert de Boer zo in actie kon leven, omdat deze geklaagd had
dat Buwalda hem in zijn eigen huis had willen slaan. Waarop Buwalda antwoorde
als dat hij wel wist wat hij gezegd had en dat getuige (Bruijn) een grote aristocraat
was. Waarop Buwalda is weggegaan. Beide getuigen verklaren dat nadta Buwalda
was weggegaan deze op straat met ijselijke vloeken had geschreeuwd dat de eerste
getuige een aristocraat was en dat de regering van Ilpendam geen recht had om volk
in de Purmer in te kwartieren.
27-06-1795
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 16
Nicolaas Buwalda, wonende in de Purmer onder Ilpendam geeft procuratie aan de
burger Nicolaas Lambertus Valkenburg, wonende te Monnickendam. Om hem te
verdedigen in een crimineele zaak.
03-08-1795
TESTAMENT
3661 AKTE 17
Testament op de langstlevende van Cornelis Sijmensz de Graaff en Aaltje Jans Edel,
echtelieden te Ilpendam.
14-09-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 18
De burger Jacobus Swaalve, lid van het commité van Waakzaamheid te Ilpendam.
Hij verklaart op verzoek van de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat hij op
donderdag 10-09-1795 op verzoek van de Municipaliteit van Ilpendam is rond
geweest bij de burgers in de Purmer om hen te verzoeken zich ook onder de wapenen
te willen begeven, zo niet, dat zij dan verplicht waren te contribuëren. Hij kwam o.a.
bij Jan Koeman, die hem antwoorde, dat als wij het land moesten bewaren hij dan
wel wist hoe het gaan zou en dat het land niet kon bestaan zoals het nu geregeerd
werd. Waarop ik hem vroeg of Jan Koeman naar een omwenteling verlangde en
waarop hij ja antwoorde dat we hopen moesten dat God ons daarvoor zou bewaren
want dat het dan te vrezen was voor een burgeroorlog. Op een vraag van de getuige
of hij deze uitspaak voor getuigen wilde herhalen antwoorde hij van Ja.
02-10-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 19
Cornelis Wagenaar en Sijmen Wagenaar, beiden uit Ilpendam, verklaren op verzoek
van de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat zij op de avond van 27-08-1795
hebben gezien dat enige personen nmet stokken en knuppels heen en weer liepen op
de straat te Ilpendam en bij Andries Bonhoff in en uit huis hebben zien gaan en
Cornelis Klaasz Smit voor hetzelfde huis mede met een knuppel door een burgeres
wierd gezegd: daar lijkt wel een op schildwacht te staan. Waarop Smit antwoorde:
Dat staan ik ook. Verders dat zij die avond het grootste gedeelte der oude regeering
in en uit het huis van Jan Bruijn hebben zien gaan.
02-10-1795

GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)

3661 AKTE 20

Cornelis Jansz Louw, wonende te Ilpendam, verklaart op verzoek van de provisionele
Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat hij op de avond van 27-08-1795 heeft gestaan bij zijn
huis en gezien heeft dat er een hoop volk noordwaarts de straat langs ging,
waaronder enige met stokken. Waarop hij heeft gehoord dat door iemand aan hun
werd gevraagt: Zo mannen gaat gij op de wacht. Waarop dezelve antwoorde Ja.
Waarop werd gezegd: Past dan wel op. Zij er op antwoorden: Ja wij zullen de oude
constitutie weder op de been brengen.
02-10-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 21
Cornelis van Santen, president der Municipaliteit van Ilpendam, wonende te
Ilpendam, verklaart op verzoek van de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat op
de avond van 27-08-1795 Jacobus Swaalve, lid van het committé van Waakzaamheid
bij hem aan huis is gekomen met tijding dat er in het dorp eenige beweging was.
Waarop hij als president heeft gelast dat Jacobus Swaalve daarnaar zou
informeren. Waarop hij getuige mede het dorp is ingegaan en gezien heeft een hoop
volk met stokken welke het huis van Andries Bonhoff in en uit gingen. Verder dat hj
de volgende morgen aan Pieter Smit en Garbrant Kroonenburg heeft gevraagd met
welk oogmerk zij gisteravond met stokken en in troepen langs de straat hadden
gelopen. Waarop Pieter Smit tot hem zeide: Vraagt gij dat aan mij alleen, dat hebben
er wel meer gedaan. Waarop getuige tegen hen zeide: Dat zullen wij ook nader
onderzoeken. Waarop Pieter Smit antwoorde: Dat unt gij wel doen.
02-10-1795
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 22
Willem Nijsen, wonende te Ilpendam, verklaart op verzoek van de provisionele
Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat hij op de avond van 27-08-1795 Jan Bruijn met enig
volk uit de Noord heeft zien komen, de vrouw van de getuige aan Jan Bruijn vroeg
wat er aan de hand was omdat er zoveel geloop was, wij weten niet of men hier
verraden of verkogt is en wat moet er toch getekent worden. Waarop jan Bruijn
antwoorde: Ja, dat is nu zo en dat er getekent wordt mag iedereen wel weten, want
de bailliuw die heeft het request gezien en goedgekeurd, maar zij willen Van Dijk
vastzetten en dat moet niet gebeuren.
28-11-1795
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 23
Inventaris van de goederen, nagelaten door Frederik Stark, ten huize van mij Jan
Oostbaan overleden.
03-01-1796
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 24
Jan Huijser en Johannes van Velp, administrateurs van de verbonden nalatenschap
van Jacob Noome. Jan Huijser geeft procuratie aan Johannes van Velp om een
aantal obligaties te verzilveren bij de Generale Hollandsche Beleenbank te
Amstedam.

07-02-1796
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia?)
3661 AKTE 25
Pieter Cornelisz Corver, Bernardus Sentenie en Teunis Lindeboom, allen uit
Ilpendam, verklaren op verzoek van de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve: Dat de
beide eerste getuigen op vrijdag 29-01-1796 op verzoek van het committé van
Justitie van Purmerland en Ilpendam, als scutters zouden assisiteren te Purmerland
bij de parate invordering der uitgescherven contributie. Aan hun door Sijmon
Pappot, wonende te Ilpendam, werd gevraagd of zij er op af gingen.. Waarop de
getuigen dit beaamden. Waarop Sijmon Pappot zeide: Ja, dat wij nu van zulks
blixems vee moeten geregeert worden, die van te vooren het armenbrood gevreten
hebben, maar ik woude dat ik er godverdoeme was. De derde getuige verklaart dat
hij Pappot heeft horen zeggen: Zullen wij nu van zulke geregeert worden die van de
armen groot gemaakt bennen.
27-03-1796
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 26
Sijmon Cornelisz Tantjes en Lijsbet Cornelis Tantjes, beiden te Purmerland; Jan

Cornelisz Tantjes uit Jisp; Klaas Klaasz Wals gehuwd met Antje Cornelis Tantjes,
wonende in den Ilp; Sijmen Vet gehuwd geweest met Jannetje Cornelis Tantjes; Pieter
Gerritsz Kalf gehuwd met Grietje Sijmens Vet, dochter van Sijmen Vet en Jannetje
Cornelis Tantjes; Gerrit Swaalve en Pieter Schouten als voogden over Klaas Cornelisz
Vet en Dirk Cornelisz Vet, mede kinderen van Sijmen Vet en Jannetje Tantjes; Jan
Vet, meerderjarige jongeman uit den Ilp. Betreft afwikkeling van de erfenis van
Klaas Kuijper en Aagje Sijmens. Verdere namen: Cornelis Dirksz, Grietje Sijmens, de
dochter van Geertje Cramer genaamd Duijfje Rijswijk; Albert Bruijns; Jan Cuperis;
Sijmen Duijfs; Jacob Beemster; Klaas Albertsz de Ruijter. Twee stukken land, 4
deijmt 50 roeden, genaamd "De Anderhalf Deijmde"; "Het stuk van Jan Spanjert" 2
deijmt 33 roeden. De voogden doen rekening en verantwoording.

16-04-1796
TESTAMENT
3661 AKTE 27
Testament van Albert de Ruijter en Maartje Pieters Dekker, echtelieden te
Purmerland. Legaten aan: de kinderen van hun overleden zoon Pieter de Ruijter; hun
zoon Dirk de Ruijter; hun dochter Antje de Ruijter; hun dochter Hillegond de Ruijter.
Zij stellen tot voogden over de minderjarige kinderen van hun zoon Pieter de Ruijter,
de burgers Pieter Neuteboom en Jan Muusz de Wit. Landnaam "Marijtje met de
Ackers". Een huis en erf door Jan Ponman bewoond.
15-05-1796
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 28
Boedelscheiding van wijlen Sijmon Duijfs in 1776 te Purmerland overleden. Dirk
Beemster en Klaas Beemster enige nagelaten kinderen van Neeltje Duijfs, ieder voor
1/14 deel. Dirk gerritsz Duijfs en Dirk Heijn gehuwd met Hillegond Gerrits Dyuijfs.
Pieter Plemp uit Landsmeer gehuwd met Grietje Boekjes, eerder weduwe van Lijkas
Klaasz de Goede en voogdes over het door de laatste verwekte minderjarige kind
Luijtje Luijkas de Goede. Jacob Sent en Jacob de Goede als voogden over Klaas
Luijkas de Goede, zoon en mede-erfgenaam van Grietje Gerrits Duijfs. Dirk Beemster
en Meeuwis Middelvelt als voogden over Pietertje Pieters Duijfs, dochter van Pieter
Duijfs, ieder voor 1/28 deel. Dirk Wagenaar met last van Grietje Cornelis Duijfs,
enige dochter van wijlen Cornelis Duijfs voor 1/7 deel. Dirk Klaasz Duijfs en Jan
Klaasz Duijfs en Hendrik Klaasz Duijfs; Dirk Beemster en Meeuwis Midelvelt als
voogden over Pieter Klaasz Duijfs; Jan Meester gehuwd met Aagje Kloker, laatst
weduwe van Klaas Duijfs, allen voor 1/42 deel. Jan Zomer te Oosterblokker, enige
zoon van Caatje Noom en Jan Zomer voor 1/7 deel. Jan Noom uit Zaandam, zoon van
Pieter Noom voor 1/7 deel. Aaltje Klaas Meijsjes (Maasjes, dochter van Neeltje Lugt en
Klaas Meisjes voor 1/7 deel. Zij hebben de erfenis te gelde gemaakt en delen deze.

19-04-1796
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia?)
3661 AKTE 29
Jacob van Gelderen en Bernardus Sentenie, beiden uit Ilpendam, verklaren op
verzoek van de provisionele Bailliuw Gerrit Swaalve: De eerste getuige verklaart dat
hij op 12-04-1796 als bode van de Krijgsraad van de gewapende Burgerwacht te
Ilpendam met een biljet van oproeping is gezonden naar het huis van Nicolaas
Buwalda in de Purmer. Dat hij het biljet af wilde geven aan zijn dienstmeid, doch
dat deze het niet aan wilde nemen en haar baas ging roepen. Dat deze hem
vervolgens had uitgesholden voor blixemse rakker, hondejonge en blixemslag en hem
vervolens aan het hoofd heeft geslagen. De tweede getuige verklaart dat hij heeft
gehoord dat Buwalda tegen de eerste getuige heeft gezegd dat hij donders schielijk
van zijn erf moest gaan en hem vervolgens sloeg.

28-05-1796
VERKOOP VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 30
Sijmen Cornelisz uit Purmerland, Lijsbet Cornelis uit Ilpendam, Jan Cornelisz uit
Jisp, Klaas Klaasz Wals gehuwd met Antje Cornelis, Sijmen Vet gehuwd geweest met
Jannetje Cornelis, Pieter Gerritsz Kalf gehuwd met Grietje Sijmens Vet, Jan Vet en
Pieter Schouten met Gerrit Swaalve als voogden over Klaas en Dirk Sijmens Vet,

kinderen van Sijmen Vet en wijlen zijn huisvrouw Jannetje Cornelis. Zij verkopen
aan Jelke Pietersz Steensma uit Zunderdorp een obligatie van F. 600-00-00 ten name
van Gerrit Pietersz Mes. In eigendom verkregen op 10-03-177 van Duijfje Rijswijk als
erfgename van Aafje Sijmens, die hem weer van Pieter Boon in eigendom verkreeg.
Nog een obligatie F. 250-00-00 ten name van Evert Nabe, welke hem verkreeg van
Pieter Boon.

22-05-1796
VERKOOP VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 31
Gerrit Swaalve uit Purmerland, Jacob Sent uit Landsmeer als gestelde voogden over
de minderjarige Willem de Kruijff. Zij verkopen aan Cornelis Jansz Vis een obligatie
F. 270-00-00 ten name van Trijntje Pieters Koeslager. In eigendom verkregen van
Pieter Boon. Een dito van F. 400-00-00 ten name van Egbertus Teunisz. Een dito van
F. 250-00-00 ten name van Lobje Claas. Een dito van F. 205-00-00 ten name van
Sijmen Gelde. De laatste drie in eigendom verkregen voor Cornelis van Maenen,
notaris te Jisp, van Sijmen Gerrits Witbaart gehuwd met Engeltje Jans, eerder
weduwe en erfgenaam van Jan Gerritsz Bruijn.
28-05-1796
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 32
Sijmen Cornelisz uit Purmerland, Lijsbet Cornelis uit Ilpendam, Jan Cornelisz uit
Jisp, Klaas Klaasz Wals gehuwd met Antje Cornelis, allen voor 1/5 deel. Sijmen Vet
gehuwd geweest met Jannetje Cornelis, Pieter Gerritsz Kalf gehuwd met Grietje
Sijmens Vet, Jan Vet en Pieter Schouten met Gerrit Swaalve als voogden over Klaas
en Dirk Sijmens Vet, kinderen van Sijmen Vet en wijlen zijn huisvrouw Jannetje
Cornelis, allen voor 1/10 deel. Allen kinderen van Cornelis Dirksz en Grietje Sijmens.
Zij verklaren de opbrengst van de verkochte obligaties uit die nalatenschap en uit de
nalatenschap van Aaltje Sijmens weduwe van Klaas Kuijper en Duijfje Rijswijk te
hebben verdeeld.
03-06-1796
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 33
Jacob Bloemer uit Purmerland voor de helft, alsmede als erfgenaam van zijn
overleden huisvrouw Maartje J. Bakker, eerder weduwe van Pieter Knol, ingevolge
testament (Not. K. Schoorl Purmerend 03-05-1880) voor 1/4 deel, dus samen 3/4 deel.
Jan Muusz de Wit en Dirk Beemster als voogden over de kinderen van Jacob Knol en
Dieuwertje West en zo erfgenamen van Pieter Knol voor 1/4 deel. Zij verklaren de
boedel te gelde gemaakt te hebben en te hebben verdeeld.
12-06-1796
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 34
Inventaris van de goederen welke Willem Lakeman in executie heeft aangewezen.
Om te kunnen voldoen aan de inhoud van het vonnis van 10-10-1796 (1795?) voor
schepenen alhier ten behoeven van Jan Koning.
12-08-1796
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 35
Jan West uit den Ilp getuigt ten behoeve van Gerrit Swaalve, provisionele bailliuw te
Ilpendam: Dat hij circa zes weken geleden, toen hij op zijn hooiklamp stond, te
hebben gezien dat Klaas Sijmonsz Kalf uit den Ilp met zijn schuitje waarin zich ook
een vrouwspersoon bevond, varende langs het lad genaamd "De IJsere Pot" uit het
schuitje ging en een arm vol turf van het land heeft genomen en heen gevaren is.

23-08-1796
BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL
3661 AKTE 36
Teunis Dirksz Haster, door huwelijk meerderjarig geworden zijnde, wonende te
Purmerland, verklaart van zijn moeder Neeltje Teunis Schaft ontvangen te hebben
uit de erfenis van zijn vader Dirk Rijksz Haster: de eigendom van een huis en erf te
Purmerland, cohierno 52 en een ledig erf met de opstallen daarop benoorden het
genoemde huis, alsmede 30 deijmt 316 roeden land.

30-08-1796
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 37
Pieter Booij en Aam Harderzee voogden over Trijntje Cornelis Oudejans, minderjarige
nagelaten dochter van wijlen Giertje Cornelis Roopman, eerder weduwe van wijlen
Cornelis Oudejans ter eenre zijde. Klaas Cornelisz Wals in gemeenschap van
goederen gehuwd geweest met dezelfde Giertje Cornelis Roopman, als erfgenaam en
als voogd over zijn zoon Cornelis Klaasz Wals, ter andere zijde. Zij refereren aan een
testament voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend 04-10-1795, waarin Giertje
Roopman haar voordochter Trijntje Cornelis Oudejans naast haar man Klaas
Cornelisz Wals tot haar erfgenamen had gesteld. Zij verdelen de boedel.

02-09-1796
TESTAMENT
3661 AKTE 38
Testament van Cornelis Klaasz Bakker en Neeltje Cornelis van der Velde, echtelieden
te Purmerland. Zij legateerd aan haar voorkinderen Willempje Pieters Molenaar,
Cornelis Pietersz Molenaar en Grietje Pieters Molenaar. Zij benoemd als voogden over
deze kinderen Pieter Cornelisz van der Velden uit Akersloot, Ane Klaasz Krom in de
Wogmeer en Cornelis Cornelisz Schouten te Bergen.
01-10-1796
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 39
Dirk Schreuder wonende in de Purmer op de plaats van Gerrit Jacob Lakeman en
Jan Visser, uit de Purmer onder Monnickendam. Zij verklaren op verzoek van
Jannetje Sijmens Haster.
Dirk Schreuder verklaart: toen hij rond 1 januari, 's morgens vroeg in het huis van
Jan Visser kwam, dat hij daar op een bed bij elkaar heeft gezien, de knecht van Jan
Visser met name Klaas Pietersz Kramer en de dienstmeid Jannetje Sijmens Haster.
Jan Visser verklaart dat hij in de maand April aan zijn dienstmeid Jannetje Sijmens
Haster, wanneer het hem toescheen dat zij bevrucht was, had gevraagd of zij in de
kraam moest. Waarop zij antworde dit nog niet zeker te weten, maar als zij in de
kraam moest dat Klaas Pietersz Kramer daar dan de vader van was. Waarop Jan
Visser toen aan zijn dienstknecht heeft gevraagd of hij met Jannetje Sijmens Haster
gemeenschap had gehad, waarop deze antwoorde van Neen, maar dat zij wel bij hem
op het bed was geweest. Jan Visser getuigde verder dat hij in Mei 1796 dat hij
beiden 's morgens in de hooiberg had gezien en gehoord had dat Klaas Pietersz
Kramer tegen Jannetje Sijmens Haster zeide: Het is niet toen gebeurd, maar het is
later, want toen was Eefje van Broek hier, maar het zal zeker tussen de 13e en 20e
geweest zijn. Verder verklaart Jan Visser dat hij in die tijd verschillende malen door
Pieter Kramer, de vader van Klaas Pietersz Kramer is verzocht om met de advocaat
Klinkhamer te spreken of het niet mogelijk zoude zijn om voor
F. 25,= of
daaromtrent de zaak tussen zijn zoon en Jannetje Sijmens Haster af te maken en
zijn zoon voor eerlijk te verklaren. Laatstelijk verklaarde Jan Visser, wanneer zij
Jannetje Sijmens Haster op den 11e September laatstleden de arbeid op het lijf had,
dezelve Klaas Pietersz Kramer eenige tijd zich geabsenteerd heeft, tot zolange hij
getuige met Jannetje Sijmens Haster naar Ilpendam is gereden.
01-10-1796
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 40
Neeltje Maartens Bakker, vroedvrouw van Purmerland; Geertje Cornelis Leguijt,
laatst weduwe van Dirk Hosmus en Grietje Jans Kok, huisvrouw van Cornelis Band,
wonende in ded Wijdewormer doch thans hier.
Zij verklaren op verzoek van Jannetje Sijmens Haster. De eerste getuige in
haarvoornoemde kwaliteit de requirante bediend hebbende en de laatste twee als
getuigen, present geweest zijnde op de 13e September 1796 namiddags omtrent 2
uur toen zij in barensweeën was. Dat toen de vroedvrouw aan haar vroeg wie de
vader van het te verlossen kind was, zij requirante antwoorde: Klaas Pietersz
Kramer, waarop zij verlost werd van een zoon.
04-10-1796
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 41
Jan van Cleef en Pieter Schouten uit den Ilp; Hendrik van der Linden en Pieter Swart
uit Watergang. Zij verklaren op verzoek van gerrit Swaalve, provisionele Bailliuw

van Ilpendam ten laste van Klaas Roelen uit Ilpendam. Zij verklaren getuige geweest
te zijn van een ruzie tussen Klaas Roelen en Pieter Schouten in de herberg "De Bonte
Koe" op de koemarkt te Purmerend. Betreffende het schouwen van sloten.
22-10-1796
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 42
Inventaris van de geabandonneerde insolvente boedel van Pieter van Gelderen en
Lijsbet Veen, echtelieden te Ilpendam. O.a. Een huis en erf te Ilpendam, cohierno 270
en ca 8 deijmt land.
30-10-1796
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 43
Jannetje Sijmens haster, meerderjarige jongedochter te Purmerland, geeft procuratie
aan Pieter Kerk te Edam, speciaal om haar zaken tegen Klaas Pietersz Kramer
wonende te Monnickendam, wegens met haar gehoudene vleeschelijke conversatie,
waar te nemen.
02-11-1796
TESTAMENT
3661 AKTE 44
Testament van Coenraad Groenewoud, wonende te Ilpendam. Hij vult het testament
gemaakt voor notaris Pieter de Wilde te Amsterdam op 15-10-1778, te willen
aanvullen. Hij legateerd aan Jan Pronk en Alida Heij, een echtpaar dat bij hem
inwoond.
10-01-1797
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 45
Jan Huijser uit Ilpendam, naast de overleden Jan Doorn en Hendrik Laarman,
gestelde executeurs van het testament van Jacob Nome (not. Jan Ploos, Amsterdam
06-02-1759). Samen met Johannes van Velp wonende te Amsterdam, door hem Jan
Huijser aangestelde mede-executeur (not. Samuel Elter, Amsterdam 25-03-1785). Hij
geeft procuratie aan Johannes van Velp om aan Ernst Hendrik Boermeester te
transporteren: Een huis en erf, zijnde een ververij, genaamd "Het Blaauwe Fortuijn",
te Amsterdam op de Egelantiersgracht aan de noordzijde, tussen de twee middelste
bruggen, voor een prijs van F. 2000-00-00.
07-03-1797
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 46
Jan Bakker, wonende te Oostzzandam aan Het Calf, geeft procuratie aan Cornelis
Louw uit Ilpendam, om zijn landerijen in de bewatering van Ilpendam te
administreren, te verhuren etc.
02-04-1797
TESTAMENT
3661 AKTE 47
Testament van Sijmen Cobis en jannetje Jansz Boom, echteleiden te Purmerland.
07-04-1797
BEWIJS VAN VADERLIJK ERFDEEL
3661 AKTE 48
Jaapje de Wit, weduwe van Gerrit Nieuwenhuijsen, wonende te Ilpendam. Zij wil
hertrouwen en bewijst ten overstaan van Pieter A de Wit, Sijmon Jacobsz de Lange en
Krijn de Wit, allen uit de Purmer, het vaderlijk erfdeel aan haar kinderen Ariaan
Nieuwenhuijsen (16) en Geertje Nieuwenhuijsen (10).
09-04-1797
TESTAMENT
3661 AKTE 49
Testament van Harbert Snijders en Marijtje Tempel, echtelieden te Ilpendam.
07-06-1797
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 50
Sijmen de Wit en Sijmen Klaasz Jonker, beiden uit Ilpendam. Zij verklaren op
verzoek van de provisionele bailliuw Gerrit Swaalve. De eerste getuige werkende voor
boerenknecht bij Gerrit de Graaff de jonge, dat hij op 25-05-1797 uit het land van
zijn baas vier lammeren miste en hiervan kennis gaf aan zijn baas. Dat hij op 30-051797 door de bailliuw is verzocht om mee te gaan naar Sijmen Klaasz Jonker. Bij
wie de bailiuw vroeg of er ook vreemde lammeren in zijn land liepen. Waarop deze
zeide van Ja, vier lammeren welke door Pieter Martensz Wagenaar, boerenknecht bij
Willem Jansz Vink uit de Purmer waren besteed voor F. 2,= per stuk. Waarop zij
naar het land zijn gegaan en geconstateerd hebben dat het de vier vermiste

lammeren betrof.
18-06-1797
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 51
Klaas Aeij, Dirk Cool en Klaas Kalf, allen uit den Ilp. Zij verklaren op verzoek van
de provisionele bailliuw Gerrit Swaalve ten laste van Sijmen Knol. De eerste getuige
dat Sijmen Knol hem met modder had gegooid en hem later in de week op de weg bij
zijn gemacht had gegrepen. De tweede getuige verklaarde dat toen hij met de derde
getuige achter zijn huis stond dat Sijmen Knol met stenen over het huis van Jasper
Saft naar zijn erf gooide waardoor enkele ruiten werden gebroken.
18-06-1797
TESTAMENT
3661 AKTE 52
Testament van Jan Bakker en Maartje Nannings, echtelieden te Purmerland.
30-06-1797
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 53
Klaas Buijs uit den Ilp verklaart op verzoek van de provisionele bailliuw Gerrit
Swaalve, dat hij enige tijd gelden door Cornelis Klaasz Bakker uit Purmerland is
gevraagd of hij voor hem turf wilde trekken. Hij kreeg opdracht turf te trekken uit
de Evies- of Krommesloot en deze te deponeren op het land van Jan Ponman dat door
Cornelis Klaasz Bakker in huur werd gebruikt.
14-09-1797
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 54
Hendrik Voswijk, Frans Jonkhart gehuwd met Antje Voswijk, kinderen van Maartje
Pieters Timmer bij Sijmen Voswijk verwekt, wonende in den Ilp; Wolmet Muus uit den
Ilp en Pieter Muusz uit Sijbecarspel en laatstelijk Claas Boom als diaken der
gereformeerde kerk te Purmerland en Klaas Beemster als armenvoogd van
Purmerland, in die kwaliteit alimenterende Muus Barendsz, zoon van Barend Muusz.
Zijnde Wolmet, Pieter en Barend Muusz kinderen van Maartje Pieters Timmer bij
Muus Barendsz in huwelijk verwekt. Zij transporteren aan de gereformeerde kerk
van Ilpendam een obligatie F. 100-00-00, ten name van de kinderen van Maartje
Pieters Timmer.
14-09-1797
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 55
Hendrik Voswijk, Frans Jonkhart gehuwd met Antje Voswijk, kinderen van Maartje
Pieters Timmer bij Sijmen Voswijk verwekt, wonende in den Ilp; Wolmet Muus uit den
Ilp en Pieter Muusz uit Sijbecarspel en laatstelijk Claas Boom als diaken der
gereformeerde kerk te Purmerland en Klaas Beemster als armenvoogd van
Purmerland, in die kwaliteit alimenterende Muus Barendsz, zoon van Barend Muusz.
Zijnde Wolmet, Pieter en Barend Muusz kinderen van Maartje Pieters Timmer bij
Muus Barendsz in huwelijk verwekt. Zij transporteren aan Willem Laarhuijs en
Trijntje Coemans: een capitale leningbrief F. 500-00-00, ten name van Jan Jacobsz
en Lijsbet Jans te Twisk.
14-09-1797
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 56
Hendrik Voswijk, Frans Jonkhart gehuwd met Antje Voswijk, kinderen van Maartje
Pieters Timmer bij Sijmen Voswijk verwekt, wonende in den Ilp; Wolmet Muus uit den
Ilp en Pieter Muusz uit Sijbecarspel en laatstelijk Claas Boom als diaken der
gereformeerde kerk te Purmerland en Klaas Beemster als armenvoogd van
Purmerland, in die kwaliteit alimenterende Muus Barendsz, zoon van Barend Muusz.
Zijnde Wolmet, Pieter en Barend Muusz kinderen van Maartje Pieters Timmer bij
Muus Barendsz in huwelijk verwekt. Zij transporteren aan Moses Cohen te Hoorn:
Een viertal obligaties, staande op de namen van Jan Jansz Mers uit Twisk, Trijntje
en Dieuwertje Rooken; Jacob Jansz Reiujnders en Adriaan Pietersz Ben.
03-10-1797
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 57
Willem de Kruijff, wonende te Wijk aan Duin geeft procuratie aan Gerrit Swaalve te
Purmerland om twee obligaties te verkopen, staande op naam van Cornelis en Krijn
Jansz, speelluijden.

08-10-1797
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 58
Gerrit Swaalve uit Ilpendam met procuratie van Willem de Kruijff uit Wijk aan Duin
transporteerd een obligatie F. 2100-00-00, staande op naam van Cornelis en Krijn
Jansz, speelluijden, aan de diakenen van de Mennonietengemeente van de Beemster.
In eigendom verkregen uit de boedel van zijn ouders Balthusar de Kruijff en Aagje
Willems Bakker. Aan de laatste toebedeeld uit de erfenis van haar ouders Willem
Pietersz Bakker en Trijntje Fokker. Bakker kreeg hem van Bartha Drebbel, weduwe
van Klaas Molenaar.
12-10-1797
BEWIJS VAN MOEDERLIJK ERFDEEL
3661 AKTE 59
Cornelis Klaasz Bakker, weduwnaar van wijlen Neeltje van der Velde, wonende te
Purmerland, bewijst het moederlijk erfdeel aan zijn kinderen Klaas Cornelisz
Bakker en Claartje Cornelis Bakker. Tot voogden benoemd hij Adam Pieper uit
Purmerland en Aarjan Cornelisz Berkhout wonende te Obdam.
22-10-1797
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 60
Maartje Dobber, verlaten huisvrouw van Cornelis van der Deuren, alsmede Gerrit
Swaalve en Jacob van der Haar, als door schepenen op 07-10-1797 aangewezen als
beheerders van de gemeene boedel van genoemd echtpaar. Zij geven procuratie aan
Dirk van der deuren uit Scharwoude om publiek te verkopen: Een huis en erf op de
Beets aan de Ringsloot met een fruittuin beplant met Aalbessen.
01-11-1797
AKTE VAN REPUDIATIE
3661 AKTE 61
Klaas Boom en Jan van Cleeff, voogden over Jan Jansz Boom, hem representerende
in de nalatenschap van zijn moeder Lijsbeth Donker, laatst weduwe van C Boeijink
en eerder van Jan Boom. Zij weigeren de erfenis.

26-11-1797
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 62
Cornelis Bont, Klaas Beemster en Pieter Booij, armenvoogden van Purmerland
transporteren aan Jacob Rijkenberg uit Purmerend: een obligatie F. 1000-00-00 ten
name van Adriaan Coijmans. In eigendom verkregen van Jan van Kieren uit
Oostzaan.

18-11-1797
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 63
Jacob van der Haar en Aaltje Wildeman, echtelieden, tutore marito, wonende te
Ilpendam. Zij geven procuratie aan Jan hendrik van Dijk, oud secretaris der stad
Hattem om voor hen te verkopen: 1 een stuk land bij Hattem in de Nieuwstad. 2. Een
stukje land genaamd "De Doevelaar" te Hattem in het dorp.

27-11-1797
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 64
Inventaris van de boedel en nalatenschap van Sijmen Vermeij, gewoond hebbende en
overleden te Ilpendam op de plaats bij het Hof. Op verzoek van Pieter Vermeij en
Willem Tol, wonende in de Purmer onder Ilpendam als representanten van de
minderjarige kinderen van Willem Tol bij zijn overleden huisvrouw Neeltje Sijmens
Vermeij, dochter van de overledene in huwelijk verwekt. O.a. Een huis met 8 morgen
501 roeden land in de Purmer genaamd "De Kalverlaan"; 6 morgen land in de
Kadijkerkoog; Een huis en erf te Ilpendam op het Noordeind cohierno 236: Een huis
te Ilpendam cohierno 271: twee hypotheken ten laste van resp J(urriaan?) Meijer en
Hendrik Wessels. Veel namen van debiteuren en crediteuren!
19-12-1797
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 65
Jannetje Pieters Dekker, huisvrouw van Gerrit Sijmonsz Wals; Aaltje Pieters Dekker,
weduwe van Dirk Muusz Swikker en Maartje Pieters Meester (affirmante), weduwe
van Sijmon Roet. Zij verklaren op verzoek van de provisionele bailliuw Gerrit
Swaalve. De twwe eerste getuigen dat zij op zaterdag 16-12-1797 waren in het huis

van Jasper Saft en hoorden dat diens huisvrouw een woordenwisseling had met
Maartje Pieters Meester over een verdwenen stoel van de weduwe Jan Pietersz
Dekker. De affirmante verklaarde daarbij van Jasper Saft een heveige slag aan de
linkerzijde van haar hoofd te hebben gekregen.
13-01-1798
HUWELIJKSE VOORWAARDEN
3661 AKTE 66
Huwelijkse voorwaarden tussen Albert Dirksz de Ruijter weduwnaar en Aagje
Kuijper, weduwe, beiden te Purmerland.
01-02-1798
TRANSPORT VAN EEN OBLIGATIE
3661 AKTE 67
Klaas Dirksz Steijl uit Landsmeer Transporteerd aan Jan Simonsz de Vries, predinat
van de Mennonietengemeente in den Ilp: Een obligatie F. 600-00-00, ten name van
Anna Claas. In eigendom verkregen als enigste erfgenaam Van wijlen Simon Timonsz
Scharn, welke hem weer van Pieter Jansz Stroo had gekregen.
07-03-1798
TESTAMENT
3661 AKTE 68
Testament op de langstlevende van Jan Langedijk en Dieuwertje Roelofs Stam,
echtelieden te Purmerland. Zij stellen tot voogden over hun minderjarige kinderen
Klaas Ariaansz van der Meulen en Klaas Beemster.
21-04-1798
TESTAMENT
3661 AKTE 69
Testament van Cornelis Klaasz Bakker en Geertje Jans Molenaar, echtelieden te
Purmerland. Hij legateerd aan zijn voorkinderen Claas Cornelisz Bakker en Claartje
Cornelis Bakker. Zij legateerd aan haar voorkinderen Maartje, Adriaan en Dirk
Cornelisz Tool. Hij stelt tot voogden over zijn kinderen Adam Pieper te Purmerland,
Adriaan Berkhout te Obdam en Jan Veen te Hoogwoud. Zij stelt tot voogden over
haar kinderen Sijbouwt Thijsz Boos te Wogmeer, Pieter Groot te Spierdijk en Jacob
Dirksz Tool te Zwaagdijk.
21-10-1798
GETUIGENVERKLARING (Pro justitia)
3661 AKTE 70
Willem Nijser, Harmanus Vreedenburg, Willem Rijksz en Cornelis van Santen, allen
uit Ilpendam, verklaren op verzoek van Jacobus Swaalve en ten laste van Jan Bruijn,
beiden mede uit Ilpendam: Dat zij op 19-10-1798 op het huis der gemeente als leden
der Municipaliteit bezig maren met de regiustratie van de contribuanten voor de
gewapende burgermacht. Waar Jan Bruijn verscheen en zeide dat hij zijn contributie
niet wilde betalen voordat rekening en verantwoording was gedaan van de
contributie over de jaren 1795 en 1796. Zij zeiden dat dit momenteel niet aan de
orde was. Waarop Jan Bruijn zeide dat Jacobus Swaalve een onwettig kerkmeester
was en dat zolang deze in het bestuur was geweest van het dorp, het dorp door zijn
toedoen te gronde was gegaan; en dat het hem zou vergaan als zijn broeder in den
Haag.
22-10-1798
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 71
Inventaris van de goederen van de gevangene Pieter Klaasz Boering, zoals in zijn
huis bevonden. O.a een schaap dat aan Hendrik Grosbil werd afgegegven, als zijnde
zijn eigendom.
24-05-1800
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 72
Willem Lakeman en Gerritje Rosendaal, echtelieden te Purmerland verklaren op
verzoek van Neeltje Sijmens, minderjarige jongedochter geassisiteerd met haar vader
Sijmen Cornelisz Tantjes: Dat zij gisteravond toen zij voor het raam van hun woning
zaten in de Kerkbuurt te Purmerland, duidelijk hebben gehoord dat door Truijtje
Kemp, echtgenote van de gereformeerde predikant Johannes Gobbes van der Bell,
staande op de kant van het kerkhof, gaande langs de straat van hun getuigens
woning, heeft gezegd: Beest, dat vaatje met groene erwten dat gij van mijn gestolen
hebt moet gij morgen weer besorgen. Waarop door de requirante was geantwoord:
Donderse Beest wat seg je, dat zal je mijn moeten waar maken. Waarop Truijtje
Kemp daarop tegen de requirante zei: Ja, dat kan ik je waar maken want gestolen

hebt gij het.
25-05-1800
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 73
Dirk Hoogerbeets en Pietertje Boekjes, meerderjarige jongedochter, beiden uit
Purmerland verklaren voor Gerrit Swaalve, bailliuw van Purmerland ten laste van
Truijtje Kemp, echtgenote van de gereformeerde predikant Johannes Gobbes van der
Bell. En wel eerst de laatste getuige: dat Truijtje Kemp deze avond bij haar woning is
gekomen en haar heeft betaald 8 stuivers, geld dat zij van haar tegoed had, met
bijvoeging: Daar heb je nu het geld, maar dat ontsteel je mij. Waarop zij ten
antwoord gaf: Dat moet je mijn waarmaken. Zij ging in haar woning om Truijtje
Kemp een jak terug te geven dat ze had versteld. Toen Truijtje Kemp ook in de
woning van de getuige ging en daar een trommel met naar gissing een half pond
gemalen coffie van de wand had afgescheurd en daarmee de deur uitging en haar
man en dochter die stonden te wachten toeriep: Houw maar, grijp hem. Dat ze
vervolgens de trommel in het water heeft gegooid. De laatste getuige hield haar bij
haar kleren wvast om de trommel terug te krijgen en kreeg daarop een geweldige
slag aan de rechterzijkant van haar hoofd, zodanig dat het hoofd daarvan
gezwollen is. De eerste getuige verklaart dat hij voor het raam van het huis van
Willem Bond bevestigd de getuigenis van de tweede getuige.
26-05-1800
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 74
Pieter Pietersz Krijgsman, Grietje Sijmens Gisselman, huisvrouw van Willem Bont en
Marijtje Jacobs Zijp, huisvrouw van Dirk Hoogerbeets, allen uit Purmerland, getuigen
op verzoek van Pietertje Boekjes ten laste van Truijtje Kemp, echtgenote van de
gereformeerde predikant Johannes Gobbes van der Bell. Beide laatste getuigen
verklaren dat zij hebben gezien dat Truijtje Kemp op 23-05-1800 's morgens omtrent
zeven uur is gekomen bij Pietertje Boekjes en gehoord hebben dat zij van haar
verzocht had een Jak. Dat de requirante daarop geantwoord had, dat zij het geven
zoude, mits zij aan haar betaalde acht stuivers, hetgeen zij requirante nog van
Truijtje Kemp tegoed had. Waarop deze zei dat ze dat reeds aan de requirante
betaald had. Toen de requirante dit ontkende, schold Truijtje Kemp haar bij
herhaling uit voor een dief en dat zij dat in de buurt zou uitroepen. Pieter Krijgsman
bevestigd deze verklaring.
19-10-1800
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 75
Boedelinventaris van Maartje Bunschoten, eerder weduwe van Jan Vars, laatst
gesepareerde huisvrouw van Tamis Kat, onlangs in den Ilp overleden. Op verzoek
van de voogden over de minderjarige kinderen en verdere meerderjarige erfgenamen
van Maartje Bunschoten. Zulks op aan- en opgeven van Albert Klaasz de Ruijter.
Gezien de inventaris waarschijnlijk een nering in stoffen en goed. Een huis en erf in
den Ilp, cohierno 178. Schulden o.a. het vaderlijk aandeel ad F. 100-00-00. aan
Neeltje Vars, Trijntje Vars en Lopje Vars.
24-02-1801
GETUIGENVERKLARING (pro justitia)
3661 AKTE 76
Cornelis de Ruijter en Maartje Huisman, echtelieden uit Ilpendam, verklaren op
verzoek van A.L. Thierens, bailliuw van Waterland. Zij verklaren dat op 26-01-1801
's avonds tussen acht en negen uur aan hun darsdeur zijn gekomen twee onbekende
manspersonen, waarvan één eerst om een halve en later om een pintje melk in een
pot met wat water om te drinken. Dat de tweede getuige naar binnen ging om dat te
halen en dat aan dezelfde man gaf. Toen het uitgedronken was gaf de man hem een
dubbeltje, waarop 8 duijten terug werd gegeven. Waarop de man bedankte en
waarop de getuigen zeiden dat dat niet hoefde omdat ze betaald hadden. De tweede
getuige verklaarde dat de aandere getuige waarschijnlijk een ronde ruige hoed op
had, maar dat ze dat door de duisternis niet goed heeft kunnen zien omdat de lamp
te ver weg hing.
16-08-1801
GETUIGENVERKLARING (pro justitia)
3661 AKTE 77
Willem Tieman, affirment en Cornelis Veen en Pieter van Gelderen, getuigen, allen te

Ilpendam. Zij verklaren op verzoek van Gerrit Swaalve, bailliuw van Ilpendam. De
affirmant verklaart dat hij op dinsdagavond 11-08-1801 omstreeks 5 uur uit zijn
huis naar Watergang ging om zijn zaken te doen. Dat hem tussen het huis van de
eerste getuige Cornelis Veen en dat van Klaas Berkhout hem een zogenaamd
wagentje van vieren met een of twee paarden bespannen tegemoet kwam. Op deze
wagen waren Jan Pappot en zijn broer Anne Pappot en door de eerste bestuur,
waarbij de bestuurder het leidsel omhaalde en recht op de affirmant aanstuurde,
welke zich met levensgevaar op het hek van Klaas Berkhout in veiligheid bracht.
Beide getuigen bevestigen dit.
03-08-1802
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 78
Inventaris van de boedel en nalatenschap van Remmet Heilo, te Purmerland
overleden op 28-07-1802.
25-03-1803
RECHT VAN OVERPAD
3661 AKTE 79
Cornelis Veen en Cornelis Betlehem, beiden uit Ilpendam, als Kerkmeesters der
gereformeerde gemeente te Ilpendam eigenaars van het Pastoriehuis en erven in het
dorp Ilpendam, binnendijks, cohierno 271 en 272 ter eenre zijde. Cornelis Smit,
eigenaar van het huis en erf te Ilpendam, buitendijks, cohierno 274. Kerkmeesters
zien af van het recht van overpad over het erf van Smit. Smit van het recht van
overpad over het erf van de pastorie mits dat daarvoor betaald wordt F. 25-00-00.
25-05-1803
AKTE VAN VOOGDIJ EN EXECUTEURSCHAP
3661 AKTE 80
Trijntje Pieters Groot, weduwe van Steven Roos, uit Purmerland. Zij stelt tot voogden
over de minderjarigen en executeurs van haar nalatenschap aan: Cornelis Florisz
Piets uit Ilpendam en Jacob Kat en Willem Cornelisz Bakker uit Purmerland.
20-11-1803
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 81
Inventaris van de nagelaten goederen van Akke Ariaans, te Purmerland overleden en
door diakenen begraven. Op aangeven van Pieter Otjes, diaken van de gereformeerde
gemeente te Purmerland (Schoolmeester!).
30-03-1804
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 82
Inventaris van de geabandonneerde insolvente boedel van Gijsbert Kok te Ilpendam.
O.a. een huis en erf te Ilpendam, cohierno 324 en een damschuit.
23-05-1804
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 83
Inventaris van de nagelaten goederen in het huis door Hendrik Wolters bewoond, te
Ilpendam. Overleden op 21-05-1804, in het huis van Albert Roeling, zonder enige
orde op zaken gesteld te hebben en zonder dat men weet waar de erfgenamen zich
bevinden.
01-09-1804
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 84
Jan van Cleeff en Cornelis Meester, beiden uit den Ilp, verklaren dat Grietje Jans
Pont, weduwe van Pieter Mazureuw van oostwoud, doch thans sedert november 1803
inwonende bij haar zoon Cornelis Grotewal, schoolmeester in den Ilp, zich nimmer
aan het drinken van sterke drank heeft schuldig gemaakt.
en dat op haar gedrag niets valt aan te merken.
04-07-1805
AKTE VAN VERTIGTING
3661 AKTE 85
Cornelis van Neck, weduwnaar van Lijsbet Bokx, wonende te Ilpendam ter eenre
zijde. Klaas Berkhout en Dirk Bokx wonende te Ilpendam, naast Klaas van Neck
wonende te watergang, als voogden over Pieter Cornelisz van Neck, zoon van de
eerste comparant en zijn overleden huisvrouw Lijsbet Bokx, ter andere zijde.
Afspraken over het moederlijk erfdeel.
25-02-1805
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 86
Inventaris van de goederen, nagelaten door J.D. von Kleist, horlogemaker, gelogeerd

geweest ten huize van Dina Modderman, weduwe van Harmen Boudewijns te
Ilpendam. Zonder het verschuldigde kostgeld te hebben betaald en zonder de
verblijfplaats der erfgenamen. Op aangeven van Dina Modderman.
04-07-1805
AKTE VAN VERTIGTING
3661 AKTE 87
Jan Pappot, weduwnaar van Trijntje Binnewijzent, uit Ilpendam, ter eenre zijde. Jan
Boom uit de Wijdewormer; Pieter Binnewijzent uit de Purmer en Cornelis van Neck
uit Ilpendam, als voogden over de minderjarige kinderen Sijmen Jansz Pappot, Antje
Jans Pappot en Jan Jansz Pappot. Afspraken over het moederlijk erfdeel.
16-09-1805
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 88
Op heeden den 16 septeber 1805, compareerde voor ons Dirk Box en Dirk Broertjes,
scheepenen van Purmerland en Ilpendam, geadsisiteerd met mij ondergetekende
secretaris: Jan Pronk, dorpsnagtwagt en Jan Meester, waker uit de burgers van
Ilpendam en beijde aldaar woonende. Alsmeede Jan Hendrik Wilbert, woonende te
Ankem in't Osnabrugsz, dog thans in het hooij en land werkende te Ilpendam en
t'huis leggende bij Jan Burgsz, meede alhier woonende. Alle getuijgen van
genoegsaame ouderdom, dewelke bij deeze ter requisitie van den wel edele Getsr.
Heer A.L. Thierens, Hoofofficier der stad Monnickendam en Bailliuw van Waterland
en ter liefde der waarheid hebben getuijgd en verklaard hoe waar is. En wel eerst zij
beide eerste getuijgen, dat zij in de nagt tusschen 1 en 2 September 1805 omstreeks
12 uuren, terwijl het aldaar Kermis was, op de straat of gemeene weg te Ilpendam,
voor of bij het huis van Teunis Oostermeijer, onder meerder anderen hebben ontmoet
de derde getuijge en eene Sijmen Cornelisz Wals, woonende te Landsmeer. Dat zij
beide getuigen hebbe gezien, dat dezelve Sijmen Cornelisz Wals hem derde getuijge,
die zulks meede verklaarde, op een geweldige wijze heeft nedergegooit en vervolgens
zodig vooren op het hoofd van de derde getuijge heeft geslagen en gewond, dat hij
derde getuijge sterk schreeuwde. En zoals hij tweede getuijge, alleen nog verklaard,
gesien heeft, dat het bloed uit de wonde stroomde. Zijnde eijndelijk zoals alle
getuijgen verklaaren dezelve Sijmen Cornelisz Wals door eenige aan hun getuijgen
onbekende persoonen van de derde getuijge afgescheurt onder en met bijvoeging: Gij
zoudt die arme man wel dood slaan.
Eijndelijk verklaaren zij eerste en tweede getuijgen dat zij bij het doen der laaste
ronde in de morge van den 2 september 1805, omstreeks 3 uuren, hebben gestaan
voor in de openen deur van de herberg van Pieter Draisma te Ilpendam om na het
speelen op de viool te hooren, dat zij aldaar meede hebben gezien de bovengemelde
Sijmen Cornelisz Wals aan wien door de tweede getuijge is aangezegd en vermaand
om zig stil te gedragen. Dat dezelve daarop met drift heeft geantwoord: Geen donder
moet aan mijn lijf komen.
Gevende zij getuijgen voor redenen van wetenschap het bovenstaande te hebben
gehoord, gezien en bijgewoond en ondervonden en voorts als in de text. En hebbende
zij getuijgen dit hun verklaarde met solemneele eede bevestigd, zeggende een ieder
van hun: Zo waarlijk helpe mij God Almagtig.
Aldus gepasseerd en beëdigd te Ilpendam en presentie en ten dage en jare als boven.
Was getekend: Jan Pronk, Jan Meester (x), Johan Hein Wilbürt, Dirk Box, Dirk
Broertjes, Willem Cornelisz Bakker (secretaris)
21-02-1806
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 89
Inventaris van de goederen als in het bij executie wegens achterstallige verponding
verkochte huis van Hanne Wolters te Ilpendam gevonden.
14-06-1806
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 90
Lambert Bruninck en Mietje Lindenberg, echteleiden te Purmerland geven procuratie
aan Abraham Ovink, wonende te Zwolle om over te dragen aan Johannes Strunk Jr.
en vrouwe Hendrikje Bruninck, een vijfde deel in een stuk hooiland te Zegdoorn,
genaamd "De Negen Morgen" voor F. 1150-00-00.
13-08-1806

GETUIGENVERKLARING

3661 AKTE 91

Aaltje de Geus, weduwe van Klaas Compaan wonende te Purmerland, verklaart op
verzoek van A.L. Thierens, bailliuw van Waterland. Dat zij na het overlijden van
haar man diverse malen door Jan Leuntjes, toen ook in Purmerland wonende is
aangezogt om vleeselijke conversatie met haar te hebben. Dat zij dat een lange tijd
had afgeslagen doch eindelijk door Jan Leuntjes was overgehaald en reeds een jaar
en met niemand anders vleselijke conversatie heeft gehouden, zodanig dat zij
daardoor is bevrucht geraakt van het zoontje, waarvan zij getuige zig zelf op den 2307-1806 heeft verlost. Dat zij getuige van Maartje de Boer, huisvrouw van Hendrik
Bakker wonende te Purmerland voor enig goed een schuldbriefje had getekend van F.
50,=. Dat datzelfde schuldbriefje door Jan Leuntjes aan haar was voldaan, met
bijvoeging, dat het de weduwe geen duit moest kosten.
13-08-1806
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 92
Maartje Bruijns, huisvrouw van Pieter Heilo, wonende te Purmerland, verklaart op
verzoek van A.L. Thierens, bailliuw van Waterland. Dat zij op woensdagavond 23-071806 omstreeks 7 uur door twee van haar kinderen bij Aaltje de Geus, weduwe van
Claas Compaan, broodbakster te Purmerland was groepen. Toen ze daar kwam zei
Aaltje: Ik heb het al. Waarop zij vroeg: Wat heb je al? Aaltje gaf ten antwoord: Een
kind (waarvan zij zeide zichzelf verlost te hebben) Op de vraag waar het kind was
zide Aaltje: In de bedstede. Getuige verklaart in de bestede gezien te hebben een
eerstgeboren nog levendig kind dat Aaltje de Geud voor het hare erkende en
declareerde daarvan de vader te zijn Jan Leuntjes. Dat het kind die nacht is
overleden en dat zij getuige de volgende morgen bij de uitkleding heeft gezien dat
het een zoontje was.
18-08-1806
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 93
Marijtje Lap, weduwe van Cornelis Dekker uit Purmerend, verklaart op verzoek van
A.L. Thierens, bailliuw van Waterland. Dat zij in de maand februari zich bij de
secretaris Wlillem Cornelis Bakker had verhuurd als baker, dat zij toen een bezoek
aflegde aan het huis van Aaltje de Geus, weduwe van Claas Compaan, broodbakster
te Purmerland, dat zij die op het bed aantrof en aan haar vertelde dat ze zwaar
verkouden was en in de kraam moest en reeds drie maanden zwanger was en
verklaarde dat het van Jan Leuntjes was. Zij verzocht de getuige om raad, die haar
zei dat ze Maartje de Boer, huisvrouw van Hendrik Bakker eens moest vragen. Dat
na verloop van enige dagen zij getuige van Maartje de Boer verstaan had dat Aaltje
de Geus haar had gevraagd. Dat zij getuige op 25-02-1806 bakerde bij secertaris
bakker en geroepen werd door Maartje de Boer met de vraag om Jan Leuntjes (die op
dat moment bij de secretaris was) te roepen. Waarop de getuige gehoord had hoe
Maartje de Boer tegen Jan Leuntjes zei: Hoe moet dat nu met de bakkerin, ik heb
reed onkosten gemaakt en reeds naar Amsterdam geweest, gij weet het wel.. Zij
hoorde dat Jan Leuntjes zei: dat zij alles moest aanwenden, want dat het weg moest,
al kostte zulks twee duizend gulden, want weg moest het en weg zoude het. Dat
getuige op 15-04-1806 door Jan Leuntjes F. 10,= was beloofd als zij zweeg over
hetgeen zij de bakkerin te Purmerland wegens haar zwangerschap gezegd had. Later
toen ze hem daarop aansprak zei Jan Leuntjes: Laat de bakkerin naar de donder
lopen, want daar hebben wel meer bij geweest. Dat na dien tij aan haar getuige door
Maartje de Boer is verhaalt dat zij de bakkerin een schuldbriefje had laten tekenen
van ruim F. 40,= en daarmee naar Jan Leuntjes was gegaan, die het verrekenen zou,
zeggende dat het die vrouw (Aaltje) geen duit moest kosten. Maartje de Boer had ook
aan haar getuige verhaalt dat zij naar een apotheker in Amsterdam was geweest om
enig goed voor de bakkerin te kopen, dat die haar had gedreigd en bij de arm de
deur had uitgezet, en dreigde haar te zullen laten vastzetten.
16-04-1807
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 94
Staat van inventaris van al de goederen bevonden in de verlaten insolvente boedel
van wijlen Dirk van Daard, onlangs te Ilpendam overleden. O.a. een huis en erf te
Ilpendam, cohierno 105.

24-04-1807
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 95
Inventaris van een zeker Fries meisje dat in 1803 bij de weduwe Nijser (Rijser?)
inwoonde, werd achtergelaten.
19-08-1807
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 96
Willem Cornelisz Bakker en Christiaan Huijman, wonende te Ilpendam, verklaart op
verzoek van A.L. Thierens, bailliuw van Waterland. Dat zij op dinsdag den 11-081807 tussen 1 en 2 uur met alkaar langs de Jaagweg van Purmerend naar Ilpendam
liepen, dat zij achter Ilpendam komende Dirk Meijer de zoon van J. Meijer
passeerden welke klaar stond om door zijn vaders dienstmeid te worden overgevaren
Dat hun met drift is tegengekomen Wouter Westerveld, boerenknecht bij Jan de Jong
aan het Schouw en dat zij gezien hebben dat deze Dirk Meijer bewusteloos sloeg.
19-12-1807
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 97
Jan Neuteboom, weduwnaar van Trijntje Marees, wonende in de Purmer ter eenre
zijde. Harmanus Krijgsman wonende in de Purmer, benevens Teunis Kubben wonende
in de Broekermeer, als voogden over Zem Jansz Neuteboom en Trijntje Jans
Neuteboom, kinderen van Jan Neuteboom en Trijntje Marees, ter andere zijde. Hij
bewijst zijn kinderen het moederlijk erfdeel. Sprake is van een huismanswoning in
de Purmer met 22 morgen grond.
29-08-1807
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 98
Cornelis Breek en gerrit Kauling, wonende te Ilpendam, verklaren op verzoek van
Gerrit Swaalve, bailliuw van Ilpendam. Dat zij op maandag 26-10-1807 met de
veerschuit naar Amsterdam voeren en dat onder de apssagiers zich ook bevond Anne
Pappot, wonende in de Purmer. Welke Anne Pappot zich zeer denigrerend uitliet over
de kerkelijke en wereldlijke regeringen van Ilpendam en Purmerland, o.a zijn zwager
Sijmen Vermeij, diaken en schepen te Purmerland en zijn andere zwager Cornelis de
Boer, lid van het gemeentebestuur van Ilpendam moeten het ontgelden. Ook de poep
Christiaan Florisz (Piets?) wordt genoemd.
12-01-1808
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 99
Pieter dekker, Gerrit Vars en Cornelis Booij, verklaren op verzoek van Gerrit
Swaalve, bailliuw van Ilpendam. Dat zij op 16-12-1807 aan het rietsnijden waren op
het land van de tweede getuige en dat zij toen gezien hebben dat Hendrik Root,
Klaas Root, Jan Jonker en Klaas West, allen uit den Ilp daar ook met een schuitje
aan het riet snijden waren op andermans land.
19-02-1808
AKTE VAN PROCURATIE
3661 AKTE 100
Lambert Bruininck en Mietje Pieters Lindenberg, echtelieden in den Ilp, illa tutore
marito, als med-erfgenamen van wijlen Jan Bruininck te Zwolle overleden. Zij geven
procuratie aan Mr. Z. Tijl, advocaat te Hasselt om hun belangen in de nalatenschap
waar te nemen.
27-02-1808
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 101
Jacob van Twisk wonende in de Wijdewormer en Jacob Pietersz Kwadijk wonende te
Neck. Zij verklaren op verzoek van Elisabeth Hendriks Franks, verlaten huisvrouw
van Pieter Stevensz Zweer: Dat de laatste twee in de maand maart 1801 te Neck zijn
getrouwd. Dat Pieter Stevens Zweer bij herhaling tegen hun getuigen had gezegd dat
hij zijn vrouw zou verlaten. En dat hij op 29-05-1801 toen zijn vrouw in barensnood
was, de daad bij het woord voegde.
03-04-1808
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 102
Grietje Coel, gewoond hebbend in den Ilp, weduwe van Cornelis van Nek, thans
hertrouwd met Pieter Plemp en wonende te Landsmeer ter eenre zijde. Gerrit Coel uit
Ilpendam, Hendrik Bakker uit Purmerland, voogden over Lijsbet van Nek, Zannetje
van Nek en Cornelis van Nek, met Aam Harderzee als medevoogd ter andere zijde. Zij
bewijst aan haar kinderen het vaderlijk erfdeel.

29-05-1808
GETUIGENVERKLARING
3661 AKTE 103
Dirk Box en Cornelis Florisz Pies, beiden uit Ilpendam, als diakenen der
gereformeerde gemeente te Ilpendam, verklaren op verzoek van de minister van
financien van zijne majesteit de koning van Holland: Dat in het jaar 1738 uit de
diakoniekas is zoekgeraakt en nog steeds zoek is een obligatie ten laste van het
voormalig kantoor Monnickendam ten name van Pieter Cornelisz Lakeman folio 404,
no 1210, verscheint jaarlijks den 1e october, groot in capitaal F. 700-00-00. Door de
diakenen in het jaar 1731 ten behoeve van de diakonie der gereformeerde gemeente
aangekocht. En dat sedert dien tijd onder haare of haar predecesseurs quitantie en
interessen van dezelve is ontvangen, dat dit effect also diakenen voormeld in wettige
eijgendom toebehoord en dat hetzelve volgens aantekening in haar capitaalboek in
den jaare 1738 is vermist geraakt, en dat geen ander daarop eenige de minste recht
of acte hebben kan.
29-05-1808
LIJST VAN JUSTITIONELE ZAKEN
3661 AKTE 104
Lijst der minuten welke uit dezelve zijn genomen als alleen betrekkelijk zijnde tot de
justitie.
24-09-1808
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 105
Schout en schepenen stellen als voogd over de goederen van Cornelis Tol uit de
nalatenschap van zijn grootvader Sijmen Vermaij, de burger Sijmen Vermaij uit
Purmerland.
24-04-1808
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 106
Rekening en verantwoording gehouden door wijlen Sijmen Vermaij en gerrit Swaalve
als representanten en voogden over Cornelis Willemsz Tol, gedaan voor het gercht te
Purmerland.
28-10-1808
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 107
Schout en schepenen stellen als voogden over het minderjarige kind van Klaas Sas,
bij wijlen zijn huisvrouw Trijntje Oud in huwelijk verwekt, met name Gerrit Klaasz
Sas, de personen van Harmanus Krijgsman en jan Neuteboom, wonende in de Purmer
onder Ilpendam.
03-11-1808
VONNIS
3661 AKTE 108
In de zaak tusen Jan Frederiksz Lucking, wijnkoper te Amsterdam (eiser); contra
Willem Rijksz, wonende te Ilpendam (gedaagde) De eiser wordt verordonneerd om
zijn bewijzen te staven met een extract uit het Gaarboek.
26-11-1808
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 109
Schout en schepenen stellen als voogden over de twee minderjarige kinderen van
wijlen Jacob de Boer bij zijn eerste huisvrouw in huwelijk verwekt, met name Dirk
Jacobsz de Boer en Grietje Jacobs de Boer, de personen van Klaas de Boer uit
Purmerend, Jacob Taamsz Buiten uit Nek en Cornelis de Boer uit Oosthuizen.
26-11-1808
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 109
Schout en schepenen stellen als voogden over het minderjarige kind van Jan Jansz
Spanjert in eerder huwelijk verwekt bij Aaltje C Zijp, genaamd Jan Jansz Spanjert,
de perzonen van Klaas Zijp uit Ilpendam en Jan Stoffelsz Zant wonende te
Zunderdorp.
31-12-1808
VONNIS
3661 AKTE 111
In de zaak tusen Jan Frederiksz Lucking, wijnkoper te Amsterdam (eiser); contra
Willem Rijksz, wonende te Ilpendam (gedaagde). Gedaagde wordt veroordeeld om
aan eiser te betalen F. 41,= voor in 1805 geleverde dranken en wijnen.
18-03-1809
AANSTELLING VAN EEN CURATOR
3661 AKTE 112
Schout en schepenen stellen als curator in de boedel en nalatenschap van wijlen

Ariaantje de Graeff, te Ilpendam op 17-12-1808 overleden, de persoon van Johannes
Klinkhamer, wonende te Amsterdam.
12-08-1807
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 113
Rekening en verantwoording door Klaas Berkhout, Cornelis Klaasz van Nek en
Willem Cornelisz Bakker, voogden over Pieter van Nek. Debiteuren en crediteuren
zijn Jan Edel, Sijmon Lakeman, Sijmon Hoogland, Klaas Molenaar, Cornelis Klaasz
van Nek, Teunis Oeve.
28-04-1809
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 114
Schout en schepenen stellen als voogden over de minderjarige Cornelis Pietersz
Corver, zoon van Aagje Willems de Lange bij wijlen Pieter Corver in huwelijk verwekt,
de personen van Cornelis de Lange uit Ilpendam en gerbrand Wijers Klaver uit
Spierdijk.
28-04-1809
AANSTELLING VAN EEN CURATOR
3661 AKTE 115
Schout en schepenen stellen als curators over de achtergelaten goederen van Anna
Blok, in december 1808 spoorloos verdwenen, de personen van Gerrit Swaalve en
Willem Cornelisz Bakker.
28-04-1809
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 116
Inventaris van de achtergelaten goederen van Anna Blok, in december 1808
spoorloos verdwenen, zoals in haar woonhuis te Ilpendam gevonden.
27-05-1807
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 117
Van de verkochte achtergelaten goederen van Anna Blok, in december 1808
spoorloos verdwenen, zoals in haar woonhuis te Ilpendam gevonden.
05-05-1807
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 118
Lijst van kopers van de achtergelaten goederen van Anna Blok, in december 1808
spoorloos verdwenen, zoals in haar woonhuis te Ilpendam gevonden.
07-08-1809
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 119
Schout en schepenen stellen als voogden over de vijf minderjarige kinderen van Jan
Thijsz Winkelaar, bij Lijsbet Brouwer in huwelijk verwekt, de personen van Gerrit
Brouwer en Dirk Wagenaar.
21-07-1809
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 120
Rekening en verantwoording door wijlen Jan Bruijn en Gerrit Swaalve, als voogden
over Rinke Attes, Meijne Attes en Antje Attes, minderjarige kinderen van Atte Ippes
bij Meijntje Meijnes in huwelik verwekt.
25-11-1809
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 121
Schout en schepenen stellen als voogden over de vier nagelaten kinderen van
Cornelis Ruiter, wonende te Purmerland, bij zijn in 1808 overleden vrouw Grietje
Maartens Stolp verwekt, met name Hendrikje Ruiter (10), Aaltje Ruiter (8), Neeltje
Ruiter (5) en Johannes Ruiter (3), de personen van Jan de Vries en IJsbrand Cobis,
wonende te Purmerland.
14-04-1810
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 122
Schout en schepenen stellen als voogd over de minderjarige Gerrit van der Vang,
erfgenaam in de boedel van Hendrik Jansz Wessels en Trijntje Jans Netelaar,
echtelieden, te Ilpendam overleden, de persoon van Gerrit Rijser, wonende te
Ilpendam.
30-06-1810
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 123
Schout en schepenen stellen als voogden over de vier nagelaten kinderen van
Maartje Boeijink bij wijlen Pieter van Dijk in huwelijk verwekt, met name Mijntje,

Cerjaques, Tamis en Albertje Pieters van Dijk, de heer Pieter Boom, wonende te
Purmerland.
30-06-1810
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 124
Schout en schepenen stellen als toeziend voogd over de vier nagelaten kinderen van
Maartje Boeijink bij wijlen Pieter van Dijk in huwelijk verwekt, met name Mijntje,
Cerjaques, Tamis en Albertje Pieters van Dijk, de heer Jacob de Boer, wonende te
Purmerland.
28-07-1810
VONNIS
3661 AKTE 125
Vonnis in de zaak tussen Pieter Jongejan wonende aan het Schouw (eiser) en zijn
huisvrouw Eefje Smit, thans wonende in de Rijp. De scheiding wordt uitgesproken.
26-10-1809
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 126
Aagje de Lange, weduwe van Pieter Corver, wonende te Ilpendam ter eenre zijde.
Cornelis de Lange wonende in de Purmer en Gerbrand Wijers Klaver uit Spierdijk als
voogden over het minderjarige kind, met name Cornelis Corver, ter andere zijde. Zij
bewijst aan haar zoon het vaderlijk erfdeel.
26-11-1809
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 127
Cornelis Ruiter wonende te Purmerland ter eenre zijde. Jan de Vries en IJsbrand
Cobis, wonende te Purmerland, voogden over de vier nagelaten kinderen van Cornelis
Ruiter, wonende te Purmerland, bij zijn in 1808 overleden vrouw Grietje Maartens
Stolp verwekt, met name Hendrikje Ruiter (10), Aaltje Ruiter (8), Neeltje Ruiter (5) en
Johannes Ruiter (3) ter andere zijde. Hij bewijst zijn kinderen het moederlijk erfdeel.
24-06-1810
BOEDELSCHEIDING
3661 AKTE 128
Sijmen Jansz Pappot, wonende te Purmerend en door huwelijk meerderjarig
geworden, geeft te kennen dat zijn vader Jan Pappot bij het overlijden van zijn vrouw
Trijntje Binnewijsent, als voogden over de nagelaten kinderen Jan Boom, Pieter
Binnewijsent en Cornelis van Nek. Hij verklaart het moederlijk erfdeel ontvangen te
hebben.
12-08-1810
AANSTELLING VAN EEN CURATOR
3661 AKTE 129
Schout en schepenen stellen als curators over de gerepudieerde insolvente boedel
van wijlen Jan Jongejan, te Ilpendam overleden, de heren Gerrit Swaalve en Willem
Cornelisz Bakker, beiden uit Ilpendam.
09-11-1810
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 130
Rekening en verantwoording door Jan Heins en Aam Harderzee, bij testament van
wijlen Pieter Schouten aangesteld als voogden over de kinderen van wijlen Cornelis
Teunisz van Nek, over de nalatenschap van Pieter Schouten. De rekening en alles
wat tot de boedel behoort wordt overgegeven aan de aangestelde voogden Gerrit
Swaalve en Klaas Grasboer.
13-07-1810
AKTE VAN BERAAD
3661 AKTE 131
Geertje Kaeij, weduwe van Jan Jongejan; Jan Jongejan Jr. wonende te Ilpendam;
Pieter Jongejan wonende aan het Schouw en Klaas Jongejan wonende te Amsterdam,
allen nagelaten kinderen van wijlen Jan Jongejan op 07-07-1810 te Ilpendam
overleden. Zij houden in beraad of ze de erfenis zullen aanvaarden.

14-04-1810
BOEDELINVENTARIS
3661 AKTE 132
Inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen Hendrik Jansz Wessels,
weduwnaar en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest (07-04-1810 te
Ilpendam overleden). Op verzoek van Coenraad Cordes uit Amsterdam en Johan
Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam als door de overledene gestelde executeurs en
voogden over zijn minderjarige erfgenaam Gerrit Rijser.

09-11-1810
ONTSLAG VAN VOOGDEN
3661 AKTE 133
Jan Heins en Aam Harderzee, bij testament van wijlen Pieter Schouten aangesteld
als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Teunisz van Nek
bij Grietje Coel in huwelijk verwekt. De voogden worden ontslagen omdat ze hun
werk niet goed hadden gedaan.

09-11-1810
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 134
Schout en schepenen stellen als voogden over de drie minderjarige kinderen van
wijlen Cornelis Teunisz van Nek bij Grietje Coel in huwelijk verwekt en tot
administrateurs over de nalatenschap van wijlen Pieter Schouten en Wompje Schaap
geërft, de personen van Gerrit Swaalve en Klaas Grasboer in plaats van de ontslagen
voogden Jan Heins en Aam Harderzee.

16-11-1810
AKTE VAN VOOGDIJ
3661 AKTE 135
Schout en schepenen stellen als voogden over de vier minderjarige kinderen van
wijlen Geertje Stam, weduwe van Jan Vink, met name Jan Vink, Maartje Vink, Antje
Vink en Trijntje Vink, de personen van Jan Muusz de Wit en Arian Pontman, wonende
te Purmerland.
27-11-1810
REKENING EN VERANTWOORDING
3661 AKTE 136
Rekening en verantwoording door Gerrit Swaalve en Willem Cornelisz Bakker als
curators en verkopers van de nalatenschap van Jan Jongejan, overleden te
Ilpendam. Debiteuren en crediteuren o.a: Cornelis Breek, wed. Willem de Jong, A.
Huisman, Gerrit Cronenburg, Jan van dn Berg broodbakker, Simon Wagenaar
winkelier, Willem Hartwijk, Hendrik All timmerman, Positief saldo F. 731-19-02.
29-12-1810
VONNIS
3661 AKTE 137
Vonnis van schout en schepenen in zake de verdeling van de opbrengst van de
nalatenschap van Jan Jongejan, te Ilpendam overleden. Preferent worden verklaard:
Elias Pape, chirurgijn; Pieter Rijser, schilder; Jan Verhorst, smid; Dirk Wagenaar,
metselaar; Abram Bosschieter, timmerman; Simon Jonker, rietdekker; Jacob
Spanjaard, Cornelis Louwe, Cornelis Vlug wegens landhuur; Bernardus Sentenie,
schuitenmaker; Jacobus van Veelen, schuitemaker; Jan Hage, ontvanger van lans
middelen; Dirk Dekker; Dirk Broertjes, broodbakker; Jacob Dekker, leverantie van
turf; en ten laatste Geertje Kaeij, weduwe van Jan Jongejan wegens vermiste
goederen door haar in huwelijk aangebracht.
09-01-1811
AKTE VAN AUTHORISATIE
3661 AKTE 138
Schout en schepenen geven toestemming aan Cornelis Stark uit Landsmeer en Pieter
Otjes uit Purmerland, als door hen aangestelde representanten van Neeltje Cornelis
Stark, Trijntje Cornelis Stark en Jan Cornelis Stark om uit de nalatenschap van de
kinderen hun grootouders te verkopen: Een stuk land te Landsmeer, 3 deijmt 178
roeden, genaamd "Het Worfland", Klaas Luijkasz de Goede ten Z en Pieter de Waal
ten N.
..-..-1811?
VONNIS
3661 AKTE 139
Besluit van schout en schepenen om de zaak tussen H.F. Hollebrecht, RK-priester te
Ilpendam en Gerrit Kauling, mede te Ilpendam, door tussenspreken van de
Aartspriester Ten Hülscher te Amsterdam, van de rol te halen.

