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Inleiding
Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel of
gedeeltelijk aan minderjarigen toekwamen. Vanaf de zeventiende eeuw verstond men daaronder
personen onder de vijfentwintig jaar die ongehuwd waren en niet beschikten over een
meerderjarigheidsverklaring van de Staten van Holland. Meestal waren die minderjarigen
(half)wezen: kinderen van wie een of beide ouders overleden waren en dus van hun overleden
ouder(s) geërfd hadden. Maar het kon ook gaan om de goederen die een kind die geërfd had van
bijvoorbeeld een oom of een tante. De taak van een weeskamer was er voor te zorgen dat de
goederen van deze minderjarigen niet 'verteerd' zouden worden door anderen. Als instelling
moeten weeskamers dus niet verward worden met weeshuizen, waar weeskinderen werden
ondergebracht en opgevoed.
Weeskamers zijn in de late middeleeuwen ontstaan. Oorspronkelijk werden de belangen van
weeskinderen behartigd door de plaatselijke gerechten (de schepenbanken) of een burgemeester.
Later werden er aparte weesmeesters benoemd, die voor hun werkzaamheden een aparte kamer
toebedeeld kregen, de weeskamer. Edam had drie weesmeesters.
Overigens werden niet álle vermogens van weeskinderen door de weeskamer beheerd. Vaak
hadden de ouders zelf al voor het beheer van de nalatenschap zorg gedragen en daarvoor bij het
gerecht of de notaris een regeling doen vastleggen. De weeskamer werd dan door een Akte van
Seclusie (uitsluiting) van de voogdij uitgesloten.
De staatboeken van de weeskamer bevatten aantekeningen over het beheer van de goederen. In
een staatboek begint een 'dossier' met een kop waarin beschreven wordt welke minderjarigen
het betreft. Dan volgt, met vermelding van de datum, de beschrijving van de goederen die deze
kinderen bezitten. Die lijst kan op een aantal manieren tot stand gekomen zijn. De voogden
kunnen de goederen hebben laten registreren, of de overblijvende ouder heeft met de voogden
overeenstemming bereikt welke goederen eigendom van de kinderen zijn. Dat laatste gebeurt
vaak in de vorm van een uitkoop, waarbij de goederen tot de boedel van de overblijvende ouder
blijven behoren en dus niet ten behoeve van de kinderen al op dat moment verkocht hoeven te
worden.
Dan worden aan het dossier allerhande aantekeningen over het beheer van de goederen
toegevoegd, boven, tussen, naast of onder de eerdere aantekeningen. Als gevolg daarvan ziet het
er soms wat chaotisch uit. Wanneer een kind meerderjarig geworden is, kan het verzoeken zijn
of haar goederen uit de weeskamer te mogen lichten, welk verzoek dan door de weesmeesters
toegestaan wordt als de voogden er positief over zijn. Maar een kind kan ook overlijden. Dan
gaan de goederen naar de erfgenamen, wederom gelet op het advies van de voogden. Of een
kind kan opgenomen worden in het weeshuis, waarbij de regenten van het weeshuis het beheer
van de goederen overnemen. Bijzondere situaties kunnen ontstaan wanneer een minderjarig
kind bijvoorbeeld in dienst van de VOC uitvaart, waarna niets meer van hem vernomen wordt.
Er kan in de staatboeken dus veel interessante informatie gevonden worden.
Hierna worden uittreksels gegeven van alle dossiers in de staatboeken van Edam. Daarbij zijn
de goederen, die vaak uitvoerig omschreven worden, in de regel niet opgenomen, behalve
wanneer zij extra genealogische informatie geven.

Oud Rechterlijk Archief 3983: 1621 - 1632

Staat van de goederen toebehorende Jan Jansz en Meuw Jans, kinderen van wijlen Jonge Jan
Jansz geprocreëerd bij Griet Claes.
09-02-1621 De voogden Cornelis Pietersz Vinck, Pieter Claesz Rieder en Meijnert Claesz
laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun
vader.

Staat van de goederen toebehorende de onmondige kinderen van Dirck Jansz Stolp,
geprocreëerd bij Marijtgen Jans, beiden overleden, zijnde de kinderen genaamd Cornelis
Dircksz en Dieuwer Dircks.
09-02-1621 Ter presentie van de voogden Cornelis Pietersz en Claes Thaemsz worden de
goederen geregistreerd de kinderen door het overlijden van hun ouders
aanbestorven.
18-05-1627 Claes Jansz Sloot als man en voogd van Dieuwer Dircks heeft zijn huisvrouws
gedeelte in de goederen ontvangen. Ook hebben Claes Sloot voornoemd en
Salomon Willemsz als mede-erfgenamen van Cornelis Dircksz voornoemd, de
rekening met de voogden afgesloten.

Staat van de goederen toebehorende Claes en Dirck, nagelaten onmondige kinderen van wijlen
Dirck Jansz Stolp, geprocreëerd bij Griet Claes.
09-02-1621 Grietje Claesdr heeft ter presentie van de voogden Mieus Pietersz en Willem
Pouwelsz Schoon haar twee kinderen hun vaders erfenis bewezen. Cornelis
Pietersz en Claes Thaemsz als voogden van Cornelis Dircksz en Dieuwer Dircks
mitsgaders Marijtgen en Guijrt Dircksdrd, halve zusters van de kinderen,
consenteren.
08-03-1622 Griet Claes en de voogden Mues Pietersz en Willem Pouwelsz Schoon laten een
wijziging in het bewijs registreren.

Staat van de goederen toebehorende Reijer en Jan Sijmons zonen en Aeel Sijmons dr,
onmondige kinderen van Griet Jans, geprocreëerd bij wijlen Sijmon Pauls anders genaamd
Sijmon Wouters.
23-02-1621 Griet Jans heeft haar kinderen met bewilliging van F.. Jansz als oom en voogd en
Jacob Pietersz Trom burgemeester als medevoogd van de voorn: Griet Jans en
van Sijmon Pietersz Hannes en Garbrant Pieters als voogden van de kinderen,
hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van Jan Jacobsz Po...s geprocreëerd bij
Lijsbet Dircks met namen Jacob Jansz en Jan Jansz, mitsgaders Sijcke en Alijt Jans drs.
09-03-1621 Lijsbet Dircks, geassisteerd met haar vader Dirck Outgersz van Quadijck, heeft
in het bijwezen van Pouwels Barentsz en Melis Dircksz, beiden van Aeckswijck,
als naaste vrunden en voogden, haar kinderen hun vaders erfenis bewezen,
waaronder de helft van het huis in Aeckswijck waarin zij woont.
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Staat en inventaris van de goederen toebehorende de kinderen van Cornelis Outgersz,
geprocreëerd bij Trijn Jacobsdr anders Trijn Jaepvaers met namen Outger, Jaepvaer en
Griet Cornelisdr.
06-04-1621 Cornelis Outgers heeft ter presentie van de geordineerde voogden Reert Jacobsz,
Jan Outgersz en Heijn Jacobsz zijn drie kinderen hun moeders erfenis bewezen,
waaronder een obligatie gemeen met de vader op Machtel Jacobsdr, weduwe van
zaliger Jan Claesz Tengelant, een obligatie sprekende op hun moeije Rengert
Jacobsdr, een obligatie op Heijn Jacobsz, Rengert Jacobsdr, Lijsbet Jacobsdr,
oom en moeijen van de kinderen.
27-07-1621 Heijn Jacobsz Jaepvaers en Reert Jacobsz laten geld registreren, gekomen van
verkochte goederen.
04-03-1636 Outger en Jaepvaer Cornelisz en Jan Jacobsz als man en voogd van Griet
Cornelisdr, getrouwd en mondig, ontvangen ter presentie van de gewezen voogd
Jan Outgersz hun goederen.
Staat van de goederen toebehorende Cornelis, Dirck, Geert en Aeff, kinderen van Pieter
Heertsz, geprocreëerd bij wijlen Aecht Cornelis.
27-04-1621 Pieter Heertsz heeft ter presentie van de voogden Jan Pietersz gezeid Jan
Hendricksz en Jan Pietersz gezeid Jan Cornelisz, beiden van Warder, zijn vier
kinderen hun moeders erfenis bewezen, o.a. land in Warder.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van Jacob Heijnsz, geprocreëerd bij Trijn
Jans zaliger, zijnde dezelve kinderen genaamd Jan Jacobsz en Trijn Jacobs.
23-06-1621 Jacob Heijnsz heeft zijn kinderen ter presentie van Grebber Jansz en Cornelis
Jansz, omen van de kinderen en voogden, hun moeders erfenis bewezen.
22-01-1636 Jan Jacobsz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Cornelis
Cornelisz Elberichs Kees en Outger Cornelisz zijn goederen.
25-07-1636 Trijn Jacobsdr, mondig, ontvangt met consent van de gewezen voogden Cornelis
Cornelisz Elberichs Kees en Outger Cornelisz haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Douwen Jansz en Neel Jansdr, nagelaten kinderen van
Jan Douwensz, geprocreëerd bij Lijsbet Claes.
07-11-1622(!) Lijsbet Claes heeft met consent van haar tegenwoordige man Claes Jan Boesses
haar twee kinderen als hun vaders erfenis bewezen hetgeen haar door de dood
van Jan Schilder aanbestorven is, ter presentie van Pieter Dircksz dijckgraeff en
Pieter Claesz Outclaes oud burgemeester als voogden.

Staat van de goederen van Dirck Dircksz, zoon van Metgen Pieters, geteeld bij wijlen Dirck
Huijgen.
16-11-1621 Thijmen Jacobsz wever heeft de voorn: Dirck Dircksz, zoon van zijn overleden
vrouw, ter presentie van de voogden Mieus Pietersz en Willem Pouwelsz Schoon
zijn moeders erfenis bewezen.
12-06-1629 Dirck Dircksz, zoon van Metgen Pieters, mondig, ontvangt ter presentie van
Mieus Pietersz zijn goederen.
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Staat van de goederen van Glaude Willemsz, nagelaten zoon van Willem Jansz, geprocreëerd
bij Adriaentgen de Glarges.
16-11-1621 De voogden Frans Cornelisz oud burgemeester en Willem Simonsz
schoolmeester laten de goederen registreren.
14-10-1625 Gerrit Egbertsz als man en voogd van Theunisgen Jans, Jan Claesz van Lichten
als man en voogd van Neel Jans en Elsgen Jans, nagelaten weduwe van Lambert
Jansz Hoij hebben als erfgenamen van Glaude Willemsz de goederen ontvangen.

Staat van de goederen van Cornelis Jansz de Jonge, nagelaten zoon van hopman Jan
Anthonisz, geprocreëerd bij (niet ingevuld).
16-11-1621 De voogden Lenart Pietersz Moens en Marten Bouwensz laten de goederen
registreren.
20-12-1622 Lenart Pietersz en Marten Bouwens brengen nog een obligatie boven.
29-05-1623 Gerrit Egbertsz en Jan Claesz van Lichten voor hunzelf en Pieter Jacobsz snijder
als voogd van Griet Pieters, huisvrouw van Lammert Jansz, mitsgaders Willem
Simonsz Boonacker als voogd van Glaude Willemsz ontvangen als erfgenamen
van Cornelis Jansz de Jonge de goederen ter presentie van Lenart Pietersz
Moens, een van de gewezen voogden.

Staat van de goederen van Lambert Jansz van Negenro(?), nagelaten zoon van hopman Jan
Anthonisz van Negenro, geprocreëerd bij wijlen Jannetgen Otten.
23-11-1621 De voogden Jacob Cornelisz Wappers en Jacob Claesz Houtthuijn laten de
goederen registreren.
08-02-1622 De voogden Jacob Cornelisz Wappers en Jacob Claesz Houtthuijn hebben met
Lambert Jansz afgerekend.

Staat van de goederen toebehorende Jaep en Aecht, nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz
Stijns, geprocreëerd bij Hillegont Jacobs.
30-11-1621 Pieter Dircksz als man en voogd van Hillegont Jacobs laat, ter presentie van de
voogden Jan Doetsz, Jan Claesz Stijns en Claes Dircksz, vaders erfenis van de
kinderen registreren, waaronder een achtste part in een huis te Middelie.

Staat van het goed toebehorende Welmoet, Lijsbet en Aeltgen Cornelis, nagelaten kinderen
van Cornelis Wormersz, geprocreëerd bij Geert Everts.
30-11-1621 Geert Everts heeft met consent van haar man Jacob Lenartsz haar kinderen hun
vaders erfenis bewezen ter presentie van de voogden Gerrit Cornelisz en Engel
Wouthersz.

Staat van de goederen toebehorende Rolff Rolffsz en Claes Rolffsz mitsgaders Beert Rolffsdr,
allen kinderen van Rolff Rolffsz, geprocreëerd bij wijlen Eeff Rolffs.
07-12-1621 Rolff Rolffsz heeft ter presentie van de voogden Pieter Rolffsz en Simon
Barentsz zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
27-03-1629 Rolff Rolffsz en Jan Cornelisz als man en voogd geweest zijnde van Beert Rolffs
verklaren ter presentie van de vader Rolff Rolffsz voldaan te zijn van hun
moeders erfenis en van hun bestemoeders erfenis.
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Staat van de goederen toebehorende de twee kinderen van zaliger Jan Claesz Slot van
Aeckswijck, geprocreëerd bij Trijn Jans, met namen Jonge Trijn Jans en Lijsbet Jans.
08-02-1622 Trijn Jans van Aeckswijck, weduwe van wijlen Jan Claesz Slot, geassisteerd met
Jasper Simonsz haar broeder en voogd ter eenre, Bouwen Jacobsz van
Aeckswijck als speciale voogd van de twee kinderen ter andere zijde zijn
geaccordeerd over vaders erfenis van de kinderen. Trijn Jans zal de twee
kinderen onderhouden totdat het jongste 20 jaar zal zijn. Als Trijn Jans eerder
komt te overlijden, dan zullen de kinderen in Trijn Jans goederen blijven zitten
tot de voors: tijd toe, zonder tegenzeggen van Trijn Jans oude kinderen. Actum
ter weeskamer ter presentie van de voors: partijen en met consent van Pouwels
Thijsz mede speciale voogd van de kinderen.

Staat van de goederen toebehorende Griet Bouwens, de dochter van Bouwen Jacobsz,
geprocreëerd bij Trijn Gerts s:g:.
22-02-1622 Bouwen Jacobsz van Aeckswijck heeft ter presentie van de speciale voogden
Claes Jacobsz Buerman en Jacob Gerritsz zijn kind haar moeders erfenis
bewezen.
21-09-1627 Bouwen Jacobsz voorn: en de voogd Willem Jansz Nelen laten f 214.registreren gekomen van moeders klederen.
30-04-1641 Griet Bouwens, geassisteerd met haar man Claes Lodewijcksz, verklaart ter
presentie van de gewezen voogd Jacob Gerritsz van haar moeders erfenis
voldaan te zijn.

(geen titel)
08-03-1622

08-03-1622

Pieter Jansz Barn, geassisteerd met Claes Cornelisz Molenaer en Heijn Jansz
Janknecht als speciale voogden van Cornelis Pietersz, zoon van Pieter Jansz
voorn: ter eenre, Thijs Dircksz vanwege zijn moeder Meijs Jansdr ter andere
zijde en mr. Claes Klesius, mede voor zijn moeder ter derde zijde, zijn ten
overstaan van schout, schepenen en weesmeesters geaccordeerd over de deling
van de nog onverdeelde goederen van de erfenis van zaliger Jan Nanningsz
Barn, resp. vader en bestevader. Actum ter presentie van Floris Mathijsz
officier, Claes Jacobsz Pols en Dirck Fransz Pont, schepenen, Claes Willemsz
Eubels, Pieter Pietersz de Jonge en Walraven Jacobsz, weesmeesters.
(handtekeningen van alle gecompareerde personen)
Thijs Dircksz en mr. Claes Klesius hebben volgens het voorgaande accoord
f 586.13.4 ter weeskamer gebracht, die door de weesmeesters voor de helft
gegeven zijn aan Pieter Jansz Barn en voor de andere helft aan de voogden van
zijn zoon.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van Pieter Jacobsz, predikant tot Wijdenes,
geprocreëerd bij wijlen Alet Jan Sloots, met namen Barber Pieterszdr, Claes Pietersz, Trijn
Pietersdr en Gerberich Pietersdr.
24-05-1623 Pieter Jacobsz heeft zijn vier kinderen in presentie van de speciale voogden
Claes Pietersz Muesses en Claes Claesz Sloot hun moeders erfenis bewezen,
waaronder land in Hoogkarspel.
13-06-1647 Mr. Claes Pietersz Sylvius, Barber Pieters, Gerberich Pieters en Jan Dignoms als
man en voogd van Trijn Pieters, getrouwd en mondig, ontvangen de goederen.
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Het artikel van Alijt Jansdr, de dochter van Jan Pietersz, geprocreëerd bij wijlen Griet
Dircks.
02-08-1622 Jan Pietersz heeft zijn dochter ter presentie van Cornelis Dircksz van Aeckswijck
als oom en voogd haar moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in de
houtboot die de comparant gebruikt.
18-02-1631 Jan Pietersz voorn: wijzigt met consent van de voogd Cornelis Dircksz het
bewijs.

Staat van de goederen toekomende de minderjarige kinderen van wijlen Valck Heijnsz, geteeld
bij Lijsbet Jacobsdr, met namen Jaep Valcksz, Stijn Valcks, Aechtgen Valcksdr.
06-09-1622 Lijsbet Jacobszdr, geassisteerd met haar tegenwoordige man Ariaen Jacobsz,
heeft haar drie kinderen in presentie van de voogden Pieter Heijnsz en Willem
Heijnsz hun vaders erfenis bewezen.
15-11-1639 Jacob Valcksz, Stijn Valcks, geassisteerd met haar zwager Mues Hermansz en
Mues Hermansz vanwege zijn huisvrouw Aechje Valcks, allen getrouwd,
ontvangen hun goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Pietersz, Brant Pietersz en Jonge Jan Pietersz,
nagelaten kinderen van Pieter Heijn, geprocreëerd bij Neel Jans.
30-11-1622 Neel Jans en haar tegenwoordige man Gerrit Simonsz van Bunschoten en de
voogden Claes Thaemsz en Jan Willemsz Eubels laten de goederen registreren
de kinderen aangedeeld uit vaders erfenis.
12-06-1629 Gerrit Simonsz van Bunschoten als man en voogd van Neel Jans heeft van de
voogden haar erfportie in de nagelaten goederen van Jan Pietersz ontvangen.
15-09-1637 Brant Pietersz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Claes
Thaemsz en Jan Willemsz Eubels zijn goederen.
30-08-1639 Jan Pietersz de Jonge, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen
voogden Claes Thaemsz en Jan Willemsz Eubels zijn goederen.

Staat van het goed toebehorende Evert Arentsz en Geert Arentsdr, kinderen van Arent
Evertsz, geprocreëerd bij wijlen Marijtgen Jans en Neel Theunisdr respectievelijk.
06-12-1622 Arent Evertsz en de voogden Reijner Pietersz en Claes Simonsz zijn moeders
erfenis van de kinderen overeen gekomen.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van Michiel Oleffsz, daar moeder af was Aeff
Pietersdr zaliger, zijnde de kinderen genaamd Oleff, oud omtrent 18 jaar, Trijnmoer, oud
omtrent 16 jaar en Elsgen oud omtrent 7 jaar.
31-01-1623 De vader Michiel Oleffsz en de voogden Theunis Jansz en Pieter Claesz
Outclaes, burgemeesters dezer stede, zijn het bewijs van moeders erfenis overeen
gekomen.

Staat van de goederen toekomende Heijn Martsz, zoon van Marten Jansz van Quadijck,
geprocreëerd bij wijlen Anna Jansdr.
06-02-1623 Marten Jansz heeft zijn zoon Heijn Martsz ter presentie van Cornelis Jansz Lieps
en Cornelis Gerritsz, speciale voogden, zijn moeders erfenis bewezen.
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De vader Marten Jansz en Cornelis Jansz Lieps laten de goederen registreren
Heijn Martsz aanbestorven van zijn grootvader Jan Jacobsz Lieps.
Heijn Martsz, mondig, geassisteerd met zijn vader Marten Jansz, ontvangt zijn
goederen.

Staat van de goederen van Lobberich Lourisdr, de dochter van Louris Jansz geprocreëerd bij
wijlen Lijsbet Jansdr.
07-02-1623 Cornelis Jansz met zijn moeder Trijn Claes en zijn broeder Pieter Jansz ter eenre
en Dirck Jansz Veen en Jochem Stoffelsz als speciale voogden ter andere zijde
zijn door tussenspreken van de weesmeesters overeen gekomen dat Cornelis
Jansz voor de koop van de klederen en kleinodiën van de voorn: Lijsbet Jans en
nu haar dochter toekomende, zal betalen f 200.-.
14-03-1623 De voogden Dirck Jansz Veen en Jochem Stoffelsz hebben het geld ontvangen
en op lijfrente gezet.
09-11-1627 Cornelis Jansz en zijn huisvrouw Lijsbet Dircksdr zullen Lobberich Laurisdr
alimenteren tot haar 18 jaren toe, voor hetgeen Lobberich Laurisdr van de erfenis
van haar bestemoeder Trijn Claes zaliger was competerende en voor de rente van
de voors: f 200.-. Actum ter presentie van de voogd Jochem Stoffelsz.
14-08-1640 Cornelis Jansz heeft als erfgenaam van Lobberich Lourensdr de goederen
ontvangen en de gewezen voogd Jochem Stoffelsz bedankt voor zijn
administratie.

Staat van de goederen toekomende Melis Jansz, zoon van Jan Melisz van Quadijck,
geprocreëerd bij wijlen Neel Abramsdr van Aeckswijck.
21-02-1623 Jan Melisz heeft zijn zoon Melis Jansz ter presentie van de voogden Marten
Pietersz en Willem Jansz, beiden van Aeckswijck, zijn moeders erfenis bewezen.

(geen titel)
21-02-1623

Capiteijn Jan IJsbrantsz als vader van zijn dochter Geert Jans ter eenre en
Claes Claesz Houtthuijn en Pieter Thijsz Cruijff als voogden van Geert Jans en
de andere kinderen van Jan IJsbrantsz ter andere zijde zijn met consent van de
weesmeesters een regeling overeen gekomen over het onderhoud van Geert Jans.

Staat van de goederen toekomende Pieter Cornelisz en Lijsbet Cornelisdr, kinderen van
Cornelis Pietersz, geprocreëerd bij wijlen Trijn Martens.
28-03-1623 Cornelis Pietersz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de bestevader Marten
Willemsz Paris hun moeders erfenis bewezen.
11-12-1646 Lijsbet Cornelis, mondig, ontvangt ter presentie van Martin Willemsz Paris,
bestevader en gewezen voogd, en haar vader Cornelis Pietersz Prins haar
goederen.
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Staat van de goederen toekomende Griet Jans en Jan Jansz Dingnums, kinderen van Aecht
Jansdr, geprocreëerd bij wijlen Jan Fransz Clees.
10-04-1623 Aecht Jans, geassisteerd met haar wettige voogd Pieter Simonsz Neels, heeft
haar kinderen ter presentie van de speciale voogden burgemeester Jacob Pietersz
Trom en Jan Albertsz IJsersmit hun vaders erfenis bewezen.
30-05-1653 Griet Jans en Jan Jansz Dingenums, getrouwd, ontvangen ter presentie van hun
voogd Jacob Pietersz Trom, oud burgemeester, hun goederen.

Staat van de goederen toebehorende Cornelis Melisz en Baeff Melisdr, nagelaten kinderen van
Melis Jansz van Quadijck, geprocreëerd bij Griet Jansdr.
09-05-1623 Griet Jans heeft haar twee kinderen hun vaders erfenis bewezen in presentie van
Jan Pietersz Aeffkes als voogd van de kinderen en Pieter Jacobsz Backer als
gekoren voogd in deze van Griet Jans.

Staat van de goederen toebehorende Simon Claesz, nagelaten kind van Claes Jansz Wester,
geprocreëerd bij Anna Pietersdr.
09-05-1623 Anna Pieters, in plaats van met haar man Pieter Jansz geassisteerd met haar
vader Pieter Claesz Pauw, heeft haar kind ter presentie van de voogden Jan
Jacobsz Wester en Dirck Jansz Wester zijn vaders erfenis bewezen, waaronder
land in Warder.
03-06-1631 Anna Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Jansz, en de omen Dirck Jansz
Wester en Jacob Jansz Wester van het kind laten de goederen registreren het kind
aanbestorven van zijn bestevader.
07-03-1634 Simon Claesz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn moeder Anna Pieters en
Jacob Jansz Wester zijn goederen.

Staat van de goederen toekomende Simon Jacobsz, zoon van wijlen Jacob Jacobsz Brasker.
16-05-1623 De speciale voogden Claes Jacobsz en Jan Gerritsz Galen laten de goederen
registreren het kind toegevallen bij de deling van de goederen tussen hem en zijn
broeder Jacob Jacobsz.
27-02-1629 Simon Jacobsz ontvangt zijn goederen.

Staat van de goederen toekomende de vier voorkinderen van wijlen Claes Jansz Boesses en
zaliger Lijsbet Meijnerts, met namen Lijsbet Claes, Trijn Claes, Volckert Claesz en Baeff
Claes.
22-08-1623 Burgemeester Pieter Claesz Outclaes en Jacob Willemsz als voogden van Lijsbet
Claes, weduwe van wijlen Claes Jansz Boesses voorn: ter eenre en Jacob Pietersz
als man en voogd van Lijsbet Claes, Dirck Grebbersz als man en voogd van Trijn
Claes en dezelve met en benevens Cornelis Pietersz Vinck als voogden van
Volckert Claesz en Baeff Claes ter andere zijde zijn moeders en vaders erfenis
van de vier voorkinderen overeen gekomen. De goederen zullen gemeen blijven
tot het jongste kind 18 jaar oud zal zijn.
20-02-1635 Jan Jacobsz en Baeff Claesdr, echte man en wijf, hebben hun gedeelte in de
goederen ontvangen.
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Staat van de goederen toekomende de drie jonge kinderen van wijlen Claes Jansz van Lichten,
geprocreëerd bij Lijsbet Jans, met namen Frans Claesz, Trijn Claes en Lijsbet Claes.
22-08-1623 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar voogden in dezen burgemeester Frans
Cornelisz chirurgijn en Jacob Arisz, heeft haar drie kinderen ter presentie van de
speciale voogden Sijmen Jacobsz Hens en Claes Claesz van Lichten als hun
vaders erfenis bewezen f 300.- aan het huis en erf in de Hoochstraet binnen deze
stede, dat nu bewoond wordt door haar zoon Claes Claesz.
29-07-1636 Lijsbet Jans ter eenre en Claes Claesz van Lichten en Pieter Claesz Keetman als
voogden van Trijn Claes en Lijsbet Claes ter andere zijde laten voor ieder f 83.aan het huis registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
broeder Frans Claesz.
08-01-1637 Trijn Claes en Lijsbet Claes ontvangen in het bijwezen van de gewezen voogd
burgemeester Pietr Claesz Keetman hun goederen.

Staat van de goederen toekomende de drie kinderen van wijlen Outger Jacobsz en zaliger
Annetgen Bartsdr met namen Jaep Outgersz, Thaems Outgersz en Welmoet Outgersdr.
29-08-1623 Walraven Jacobsz en Garbrant Claesz Schuijt, speciale voogden van de drie
kinderen, laten de goederen registreren die veertien dagen eerder in het bijwezen
van hun moeije Welmoet Jacobs aan de kinderen toegekomen zijn.
21-07-1626 Walraven Jacobsz als voogd van de drie kinderen laat de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeije Welmoet Jacobsdr
zaliger, weduwe van Evert Evertsz.
17-12-1630 Jan Jansz als man en voogd van Welmoet Outgers heeft haar goederen
ontvangen. Actum ter presentie van Walraven Jacobsz en Garbrant Claesz
Schuijt als voogden.
01-09-1637 Thaems Outgersz, mondig, ontvangt zijn goederen en zijn erfenis in de goederen
van zijn overleden broeder Jacob Outgersz, ter presentie van Gerbrant Claesz
Schuijt en Claes Walravens, gewezen voogden, en zijn zwager Jan Jansz
Vijselaer de Jonge.

Staat van de goederen toekomende de twee kinderen van Luw Gerbrantsdr van Warder,
weduwe, geprocreëerd bij wijlen Claes IJsbrantsz, met namen Gerbrant en IJsbrant Claesz.
05-09-1623 Luw Gerbrants, geassisteerd met Nieng Jansz van Warder, haar speciale voogd,
heeft haar twee kinderen ter presentie van hun oom en speciale voogd Jan
IJsbrantsz van Warder hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Marij Roockes, nagelaten dochter van Roockus Digmans,
geprocreëerd bij Hillegont Pieters.
13-11-1623 Hillegont Pietersdr, geassisteerd met haar tegenwwordige man Jan Cornelisz,
heeft met diens consent haar dochter ter presentie van de voogd Jaspar Thijsz
haar vaders erfenis bewezen.
11-03-1631 Isaack Theunisz als man en voogd van van Marij Roockusdr ontvangt ter
presentie van de gewezen voogd Jasper Thijsz haar goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Jan Jacobsz en Wem Jacobsdr, nagelaten kinderen van
Jacob Jansz Broeder, geprocreëerd bij Beert Claes, beiden overleden.
17-12-1623 Claes Claesz Sloot, burgemeester, Pieter Pietersz Coningh en Willem Jansz als
voogden van de kinderen laten de goederen registreren.
10-12-1630 Wem Jacobsdr en haar man Willem Jacobsz hebben hun goederen ontvangen.
Actum ter presentie van de gewezen voogd burgemeester Claes Claesz Sloot en
Eefje Claes Sijmens, moeije.
06-03-1646 Jan Jacobsz Broeder, mondig, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd
burgemeester Claes Claesz Sloot zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Trijn Dircks, nagelaten dochter van Dirck Evertsz,
geprocreëerd bij Trijn Cornelisdr.
12-12-1623 Trijn Cornelisdr heeft haar kind ter presentie van de bestemoeder Trijn Jacobs en
de voogden Barent Claesz en Heijn Jacobsz haar vaders erfenis bewezen.
27-08-1624 Heijn Jacobsz heeft f 32.- ter weeskamer gebracht gekomen van het geweer van
de vader.
07-11-1651 Trijn Dircks, mondig, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Sijmon
Cornelisz Maet haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen nagelaten van Jacob Simonsz en Jonge Trijn
Jansdr, genaamd Jan Jacobsz en Trijn Jacobsdr.
16-01-1624 De voogden Capiteijn Jacob Jansz en Albert Bartsz hebben de goederen van de
kinderen te gelde gemaakt; Jacob Jansz zal Jan Jacobsz alimenteren en en Albert
Bartsz Trijn Jacobs.
06-01-1632 Trijn Jacobs verklaart ter presentie van Albert Bartsz dat zij, nadat zij 20 jaar oud
was, f 100.- heeft ontvangen van zaliger Claes Jansz Oves, in mindering van het
geld onder haar voogd Albert Bartsz berustende.
01-03-1633 Meijnert Claesz als man en voogd van Trijn Jacobsdr verklaart ter presentie van
Albert Bartsz voldaan te zijn van het geld van zijn vrouw.
30-03-1638 Aeltgen Jacobs, huisvrouw van Simon Jansz en Trijn Jacobs, huisvrouw van
Meijnert Claesz hebben als erfgenamen van hun broeder Jan Jacobsz diens geld
ontvangen. Albert Bartsz stels zich borg voor Trijn Jacobs en Jan Claesz Oves
voor Aeltgen Jacobsdr.

Staat van de goederen toekomende Aecht Claesdr, nagelaten dochter van wijlen Aellet Fops en
Claes Dircksz.
07-02-1624 Claes Dircksz heeft zijn dochter ter presentie van Fop Claesz, bestevader en
speciale voogd, haar moeders erfenis bewezen.
02-02-1627 Fop Jansz en Isack Simonsz hebben goederen ter weeskamer gebracht.
28-02-1628 De voogden Jacob Claesz en Jan Dircksz laten goederen registreren het kind
aanbestorven van haar bestevader Dirck Simonsz.
18-02-1631 Dit bewijs wordt geroijeerd; de goederen staan hierna op deze datum. Actum ter
presentie van de voogden Jan Dircksz en Pieter Pietersz Draecks.
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Staat van de goederen toekomende de dochter van Cornelis Reijersz van Middelie, genaamd
Trijn Cornelis, geprocreëerd bij Trijn Reijers.
07-02-1624 Cornelis Reijersz heeft zijn dochter ter presentie van de speciale voogd Dirck
Reijersz haar moeders erfenis bewezen.
18-08-1637 De voogden Jonge Jan Claesz en Meijnart Jansz laten f 300.- registreren het kind
aanbestorven door de dood van haar oom Dirck Reijersz.
06-03-1646 Cornelis Reijersz van Middelie ontvangt ter presentie van de gewezen voogden
Jonge Jan Claesz en Simon Claesz Kuijff de goederen van zijn overleden dochter
Trijn Cornelis.

Staat van de goederen toebehorende Claes Pietersz en Lijsbet en Trijn Pietersdr, kinderen
van Pieter Claesz Rieder, geprocreëerd bij Lijsbet Jacobs.
05-03-1624 De vader Pieter Claesz Rieder en de voogden Claes Claesz van Broeck en Dirck
Pietersz laten de goederen van de drie kinderen registreren.
28-02-1625 Claes Claesz en Dirck Pietersz hebben een obligatie ter weeskamer gebracht, de
kinderen aangeërfd van Claes Pietersz Hel.
04-01-1628 Pieter Claesz Rieder als vader van zijn kinderen ter eenre en Claes Jacobsz van
Broeck ter andere zijde zijn overeen gekomen dat Claes Jacobsz de twee
dochters Lijsbet en Trijn Pieters zal onderhouden totdat zij bekwaam zullen zijn
elders te gaan dienen, waarvoor hij de renten van hun goederen zal ontvangen.
Pieter Claesz zal zijn zoon onderhouden.
23-01-1629 Pieter Claesz Rieder ter eenre en Claes Jacobsz van Broeck ter andere zijde zijn
overeengekomen dat Pieter Claesz het onderhoud van zijn twee dochters te
zijnen laste zal nemen. Ook laten Pieter Claesz Rieder, Claes Jacobsz van Broeck
en Dirck Pietersz de goederen registreren door de kinderen geërfd van hun
moeije Griet Jacobs.
10-11-1643 Claes Pietersz, mondig, Jan Claesz, man en voogd van Lijsbet Pieters en Simon
Cornelisz, man en voogd van Trijn Pieters, ontvangen ter presentie van Claes
Jacobsz, oud burgemeester, de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Welmoet en Anna Meijnarts, nagelaten kinderen van
Meijnart Jacobsz van Middelie, geprocreëerd bij Geert Simons van Middelie.
19-03-1624 Dirck Willemsz, tegenwoordige man van Geert Simons, en Jan Dircksz als
voogd van de kinderen laten de goederen registreren.

Staat van de goederen toebehorende Cornelis Pietersz en Luw Pietersdr van Warder,
nagelaten kinderen van Pieter Cornelisz Chrijchsman geprocreëerd bij Geert Jansdr.
19-03-1624 Geert Jans, met haar bruidegom Marten Blommert, heeft haar twee kinderen ter
presentie van de voogd Jan Cornelisz Swager Jan, mitsgaders Pouwels Simonsz
en Claes Reijersz met Stijn Pieters, huisvrouw van Jan Pietersz, hun vaders
erfenis bewezen.
08-01-1630 Cornelis Dircksz als man van Lu Pietersdr, heeft de goederen ontvangen.
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Staat van de goederen toebehorende Jacob, Claes en Pieter Cornelisz, kinderen van Cornelis
Jansz, geprocreëerd bij Trijn Claes zaliger, beiden van Quadijck.
19-03-1624 Cornelis Jansz heeft zijn kinderen ter presentie van Claes Thonisz, bestevader, en
Marten Claesz, oom, hun moeders erfenis bewezen.
22-01-1630 Cornelis Jansz heeft ter presentie van Marten Claesz, oom van moeders zijde,
zijn kinderen nog drie lijfrentebrieven bewezen.

Staat van het goed toebehorende Griet Pieters, nagelaten kind van Pieter Pietersz,
geprocreëerd bij Marij Fransdr.
02-04-1624 De bestemoeder Lijsbet Cornelisdr, weduwe wijlen Pieter Moensz, de moeder
Marij Fransdr en de voogd Lenart Pietersz Moens laten de goederen van het
kind, gekomen uit vaders erfenis, registreren.
18-05-1638 De voogden Lenart Pietersz Moens en Jan Pietersz Door laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder van
vaders zijde Lijsbet Cornelis za:g:. Ook worden goederen geregistreerd gekomen
van het kinds oude moeije Trijn Moens.
13-12-1639 Arent Pietersz als man en voogd van Griet Pieters heeft goederen van de
voogden Lenart Pietersz Moens en Jan Pietersz Door ontvangen.
07-02-1640 Arent Pietersz als man en voogd van Griet Pieters heeft na intercessie van zekere
arbiters ter presentie van Cornelis Jansz Poort als voogd van de kinderen van
Willem Mieusz goederen ontvangen.
30-03-1649 Arent Pietersz, wonende tot Alkmaar, als man en voogd van Griet Pieters, heeft
van Cornelis Jansz Poort em mr. Jacob Mieusz als voogden van de nagelaten
kinderen van Willem Mieusz, mitsgaders Jacob Jansz Linnewever f 50.ontvangen, gekomen van de erfenis van zijn huisvrouws bestemoeder.
25-06-1652 Matthijs Sevenhuijsen en Arent van de Graeff, regenten van het weeshuis binnen
Alkmaar, waar het nagelaten kind van Griet Pieters werd gealimenteerd en daar
is overleden en waardoor zij erfgenaam van Griet Pieters kind zijn, ontvangen
met consent van Jacob Mieusz als voogd van de kinderen van Willem Mieusz en
van Jacob Jansz als man en voogd van Aecht Pieters een losrentebrief.

Staat van de goederen toekomende Luw Claes Hanses.
13-05-1624 Pieter Heijnsz Popius en Cornelis Reijnersz Loen, speciale voogden van Luw
Claes Hanses, laten haar goederen registreren ter presentie van Griet Jans, de
zusters dochter van Luw Claes.
15-12-1633 Griet Jans voor haarzelf, Pieter Martsz Moij als voogd de kinderen van zijn
zaliger broeder Heijn Martsz en Gerrit Gerritsz de Jonge en Jan Willemsz Sloot
als voogden van het kind van zaliger Griet Pieters, als erfgenamen van Luw
Claes Hanses, hebben na gedane rekening van de voogden de goederen
ontvangen. Actum ter presentie van de gewezen voogden Cornelis Reijnersz
Loen en Claes Simonsz.

Het artikel van de vijf kinderen van Cornelis Cornelisz Robacker, geprocreëerd bij Griet
Claes Costers zaliger, met namen Cornelis, Claes, Melis en Pieter Cornelisz en Sijtgen
Cornelisdr.
Dit artikel op 18-01-1633 gerenoveerd.
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Cornelis Cornelisz Robacker heeft zijn vijf kinderen ter presentie van de
voogden Jan Claesz Coster en Pieter Gerritsz Coperslager hun moeders erfenis
bewezen.

Staat van de goederen toekomende Jaep Cornelisz, zoon van Cornelis Gerritsz van Quadijck,
geprocreëerd bij wijlen Marij Jansdr.
06-08-1624 Cornelis Gerritsz heeft zijn zoon zijn moeders erfenis bewezen ter presentie van
de speciale voogd Pieter Jansz Gou en met schriftelijk consent van de
medevoogd Cornelis Jansz Lief.

Staat van de goederen toekomende Gert Gertsz en Trijn Gertsdr, kinderen van Gert Gertsz
geprocreëerd bij wijlen Anna Cornelisdr.
12-12-1624 Gert Gertsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de speciale voogd Pieter
Cornelisz Backer hun moeders erfenis bewezen.
13-10-1634 De voogden Pieter Cornelisz Backer en Dirck Pietersz Vrous laten ter presentie
van Gerritgen Gerrits, moeije van de kinderen, de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader in Oostindien.
31-07-1646 Trijn Gerrits, mondig, ontvangt met consent van de voogd Dirck Pietersz Vrous
haar goederen en die van haar overleden broeder.

Staat van de goederen toekomende Geert Cornelisdr, de dochter van wijlen Cornelis Jansz,
geprocreëerd bij Trijn Pietersdr.
31-12-1624 Trijn Pietersdr, geassisteerd met haar vader Pieter Cornelisz Jaepvaers, heeft haar
dochter ter presentie van de speciale voogden Simon Cornelisz en Claes Heijnsz
haar vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Hillegont en Griet Jans, nagelaten kinderen van wijlen
Jan Jacobsz, geprocreëerd bij Marij Simons, beiden van Quadijck.
21-01-1625 Marten Jacobsz van Haelen als man en voogd van Marij Simons ter eenre Jacob
Willemsz en Remmet Claesz als naaste vrunden en voogden ter andere zijde zijn
vaders erfenis overeen gekomen.
07-08-1646 Pieter Jansz Luijt als man en voogd van Hillegont Jans en Griet Jans, mondig,
ontvangen ter presentie van hun moeder Marij Simons hun goederen.

Staat of bewijs van de goederen toebehorende het kind van Claes Jansz van Warder,
geprocreëerd bij wijlen Trijn Pietersdr, genaamd Trijn Claesdr.
25-02-1625 Claes Jansz heeft zijn kind ter presentie van Claes Pietersz Smidts als oom en
voogd haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het kind, genaamd Pieter Claesz, daar vader af geweest is
Pieter Claesz Houtthuijn, geprocreëerd bij Aecht Claesdr.
25-02-1625 Magnus Centsz als tegenwoordige man en voogd van Aecht Claesdr, zijn
huisvrouw en de heer Pieter(!) Dircksz dijkgraeff, vader van dezelfde Aecht
Claesdr, hebben het kind ter presentie van Jacob Claesz Houtthuijn als oom zijn
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vaders erfenis bewezen, waaronder de helft in een stuk rietland waarvan de
wederhelft Lobberich toebehoort.
Magnus Centsz als man en voogd van Aecht Claesdr ontvangt ter presentie van
Trijn Claes Houtthuijns, bestemoeder van het kind, de goederen van de
overleden Pieter Claesz.

Staat en bewijs van de goederen toebehorende de kinderen van Claes Pietersz Roos van
Warder, geprocreëerd bij Brecht Jans zaliger, zijnde genaamd Cornelis, Pieter en Jan,
mitsgaders Jonge Pieter Claesz en Trijn Claesdr.
29-04-1625 Claas Pietersz Roos heeft ter presentie van Jan Jansz Heijnses als oom en voogd
zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in een stuk land
in de Mieden gemeen met Jacob Dircksz Clomp, een deimt in een stuk land
waarvan de rest toebehoort aan Simon Jansz Joen.

Staat van de goederen toebehorende Griet Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Meijnertsz
Cod, geprocreëerd bij Griet Jan Buijrkes.
24-06-1625 Simon Jacobsz Hens en Walraven Jacobsz als voogden van Griet Jacobs laten de
goederen registreren.
02-01-1629 Jan Jacobsz Huich als man en voogd van Griet Jacobs heeft na afrekening met de
voogden de goederen ontvangen. Actum ter presentie van Walraven Jacobsz en
Cornelis Pietersz Vinck met zijn huisvrouw.

Staat van het goed toebehorende Cornelis, Jacob en Aelgen, nagelaten kinderen van Claes Jan
Arisz geprocreëerd bij Lijsbet Cornelisdr.
24-06-1625 Heert Tjaertsz Backer als man en voogd van Lijsbet Cornelisdr en Jan Jacobsz
Breed en Juriaen Juriaensz als voogden laten de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oom Pieter Jacobsz Breed. De moeder
zal de inkomsten ontvangen voor het onderhoud van de kinderen volgens akte
van akkoord tussen Heert Tjaertsz ter eenre en de voogden ter andere zijde.
20-04-1627 Heert Tjaertsz en Jan Jacobsz Breed zijn het erfdeel van Lijsbet Cornelisdr in de
nagelaten goederen van haar zaliger zoon Cornelis Claesz overeen gekomen.
21-10-1631 Jacob Claesz, getrouwd, heeft zijn goederen ontvangen. Actum ter presentie van
zijn gewezen voogden Jan Jacobsz Breed en Juriaen Juriaensz Wulp.

Het artikel van de goederen toebehorende Pieter Pietersz, natuurlijke zoon van Pieter Jansz
Barn, geprocreëerd bij Nies Dircksdr.
30-09-1625 Mr. Claes Clesius en Garbrant Claesz Schuijt als voogden van het kind ter eenre
en Heijn Jansz Janknecht en Trijn Dircks als voogden van Cornelis Pietersz,
echte zoon van Pieter Jansz voorn: ter andere zijde zijn na lezing van het
testament van Pieter Jansz de regeling van het legaat van f 500.- door Pieter
Jansz aan Pieter Pietersz vermaakt, overeen gekomen.
20-05-1640 Pieter Pietersz, mondig, ontvangt ter presentie van Garbrant Claesz zijn
goederen.
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Staat van de goederen toekomende Lijsbet Willemsdr, de dochter van Willem Cornelisz Hals
geprocreëerd bij wijlen Trijn Claesdr.
04-11-1625 Willem Cornelisz heeft ter presentie van de voogden Jacob Jan Theunisz en
Dirck Fransz Pont zijn dochter haar moeders erfenis bewezen, alsmede een
obligatie Lijsbet Willems aangekomen van haar moeije Jongriet Claes.
15-06-1627 De voogden Jacob Jan Theunisz en Dirck Fransz Pont laten de goederen
registreren Lijsbet Willems aanbestorven door het overlijden van haar vader
Willem Cornelisz Hals za:g:.
20-12-1633 De voogden Jacob Jan Theunisz en Dirck Frans Pont laten f 491.12.8 registreren,
die zij meer ontvangen hebben dan uitgegeven.
02-06-1643 Cornelis Cornelisz Speldernieuw van Middelburch als man en voogd van Lijsbet
Willems, mede present, ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogden Jacob
Jan Theunisz en Pieter Claersz Bosschieter haar goederen.

Bewijs van 's vaders en bestemoeders erfenis van de nagelaten kinderen van Hendrick
Hendricksz geprocreëerd bij Geert Jans, zijnde genaamd Hendrick Hendricksz en Aelgen
Hendricksdr.
Dit bewijs is in de marge van het volgende bewijs gedateerd 09-03-1627
geroijeerd.
18-11-1625 De voogden Willem Pouwelsz Schoon en Jacob Cornelisz Wappers laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun vader en
bestemoeder.

Staat en bewijs van de goederen toebehorende Marten Heijnsz en Lijsbet Heijnsdr, nagelaten
kinderen van Heijn Martsz Moij en Geert Jans s:g:.
Dit bewijs is op 21-08-1640 geroijeerd en in twee delen opnieuw geregistreerd,
het eerste ten behoeve van Martin Heijnsz en het ander van Lijsbet Heijns.
18-11-1625 De voogden Fop Jansz en Pieter Martsz laten de goederen registreren, waaronder
een stuk land in Middelie, de helft van een huis aan de zuidzijde van de
Voorhaven en een vrij groot aantal obligaties.

Staat en bewijs van de goederen toebehorende Geert Jansdr en Welmoet Jansdr, kinderen van
Jan Pauwelsz geprocreëerd bij Welmoet Walravensdr s:g:.
09-12-1625 Jan Pauwelsz heeft ter presentie van de voogden Walraven Jacobsz, bestevader
en Jacob Walravensz, oom, zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen. Er
berust geld onder de bestevader. Ook worden de goederen geregistreerd de twee
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Trijn Jacobsdr
s:g:.
08-02-1633 Jan Muesz als getrouwd hebbende Geert Jansdr heeft de goederen van zijn vrouw
ontvangen. Actum ter presentie van de vader Jan Pauwelsz en de gewezen voogd
Walraven Jacobsz, bestevader.

Staat van de goederen toekomende Claes Jacobsz Wits, zoon van wijlen Jacob Cornelisz
Wits, geprocreëerd bij Trijn Pietersdr.
06-01-1626 Trijn Pietersdr en de voogden Cornelis Jansz Maet en Jacob Jan Theunisz laten
de goederen registreren.
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Claes Claesz van Lichten als man en voogd van Lobberich Jacobsdr en Heijn
Jansz Janknecht met Pieter Claesz Bosschieter als voogden van Nel Jacobsdr,
tesamen erfgenamen van Claes Jacobsz Wits, hebben de goederen ontvangen.

Staat en bewijs van de goederen toekomende de drie kinderen van Adriaen Jansz Plecker,
geprocreëerd bij wijlen Lijsbet Dircksdr s.g., met namen Dirck Ariaensz, Jan Ariaensz en
Trijn Adriaensdr.
20-01-1626 Adriaen Jansz Plecker heeft zijn drie kinderen ter presentie van de speciale
voogden Jan Jacobsz Stanckoot(?) en Mieus Jansz Plecker hun moeders erfenis
bewezen.
23-04-1640 Dirck Adriaensz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn vader Adriaen Jansz
Plecker en zijn gewezen voogd Mieus Jansz Plecker zijn goederen en de erfenis
van zijn zuster Trijn Ariaens zaliger.
28-02-1647 Jan Ariaensz Plecker, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn broeder Dirck
Adriaensz Plecker zijn goederen en de erfenis van zijn zuster Trijn Adriaens.

Staat en bewijs van de goederen toekomende Ael Jansdr, de dochter van Luw Jansdr van
Quadijck, daar vader af was Jan Cornelisz s.g..
27-01-1626 Luw Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter Dircksz, heeft haar
dochter ter presentie van de voogd Marten Cornelisz haar vaders erfenis
bewezen.
08-05-1641 Martin Cornelisz van Quadijck en Pieter Cornelisz van de Beets, beiden
bloedomen van Ael Jans, laten de goederen registreren het kind aangekomen
door de dood van haar vaders moeder Welmoet Lamberts.
26-04-1644 Ael Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jan Harmensz Rijser van
Monnickendam, ontvangt ter presentie van haar gewezen voogd Marten
Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claesgen Claesdr, nagelaten dochter van Claes Dircksz van
Warder, geprocreëerd bij Trijn Dircks.
03-02-1626 Trijn Dircks, tegenwoordig huisvrouw van Cornelis Jacobsz, wonende op
Oorgaet, heeft met consent van haar man haar kind ter presentie van de
bestevaders Dirck Jansz en Dirck Pouwelsz haar vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Suwtgen Willemsdr, de dochter van Willem Cornelisz,
geprocreëerd bij Jacobgen Baerts.
10-02-1626 Willem Cornelisz heeft zijn dochter ter presentie van haar oom Claes Baertsz
haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van het kind van Wouther Pietersz Choer, geprocreëerd bij Aeff Jansdr zaliger, zijnde
genaamd Aeltgen Wouthersdr.
10-03-1626 Wouter Pietersz Koer heeft ter presentie van het kinds bestevader van moeders
zijde het kind haar moeders erfenis bewezen.
13-08-1652 Aeltje Wouters, mondig en getrouwd, ontvangt in het bijwezen van haar voogd
Jan Jansz Wummels haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van D. Adriaen van der Elst, geprocreëerd
bij Elberich Jacobsdr, die genaamd zijn Trijtgen en Aechgen Adriaensdr.
07-04-1626 De vader Adriaen van der Elst en de voogden Jan Gerritsz Dalen en Jacob
Jacobsz Brasker zijn moeders erfenis overeen gekomen.
01-07-1632 Jacob Jacobsz Brasker en Claes Claesz Heijn als voogden van de twee kinderen
van D. Adriaen van der Elst geprocreëerd bij zaliger Elberich Jacobsdr ter eenre
en Saertgen Nobeleths(?), huisvrouw van de voorn: Van der Elst, geassisteerd
met Juriaen Juriaensz Wulp met procuratie van de voorn: van der Elst ter andere
zijde, hebben een contract overgeleverd, gedateerd 27 juni laatstleden, met een
nieuw bewijs van moeders erfenis van de kinderen.
12-02-1641 Thijs Remmetsz Pel als man en voogd van Aechgen Adriaensdr, heeft haar
goederen, alsmede haar vaders erfenis, ontvangen. Actum ter presentie van Jacob
Jacobsz Brasker en Claes Claesz Heijns als gewezen voogden.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf nagelaten kinderen van Jan Jansz Mieuses, met namen
Jan, Pieter en Moijert, mitsgaders Aeff en Dieuw Jansdr, geprocreëerd bij Griet Barents.
12-05-1626 Griet Barentsdr, weduwe wijlen Jan Jansz Mieusses heeft ter presentie van de
omen en voogden Cornelis Jansz en Mieus Jansz haar kinderen hun vaders
erfenis bewezen.
15-01-1641 Aef Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz Cramer en Dieuw Jans,
geassisteerd met haar man Cornelis Brommertsz, ontvangen in het bijwezen van
burgemeester Jan Mieusz de goederen. Hun mannen moeten de erfenis van hun
broeder Pieter Jansz, uitlandig, regeren.

Bewijs van de goederen de nagelaten kinderen van Ariaen Jansz, geprocreëerd bij Wapje
Sijverts, aanbestorven door de dood van hun bestevader Jan Pietersz, zijnde de kinderen
genaamd Claesgen en Trijntgen Ariaensdr.
12-05-1626 De voogden Dirck Jacobsz en Pieter Jansz laten de goederen registreren.
01-12-1643 Claesje Adriaens, geassisteerd met haar man Carsten Meijndertsz, ontvangt in
het bijwezen van de gewezen voogd Juriaen Juriaensz Wulp haar goederen.

Staat van de goederen toekomende de twee jonge kinderen van Jacob Rolffsz en Neeltgen
Claes, genaamd Cornelis Jacobsz en Neel Jacobsdr.
16-06-1626 De voogden Jan Rolffsz anders Jan Simonsz en Cornelis Hendricksz chirurgijn
laten de goederen registreren, waaronder de helft van een stuk land in Middelie
gemeen met Claes Loen, drie obligaties gemeen met Arent Martsz, de helft van
een custingbrief ten laste van Pieter Heijnsz, gemeen met hun broeder Claes
Loen.
07-03-1628 Pieter Jansz als man en voogd van Neel Jacobsdr en Cornelis Jacobsz, getrouwd,
ontvangen ter presentie van de gewezen voogden Cornelis Hhendricksz
chirurgijn en Jan Simonsz de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van zaliger Lijsbet Ghijsbertsdr,
geprocreëerd bij Cornelis Claesz Scheer, genaamd Dirck Cornelisz en Jan Cornelisz.
16-06-1626 Cornelis Claesz Scheer heeft zijn twee kinderen in presentie van hun
bestemoeder Theuntgen Ariaens van moeders zijde hun moeders erfenis
bewezen.
07-04-1648 Dirck en Jan Cornelisz Scheer, getrouwd, ontvangen met consent van de voogd
Barend Claesz Reijntjes hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier kinderen van zaliger Claes Jacobsz Pols, met namen
Aelet Claesdr, Jan Claesz, Aelet Claesdr de Jonge en Jacob Claesz, geprocreëerd bij Geert
Jansdr.
16-06-1626 Geert Jans heeft haar kinderen in presentie van hun bestevader van vaders zijde
burgemeester Jacob Claesz Pols hun vaders erfenis bewezen.
05-01-1627 Geert Jansdr en Pieter Jacobsz Pols laten de goederen registreren de kinderen
aangeërfd door het overlijden van hun zaliger bestevader Jacob Claesz Pols.
26-02-1641 Claes Pietersz Silvius als man en voogd van Alijt Claes Pols heeft haar goederen
ontvangen. Actum ter presentie van de gewezen voogd Pieter Jacobsz Pols.
28-07-1643 Jan Claesz Pols, getrouwd, en Aeltje Claes de Jonge ontvangen in het bijwezen
van hun moeder Geert Jans en hun gewezen voogd Pieter Jacobsz Pols, oud
burgemeester, hun goederen. Oud burgemeester Pols heeft zich borg gesteld voor
Aeltje Claes.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Grebber, zoon van Jan Jansz Janknecht,
geprocreëerd bij zaliger Geert Jans Grebber.
18-06-1626 Jan Jansz Janknecht heeft zijn zoon ter presentie van Heijn Jansz Janknecht en
Jacob Jansz Baen als omen en Trijn Jansdr als moeije zijn moeders erfenis
bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Harmen Sas, genaamd Annetgen
Harmensdr en Simon Harmensz anders Simon Rijck, geprocreëerd bij wijlen Trijn
Simonsdr.
Het deel van Simon Rijck is gesteld 08-11-1639.
23-06-1626 Harmen Sas heeft zijn twee kinderen ter presentie van Geert Pietaes,
bestemoeder van moeders zijde en Claes Claesz Sloot, burgemeester, als
voogden, hun moeders erfenis bewezen, waaronder een achtste part in een stuk
land in Ilpendam, gemeen met burgemeester Claes Claesz Sloot cum socijs.
08-11-1639 Pieter Dircksz Piteijs als man en voogd van Annatje Hermans heeft haar moeders
erfenis ontvangen, alsmede haar vaders en halve broeders erfenis. Actum ter
presentie van Claes Claes Sloot en Geert Pietaes, bestemoeder, als voogden.
26-04-1644 Simon Harmensz Rijck, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen
voogd Claes Claesz Sloot, oud burgemeester, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders en bestemoeders erfenis van Cornelis Claesz en Barent Claesz,
kinderen van Mr. Claes Clæsius geprocreëerd bij zaliger Maria Pietersdr van Purmerend.
21-07-1626 Mr. Claes Klæsius heeft de kinderen ter presentie van hun bestevader Pieter
Fransz van Purmerend hun moeders en bestemoeders erfenis bewezen.
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Mr. Niclaes Klæsius en Jacob Pietersz Ouwe Geerts van Purmerend, oom van
moeders zijde, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun bestevader Pieter Fransz.
Mr. Niclaes Klesius ontvangt als erfgenaam van twee overleden kinderen de
goederen.

Staat van de goederen toekomende Beert Pietersdr, Vrou Pietersdr, Neel Pietersdr en Melis
Pietersz, kinderen van wijlen Pieter Melisz en Elberich Rolffsdr, beiden overleden.
28-07-1626 De voogden Cornelis Melisz en Jan Rolffsz Moens laten de goederen registreren.
11-12-1640 Vrou Pieter en Neel Pieters, mondig, hebben hun goederen ontvangen. Actum ter
presentie van hun gewezen voogden Jan Rolffsz Moens en Cornelis Melisz.
13-08-1641 Claes Crijnsz als man en voogd van Beert Pietersdr ontvangt ter presentie van de
gewezen voogden Jan Rolffsz Moens en Cornelis Melisz haar goederen. Haar
broeder Melis Pietersz was overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf nagelaten kinderen van Claes Mieusz van Quadijck,
geprocreëerd bij Trijn Jansdr, zijnde de kinderen genaamd Jan, Garbrant en Mieus
mitsgaders Geert en Welmoet.
11-08-1626 Trijn Jansdr heeft haar vijf kinderen ter presentie van Claes Pietersz van
Oosthuijsen, wonende in de Beemster, als naaste vrund, hun vaders erfenis
bewezen als uitkoop.

Bewijs van 's moeders erfenis van Vroutgen Claes, nagelaten kind van Lijsbet Pieters, geteeld
bij Claes Jacobsz Vrous.
11-08-1626 Claes Jacobsz Vrous heeft zijn kind als uitkoop, gemaakt met de naaste vrunden
van moeders zijde, ter presentie van Trijn Jans, bestemoeder en Willem Pietersz,
oom, haar moeders erfenis bewezen.
20-06-1645 Vrouwtje Claesdr, geassisteerd met haar man Pieter Jansz, ontvangt in het
bijwezen van haar oom Meijndert Jacobsz Vrous haar goederen.

Bewijs van 's moeders en bestevaders erfenis van Niesgen Pieters, dochter van Pieter Martsz
Moij, geprocreëerd bij Trijn Claes zaliger.
25-08-1626 Pieter Martsz Moij heeft ter presentie van Mr. Claes Clesius en Willem Willemsz
Baij als vrunden van moeders zijde en wettelijke voogden zijn dochter haar
moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in een stuk land gemeen met Jan
Claesz Brouwer, een huis in Edam en een huisje in Amsterdam in het schippers
steegje.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet en Trijn Jacobsdr, nagelaten kinderen van Jacob
Pietersz Duijves, geprocreëerd bij Stijn Jacobsdr.
13-09-1626 Stijn Jacobsdr, geassisteerd met haar vader Jacob Jansz Jonge Jans ter eenre en
Jan Gerritsz Galen en Jacob Jacobsz Brasker als voogden van de kinderen,
geassisteerd met Griet Jacobs, hun bestemoeder van vaders zijde, ter andere zijde
zijn vaders erfenis overeen gekomen.
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De voogden en capiteijn Jacob Jansz met zijn dochter Stijn Jacobs hebben ter
weeskamer gebracht f 229.-.8, gekomen van vaders klederen en zijn schutters
geweer.
De voogden Jacob Jacobsz Brasker en Willem Cornelisz Brouwer laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
bestemoeder Griet Jacobs s:g:.
Jacob Jacobsz Brasker als voogd van Trijn Jacobs, nagelaten dochter van Jacob
Pietersz Duijves geprocreëerd bij Stijn Jacobs, heeft f 90.- ter weeskamer
gebracht, haar aangekomen door erfenis van Soete Gerrits tot Hasselt.
Stijn Jacobs is voldaan van haar portie in de erfenis van haar overleden dochter
Griet Jacobs.
Trijn Jacobs ontvangt met consent van haar man Pieter Pietersz en haar gewezen
voogd Jacob Brasker haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetgen Gerritsdr, de dochter van Trijn Gerritsdr, geteeld
bij zaliger Gerrit Heijndricksz.
30-09-1626 Trijn Gerritsdr heeft met consent van haar tegenwoordige man Pieter Jansz
moutmaecker en ter presentie van de voogd Cornelis Melisz haar dochter haar
vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van de kinderen nagelaten bij Marten Arentsz
Slotemaecker en Welmoet Dircksdr, genaamd Dirck, Cornelis en Trijn Martens.
08-12-1626 De geordineerde voogden Jan Jacobsz Stanckoot en Ariaen Jansz Plecker laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun vader en
moeder.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten kind van Claes Claesz Cijs, geprocreëerd bij
Aeff Pietersdr, zijnde genaamd Ael Claesdr.
18-12-1626 Aef Pietersdr ter eenre en de voogden Reert Jacobsz en Jacob Jan Anthonisz ter
andere zijde zijn geaccordeerd over vaders erfenis. Ook laten zij de goederen
registreren het kind aanbestorven van haar oom Jan Claesz Cijs.
02-02-1638 Simon Willemsz voor hemzelf en de rato caverende voor zijn zuster Aef Willems
gezeid Aeff Jans, en dezelfde Simon Willemsz naast Pieter Simonsz Mens als
voogden van de nagelaten kinderen van Jacob Pietersz Moen, mitsgaders Jacob
Jansz Moen en Pieter Thijsz als voogden van de nagelaten kinderen van Griet
Pietersdr, tesamen als erfgenamen van Aeff Pietersdr, in haar leven moeder en
erfgename van Ael Claesdr, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten kind van Heijn Claesz Bosschieter,
geprocreëerd bij Trijn Jansdr, zijnde genaamd Trijn Heijns.
29-12-1626 Trijn Jansdr, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob Jansz ter eenre en
Simon Claesz Bosschieter, Pieter Claesz Bosschieter en Jacob Pietersz Mieusses
als naaste vrunden en voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen. Het kinds bestemoeder is overleden.
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Pieter Claesz Bosschieter en Jacob Jansz als man en voogd van Trijn Jansdr,
gemerkt hebbende dat de gelden van het bewijs ter weeskamer zijn gebracht,
ontslaan Jacob Pietersz Muesses en Simon Claesz Bosschieter van hun voogdij.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Jacob Harcksz en
Griet Pietersdr, beiden overleden, genaamd Harck en Cornelis Jacobsz en Trijn, Neel en
Griet Jacobsdr.
29-12-1626 Heerck Pietersz en Heijn Pietersz als omen en voogden laten de goederen
registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven.
27-01-1643 Cornelis Jacobsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
16-06-1654 Isaack Pietersz Teeten, burgemeester dezer stad, als procuratie hebbende van Jan
Pietersz scheepstimmerman en Grietje Jacobs gepasseerd voor Daniel van
Heumen, notaris tot Middelburg 19-03-1654, ontvangt een lijfrentebrief van
Grietje Jacobs.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Jelis Jelisz Smidt, genaamd Jelis
Jelisz, Barent Jelisz en Claes Jelisz, geprocreëerd bij wijlen Annetje Barentsdr.
12-01-1627 Jelis Jelisz Smidt heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Jacob
Thijsz Horn en Claes Jansz Janknecht hun moeders erfenis bewezen.
09-01-1635 Jelis Jelisz de Jonge, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
13-12-1638 Barent Jelisz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd C.C.
Teengs zijn goederen.
04-09-1640 Claes Jelisz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn broeders Jelis Jelisz en
Barent Jelisz en zijn gewezen voogd Claes Claesz Teengs zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Dirck Jacobsz Vrous, met namen
Haesgen Dircksdr, Vrouwtgen Dircksdr en Jan Dircksz, geprocreëerd bij zaliger Steijn
Heijnsdr.
12-01-1627 Dirck Jacobsz Vrous heeft zijn drie kinderen ter presentie van Lieve Lourensdr,
moeije van moeders zijde en de voogd Pieter Jacobsz Vrous hun moeders erfenis
bewezen.
20-11-1640 Jan Dircksz, geassisteerd met zijn voogd Meijndert Jacobsz Vrous, ontvangt zijn
goederen om timmergereedschap en andere behoeften te kopen. Hij gaat als
timmerman naar Oostindien.
03-08-1641 Jan Jacobsz Kock als getrouwd hebbende Vrouwtgen Dircksdr ontvangt ter
presentie van de voogd Claes Jacobsz Vrous haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Dirck Arisz van Warder, wonende op
Groenlant, met namen Aris Dircksz en Claes Dircksz, geprocreëerd bij Geert Dircksdr.
19-01-1627 Dirck Arisz heeft zijn twee kinderen ter presentie van Marten Dircksz van
Warder, voogd en oom van moeders zijde, hun moeders erfenis bewezen.
17-02-1637 De vader Dirck Arisz en de voogd Marten Dircksz van Warder laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun bestemoeder Trijn
Hendricks.
30-06-1645 Aris Dircksz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn vader Dirck arisz en zijn
oom en voogd Martin Dircksz zijn goederen.
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De vader Dirck Arisz en de broeder Aris Dircksz ontvangen als erfgenamen van
de in Oostindien overleden Claes Dircksz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen van Lijsbet Cornelisdr, genaamd IJtgen
Jansdr en Geert Jansdr, geteeld bij zaliger Jan Jansz Hackel.
19-01-1627 Lijsbet Cornelisdr heeft haar twee kinderen ter presentie van de voogden Heijn
Cornelisz Neelemaets en Simon Pietersz Schuijt hun vaders erfenis bewezen.
03-11-1648 Jacob Albertsz Planck en Cornelis Melisz als voogden van de twee nagelaten
kinderen van Abraham Jacobsz Planck en Itje Jans, in haar leven dochter van
Lijsbet Cornelisdr voorn:, ontvangen een obligatie.

Bewijs van 's vaders en bestevaders erfenis van Aeff Hillebrants, de nagelaten dochter van
Hillebrant Dircksz, geprocreëerd bij Welmoet Claes.
02-02-1627 Claes Jansz als man en voogd van Welmoet Claes en Gert Hillebrantsz, Rem
Dircksz en Pouwels Claesz als voogden en naaste vrunden van het kind laten een
stuk land in Warder registreren dat het kind van zijn vader en bestevader
aanbestorven is.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Joost Dircksz Veen, nagelaten zoon van Dirck
Jansz Veen en Digna Joostsdr.
16-02-1627 Jochem Stoffelsz en Jan Harmensz, naaste vrunden en voogden van Joost
Dircksz, laten de goederen registreren hem aanbestorven door de dood van zijn
vader en moeder.
03-01-1634 Joost Dircksz, getrouwd, heeft zijn goederen ontvangen.

Bewijs van 's bestevaders erfenis van de nagelaten kinderen van Cornelis Arentsz Bol,
geprocreëerd bij Geert Claesdr.
16-02-1627 De voogden Marten Bouwensz en Jan Harmensz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door de dood van hun bestevader Claes Jacobsz
Buijrman, van haar oud moeij Marij Hendricks en van hun peet Griet Arents.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jacobsz, zoon van Jacob Pietersz van Middelie,
geprocreëerd bij Trijn Dircksdr.
23-02-1627 Jacob Pietersz heeft zijn zoon ter presentie van de bestevader Dirck Gerritsz zijn
moeders erfenis bewezen.
13-12-1638 De voogd Jan Dircksz laat de goederen registreren het kind aanbestorven door
het overlijden van zijn bestevader Dirck Gerritsz, waaronder anderhalf deijmt
land genaamd Jaep Laens land in Middelie.

Bewijs van vaders en bestemoeders erfenis van de nagelaten kinderen van Hendrick
Hendricksz geprocreëerd bij Geert Jansdr.
09-03-1627 Geert Jans heeft haar kinderen hun vaders en bestemoeders erfenis bewezen,
waaronder een lijfrentebrieven ten lijve van Aechgen Hendricksdr en van
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Hendrick Hendricksz in dato 13-01-1626 en 18-10-1623, ter presentie van de
voogd Jacob Cornelisz Wappers en Marijtje Hendricks als moeije.
Aechie Hendricks, geassisteerd met haar man Cornelis Dircksz van Sueldewaert,
ontvangt in het bijwezen van haar gewezen voogden Pieter Cornelisz Wit en
Doed Jansz Stanckoot haar goederen.
Hendrick Hendricksz schoenmaker, mondig, ontvangt ter presentie van zijn
gewezen voogden Pieter Cornelisz Wit en Doed Jansz Stanckoot zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Cornelis Simonsz Joen,
geprocreëerd bij Lijsbet Fransdr, zijnde de kinderen genaamd Frans en Simon Cornelisz en
Neel Cornelisdr.
16-03-1627 Lijsbet Frans heeft haar kinderen ter presentie van de bestevader Sijmon Jansz
Joen hun vaders erfenis bewezen.
15-07-1653 Frans en Sijmon Cornelisz, voor hunzelf en als erfgenamen van hun zuster Neel
Cornelis zaliger, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's bestemoeders erfenis van het kind van Melis Hendricksz, geprocreëerd bij
Neeltgen Martensdr, zijnde genaamd Susanna Melisdr.
23-03-1627 Melis Hendricksz voorn: en Volckert Martsz laten de goederen registreren
Susanna Melis aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Geert
Jansdr.
16-03-1637 Hendrick Hendsricks Coppenburch wonende in de Beverwijck en Neeltgen
Albertsdr, weduwe van wijlen Melchior of Melis Hendricksz, ontvangen de
goederen van de overleden Susanna Melis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetgen Salomons, dochter van Salomon Willemsz,
geprocreëerd bij Marijtgen Dircksdr.
13-04-1627 Salomon Willemsz heeft zijn dochter ter presentie van Pieter Pietersz de Jonge
en Claes Jansz Sloot als naaste vrunden en voogden haar moeders erfenis
bewezen als uitkoop.
31-05-1633 De voogd Pieter Pietersz de Jonge laat f 175.- en een stuk land registreren, het
kind aangekomen als vaders erfenis.
16-09-1636 Annetgen Salomons, huisvrouw van Simon Willemsz, ontvangt ter presentie van
de gewezen voogd Pieter Pietersz de Jonge haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Pietersz, zoon van Pieter Simonsz van Warder,
geprocreëerd bij zaliger Marij Jansdr.
27-04-1627 Pieter Simonsz heeft zijn zoon ter presentie van de voogd Pieter Claesz Pau van
Warder zijn moeders erfenis bewezen.
13-02-1629 Claes Pietersz, getrouwd, ontvangt ter presentie van Pieter Claesz Pau en Pieter
Simonsz zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Willem Cornelisz met namen Neel
Willems, Pieter Willemsz (bijgeschreven obiit) en Maritgen Willems, geprocreëerd bij zaliger
Griet Pietersdr.
01-06-1627 Willem Cornelisz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de bestemoeder
Welmoet Heijns tot Quadijck hun moeders erfenis bewezen.
02-03-1632 De voogden Claes Thaemsz en Jan Reijersz laten ter presentie van de vader
Willem Cornelisz de goederen registreren de kinderen aanbestorven door de
dood van hun bestemoeder Welmoet Heijns van Quadijck.
12-11-1639 De vader Willem Cornelisz en Jan Reijersz als vader van zijn kinderen
geprocreëerd bij Lijsbet Grebbers, gewezene halve zuster van de kinderen,
hebben door de dood van Pieter Willemsz de hier geregistreerde goederen met
Neel Willems en Maritje Willems gedeeld. Actum ter presentie van Claes
Taemsz als voogd.
22-01-1647 Pieter Niengsz als man en voogd van Neel Willems en Pieter Jansz als man en
voogd van Maritje Willems ontvangen in het bijwezen van de gewezen voogden
Claes Taemsz en Jan Reijersz hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier kinderen van Griet Jansdr tot Quadijck, met namen
Jacob Jansz, Cornelis Jansz, Neel Jansdr en Dirck Jansz, daar vader af was Jan Cornelisz
van Quadijck.
01-06-1627 Griet Jans, geassisteerd met haar voogd Jan Pietersz Goudebloem, heeft haar vier
kinderen ter presentie van de voogd Pieter Jansz van Quadijck hun vaders erfenis
bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Jan Niengsz van Oorgaet met namen
Griet Jansdr en Neel Jansdr, geprocreëerd bij zaliger IJeff Cornelisdr.
01-06-1627 Jan Niengsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Heijn Jansz
Janknecht en Jacob Pietersz hun moeders erfenis bewezen, waaronder land
gemeen met Evert Cornelisz. Jan Niengsz zal zijn jongste dochter Neel Jans
alimenteren.
06-08-1630 Een stuk land is verkocht en Griet Jans is overleden.
27-01-1643 Mr. Floris Stevensz brengt f 100.- ter weeskamer, gekomen uit de boedel van de
overleden voogd Jacob Pietersz vilder.
02-01-1652 Pieter Claesz Niclaes als man en voogd van Neel Jans ontvangt in het bijwezen
van de voogd Hillebrant Pietersz haar goederen.

Staat van de goederen toekomende Hillegont Cornelisdr, de dochter van Cornelis Ariaensz en
Griet Claesdr van Volendam, beiden za:g:.
15-06-1627 De oom Cornelis Ariaensz van Volendam en de bestemoeder Griet Gerbrants
van de Sed als voogden laten de goederen registreren, waaronder land te
Volendam gemeen met Brant Claesz en Pieter Ariaensz, omen van het kind.
03-08-1638 Hillegont Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Simonsz van Catwoude,
ontvangt ter presentie van haar oom Cornelis Ariaensz en bestemoeder Griet
Gerbrants als gewezen voogden haar goederen.

ORA 3983 1621 - 1632

26

Bewijs van 's moeders erfenis van Cent Magnusz, nagelaten weeskind van Anna Willemsdr,
daar vader af is Magnus Vincentsz.
10-08-1627 Magnus Centsz heeft zijn kind ter presentie van de bestevader Willem Pouwelsz
Schoon zijn moeders erfenis bewezen.
11-05-1634 Magnus Centsz laat ter presentie van de voogden Pieter Claesz Keetman en
Claes Jansz Janknecht de goederen registreren het kind aangekomen van zijn
overleden bestevader en bestemoeder, waaronder de helft van een stuk land
gemeen met Niesgen Schoons.
10-12-1641 Magnus Vincentsz ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Pieter Claesz
Keetman de goederen van zijn overleden zoon Cent Magnusz.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Jan Wijbrantsz, genaamd Trijn Jans,
Griet Jans en Welmoet Jans, geprocreëerd bij zaliger Aecht Simons van Aeckswijck.
17-08-1627 Jan Wijbrantsz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogd Jacob Jacobsz
Ruijter hun moeders erfenis bewezen.
ongedateerd Jacob Wijbrantsz als naaste vriend van de kinderen laat f 100.- registreren de
kinderen aangekomen door de dood van hun vader Jan Wijbrantsz, van een huis
op de Lingerzijde.
25-03-1653 Trijn Jans, weduwe van Claes Dircksz wonende tot Middelie, geassisteerd met
Jacob Claesz, zoon van de voors: Claes Dircksz als haar gekoren voogd, voor
haarzelf en de rato caverende voor de erfgenamen van haar zusters Griet Jans en
Welmoet zaligers, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen toekomende de drie kinderen van Claes Willemsz Sloot en Griet Claes,
beiden zaliger, met namen Willem Claesz Sloot, Claes Jansz(!) en Jaep Claesz.
24-08-1627 De voogden Jan Willemsz Sloot en Jan Claesz Doets laten de goederen
registreren, waaronder lijfrentebrieven ten lijve van Jaep Claesz, Claes Jansz en
Willem Claesz en land gemeen met de bestemoeder.
31-08-1627 Jan Claesz Doets met zijn huisvrouw Trijn Nannings, Jan Willemsz Sloot met
zijn huisvrouw Trijn Thijs en Claes Willemsz Sloot met zijn huisvrouw Wem
Jansdr zullen de drie nagelaten kinderen van Claes Willemsz Sloot en Griet
Claes alimenteren.
02-10-1629 Jan Claesz Doets en Jan Willemsz Sloot laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Diewer
Pietersdr.
10-03-1637 Willem Claesz, mondig, ontvangt ter presentie van de gewezen voogden Jan
Willemsz Sloot en Claes Claesz van Benten zijn goederen.
02-09-1642 Jan Willems Sloot laat f 432.13.8 registreren, Jacob Claesz aangeërfd van zijn
broeder Claes Claesz Sloot.
09-02-1649 Jacob Claesz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogd Jan
Willemsz Sloot zijn goederen.

Bewijs van goederen toebehorende Lijsbet Dircksdr en Claes Dircksz, kinderen van Dirck
Claesz Bosschieter en Nel Jacobsdr.
05-09-1627 Heijn Jansz Janknecht en Pieter Claesz Bosschieter als executeuren van het
testament van wijlen Trijn Pietersdr laten de goederen registreren die de kinderen
hebben geërfd van hun bestemoeder Trijn Pieters.
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Jacob Thijsz als man en voogd van Trijn Dircks, Griet Dircks en Trijn Pieters,
weduwe van Claes Dircksz, moeder, en Pieter Sijmonsz Seilemaker en de voors:
Pieter Thijsz als voogden van Jacob Claesz, nagelaten zoon van de voors: Claes
Dircksz, ontvangen, aangezien de voorn: Nel Jacobs is overleden, de goederen.

Bewijs van 's bestemoeders erfenis van Welmoet en Lijsbet Cornelisdr, mitsgaders Lenart,
Evert en Ariaen Jacobsz en Marijtgen Jacobsdr, nagelaten kinderen van respectievelijk
Cornelis Wormersz en Jacob Lenartsz, geprocreëerd bij Geert Evertsdr, dezelve kinderen
aanbestorven door de dood van hun bestemoeder Trijn Pietersdr.
07-09-1627 Geert Everts met Claes Jansz Boesses en Gerrit Cornelisz laten de goederen
registreren.
09-09-1636 Geert Evertsdr, tegenwoordig huisvrouw van Gerrit Harmensz, heeft haar drie
kinderen Lenart en Evert Jacobsz en Marijtgen Jacobsdr, geteeld bij Jacob
Lenartsz, ter presentie van de voogden Claes Jansz Boesses en Simon Cornelisz
hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Heijn Claesz, zoon van Claes Heijnsz, geprocreëerd bij
Claesgen Claesdr.
20-10-1627 Claes Heijnsz heeft zijn kind ter presentie van Jacob Cornelisz Wappers en Geert
Cornelisdr, oudoom en bestemoeder, zijn moeders erfenis bewezen.
05-02-1641 De vader en de bestemoeder Geert Cornelis zijn overleden; voogden zijn Pieter
Dircksz en Cornelis Jacobsz Wappers.
02-01-1646 Heijn Claesz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Pieter
Dircksz Tobben en Cornelis Jacobsz Wappers de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltgen IJsbrants, de dochter van IJsbrant Cornelisz
warmebacker, geprocreëerd bij Trijn Wesselsdr.
20-10-1627 IJsbrant Cornelisz heeft zijn kind ter presentie van haar oom Jan Wesselsz haar
moeders erfenis bewezen.

Bewijs van Pieter en Simon Ariaensz van hun moeders erfenis gedaan bij Ariaen Pietersz
besemaecker als vader van de kinderen.
02-11-1627 Ariaen Pietersz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Thijs
Evertsz en Marten Jansz Caertscrijver en de moeije Trijn Simonsdr de erfenis
van hun moeder Neeltgen Simons bewezen.
23-11-1632 De voogden Thijs Evertsz en Jan Simonsz panneboeter laten vaders erfenis
registreren.
10-12-1647 De voogden Thijs Evertsz en Jan Sijmonsz Ments hebben de goederen gedeeld.
10-12-1647 Pieter Arijaensz, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn voogden Thijs
Evertsz en Jan Sijmonsz Ments zijn goederen.
17-05-1650 Sijmon Arijaensz, oud omtrent 25 jaren, ontvangt met consent van zijn voogden
Thijs Evertsz en Jan Sijmonsz Ments zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen van Aecht Dircksdr van Warder met namen
Trijn Jansdr en Geert Jansdr, daar vader af was Jan Hendricksz.
16-11-1627 Aecht Dircks, geassisteerd met haar broeder Claes Dircksz en Jan Claesz, haar
voogden in deze, heeft met hun consent haar kinderen ter presentie van de
voogden Cornelis Hendricksz en Jan Cornelisz hun vaders erfenis bewezen.
18-11-1636 Cornelis Jansz als man en voogd van Trijn Jans en Pieter Pietersz als man en
voogd van Geert Jansdr ontvangen ter presentie van de gewezen voogden
Conelis Hendricksz en Jan Cornelisz de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf minderjarige kinderen van Trijn Pieters van Quadijck,
met namen Simon Jansz, Pieter Jansz, Griet Jansdr, Jan Jansz en Claes Jansz, daar vader af
was Jan Jansz Hoeck za.g.
23-11-1627 Trijn Pieters heeft haar kinderen ter presentie van Claes Jansz Heijnes, oom en
voogd, hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltgen Andriesdr, de dochter van Andries Jacobsz
ijsersmit, geprocreëerd bij zaliger Trijn Dircksdr.
23-11-1627 Andries Jacobsz heeft zijn dochter ter presentie van de voogden Nanning
Hillebrantsz en Claes Reijnersz haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van capiteijn IJf Brants, geprocreëerd
bij Aecht Cornelisdr, zijnde genaamd Cornelis Jansz en Melis Jansdr.
25-01-1628 Aecht Cornelisdr heeft haar twee kinderen ter presentie van de voogden Allert
Bartsz en Claes Jacobsz van Broeck hun vaders erfenis bewezen.
08-02-1628 Aecht Cornelisdr, geassisteerd met Pieter Jacobsz Grebbers ter eenre en Claes
Jacobsz van Broeck en Allert Barts als voogden ter andere zijde zijn een
wijziging van het bewijs overeen gekomen.
27-12-1638 Cornelis Jansz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn moeder Aecht Cornelisdr
en zijn gewezen voogd Claes Jacobsz van Broeck zijn goederen.
19-08-1642 Cornelis Jacobsz als man en voogd van Melis Jansdr, ontvangt ter presentie van
haar moeder Aecht Cornelisdr en de voogd Claes Jacobsz van Broeck haar
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de kinderen van Pieter Cornelisz Seuws van Quadijck,
geprocreëerd bij wijlen Trijn Cornelisdr, zijnde de kinderen genaamd Cornelis Pietersz en
Aecht Pietersdr.
15-02-1628 Pieter Cornelisz Seuws van Quadijck heeft zijn twee kinderen ter presentie van
Jacob Jansz schoolmeester en Cornelis Claesz Ceulles hun moeders erfenis
bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van IJsbrant Simonsz,
geprocreëerd bij Geert Claesdr, zijnde de kinderen genaamd Cornelis IJsbrantsz en Trijn en
Meuw IJsbrantsdr.
22-02-1628 Geert Claesdr heeft haar twee kinderen Cornelis en Trijn hun vaders erfenis
bewezen, evenals haar dochter Meuw, ter presentie van hun oom Pieter Simonsz.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Martsz, nagelaten zoon van wijlen Marten Jansz Baen,
geprocreëerd bij Anna Dircksdr.
29-02-1628 Anna Dircksdr heeft haar zoon ter presentie van de geordonneerde voogden
Heijn Jansz Baen en Pieter Pietersz de Jonge zijn vaders erfenis bewezen,
waaronder de legitieme portie volgens testament van het kinds bestevader Oom
Jan Pietersz.
17-06-1631 Pieter Pietersz de Jonge heeft als voogd van Dirk Martsz naast Jacob Huigs S...
goederen ter weeskamer gebracht die Dirck Martsz zuiver en na aftrek van de
onkosten van de processen toekomen van zijn erfportie van zijn bestemoeder
volgens het verbaal van de commissarissen van de hoge raad.
01-04-1651 Dirck Martsz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Jansz
Oosterbaen en Jan Mathijsz Baen zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf nagelaten kinderen van Claes Jacobsz Goethart,
geprocreëerd bij Trijn Dircksdr van Aeckswijck, genaamd Claes, Jacob, Cornelis, Simon en
Jacob.
07-03-1628 Trijn Dircksdr heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.

(geen titel)
21-03-1628

Wem Pietersdr, weduwe wijlen Jan Jansz t Engelant vertoont het testament
door haar man 22-10-1627 gemaakt, waarin haar man haar ontlast heeft van het
ter weeskamer doen van het bewijs van vaders erfenis van hun kinderen. Actum
ter presentie van Marten Bouwens als haar gekoren voogd en Claes Jansz
Janknecht en Jan Jansz Pieter t Engelant als naaste vrunden van de kinderen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de nagelaten twee kinderen van Lijsbet Claes, zijnde
genaamd Cornelis Isacksz en Griet Isacksdr, daar vader af is Isack Simonsz.
21-03-1628 Isack Simonsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogd Pieter Jacobsz
Backer van Quadijck als hun moeders erfenis bewezen het derde part van een
stuk land in Middelie.

Bewijs van 's vaders erfenis van de zes kinderen van Trijn Jacobsdr, met namen Outger
Jansz, Dirck Jansz, Pieter Jansz, Griet Jansdr, Jaep Jansz en Jongriet Jansdr, daar vader
af was Jan Outgersz za:g:.
30-05-1628 Trijn Jacobsdr heeft haar kinderen ter presentie van hun oom Jaep Outgersz als
hun vaders erfenis bewezen een stuk land achter Aeckswijck.

Staat van de goederen toekomende Jannetgen Jansdr, de dochter van zaliger Jan Jansz, daar
moeder af is Griet Claesdr.
30-05-1628 Bouwen Jacobsz, de tegenwoordige man van Griet Claesdr en de voogd Cornelis
Jansz zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.
01-02-1650 Jan Claesz als man en voogd van Jannetgen Jans ontvangt met consent van haar
moeder Griet Claes haar goederen.
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Staat van de goederen toekomende Immetgen Gerritsdr, de dochter van wijlen Gerrit
Willemsz en Jannetgen Jacobsdr.
08-08-1628 De voogden Jacob Gertsz en Dirck Cornelisz Dirckjan laten de goederen
registreren.
25-02-1659 Pieter Jacobsz, mede erfgenaam van Immetje Gerrits en Dirck Cornelisz
Dirckjan, oud schepen, beiden voor en vanwege de verdere erfgenamen,
ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltgen Harmensdr, de dochter van Harmen Wesselsz
Pelser, geprocreëerd bij Trijntgen Egbertsdr za:g:.
29-08-1628 Harmen Wesselsz heeft zijn dochter ter presentie van de voogd Heijn Dircksz
Heijnoom haar moeders erfenis bewezen en laat ook geld registreren het kind
aanbestorven van haar oom Volckert Egbertsz.

Staat van de goederen van Trijn Cousijnsdr, haar aangekomen van haar overleden vader en
moeder Cousijn Reijersz en Trijn Dircksdr.
12-09-1628 De voogden Willem Pouwelsz Schoon en Pieter Thijsz Cruijf laten de goederen
registreren ter presentie van Claes Cornelisz als zusterling en Griet Dircks
moeije en Trijn Cousijns zelf.
23-09-1631 Claes Baertsz en Claes Cornelisz als voogden van Trijn Reijersdr, erfgename van
Trijn Cousijnsdr (meer staat er niet).

Bewijs van 's moeders erfenis van Luw Jacobsdr, de dochter van Jacob Heijnsz
schoenmaecker, daar moeder af was Lu Jacobsdr.
21-11-1628 Jacob Heijnsz heeft zijn dochter ter presentie van de voogden Simon Claesz
Huijgh en Pauwels Jacobsz Groot haar moeders erfenis bewezen.
20-12-1633 Trijn Jacobszdr heeft haar broeders dochter Luw Jacobs aangenomen te
alimenteren. Actum ter presentie van de voogden Simon Claesz Huijghens en
Claes Thaemsz.

Staat van de goederen toekomende Louris Claesz en IJeffgen Claesdr, nagelaten
weeskinderen van wijlen Claes Allertsz, geprocreëerd bij Gerberich Lourisdr.
21-11-1628 De goederen worden geregistreerd ter presentie van de voogden Simon Laurisz,
Simon Pietersz IJserman en Jacob Jacobsz Brasker.
06-08-1630 Jan Jacobsz als getrouwd hebbende IJeffgen Claes heeft haar goederen
ontvangen. Actum ter presentie van de voogden Simon Pietersz IJserman en
Jacob Jacobsz Brasker.
30-09-1632 Jan Jacobsz als man en voogd van IJefgen Claes ontvangt ter presentie van de
gewezen voogd Jacob Jacobsz Brasker als erfgenaam de goederen van Lourens
Claesz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jansz, oud 13 jaren, nagelaten zoon van zaliger Jan
Cornelisz Stijns, daar moeder af is Welmoet Jacobsdr van Middelie.
28-11-1628 Welmoet Jacobsdr heeft haar zoon ter presentie van de voogden Jan Cornelisz
Stijns en Simon Dircksz Jansz zijn vaders erfenis bewezen.
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Welmoet Jacobsdr, geassisteerd met haar man Dirck Jansz uit de Rijp en de
voogden Simon Dircksz Jansz en Jan Cornelisz Stijns zijn door tussenspreken
van de weesmeesters een wijziging in het bewijs overeen gekomen.
Cornelis Jansz, nu tot het schepenmeesterschap van de Rijp gepromoveerd en
dus van genoegzame ouderdom, ontvangt ter presentie van Jacob Hendricksz Pos
zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Pieter Jansz, genaamd Jan Pietersz en
Griet Pietersdr, geprocreëerd bij Geert Jans za:g:.
12-12-1628 Pieter Jansz heeft zijn kinderen ter presentie van Jasper Jansz, oom en voogd,
hun moeders erfenis bewezen, waaronder land in Middelie.
22-01-1641 Jan Pietersz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Pieter
Jansz Houtlosser en Jasper Jansz Laen zijn goederen.

Bewijs van 's bestemoeders en moeders erfenis van Hendrick Claesz, nagelaten weeskind van
Anna Hendricksdr, daar vader af is Claes Simonsz.
23-01-1629 Pieter Heertsz vanwege Claes Simonsz ter eenre en de voogden Cornelis
Hendricksz chirurgijn en Magnus Vincentsz ter andere zijde zijn geaccordeert
over het erfdeel van het kind in moeders en bestemoeders erfenis.
10-04-1629 Claes Sijmonsz zal zijn zoon alimenteren. Actum ter presentie van de voogden
Cornelis Hendricksz chirurgijn en Magnus Centensz.
04-12-1640 De voogden Jacob Pietersz Lanst, officier en Magnus Vincenten laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door de dood van zijn oom mr
Cornelis Jacobsz Clement.
07-03-1645 Hendrick Claesz, mondig, ontvangt ter presentie van de voogd Magnus
Vincentsz een gedeelte van zijn goederen.
02-04-1647 Hendrick Claesz, nu getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogd Magnus
Vincenten, schepen, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jansz, Aris Jansz en Lijsbet Jansdr, kinderen van
Jan Simonsz van Middelie, geprocreëerd bij Geert Cornelis zaliger.
13-02-1629 Jan Simonsz heeft zijn drie kinderen ter presentie van Jan Cornelisz, oom en
voogd, hun moeders erfenis bewezen, waaronder een vierde part van een huis in
Middelie, gekomen van vaders vader.

Staat en bewijs van van de goederen toebehorende Jan Cornelisz en Aecht Cornelisdr,
nagelaten kinderen van Cornelis Jansz en Anna Claesdr.
13-03-1629 De voogden Claes Pietersz Claesvaer, bestevader en Jasper Jansz laten de
goederen registreren. Claes Pietersz zal Aecht Cornelisdr alimenteren en Jasper
Jansz met Jan Jansz Withoet Jan Cornelisz.
14-01-1642 Aecht Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Jacobsz, ontvangt ter presentie
van haar gewezen voogden Pieter Claesz Bosschieter, president schepen en
Jasper Jansz Laen, burger dezer stede, haar goederen.
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Staat en bewijs van 's moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Jannetgen Pieters, daar
vader af is Marten Jansz Caertscrijver, mitsgaders van het erfdeel van Jan Jansz van zijn
moeders erfenis, zijnde de kinderen van Marten Jansz geprocreëerd bij de voors: Jannetgen
genaamd Jan en Pieter Martsz, en Neeltgen, Aeltgen en Marijtgen Martensdr.
20-03-1629 De voogden Cornelis Jacobsz P... en Cornelis Pietersz Wit van de kinderen van
Jannetgen Pieters geteeld bij Marten Jansz en de voorn: Jan Jansz, daar vader af
is geweest Jan Dircksz ter eenre, en de voorn: Marten Jansz ter andere zijde zijn
geaccordeerd over moeders erfenis.
10-09-1652 Pieter Martsz, mondig, ontvangt zijn goederen.
17-09-1652 Maritje Martens, geassisteerd met haar man Heijn Claesz, ontvangt haar
goederen. Actum in kennisse van Pieter Cornelisz Wits.
31-12-1652 Aeltje Martens, geassisteerd met haar man Jan Martsz, ontvangt haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Jacobsz Veerman,
geprocreëerd bij Trijn Martensdr.
20-03-1629 Trijn Martendr heeft haar zoon ter presentie van de voogd Simon Pietersz
Veerman zijn vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Eeffgen Jans, de dochter van Jan Harmensz backer,
geprocreëerd bij Neeltgen Pietersdr.
20-03-1629 Jan Harmensz heeft zijn dochter ter presentie de voogden Jan Hendricksz de Wit
en Harmen Hilkesz haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Sijvertsz Janknecht, Jan Sijvertsz en Garbrant
Sijvertsz, kinderen van Sijvert Jansz, geprocreëerd bij Nel Jans.
20-03-1629 Sijvert Jansz heeft zijn drie kinderen ter presentie van Heijn Jansz Janknecht en
Frederick Jansz als omen en voogden hun moeders erfenis bewezen.

Staat en bewijs van de goederen van Niesgen Jans, nagelaten dochter van Jan Hillebrantsz en
Trijn Huijbertsdr, haar aangekomen door de dood van haar vader en moeder.
27-03-1629 De voogden P... Jacobsz en Nanning Hillebrantsz laten de goederen registreren.
09-06-1643 Niesje Jans, geassisteerd met haar man Hendrick Volckertsz van Hoorn, ontvangt
in het bijwezen van Nanningh Hillebrantsz en Cornelis Claesz Geus haar
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Heijnsz, zoon van Heijn Jacobsz Jaefsvaert,
geprocreëerd bij zaliger Anna Pietersdr.
22-05-1629 Heijn Jacobsz Jaefsvaert heeft zijn zoon ter presentie van Oom Dirck Outgersz,
oudoom en Cornelis Claesz, oom, zijn moeders erfenis bewezen, waaronder land
in Quadijck.

ORA 3983 1621 - 1632

33

Staat van de goederen toebehorende Claes Jansz, zoon van Jan Claesz zaliger van Purmerend,
daar moeder af is Griet Remmets van Edam.
22-05-1629 De voogd Jan Cornelisz Hoen laat ter presentie van de bestemoeder Marij
Jacobsdr f 154.4.6 registreren, gekomen van vaders erfenis.
03-11-1654 Claes Jansz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd burgemeester Claes
Jansz Thoen zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jacobsz, innocente zoon van Jacob Dircksz Klomp van
Middelie, geprocreëerd bij Trijn Lambertsdr zaliger.
22-05-1629 Jacob Dircksz Klomp heeft zijn zoon ter presentie van de voogden Meijnart
Jansz en Claes Theunisz zijn moeders erfenis bewezen. Een losrentebrief en land
was al aan hem besproken volgens testament van Jacob Dirksz en zijn overleden
huisvrouw, gepasseerd voor notaris Reijner Heijnsz Loen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Jacobsdr, de dochter van Jacob Jansz van
Aeckswijck, geprocreëerd bij zaliger Griet Cornelisdr.
29-07-1629 Jacob Jansz heeft zijn dochter ter presentie van de voogden Reijer Cornelisz en
Claes Cornelisz Hartog haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het kind genaamd Marten Jansz, nagelaten bij Jan Martsz
Boon zaliger, daar moeder af is Lijsbet Martensdr.
25-09-1629 Lijsbet Martensdr heeft haar kind ter presentie van de oom Ariaen Martsz zijn
vaders erfenis bewezen, waaronder de helft van een barch staande buiten de
keetpoort, waarvan de helft aan Ariaen Martsz toebehoort.

Bewijs van 's vaders erfenis van de zes kinderen van wijlen Aernout Jansz, daar moeder af is
Aellet Jacobsdr van Middelie, genaamd Jan, Griet, Trijn, Pieter, Annetgen en Jan.
18-12-1629 Aelet Jacobsdr heeft haar zes kinderen ter presentie van de voogden Pieter
Jacobsz en Mieus Pietersz hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Gerrit Semsz, zoon van zaliger Sem Claesz.
08-01-1630 De voogden Dirck Cornelisz Metselaer en Dirck Fransz Pont laten ter presentie
van Claes Semsz o.a. f 200.- registreren, onder zijn broeder Claes Semsz voorn:
berustende.
28-08-1635 Gerrit Semsz, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogd Dirck
Fransz Pont en zijn broeder Claes Semsz zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Cornelis Jansz, zoon van Jan Cornelisz en Marij Jansdr
van Middelie, beiden za:g:.
08-01-1630 De voogden Jacob Dircksz Clomp en Wijpt Cornelisz laten de goederen
registreren.
17-02-1643 Cornelis Jansz, getrouwdt, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden
Pieter Jansz en Claes Theunisz Houtlosser zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Cornelis Jansz Lieff van Quadijck,
genaamd Jan Cornelisz en Simon Cornelisz (bijgeschreven dood), geprocreëerd bij zaliger
Griet Claesdr van Edam.
22-01-1630 Cornelis Jansz Lieff heeft zijn twee kinderen ter presentie van de bestemoeder
Aecht Pietersdr en de oom van moeders zijde Pieter Claesz hun moeders erfenis
bewezen.
08-06-1649 Jan Claesz Sijmvaers als voogd van Jan Cornelisz Liefs van Quadijck laat de
goederen registreren die hem zo van vaders als moeders erfenisse als anders zijn
aanbestorven
21-12-1655 Jan Cornelisz, getrouwd en mondig, ontvangt ter presentie van de gewezen
voogd Jan Claesz Sijmvaers zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jacob Arisz, zoon van wijlen Aris Jacobsz, daar moeder
af is Welmoet Simonsdr.
22-01-1630 Welmoet Simonsdr heeft haar zoon ter presentie van Volckert Jacobsz, oom van
vaders zijde en Jan Harmensz Veen zijn vaders erfenis bewezen en laat de
goederen registreren het kind aanbestorven van zijn moeije Welmoet Jacobs alias
Welmoet Dircksdr.
04-09-1646 Wellemoet Sijmons, geassisteerd met haar man Pieter Cornelisz Camerlingh,
ontvangt als moeder en erfgenaam ab intestato ter presentie van de gewezen
voogd Jan Harmensz Bost de goederen van haar overleden zoon Jacob Arisz.

Het artikel van de kinderen van Jan Claesz en Trijn Claes, beiden za:g:, met namen Claes
Jansz en Simon Jansz.
22-01-1630 Claes Jansz, bestevader van vaders zijde, Aecht Pieters, bestemoeder en Pieter
Claesz, oom van 's moeders zijde zijn overeengekomen dat Aecht Pieters de
kinderen zal onderhouden. Bij overlijden van de kinderen erft Aecht Pietersdr of
anders haar vijf kinderen Jan Claesz, Welmoet Claes, Marij Claesdr, Pieter
Claesz en Jan Claesz anders Jan Jansz, met uitsluiting van alle anderen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Claesdr, nagelaten weeskind van Geert Dircksdr,
daar vader af is Claes Jansz Huich.
05-02-1630 Claes Jansz Huich heeft zijn kind als uitkoop ter presentie van de omen en
voogden Willem Pouwelsz Schoon en Pouwels Dircksz haar moeders erfenis
bewezen.
06-08-1630 Claes Jansz Huijgh ontvang als erfgenaam van zijn dochter Trijn Claesdr ter
presentie van de voogd Willem Pouwelsz Schoon de goederen.

Bewijs van de goederen competerende Griet Jacobsdr en Claes Jacobsz, nagelaten kinderen
van Jacob Claesz Quart, geprocreëerd bij Trijn Cornelis anders Trijn Reerts, voor hun
vaders erfenis.
26-03-1630 Trijn Reerts voorn:, geassisteerd met Jan Willemsz Eubels als haar gekoren
voogd in deze, laat ter presentie van Lijsbet Outgers als bestemoeder en Jan
Outgersz, voogden, de uitkoop van vaders erfenis registreren.
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Trijn Reerts en Jan Outgersz laten ter presentie van Trijn Claesdr, moeije en
Dirck Heijnsz, oudoom, de goederen registreren de kinderen aanbestorven door
het overlijden van hun bestemoeder Lijsbet Outgers en oom Outger Claesz.
Griet Jacobs, geassisteerd met haar man Cornelis Claesz Molenaer, ontvangt ter
presentie van haar moeder Trijn Cornelis en haar gewezen voogd Jan Willemsz
Eubels haar goederen.
Claes Jacobsz, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn moeder Trijn Reerts
zijn goederen.

Bewijs van de goederen competerende Cornelis Pietersz, nagelaten weeskind van Pieter
Cornelisz, geprocreëerd bij Trijn Jans, voor bestemoeders en vaders erfenis.
26-03-1630 Trijn Jans heeft met consent van haar tegenwoordige man Cornelis Simonsz haar
kind ter presentie van de voogden Simon Jacobsz en Jan Pietersz zijn
bestemoeders en vaders erfenis bewezen, waaronder land in Middelie.

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltgen Outgersdr, nagelaten weeskind van Outger
Theunisz, geprocreëerd bij Trijn Dircksdr.
30-04-1630 Trijn Dircksdr heeft haar kind als uitkoop ter presentie van de voogden Willem
Pouwelsz Schoon en Aris Jansz haar vaders erfenis bewezen.
30-09-1653 Neeltje Outgers, mondig, ontvangt haar goederen. Actum na visie van een brief
van Sijbrand Schol, die voor zijn presentie als voogd wordt gehouden.

Staat van de goederen toebehorende Dieuw Reijnersdr, nagelaten dochter van Reijner
Willemsz en Sijtgen Ariaensdr.
02-08-1630 De voogden Willem Pouwelsz Schoon en Dirck Fransz Pont laten ter presentie
van Dieuw Reijners voorn: de goederen registreren, waaronder een derde part in
een stuk land gemeen met Anna Jans en anderen en een klein gedeelte van een
stuk land gemeen met Jan Floris erfgenamen cum socijs.
23-09-1640 Dieuwer Reijnertsz ontvangt met consent van haar tegenwoordige man
Louwerus Jansz van Haerlem ter presentie van de gewezen voogden Michiel
Adolphsz en Simon Fransz Pont haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Gerrit Pietersz Schoenmaker,
genaamd Immetgen Gerritsdr en Neeltgen Gerritsdr, geprocreëerd bij zaliger Aeff Thijsdr.
06-08-1630 Gerrit Pietersz heeft zijn twee kinderen ter presentie van hun oom en voogd
Pieter Thijsz Cruijff hun moeders erfenis bewezen.
08-11-1639 De voogd Jan Willemsz Sloot laat ter presentie van de vader Gerrit Pietersz geld
registreren, de kinderen aanbestorven door de dood van hun oom Timan Thijsz
Cruijff en hun oude moeije Lijsbet Pietersz Cruijfs.
02-09-1642 De voogd Jan Willemsz Sloot laat twee losrentebrieven registreren, aangekocht
uit de opbrengst van de goederen de kinderen aanbestorven door de dood van
hun vader.
19-11-1647 Neeltje Gerrits, geassisteerd met haar man Jan Claesz Monckedam, ontvangt
haar goederen.
07-01-1653 Immetje Gerrits, meerderjarig, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Jan
Willemsz Sloot haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de vijf kinderen van zaliger Trijn Jansdr, te weten twee
voorkinderen genaamd Pieter IJsbrantsz en Griet IJsbrantsdr, en drie jonge kinderen
genaamd Marij Simonsdr, Jan Simonsz en Claes Simonsz, daar vader af is Simon Jansz.
03-09-1630 Simons Jansz heeft de kinderen ter presentie van Aris Jansz, oom en voogd van
de voor- en nakinderen en Claes Jansz Wit, voogd van de jonge kinderen, hun
moeders erfenis bewezen. Aan Pieter IJsbrantsz en Griet IJsbrants o.a. een huis
in Middelie, zijnde de herberg. Aan zijn andere drie kinderen ieder f 250.- met
als hypotheek zijn huis in de Kerkstraat.
14-10-1632 Vanwege Pieter Willemsz biersteecker tot Purmerend is ter weeskamer aan Claes
Jansz Wit als voogd van Pieter IJsbrantsz en Griet IJsbrantsdr geld gebracht.
30-09-1636 Pieter IJsbrantsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de voogden mr. Claes
Jansz de Wit en Jan Pietersz Goudebloem zijn goederen.
16-12-1642 Claes Jansz Wit, oud schepen en Jan Pietersz Goudebloem, voogden van de drie
jonge kinderen, laten f 340.2.12 registreren, vanwege de insolventheid van
Simon Jansz in plaats van de f 750.- door hem bewezen, uit het huis
geprocedeerd.
03-08-1643 Jacob Gerritsz van Amsterdam, getrouwd gehad hebbende Griet Isbrants, heeft
de goederen van zijn huisvrouw ontvangen. Actum ter presentie van de gewezen
voogd Jan Pietersz Goudebloem en Pieter Isbrantsz.
12-05-1647 Marij Simons, mondig, ontvangt met consent van de gewezen voogden Jan
Pietersz Goudebloem en Claes Jansz Wit haar goederen.
24-12-1647 Jan Simonsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogd Jan
Pietersz Goudebloem zijn goederen.

Het artikel of bewijs van Jacob Roeleffsz, nagelaten weeskind van Roeleff Cornelisz,
geprocreëerd bij Trijn Dircksdr.
10-09-1630 Trijn Dircksdr heeft haar weeskind ter presentie van de voogden Claes Dircksz
en Jan Hendricksz zijn vaders erfenis bewezen.
26-08-1631 Nanning Hillebrantsz, toekomende man van Trijn Dircksdr ter eenre en Trijn
Dircksdr, geassisteerd met haar broeder Claes Dircksz ter andere zijde zijn
overeen gekomen dat de lijfrente zal oplopen ten profijte van het kind.
08-08-1651 Jacob Roelofsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn moeder Trijn Dircks
zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Wijbrant Minckesz, zoon van wijlen Mincke Saeckesz, daar
moeder af is Dirckje Dircksdr.
26-11-1630 Dirckje Dircks, geassisteerd met haar tegenwoordige man Lieuw Tjaerts, heeft
haar zoon ter presentie van Sijmont van Doijen van Franicker, wonende tot
Amsterdam, neef, zijn vaders erfenis bewezen.
22-06-1632 De voogden Pieter Thijsz Cruijff en Ariaen Hendrikcksz Graeff laten de
goederen registreren Wijbrant Minckesz aanbestorven door het overlijden van
zijn moeder Dirckgen Dircksdr.
29-05-1646 Wijbrant Minckesz, getrouwd, ontvangt op advies van zijn gewezen voogden
Rieuwert Tjaertsz en Jacob Jansz Pankraes zijn goederen.
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Simon Pietersz van Legedijser heeft, ter presentie van de voogd Jacob Jansz, zijn
vrouws broeder genaamd Jan Melisz, nagelaten weeskind van Melis Jansz van
Quadijck en Jannitgen Jansdr van Warder beiden za:g:, aangenomen te
onderhouden tot zijn 18 jaren toe.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Jacob Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Jacobsz
en Trijn Martensdr, beiden za:g:.
17-12-1630 De voogden Sijmon Martsz Sluijmer en Sijmon Pietersz laten de goederen
registreren.
30-09-1636 Simon Martsz Sluijmer en Jacob Pietersz Tinnegieter ontvangen als erfgenamen
van Jacob Jacobsz de goederen.

Bewijs van 's moeders en moeijes erfenis van de drie kinderen van Pieter Cornelisz Backer,
genaamd Cornelis Pietersz, IJsbrant Pietersz en Trijn Pietersdr, daar moeder af was
Niesgen IJsbrantsdr za:g:.
24-12-1630 Pieter Cornelisz Backer heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Jan
Jansz Withoet en Jan Jacobsz Bapes hun moeders erfenis en die van hun moeije
Griet IJsbrantsdr zaliger bewezen.
24-05-1639 Cornelis Pietersz, geassisteerd met Jan Hermansz Bost en Bartel Claes Del,
weesmeester, als voogden, ontvangt zijn goederen.
24-01-1640 De voogden Bartel Claesz Del, regerend weesmeester en Jan Hermansz Bost,
oud schepen, hebben land verkocht.
22-10-1641 Isbrant Pietersz en Trijn Pieters, beiden 25 jaar geworden, ontvangen ter
presentie van de gewezen voogd Jan Hermansz Bost en hun broeder Cornelis
Pietersz hun goederen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van de vier kinderen van Sijmon Pietersz Schuijt en
Trijn Pauwelsdr, beiden za:g:, genaamd Pieter Simonsz, Pauwels Simonsz, Aecht
Sijmonsdr en Jacob Simonsz.
24-12-1630 De voogden Lenart Pietersz Moens en Jan Pauwelsz laten de goederen
registreren. Pieter Simonsz is besteed tot zijn 18 jaren toe bij Jan Heijnsz
Schoenmaecker. De voors: Jan Pauwelsz zal Pauwels Simonsz alimenteren.
28-05-1647 Pieter Simonsz en Pauwels Simonsz Schuijt, getrouwd en mondig, ontvangen ter
presentie van Jonge Jan Mieusz en Pieter Lenartsz vanwege zijn vader Lenart
Pietersz Moens als gewezen voogden hun goederen.

Staat van de goederen toebehorende Cornelis Pietersz, nagelaten weeskind van Pieter
Cornelisz Chrijchsman en Geert Jans van Warder.
31-12-1630 De voogden Jan Cornelisz en Claes Hendricksz van Warder laten de goederen
registreren. Cornelis Dircksz zal het kind onderhouden. Actum ter presentie van
Jan Pietersz Broeck en Claes Reijersz zwager van het weeskind.
10-01-1645 Cornelis Pietersz, 26 jaar, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogd Claes
Reijersz zijn goederen.

ORA 3983 1621 - 1632

38

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Jacobsz, nagelaten zoon van wijlen Jacob Jacobsz Wits,
daar moeder af is Griet Dircksdr.
21-01-1631 Griet Dircksdr heeft haar zoon ter presentie van de voogden Claes Claesz van
Lichten en Cornelis Heijnsz zijn vaders erfenis bewezen. Ook wordt f 400.geregistreerd het kind aanbestorven door het overlijden van zijn zaliger oom
Pieter Jacobsz Wits.
24-01-1645 Jan Jacobsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn moeder Griet Dircks en
zijn voogd Claes Claesz van Lichten zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende de vier kinderen van Cornelis Dingnums en zijn
huisvrouw Neel Jan Strokers, wonende tot Quadijck, genaamd Griet Cornelisdr, Geert
Cornelisdr, Dingnum Cornelisz en Jan Cornelisz.
28-01-1631 De voogden Dingnum Claesz van Quadijck en Jan Jansz Withoet in het
oudemannenhuis laten ter presentie van de moeder Neel Jan Strokers de
goederen registreren die de kinderen aangekomen zijn volgens het testament van
Trijn Meinarts za: g: hun bestemoeder van moeders zijde, waaronder een huis in
Quadijck waar de ouders van de kinderen tegenwoordig in wonen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van zaliger Cornelis Jansz Stock, in zijn
leven waard tot Quadijck, genaamd Maritgen Cornelisdr, Jannetgen Cornelis en Cornelisgen
Cornelis, daar moeder af is Gelberich Jacobsdr.
28-01-1631 Gelberich Jacobsdr heeft met consent van haar tegenwoordige man Huijbert
Pietersz haar kinderen, volgens akkoord met de oom en zusterling van vaders
zijde gemaakt, hun vaders erfenis bewezen, ter presentie van de voogd Simon
Dircksz ... van Quadijck.
21-01-1642 Jan Claesz Hoogh van Wormer als man en voogd van Maritje Cornelis heeft haar
vaders erfenis en de goederen haar aangekomen door de dood van haar zuster
Jannetje Cornelis ontvangen. Actum ter presentie van Gerbrich Jacobs, moeder
van Maritje Cornelis.
30-06-1654 Cornelisgen Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz, ontvangt de
goederen van haar vaders erfenis en die haar aangeërfd zijn van haar zuster
Jannetje Cornelis.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen van Jan Jansz van Volendam, genaamd Jan
Jansz, Lijsbet Jansdr, Pieter Jansz en Anna Jansdr, daar moeder af was Marij Hendricks.
28-01-1631 Jan Jansz heeft zijn kinderen ter presentie van hun oom en voogd Jan Hendricksz
hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Lenart Jochemsz, genaamd Jochem
Lenartsz en Trijn Lenartsdr, daar moeder af was Geert Cornelisdr.
04-02-1631 Lenart Jochemsz heeft zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen. De
oudoom en naaste bloedvrund van moeders zijde Jan Pietersz Vlaming was niet
gecompareerd.
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Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Aecht Claesdr met namen Marij Jacobs,
IJtgen Jacobsdr en Jaepgen Jacobs, daar vader af was Jacob Cornelisz Huigh.
De inhoud van dit artikel is begrepen in een ander artikel, van moeders,
bestevaders en bestemoeders erfenis, aangetekend in het volgende boek op 0404-1634.
07-02-1631 Aecht Claesdr heeft haar drie kinderen ter presentie van haar broeder Pieter
Claesz en haar zuster Aeff Claesdr, die verklaarde dat haar man Simon Cornelisz
consenteerde, hun vaders erfenis bewezen.

Pieter Thijsz en Sijtgen Thijsdr, kinderen van Thijs Jacobsz van Broeck, geprocreëerd bij
Wem Gerritsdr.
11-02-1631 Pieter Thijsz en Sijtgen Thijsdr, nagelaten kinderen van Thijs Jacobsz van
Broeck en Wem Gerritsdr, mondig, ontvangen ter presentie van de gewezen
voogden Claes Jacobsz van Broeck, Willem Cornelisz Robacker en Pieter
Gerritsz Coperslager hun goederen.

Bewijs van 's vaders en bestevaders erfenis respective van Jacob Fopsz, zoon en Griet Claesdr
en Pieter Claesz, dochters kinderen van Brecht Jacobsdr, weduwe van Fop Jacobsz van
Quadijck, nu wonende binnen deze stad.
18-02-1631 Brecht Jacobsdr heeft haar zoon en twee dochters kinderen ter presentie van
Pieter Claesz, oudoom van Jacob Fopsz en Willem Jansz Backer, mede van de
naaste vrunden, hun erfenis bewezen.
25-05-1637 Jacob Claesz ijsercramer en Jan Pietersz Goudebloem als voogden van Pieter
Claesz, en Brecht Jacobsdr, bestemoeder en Willem Jansz Backer van de naaste
vrunden van hetzelve kind, verklaren dat de goederen van het kind meest
verteerd zijn. De voogden worden daarom geauthoriseerd om met de
bestemoeder Brecht Jacobs nader te accorderen over het onderhoud van het kind.

Staat van de goederen toebehorende Aecht Claesdr, de dochter van Claes Dircksz en Aellet
Fopsdr.
18-02-1631 Jan Dircksz en Pieter Pietersz Draecks laten de goederen registreren.
03-08-1632 De voogden Jan Dircksz en Pieter Pietersz Draecks laten de goederen registreren
het kind aangekomen van zijn overleden bestevader Fop Jansz.
08-09-1637 Cornelis Dircksz Pieteijs, als getrouwd hebbende Aecht Claes, ontvangt ter
presentie van de gewezen voogd Jan Dircksz de goederen van zijn vrouw.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Cornelis Dircksz van Warder, genaamd
Dirck Cornelisz, Jacob Cornelisz en Geert Cornelisdr, geprocreëerd bij zaliger Lijsbet
Pietersdr.
04-03-1631 Cornelis Dircksz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogd Gert Pietersz
van Warder hun moeders erfenis bewezen. De oudste zoon Dirck Cornelisz
ontvangt met consent van zijn voogd Gert Pietersz zijn goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Lijsbet Cornelisdr, nagelaten kind van Cornelis Jansz
Ruijter en Trijn Reijmsdr.
18-03-1631 De voogden Jan Cornelisz en Fredrick Jansz laten de goederen registreren.
16-11-1649 Lijsbet Cornelis, mondig, ontvangt in het bijwezen van haar moeije Niesje Reijns
haar goederen.

Bewijs van 's vaders en bestevaders erfenis van Claes Jansz Benten, nagelaten weeskind van
Jan Claesz Benten, geprocreëerd bij Welmoet Pietersdr.
15-04-1631 Welmoet Pietersdr en Claes Claesz van Benten en Cornelis Dircksz als oom en
voogd respective laten de goederen registreren die het weeskind aanbestorven
van zijn vader en die het kind aangedeeld zijn in de erfenis van zijn bestevader
Claes Pietersz van Benten, waaronder land in Middelie en de helft van een huis
in Middelie waarin Claes Pietersz Benten gestorven is. Een van de stukken land
heet Pieter van Bentens woud. Van de goederen competeert f 85.- aan de oom
Jacob Pietersz.
22-11-1661 Jan Claesz van Benten, mondig en getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn
voogden Sijmon Fransz Pont en Jan Meindertsz Benten zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Wijert Jansz, geprocreëerd bij
Griet Jansdr, zijnde de kinderen genaamd Thijs, Claes, Willem en Jan Wijertsz.
15-04-1631 Griet Jansdr heeft haar kinderen ter presentie van hun oom Jelle Jansz, wonende
tot Lutgebroek, hun vaders erfenis bewezen.
12-09-1635 Jan Wijertsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn moeder Griet Jans en
zijn gewezen voogden Pieter Gerritsz Coperslager en Jan Simonsz Mens zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Juriaensz, zoon van Juriaen Pietersz, geprocreëerd
bij Hilletgen Pietersdr zaliger.
17-06-1631 Juriaen Pietersz heeft zijn kind ter presentie van de voogd Andries Andriesz zijn
moeders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Baeff Claesdr, de dochter van Claes Jansz Boeffs en Lijst
Meinartszdr, beiden za:g:.
22-07-1631 De voogden Cornelis Pietersz Vinck en Jacob Pietersz Rieder laten de goederen
registreren gekomen van haar ouders erfenis en van haar bestevader Meijnart
Jacobsz Cod.

Bewijs van 's vaders erfenis van het kind van zaliger Jacob Gertsz, genaamd Marten Jacobsz,
daar moeder af is Wem Martensdr.
12-08-1631 Wem Martensdr, geassisteerd met haar zuster Marij Martens, heeft haar zoon ter
presentie van de voogden Willem Jansz Nelen en Pieter Claesz Keetman zijn
vaders erfenis bewezen.
15-05-1635 Het kinds helft in het huis is verkocht, f 200.- blijft onder de stiefvader Jacob
Jorisz.
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De moeder Wem Martens en de voogden Willem Jansz Nelen en Pieter Claesz
Keetman laten nog enige goederen registreren, gekomen van de erfenis van
zaliger Willem Claesz van Purmerend, zijn vaders zusterling, en anderen.
Marten Jacobsz, mondig, ontvangt in het bijwezen van de voogd Pieter Jacobsz
schepen zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind van Harmen Hilkesz, genaamd Jan Harmensz,
geprocreëerd bij zaliger Aeff Jansdr.
12-08-1631 Harmen Hilkesz heeft zijn zoon ter presentie van de voogd Albert Bartsz en de
oom Jan Willemsz Sloot zijn moeders erfenis bewezen.
06-01-1632 De verkoping van de geregistreerde inboedel heeft niet meer dan f 15.9.12
opgebracht. Actum ter presentie van de vader Harmen Hilkesz en de voogden
Albert Bartsz en Thijmen Thijsz Cruijff.
06-03-1640 De voogden Jan Willemsz Sloot en Pieter Jansz laten de goederen registreren het
kind aanbestorven door de dood van zijn oudoom Thiman Thijsz Cruijf.
29-11-1644 De voogd Jan Willemsz Sloot laat de goederen registreren Jan Harmensz
aanbestorven door de dood van Tete Isbrantsdr, waaronder een lijfrentebrief ten
lijve van de langstlevende van de voorn: Tete en Jan Harmensz, f 132.- in een
losrentebrief van f 500.- gekomen uit deszelfs overleden besje en onder de voogd
berustende, een zilveren lepel, onder het kinds moeije Suske Hilkes berustende.
19-05-1648 Mr. Valetijn Eggges zal het kind onderhouden.
03-09-1653 Mr. Valetijn Egges, als procuratie hebbende van de vader Harmen Hilkesz
geopasseerd 26-09-1653 voor notaris Jan Jacobsz Broeder, ontvangt de goederen
van de overleden Jan Harmensz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aeltgen Claesdr, de dochter van Griet IJsbrantsdr, daar
vader van was Claes Cornelisz van Warder za:g:.
02-12-1631 Griet IJsbrantsdr heeft haar dochter ter presentie van de voogd Dirck Arentsz
haar vaders erfenis bewezen, waaronder het huis in de Kerckstraet, waar zij
tegenwoordig in woont.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jacobsz, zoon van Jacob Jacobsz Jonge Ruijter van
Middelie, geprocreëerd bij zaliger Trijn Jansdr.
16-11-1631 Jacob Jacobsz Jonge Ruijter heeft zijn zoon ter presentie van de voogd Almer
Jansz van Warder zijn moeders erfenis bewezen, waaronder land in Warder,
gemeen met de erfgenamen van Aeff Jans.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Marcus Jansz, genaamd Neel
Marcusdr en Jan Marcusz Janbroer, geprocreëerd bij Geert Simonsdr za:g:.
13-01-1632 Marcus Jansz heeft zijn twee kinderen, ter presentie van Marten Simonsz Hannes
en Pieter Simonsz Mens als van de naaste vrunden van moeders zijde, hun
moeders erfenis bewezen.
31-07-1635 Marcus Jansz ter eenre en Pieter Simonsz Mens en Volckert Jacobsz als voogden
van Jan Marcusz Janbroer ter andere zijde, Neel Marcus overleden, hebben de
goederen van zijn moeders en zusters erfenis gescheiden. Ook wordt f 260.-
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geregistreerd Jan Marcusz aanbestorven door het overlijden van zijn
bestemoeder en peet Geertruijt.
Jan Marcusz Jan Broer, mondig, ontvangt ter presentie van zijn voogd Pieter
Sijmensz Ments zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vijf kinderen van Barent Jacobsz Ruijter van Middelie,
geprocreëerd bij Eeff Jans zaliger, zijnde de kinderen genaamd Jan, Aris, Jacob
(bijgeschreven dood), Jan en Trijn.
09-03-1632 Barent Jacobsz Ruijter heeft zijn kinderen ter presentie van de voogd Jan Jansz
van Middelie als uitkoop hun moeders erfenis bewezen.
29-12-1643 Jan Barentsz de Oude, mondig, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Jan
Jansz Wemkes zijn goederen.
29-12-1643 De voogd Jan Jansz Wemkes laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door de dood van hun moeije Aecht Ruijters.
26-01-1644 Aris Barentsz, mondig, en Willem Arisz als man en voogd van Trijn Barents,
ontvangen ter presentie van Jan Jansz Wemkes hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten weeskind van Pieter Bartsz, geprocreëerd bij
Neel Claes, zijnde genaamd Bart Pietersz.
09-03-1632 Neel Claesdr heeft haar weeskind ter presentie van de omen en voogden Albert
Bartsz en Jan Bartsz zijn vaders erfenis bewezen.
28-05-1647 Neel Claes ontvangt de goederen van haar overleden zoon Pieter Bartsz(!).

Bewijs van 's moeders erfenis van de ver kinderen van Pieter Thijsz Cruijff, geprocreëerd bij
Fije Cornelisdr zaliger, zijnde de kinderen genaamd Cornelis, Jan, Thijs en Immetgen.
16-03-1632 Pieter Thijsz Cruijff heeft zijn vier kinderen ter presentie van de voogden Heert
Tjeertsz en Thijmen Thijsz als uitkoop hun moeders erfenis bewezen.
15-02-1633 Cornelis Pietersz heeft zijn goederen ontvangen. Actum per presentie van de
gewezen voogden Heert Tjeertsz en Thijmen Thijsz Cruijff.
13-09-1639 De voogden Jan Cornelisz Olij en Jan Willemsz Sloot laten de goederen
registreren de drie kinderen aangekomen van hun broeder Cornelis Pietersz
zaliger en hun gewezen oudoom Thiman Thijsz. Ook wordt een legaat van hun
oude peet Lijsbet Pieters Cruijfs gergistreerd.
17-10-1650 Thijs Pietersz Cruijf, en op 01-11-1650 Jan en Immetje Pieters Cruijfs, mondig,
ontvangen met consent van de voogden Jan Cornelisz Olij en Jan Willemsz Sloot
hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de kinderen nagelaten door Hillebrant Claesz zaliger, daar
moeder af is Marij Heijns van Warder, zijnde de kinderen genaamd Claes, Jacob, Pieter en
Aecht.
16-03-1632 Marij Heijns heeft haar vier kinderen, ter presentie van de voogden Garbrant
Claesz van Warder en Jan Claesz Pater wonende binnen deze stede, als uitkoop
hun vaders erfenis bewezen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Trijn Jacobsdr, daar vader af is
IJsbrant Arisz, zijnde de kinderen genaamd Marij IJsbrants en Aris IJsbrantsz.
23-03-1632 IJsbrant Arisz van Warder heeft zijn twee kinderen ter presentie van Simon
Gerritsz en Dirck Jacobsz als omen en voogden hun moeders erfenis bewezen.
15-05-1640 De voogden Simon Gertsz van Warder en Dirck Arisz houtlosser, poorter dezer
stede, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van
Isbrant Arisz.
14-11-1645 Adriaen Jansz timmerman van Hoorn ontvangt in het bijwezen van de gewezen
voogden Simon Gertsz en Dirck Arisz de goederen van zijn vrouw Marij
Isbrants. De goederen van Aris Isbrantsz worden op heden in een nieuw artikel
gezet.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van Aecht Jacobs, daar vader af is Jacob
Jacobsz, zijnde het kind genaamd Jacob Jacobsz van Aeckswijck.
23-03-1632 Jacob Jacobsz heeft zijn kind ter presentie van de voogd Jacob Claesz
ijsercramer zijn moeders erfenis bewezen, waaronder een lijfrentebrief ten lijve
van het kind in dato 29-12-1621.
16-02-1638 Jacob Jacobsz de Jonge van Aeckswijck ontvangt ter presentie van de gewezen
voogd Jacob Claesz ijsercramer zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Remmitsz en Lijsbet Remmetsdr en van 's bestevaders
erfenis van Lijsbet Jans, nagelaten kinderen en kinds kind respectieve van Remmet Claesz,
geprocreëerd bij Luduw Lambertsdr van Quadijck.
23-03-1632 Luduw Lambertsdr heeft haar kinderen en kinds kind, ter presentie van Pieter
Claesz, oom en Jan Dignums, zusterling van de kinderen en van Claes Jansz
Rijckemans, oudoom van het kinds kind, hun vaders en bestevaders erfenis
bewezen.
01-04-1633 Claes Remmitsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn oom en gewezen
voogd Pieter Claesz zijn goederen.
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Bewijs van ’s vaders erfenis van de twee kinderen van Brecht Jacobs, genaamd Stijn Willems
en Simon Willemsz, geteeld bij zaliger Willem Simonsz Rengerts.
22-05-1632 Brecht Jacobs heeft haar twee kinderen in presentie van de voogden Heijn
Simonsz Rengerts en Willem Cornelisz Brouwer hun vaders erfenis bewezen,
waaronder land in Wormer en de helft van de gage van haar man, die nog van de
Oost Indische Compagnie ontvangen moet worden. De kinderen zullen de erfenis
van hun bestevader ontvangen na het overlijden van hun bestemoeder.

Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz, Claes Claesz, Marij Claesdr en Pieter
Claesz, kinderen van Claes Jansz Visser en Griet Pieters, beiden zaliger.
08-06-1632 De voogden Claes Jansz Wit en Jan Pietersz Boon laten de goederen van de
kinderen registreren.
16-02-1643 Marij Claesdr, geassisteerd met haar man Marten Jansz, ontvangt ter presentie
van de gewezen voogden Claes Jansz de Wit en Jan Claesz haar goederen.
17-03-1643 Claes Claesz, getrouwd, ontvangt ter presentie van Jan Claesz, zijn gewezen
voogd, zijn goederen.
09-05-1662 Marij Claesdr ontvangt de lijfrentebrieven.

Staat van de goederen toebehorende Aecht Thaemsdr, de dochter van Thaems Jansz Hoeck
en Aecht Claes Houttuijns, beiden sal:g:.
22-06-1632 De voogden Claes Claesz Houttuijn en Jacob Pietersz Trom, oud burgemeesters
dezer stede, laten de goederen van moeders en vaders erfenis registreren.
08-01-1647 Claes Jansz Doets als getrouwd hebbende gehad Aecht Taems ontvangt als vader
en voogd van zijn kinderen in het bijwezen van de gewezen voogd Claes Claesz
Houttuijn, oud burgemeester, de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Trijn Jansdr, met namen Sijmon
Thaemsz, Griet Thaemsdr en Jan Thaemsz, geteeld bij haar overleden man Thaems Jansz
Hoeck sal:g:.
22-06-1632 Trijn Jansdr, geassisteerd met Jacob Jacobsz Brasker, schepen dezer stede, als
haar voogd in deze, heeft haar drie kinderen in het bijwezen van de voogd Jacob
Pietersz Trom, oud burgemeester, hun vaders erfenis bewezen, waaronder land in
Warder, gemeen met Griet Jans Hoecks en land in de Middellangweeren,
gemeen met de erfgenamen van Geert Jaep Gertses.
14-12-1646 Deling van de goederen toebehorende Simon Taemsz, Griet Taems en Jan
Taemsz Hoeck. Simon Taemsz, getrouwd, en Griet Taems, mondig, ontvangen
in presentie van de gewezen voogden Jacob Brasker, oud burgemeester en
Willem Pietersz Apotheeker, de medevoogd burgemeester Trom absent, hun
goederen.
04-02-1648 Sijmen Taemsz en Griet Taems ontvangen ter presentie van de gewezen voogd
Willem Pietersz Apotheeker de goederen van hun overleden broeder Jan Taemsz.
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Staat van de goederen toebehorende Geert Jacobsdr en Welmoet Jacobs, kinderen van zaliger
Jacob Dircksz en Griet Pieters, beiden overleden.
22-07-1632 De voogden Heijn Willemsz Pares en Pieter Heijesz laten de goederen
registreren, o.a. een vierde part in land achter Middelie, gemeen met Jan
Cornelisz Janneeff tot Middelie, de helft van land achter Middelie en 5/8 part van
land benoorden de volgelkooij gemeen met Pieter Heijesz voorn:. Heijn
Willemsz Paris zal van het inkomen van de goederen de kinderen alimenteren.
10-03-1648 Geert Jacobs, mondig, en Welmoet Jacobs, geassisteerd met haar man Thijs
Jacobsz Blaubijl, ontvangen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Marijtgen Wijbrants, geteeld bij Jan
Pietersz Goudebloem, zijnde de kinderen genaamd Trijn Jans en Welmoet Jans.
03-08-1632 Jan Pietersz heeft zijn twee kinderen ter presentie van hun oom Jacob Wijbrantsz
hun moeders erfenis bewezen, waaronder lijfrentebrieven ten lijve van Trijn Jans
en van Welmoet Jans gedateerd 06-03-1625.
28-04-1643 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Pieter Jansz, ontvangt ter presentie van
haar vader Jan Pietersz Goudebloem en haar oom Jacob Wijbrantsz haar
goederen.
03-11-1643 Cornelis Dorcksz als man en voogd van Welmoet Jacobs ontvangt ter presentie
van haar vader Jan Pietersz Goudebloem en haar oom Jacob Wijbrantsz haar
goederen.

Bewijs van 's bestevaders erfenis van de kinderen van Claes Pouwelsz van Aeckswijck
geprocreëerd bij Trijn Fops zaliger, zijnde de kinderen genaamd Trijn en Griet Claes.
17-08-1632 De voogden Pouwels Pietersz Trom en Garbrant Pietersz laten in presentie van
Neel Lamberts, huisvrouw van Claas Pouwelsz voornd: de goederen registreren
de kinderen aangekomen van hun bestevader Fop Jansz, waaronder
lijfrentebrieven ten lijve van Trijn Claes en Griet Claes gedateerd 04-06-1624 en
een gedeelte van een stuk land onder Caetwoude, gemeen met de verdere
erfgenamen van Fop Jansz en met de erfgenamen van IJeff Jacobsdr.
14-05-1641 Trijn Claes, weduwe van Pieter Gerritsz, en Griet Claes, huisvrouw van Claes
Claesz Goethart, ontvangen ter presentie van de aangehuwde moeder Neel
Lamberts en de gewezen voogd Gerbrant Pietersz de goederen.

Bewijs van 's bestemoeders erfenis van Anna Claesdr, nagelaten weeskind van Claes
Reijmersz Wever(?), geprocreëerd bij Trijn Cornelis Cater.
18-08-1632 De voogden Willem Cornelisz Brouwer en Rieuwert Tjaertsz laten de goederen
registreren Anna Claes aangekomen van haar bestemoeder Trijntgen Marijtgen
Thijs.
12-02-1636 Anna Claes en haar man Karsten Dircksz ontvangen ter presentie van de
gewezen voogden Willem Cornelisz Brouwer en Rieuwert Tjaertsz de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de vijf onmondige kinderen van Jan Albertsz ijsersmit,
geprocreëerd bij Guijrtgen Pieters zaliger, genaamd zijnde Pieter en Thijs Jansz en Grietje,
Trijntje en Engeltje Jansdr.
07-09-1632 Jan Albertsz ijsersmit heeft zijn vijf kinderen hun moeders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Frans Cornelisz Burger, mitsgaders Cornelis Simonsz
wonende tot Amsterdam als oom en Albert Jansz.
20-08-1641 Pieter Jansz ijsersmit alhier ter stede en Thijs Jansz chirurgijn, wonende
tegenwoordig tot Amsterdam, beiden mondig, en Trijntje Jans, geassisteerd met
haar man Jacob Pietersz, wonende tot Amsterdam, ontvangen met consent van
mr. Frans Cornelisz, oud burgemeester dezer stede als voogd hun goederen.
12-09-1646 Harmen Jansz als man en voogd van Grietje Jans ontvangt haar goederen.
06-11-1646 Geltjen Jans, geassisteerd met haar man Jan de Haes, wonende tot amsterda,
ontvangt haar goederen.

Staat en bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Griet Jans, daar
vader af is Willem Jansz Backer, zijnde genaamd Juditgen Willemsdr en Jan Willemsz.
15-09-1632 Willem Jansz Backer heeft ter presentie van de voogd Willem Jansz Nelen en
Anna Jans in plaats van haar absente man Jacob Jansz Kock, mede voogd, zijn
twee kinderen hun moeders erfenis bewezen.
03-04-1640 Jan Cornelisz als man en voogd van Jutge Willems, ontvangt ter presentie van
haar vader Willem Jansz Backer en haar voogd Ariaen Jansz Plecker haar
goederen.
09-06-1648 Jan Willemsz, getrouwd, ontvangt op advies van zijn vader Willem Jansz zijn
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Claesz Sloot, nagelaten zoon van Claes Willemsz
Sloot, daar moeder af is Wem Jansdr.
30-09-1632 Wem Jans heeft haar zoon Willem Claesz zijn vaders erfenis ter presentie van de
voogden Jan Willemsz Sloot en Jan Claesz Coster als uitkoop bewezen.
16-08-1639 Willem Claesz Sloot, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn vader Willem
Jansz backer en zijn gewezen voogd Jan Willemsz Sloot zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Heijn Jansz, zoon van Jan Heijnsz, geprocreëerd bij Geert
Pietersdr s:g:.
21-10-1632 Jan Heijnsz heeft zijn zoon Heijn Jansz ter presentie van zijn voogden Jacob
Cornelisz Wappers en Jan Pietersz Wappers zijn moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Sijke Jansdr, daar vader af is Jan
Jansz Hens met namen Jan Jansz, Trijn Jansdr en Griet Jansdr.
09-11-1632 De vader Jan Jansz Hens heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
07-12-1645 De voogd Claes Claesz van Benten laat de goederen registreren Jan Jansz en
Griet Jans aanbestorven door het overlijden van hun bestevader Jan Gerbrantsz,
waaronder het huis in Middelie waar de bestevader gestorven is, behoudens dat
de kinderen aan Brecht Jans f 50.- schuldig zijn.
12-12-1645 Jacob Gertsz Hertoch als man en voogd van Trijn Jans ontvangt in bijwezen van
de gewezen voogd Claes van Benten haar goederen.
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Griet Jans, geassisteerd met haar man Reijer Jansz, ontvangt in bijwezen van
Lammert Jansz Tammen haar goederen.
Jan Jansz, al geruime tijd mondig, ontvangt in presentie van Pieter Lammertsz
Thuijn zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier nagelaten weeskinderen van Dieu Claesdr, daar
vader af is Jan Jansz in de Purmer, zijnde genaamd Aeltgen Jans, Jan Jansz, Trijn Jans en
Griet Jans.
02-12-1632 Jan Jansz, wonende in de Purmer, heeft zijn vier kinderen ter presentie van de
oomen en voogden Cornelis Claesz wonende op de Lagendijck en Marten Claesz
wonende op de Sedde hun moeders erfenis bewezen.
29-08-1645 Cornelis Willemsz als man en voogd van Aeltgen Jans, ontvangt ter presentie
van de gewezen voogden Cornelis Claesz en Marten Claesz haar goederen. Ook
ontvangt hij van de voogden f 85.- voor haar bestemoeders erfenis.
13-02-1646 Jan Simonsz als getrouwd hebbende Trijn Jansdr ontvangt in presentie van de
gewezen voogden Cornelis Claesz en Marten Claesz haar goederen.
08-02-1648 Griet Jans, geassisteerd met haar man Tijmen Jans, ontvangt ter presentie van de
gewezen voogden Pieter Pietersz en Marten Claesz haar goederen.
09-12-1653 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Marten Claesz en
Pieter Pietersz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen van Trijn Claesdr van Aeckswijck, weduwe
van zaliger Jacob Jansz, bij dezelve geteeld, genaamd Griet Jacobs en IJeff Jacobsdr,
mitsgaders van 's bestevaders erfenis van de twee kinderen van haar zaliger zoon Jan Jacobsz
met namen Jan Jansz en Jacob Jansz.
07-12-1632 Trijn Claas heeft haar twee kinderen en haar twee zoonskinderen in plaats van
hun vader, ter presentie van de voogden Willem Jansz en Jan Arisz, beiden van
Axwijk, hun vaders en bestevaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Frans Meijnertsz,
geprocreëerd bij Geert Dircksdr, zijnde de kinderen genaamd Frans Fransz en Neel Fransdr.
04-01-1633 Geert Dircksdr, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pouwels Warnaarsz,
heeft ter presentie van de omen en voogden Jan Jansz en Cornelis Dircksz haar
twee kinderen hun vaders erfenis bewezen.
05-01-1664 Neel Frans, geassisteerd met haar man Jochum Jansz, ontvangt haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Claes Barentsz en Ael Barents, twee jonge kinderen van
Barent Claesz Schoenmaecker en Lijsbet Jacobsdr beiden s:g:.
11-01-1633 De voogden Jacob Barentsz en Pieter Simonsz Joen laten ter presentie van Dirk
Jansz, zwager, de goederen registreren die de kinderen aanbedeeld zijn voor
vaders en moeders erfenis, waaronder de helft in een huis met erf bij de Dam,
gemeen met Thijs Barentsz en Dirck Jansz voorn:, de helft van twee deimt land
in de Langweeren, gemeen met hun broeder Jacob Barentsz en f 100.-, te komen
van de huiden in de kuip.
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Staat van de goederen toebehorende Lijsbet Jansdr, nagelaten kind van Jan Pietersz en Geert
Pauwels, beiden s:g:.
18-01-1633 De voogden Jan Pauwelsz en Trijn Nanningsdr, huisvrouw van Jan Claesz Doets
ter eenre en Claes Jansz, broeder van Lijsbet Jans ter andere zijde zijn vaders en
moeders erfenis overeen gekomen.
07-01-1648 Lijsbet Jans, mondig, ontvangt in bijwezen van Jacob Brasker, mede
weesmeester, en Jonge Jan Mieusz, haar gewezen voogden, haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Claes Pauwelsz van Warder, wonende
op Oorgaet, met namen Hillebrant Claesz, Jan Claesz en Anna Claes, geprocreëerd bij zaliger
Brecht Jansdr.
19-01-1633 Claes Pouwelsz heeft zijn drie kinderen in presentie van de voogden Claes
Dircksz Meijs en Cornelis Jansz, beiden van Warder, hun moeders erfenis
bewezen.
13-03-1646 De voogden Jan Gerritsz en Marten Pouwelsz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun bestemoeder Marij Jacobs.
29-05-1646 De voogden Jan Gertsz en Marten Pouwelsz ter eenre en de moeder Brecht Jans
(!) ter andere zijde zijn geaccordeerd over de erfenis van de zoon Hillebrant
Claes zaliger.

Bewijs van 's vaders, broeders en zusters erfenis van de vier kinderen van Geert Jacobsdr met
namen Lijsbet Willemsdr, Beert Willemsdr, Jacob Willemsz en Elsgen Willemsdr, daar
vader af was Willem Claesz Keuler s:g:.
18-01-1633 De voogd Willem Baeij heeft in het bijwezen van Geert Jacobs en de medevoogd
Claes Thaemsz rekening gedaan van zijn administratie van de gemene boedel.
Geert Jacobs bewijst haar kinderen hun vaders erfenis.
18-05-1638 Lijsbet Willems, geassisteerd met haar man Marten Willemsz Backer, ontvangt
in presentie van haar moeder Geert Jacobs en haar gewezen voogd Claes
Thaemsz haar goederen.
03-07-1646 De stadsbode Jan Jans Wummels heeft vanwege Geert Jacobs de afgestorven
lijfrentebrief van de overleden Jacob Willemsz gelicht.

Staat van de goederen toebehorende de vier kinderen van Cornelis Cornelisz Robacker en
Griet Claesdr, beiden s:g:, met namen Cornelis Cornelisz, Melis Cornelisz, Sijtgen
Cornelisdr en Pieter Cornelisz.
08-01-1633 De voogden Willem Cornelisz Robacker, Jan Claesz Koster en Pieter Gerritsz
koperslager laten de goederen van de kinderen registreren.
07-03-1656 Melis Cornelisz voor hemzelf en als procuratie hebbende van zijn broeder
Cornelis Cornelisz, gepasseerd voor notaris Jan Theunisz Houttuijn 10-01-1656,
Pieter Cornelisz en Jan Reijnersz van Enckhuijsen, man en voogd van Sijtje
Cornelis, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind van Cornelis Dircksz van Aeckswijck, genaamd
Dirck Cornelisz, geprocreëerd bij Griet Jacobs s:g:.
01-02-1633 Cornelis Dircksz heeft zijn kind ter presentie van de voogden Jacob Jacobsz en
Jan Arisz, beiden van Aeckswijck, zijn moeders erfenis bewezen.

ORA 3984 1632 - 1641

49

Bewijs van 's bestevaders erfenis van de twee kinderen van Trijn Bouwensdr van Aeckswijck,
genaamd Bouwen Pietersz en Griet Pietersdr, geteeld bij Pieter Pauwelsz s:g:.
01-02-1633 De voogden Jacob Willemsz en Claas Jacobsz, beiden van Aeckswijck, en de
oom Jan Pauwelsz laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van
hun bestevader Pauwels Barentsz.
17-04-1663 Bouwen Pietersz van Aeckswijck, de rato caverende voor zijn zuster Griet
Pieters, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten weeskind van Salomon Willemsz, geprocreëerd
bij Geert Dircksdr genaamd zijnde Willem Salomonsz.
04-02-1633 Geert Dircksdr, weduwe wijlen Salomon Willemsz, geassisteerd met Jacob
Pietersz Trom, oud burgemeester dezer stede en Abraham Hendricksz Hoots als
haar voogden heeft haar kind ter presentie van de voogden Pieter Pietersz de
Jonge en Jan Dircksz zijn vaders erfenis bewezen.
15-02-1656 Willem Salomonsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders mitsgaders van bestevaders en bestemoeders erfenis van het kind van
Hendrick Coensz, genaamd Jacob Hendricksz alias Jacob Jansz, geprocreëerd bij Ael Jacobs
s:g:.
Nota dat vaders en peets erfenis staat in een ander boek op 06-02-1652.
08-02-1633 Hendrick Coens heeft het kind zijn moeders, bestevaders en bestemoeders
erfenis bewezen ter presentie van de voogden Willem Jacobsz Seijlemaecker, Jan
Koensz en Willem Cornelisz Brouwer.
05-05-1651 De weesmeesters zijn met de vader Hendrick Coensz geaccordeerd over een
regeling dat het kind naar school kan gaan tot hij naar de Academie van Leiden
kan gaan.
31-08-1655 Jacob Jansz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Coensz zijn
goederen.

Bewijs van de gelden toebehorende Trijn Reijers, nagelaten weeskind van Reijer Cousijnsz,
geprocreëerd bij Griet Lenartsdr.
15-02-1633 De voogden Willem Mieusz en Claes Cornelisz Valck laten ter presentie van
Griet Lenartsdr de goederen registreren het kind aanbestorven door het
overlijden van haar moeije Trijn Cousijnsdr.
08-03-1641 Inte Douwesz, wonende tot Quadijck, geassisteerd met zijn huisvrouw Geert
Lubberts, voor een derde part erfgename van de goederen van Trijn Reijers,
ontvangen deze goederen.
08-03-1641 Heijn Heijnz Clees, cleermaker binnen deze stade, heeft uit kracht van een
vonnis door hem vanwege zijn moeder voor den Gerechte deser Stede 12-021641 op en tegen Griet Dircks, weduwe van Poulus Jacobsz tot Aeckswijck,
erfgename mede voor een derde part van de nagelaten goederen van Trijn
Reijers, deze goederen ontvangen.
12-03-1641 Trijn Martens, weduwe van Capiteijn Pater, poorterse dezer stede, als procuratie
hebbende van haar zwager Claes Cornelisz Valck gepasseerd voor burgemeesters
en raden der stad Groningen 15-02-1641, ontvangt een zesde part van de
goederen als erfdeel van de voorn: Valck.
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IJtge Claes, huisvrouw van Dirck Cornelisz Os, tegenwoordig in Turcijen
gevangen, erfgenaam zijnde voor een zesde gedeelte in de goederen van Trijn
Reijers, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van het nagelaten kind van Pieter Jacobsz Pietermaet
en Niesgen Pietersdr, beiden overleden, zijnde het kind genaamd Pieter Pietersz Pietermaet.
15-02-1633 De voogden Jan Jacobsz Pieteijs en Marten Willemsz Paris laten ter presentie
van Claes Walravens en Thijs Heijnsz, zwagers van het weeskind, de goederen
registreren.
25-01-1639 Pieter Pietersz Pietermaet, getrouwd, heeft zijn goederen van zijn voogden
Martsz Willemsz Paris en Jacob Jansz Pieteijs ontvangen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van Harmen Harmensz Sas
geprocreëerd bij Duijfgen Jacobsdr, genaamd Jacob Harmensz en Aeffgen Harmensdr.
01-03-1633 Duijfgen Jacobsdr heeft ter presentie van de voogden IJmele Harmensz en Jacob
Claesz Teengs haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
21-01-1653 Jacob Harmensz, mondig, en Aeffgen Harmensdr, geassisteerd met haar man
Pieter Jeuriaensz, ontvangen in het bijwezen van de gewezen voogd Claes Claesz
Teengs hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jansz, nagelaten weeskind van Jacobgen Jansdr, daar
vader af is Jan Jansz Wummels stadsbode.
31-05-1633 Jan Jans heeft zijn weeskind ter presentie van de voogd Gerrit Pietersz als
uitkoop zijn moeders erfenis bewezen.
06-08-1652 Jan Jansz Wummels ontvangt de goederen van zijn overleden zoon Claes Jansz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten weeskind van Griet Jans, daar
vader af is Pieter Claesz.
07-06-1633 Pieter Claesz heeft zijn kind ter presentie van de bestevader Jan Fransz en de
oom Jacob Claesz ijsercramer haar moeders erfenis bewezen, waaronder de helft
in een stuk land bij de Middelieër kerk, gemeen met Cornelis Pietersz.
07-01-1653 Trijn Pieters, mondig, ontvangt in het bijwezen van haar vader Pieter Claesz haar
goederen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Simon Jacobsz Seijllemaecker, zoon van Jacob
Jansz Seijllemaecker en Aeff Sijmonsdr, beiden s:g:.
02-08-1633 De voogden Claes Thaemsz en Jan Jansz Pater laten de goederen registreren.
04-01-1636 Simon Jacobsz Seijlemaeker, getrouwd, ontvangt ter presentie van Willem
Cornelisz ..., Claes Taemsz en Jan Jansz Pater zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van wijlen Dirck Jacobsz Soet, met namen
Pieter Dircksz, Floris Dircksz en Jan Dircksz alias Jan Pietersz, daar moeder af is Trijn Jans.
09-08-1633 De voogd Jan Hendricksz laat lijfrentebrieven registreren, gekomen van de
nagelaten goederen van hun bestevader Jan Pietersz.
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Floris Dircks en Jan Dircksz, getrouwd, ontvangen met consent van hun voogd
Jan Jacobsz Soets hun brieven.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hillegont Jansdr en Bart Jansz, kinderen van Trijn Jansdr,
geteeld bij Jan Bartsz s:g:.
27-10-1633 Trijn Jans, weduwe van Jan Bartsz, heeft haar twee kinderen ter presentie van de
voogden Jan Cornelisz en Dirck Pietersz hun vaders erfenis bewezen.
08-09-1648 Bart Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de gewezen voogd Jan Cornelis
zijn goederen.
17-01-1662 Hillegont Jans ontvangt ter presentie van mr. Albert Claesz Hasselt en capt.
Jacob Andriesz Swart haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het kind van Griet Jansdr genaamd Cornelis Cornelisz,
geteeld bij Cornelis Pietersz Seelt s:g:.
29-11-1633 Griet Jansdr, weduwe van Cornelis Pietersz Seelt, heeft haar zoon Cornelis
Cornelisz ter presentie van de voogden Vrerick Jan Sijvertsz en Pieter Claesz
Bosschieter zijn vaders erfenis bewezen.
14-03-1634 Griet Jans verklaart ter presentie van de voogden Fredrick Jansz en Pieter Claesz
Bosschieter dat zij het kind zal onderhouden van de lijfrenten die voor het kind
gekocht zijn.
02-11-1655 Griet Jansdr ontvangt in presentie van de voogd burgemeester Pieter Claesz
Bosschieter de goederen van haar overleden zoon Cornelis Cornelisz.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Anna Jans van Cadijck, genaamd Aecht
Jansdr, Outger Jansz en Cornelis Jansz, geteeld bij Jan Outgersz s:g:.
29-11-1633 Anna Jans, geassisteerd met Jacob Jansz, schoolmeester van Cadijck, heeft met
diens consent en ter presentie van de voogden Jan Dircksz en Cornelis Gerritsz,
beiden mede van Cadijck, haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen van Anna Jans van Cadijck, genaamd
Jannetje Martensdr en Jan Martensz, geteeld bij Marten Jansz s:g:.
29-11-1633 Anna Jans, geassisteerd met Jacob Jansz, schoolmeester van Cadijck, heeft met
diens consent en ter presentie van de voogd Pieter Gertsz van Cadijck, haar twee
kinderen hun vaders erfenis bewezen.
20-05-1636 De voogd Pieter Gertsz van Cadijck laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven van hun bestemoeder Griet Pieters.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Jacob Jacobsz Jongejaep, zoon van IJtgen van
Oost, za:g:.
20-12-1633 Andries Thijsz, weduwnaar van IJtgen van Oost ter eenre en de voogden Jacob
Jacobsz Oudejaep en Andries Jansz Plecker ter andere zijde zijn geaccordeerd
over vaders en moeders erfenis.

ORA 3984 1632 - 1641

52

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltgen Andriesdr, dochter van Andries Thijsz,
geprocreëerd bij zaliger IJtgen van Oost.
20-12-1633 Andries Thijsz heeft ter presentie van de vogden Jan Claesz koeweijder en Claes
Claesz van Lichten zijn dochter haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Jan Reijersz van Middelie, wonende
hier ter stede, genaamd Griet Jans, Jonggriet Jans en Marij Jans, geprocreëerd bij zaliger
Marij Jacobs van Oosthuijsen.
20-12-1633 Jan Reijersz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Pieter Claesz
van Middelie en Arent Jacobsz van Oosthuijsen hun moeders erfenis bewezen.
17-01-1651 Jan Reijersz heeft met consent van de voogden Arent Jacobsz van Oosthuijsen en
Jacob Pietersz van Middelie het land in het bovenstaande bewijs verruild voor
een deel van een huis in Edam.

Staat van de goederen toebehorende de twee kinderen van Anna Jacobs, genaamd Melis
Dircksz en Trijn Dircks, geteeld bij Dirck Melisz.
20-12-1633 De voogden Gerbrant Pietersz en Pieter Stevensz laten een lijfrentebrief
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeije Griet
Pieters.
18-09-1646 Jan Jansz als man en voogd van Trijn Dircks, haar broeder Melis Dircksz
overleden, ontvangt ten overstaan van Garbrant Pietersz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen van Jacob Jorisz, met namen Jan Jacobsz,
Pieter Jacobsz, Trijn Jacobsdr en Anna Jacobsdr, geprocreëerd bij Lijsbet Jans s:g:.
17-01-1634 Jacob Jorisz heeft zijn vier kinderen ter presentie van de voogden Thijs Evertsz
en Dirck Pietersz Turffman hun moeders erfenis bewezen.
15-02-1639 Jan Jacobsz, getrouwd, verklaart ter presentie van zijn vader Jacob Florisz en
voogd Thijs Evertsz zijn goederen ontvangen te hebben.
21-01-1642 Pieter Jacobsz Smuijl als man en voogd van Trijn Jacobs, verklaart ter presentie
van haar vader Jacob Jorisz haar goederen ontvangen te hebben.
05-01-1644 Pieter Jacobsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn vader Jacob Jorisz
zijn goederen.
17-01-1668 Anne Jacobs, meerderjarig, ontvangt in het bijwezen van haar zwager Jacob
Smuijl en haar broeder Marten Jacobsz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Volckert Jacobsz, genaamd Jacob
Volckertsz en Griet Volckertsdr, geprocreëerd bij Lijsbet Jans s:g:
23-01-1634 Volckert Jacobsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogd Dirck
Pietersz van Middelie hun moeders erfenis bewezen.
03-02-1645 De vader Volckert Jacobsz en de voogden Volckert Martsz en Loef Pietersz laten
in het bijwezen van Mieus Pietersz de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Ris Pieters.
29-03-1650 Griet Volckerts, geassisteerd met haar man Claes Jansz Del, ontvangt haar
goederen; die van haar bestemoeder blijven nog gemeen.
20-05-1650 Jacob Volckertsz, op enige weken na 25 jaar oud, in plaats van zijn vader
veerman op Zeeland geworden, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen
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voogd Loef Pietersz van Oosthuijsen, Claes ... en zijn schoonmoeder Jannetje
Claes de goederen van zijn moeders erfenis.
Jan Del, schepen tot Purmerend, Cornelis Brommersz, burgemeester en raad
dezer stede en Cornelis Copperses als voogden van de nagelaten kinderen van
Claas Del, ontvangen de resterende goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Anne Cornelisdr, genaamd
Cornelis Volckertsz en Geert Volckertsdr, daar vader af is Volckart Jansz.
31-01-1634 Volckart Jansz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Pieter
Dircksz en Jan Pietersz Draecks hun moeders erfenis bewezen.
01-09-1636 De voogd Pieter Dircksz laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van Anna Jans.
27-02-1646 Cornelis Volckartsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen, alsmede samen met
Volckart Jansz als erfgenamen de goederen van de overleden Geert Volckerts, in
presentie van de gewezen voogd Pieter Dircksz.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Marij Pietersdr, genaamd
Aechgen en Lijsbetgen Ariaensdr, daar vader af is Ariaen Jansz Plecker.
31-01-1634 Ariaen Jansz Plecker heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden de
oom Gerrit Pietersz en Jacob Pietersz hun moeders erfenis bewezen.
27-04-1649 Willem Jansz en zijn huisvrouw Aechie Adriaens ontvangen haar goederen.
28-11-1662 Lijsbet Adriaens Plecker ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Jacob
Pietersz Tinnegieter haar goederen. (Deze aantekening staat achter de volgende
post.)

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten kind van Taems Sijvertsz, genaamd Sijvert
Taemsz, daar moeder af is Marij Cornelisdr.
31-01-1634 Marij Cornelisdr heeft haar kind ter presentie van de voogden Jan Jansz en Jan
Crelisz zijn vaders erfenis bewezen.
27-05-1659 Griet Reijns, geassisteerd met haar man Jacob Jacobsz Grootjaep, ontvangt als
erfgenaam van haar overleden kind geteeld bij Sijvert Taemsz, de goederen van
Sijvert Taemsz.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Jan Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis
Gertsz en Welmoet Heertsdr.
06-02-1634 De zuster Anne Cornelisdr laat de haar broeders erfportie van zijn overleden
ouders registreren, waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Jan Cornelisz
gedateerd 14-03-1620.
13-02-1634 De medevoogd Floris Stevensz, chirurgijn, consenteert in het bewijs.
13-11-1646 Aan de weesmeester is vertoond een akte van 06-11-1646 waarin de erfgenamen
van Jan Cornelisz ... verklaren dat zij van Bartel Claesz Del alle brieven
ontvangen hebben.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Jonge Jan Thijmensz, genaamd Jan
Jansz, Griet Jansdr en Claer Jansdr, geprocreëerd bij Anna Pieters s:g:.
13-02-1634 Jonge Jan Thijmensz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Gerrit
Pietersz en Claes Thijmensz hun moeders erfenis bewezen.
23-05-1639 De voogden Claes Thijmnesz Visscher en Gerrit Pietersz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader Jonge
Jan Thijmensz Visscher.
13-10-1645 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn oom en gewezen voogd
Gerrit Pietersz zijn goederen.
16-01-1646 Jacob Claesz als getrouwd hebbende Griet Jansdr ontvangt ter presentie van haar
oom en gewezen voogd Gerrit Pietersz haar goederen.
27-11-1646 Pieter Claesz als getrouwd hebbende Claer Jans ontvangt ter presentie van haar
oom en gewezen voogd Gerrit Pietersz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten weeskind van Gerrit Pietersz, daar moeder af is
Lijsbet Jacobsdr, zijnde genaamd Anne Gerritsdr.
14-03-1634 Lijsbet Jacobsdr heeft haar kind ter presentie van de voogden Claes Jansz en Jan
Pietersz van Warder haar vaders erfenis bewezen, waaronder een derde part in
een rentebrief, zijnde van het kind en van haar zuster en broeder.

Quitantie van Claes Dircksz van Middelie als voogd van zijn huisvrouw Griet Simonsdr.
14-03-1634 Claes Dircksz van Middelie als man en voogd van zijn huisvrouw ontvangt ter
presentie van de voogden Barend Reertsz en Remmet Jansz de goederen van zijn
vrouw, in de weeskamer berustende.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van Cornelis Jansz metterwoons(?) van
Quadijck, daar moeder af is Trijn Jacobsdr, zijnde de kinderen genaamd Geert Pietersdr en
Jan en Simon Pietersz.
(verder geen vermeldingen)

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jacobsz, nagelaten weeskind van Geert Jans, daar
vader af is Jaep Heijnsz van Volendam.
21-03-1634 Jaep Heijnsz heeft zijn kind ter presentie van de voogden Pieter Jansz
Jannemaets van Volendam en Jan Simonsz Mens wonende hier ter stede, zijn
moeders erfenis bewezen
21-01-1653 Jan Jacobsz van Volendam, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van Dirck
Joosten, die verklaarde dat zijn schoonvader Jan Sijmonsz Mens als voogd
consenteerde, zijn goederen.

Bewijs van 's vaders, moeders, bestevaders en bestemoeders erfenis van de nagelaten kinderen
van Jacob Cornelisz en Aecht Claesdr, zijnde de kinderen genaamd IJtgen en Jaepgen
Jacobsdr.
04-04-1634 Simon Cornelisz en Pieter Claesz als omen en voogden laten de goederen
registreren, waaronder een lijfrentebrief van f 200.- waarvan een derde part door
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het overlijden van Marij Jacobszdr afgestorven is. Ook moeten de kinderen
uitkeren aan hun moeij Griet Claes en de voorn. Pieter Claesz.
Ariaen Lucasz als man en voogd van IJtgen Jacobs ontvangt ter presentie van de
gewezen voogd Pieter Claesz Claeskemaet haar goederen.
Jaepje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Backer, ontvangt in het
bijwezen van haar gewezen voogd Pieter Claesz Claeskemaet haar goederen.

Bewijs van de erfenis van Lijsbet Jans, nagelaten weeskind van Jan Willemsz Broertges en
Griet Pieter Loens, aanbestorven door de dood van Luw Claes ... oude moeije van het kind.
08-04-1634 Jan Willemsz Sloot en Gerrit Gerritsz, in de naam van zijn zoon mede genaamd
Gerrit Gerritsz, als voogden laten de goederen registreren. De voorn: Gerrit
Gerritsz zal het kind alimenteren.
06-08-1647 Lijsbet Jans, boven de 25 jaren oud, ontvangt ter presentie van haar voogd Jan
Willemsz Sloot en met consent van de medevoogd Gerrit Gerritsz de Jonge haar
goederen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Gerrit Tomasz en
Geert Pieters, zijnde genaamd Jannetgen Gerrits en Pieter Gerritsz.
30-05-1634 De voogden Jan Simonsz ... en Simon Claesz Bosschieter laten de goederen
registreren.
22-02-1639 Pieter Gerritsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de voogd Simon Claesz
Bosschieter zijn goederen.
10-11-1643 Pieter Gerritsz en Thomas Gerritsz ontvangen de goederen van hun overleden
zuster Jannetje Gerrits.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacop Adriaensz, nagelaten weeskind van Ariaen ...
Besemaecker, daar moeder af is Stijn Jacobs.
13-06-1634 Stijn Jacobsdr heeft haar kind ter presentie van de voogden Thijs O..tsz en Jan
Simonsz panneboeter zijn vaders erfenis bewezen.
01-08-1656 Jacob Arijaensz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van de voogd Claes
Reijnersz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jansz en Simon Jansz, kinderen van Jan Claesz
Oves, geprocreëerd bij Trijn Claesdr zaliger.
29-08-1634 Jan Claesz Oves heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogd Claes
Pietersz Boon hun moeders erfenis bewezen.
04-03-1642 De voogden Jan Claesz Sijmvaers en Volckert Claesz laten f 300.- registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
12-05-1643 Claes Jansz, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Jan
Claesz Sijmvaers en Volckert Claesz zijn goederen.
12-09-1645 Simon Jansz Oves, mondig, ontvangt ter presentie van zijn gewezen voogden Jan
Claesz Sijmvaers en Volckert Claesz Kod zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Marij Jacobsdr, de dochter van wijlen Jacob Arisz,
geprocreëerd bij Geert Jansdr.
09-11-1634 Geert Jans heeft haar dochter ter presentie van Claes Jansz Doets en Renger
Arisz, omen en voogden, haar vaders erfenis bewezen.
02-08-1639 De voogden Claes Jansz Doets van Quadijck en Jacob Jacobsz Brasker, regerend
weesmeester, laten de goederen registreren Marij Jacobs aanbestorven door het
overlijden van haar moeder Geert Jans..
15-06-1649 Marij Jacobs, mondig, ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogden Jacob
Brasker, weesmeester en Wigger Jacobsz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Huijbert Jansz, zoon van Marij Jans van Cadijck, daar vader
af was Jan Gerbrantsz s:g:.
21-11-1634 Marij Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Ariaen Gerritsz, zal haar
zoon twee nieuwe hemden leveren als hij tot zijn jaren zal zijn gekomen; zij
heeft geen goederen. De voogd is Huijbert Cornelisz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz alias Jan Jansz, minderjarige zoon van Aecht
Pietersdr, geteeld bij haar overleden man Claes Simonsz.
27-11-1634 Aecht Pieters heeft haar zoon ter presentie van de voogden Simon Pietersz
Hannes en Claes Pietersz Boon zijn vaders erfenis bewezen.
30-12-1636 Jan Claesz alias Jan Jansz, getrouwd, heeft zijn vaders erfenis ontvangen.

Staat van de goederen toebehorende Claes Jacobsz Teengs, zoon van Jacob Claesz Teengs
van Edam en Aefgen Jacobsdr van Wormer, beiden s:g:.
07-12-1634 Cornelis Jacobsz van Wormer en Pieter Claesz Teengs van Edam als omen en
voogden laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden
van zijn ouders, waaronder een derde part in een stuk rietland gemeen met Pieter
Claesz Bosschieter en Claes Claesz Teengs en scheepsparten in de schepen van
de schippers Volckert Martsz, Jan Pietersz Door en Jacob Jansz Moens.
12-10-1654 Claes Jacobsz Teengs, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen
voogden Claes Claesz Teengs, oud schepen dezer stede en Cornelis Jacobsz
Stijns van Wormer zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee voorkinderen van Trijn Jans van Cadijck, genaamd
Jan Claesz en Pauwels Claesz (bijgeschreven obiit in Duijnkercken), geteeld bij Claes
Cornelisz s:g:.
23-01-1635 Trijn Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Arent Claesz, heeft haar
twee kinderen ter presentie van de voogden Cornelis Jansz Lieff en Maerten
Cornelisz, beiden van Cadijck, hun vaders erfenis bewezen.
02-03-1649 Marten Cornelisz, Marten Jansz en Heijn Martsz, allen van Cadijck, de rato
caverende voor de mede erfgenamen van de overleden Jan Claesz, ontvangen de
goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz Sloot, nagelaten weeskind van Dieuw
Dircksdr zaliger, daar vader af is Claes Jansz Sloot.
06-02-1635 Claes Jansz Sloot heeft ter presentie van de voogden Dirck Claesz en Pieter
Claesz Clomp zijn kind zijn moeders erfenis bewezen.
30-01-1646 Claes Jansz Sloot ontvangt als vader en erfgenaam van zijn overleden zoon Jan
Claesz Sloot de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jansz, nagelaten weeskind van Jan Jansz, geprocreëerd
bij Griet Jacobsdr.
13-02-1635 Griet Jacobszdr heeft ter presentie van de voogden Jan Claesz Oves en Jan
Coppertsz het kind als zijn vaders erfenis bewezen de helft van het huis op de
Lingerzijde, belend met haar moeder Anne Pieters aan de oostzijde.
02-03-1660 Jacob Jansz Raven, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz, zoon van Pieter Dircksz, wonende op Oorgaet,
geprocreëerd bij Griet Jansdr zaliger.
20-02-1635 Pieter Dircksz, wonende op Oorgaer, heeft ter presentie van de voogden Jan
Pietersz en Claes Jansz, mede op Oorgaet wonende, zijn kind zijn moeders
erfenis bewezen.
26-02-1636 De vader Pieter Dircksz en de voogden Jan Pietersz en Claes Jansz laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn
bestemoeder.
28-02-1651 Jan Pietersz, mondig, ontvangt met consent van zijn vader Pieter Dircksz en zijn
voogd Jan Pietersz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf onmondige kinderen van Claes Baertsz, daar moeder af
is Welmoet Jans, zijnde de kinderen genaamd Jaepgen Claesdr, Trijn Claes, Vroutgen
Claes, Gert Claesz en Joris Claesz.
20-02-1635 Welmoet Jansdr, geassisteerd met haar tegenwoordige man Dirck Cornelisz,
heeft haar kinderen ter presentie van Jan Jansz van Middelie en Pieter Baertsz,
omen en voogden, hun vaders erfenis bewezen.
16-07-1638 Cornelis Jansz van Cadijck als man en voogd van Jaepgen Claes, heeft zijn
vrouws goederen ontvangen.
04-12-1640 Cornelis Dircksz als man en voogd van Vroutjen Claes ontvangt in het bijwezen
van de moeder Welmoet Jans en de voogd Jan Jansz van Middelie haar goederen.
27-02-1657 Gerrit Claesz en Joris Claesz, mitsgaders Claes Cornelisz als man en voogd van
Trijn Claes, ontvangen in het bijwezen van Jan Jansz Doets, gewezen voogd en
Jan Claesz, broeder, de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Trijn Pietersdr, daar vader af
is Cornelis Dircksz van Aeckswijck, zijnde de kinderen genaamd Dirck Cornelisz en Trijn
Cornelis de oude en Trijn Cornelis de jonge.
20-02-1635 Cornelis Dircksz van Aeckswijck heeft zijn kinderen ter presentie van de
voogden Claes Dircksz en Jacob Pietersz hun moeders erfenis bewezen.
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De voogden Claes Dircks en Jan Pieters laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Hillegont
Jacobs.
Dirck Cornelisz en zijn zuster Trijn Cornelisdr, geassisteerd met haar man
Cornelis Jacobsz Schaep, ontvangen in het bijwezen van hun gewezen voogd
Jacob Pietersz Melis hun goederen.
Trijn Cornelis de Jonge, geassisteerd met haar man Cornelis Cornelisz, ontvangt
ter presentie van haar broeder Dirck Cornelisz haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Stijn Jacobsdr, nagelaten innocente dochter van Jacob
Jacobsz Ruijter en Griet Aris van Middelie.
06-03-1635 Jacob Jacobsz Akes van Middelie als voogd naast Simon Dircksz Jansz laat haar
goederen registreren. Cornelis Jansz en zijn huisvrouw Aecht Jacobs zullen Stijn
Jacobs alimenteren.
29-12-1643 Jacob Jacobsz Ruijter ter eenre en de voogden Jacob Jacobsz Akes en Lambert
Willemsz ter andere zijde zijn door tussenspreken van de weesmeesters
overeengekomen dat Jacob Jacobsz Ruijter zijn zuster Stijn Jacobs zal
onderhouden, zoals zijn nu overleden zuster Aecht Jacobs aangenomen heeft.
Ook worden de goederen Stijn Jacobs aanbestorven door de dood van Aecht
Jacobs geregistreerd.
08-01-1653 Jacob Jacobsz Ruijter, oud vredemaker van Middelie, voor hemzelf en voor de
andere erfgenamen Griet Barents, Trijn Barent en Aris Barentsz, ontvangt de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Cornelis Jacobsz Boes zaliger,
geprocreëerd bij Welmoet Cornelisdr, zijnde de kinderen genaamd Grietje Cornelisdr, Jan
Cornelisz, Trijn Cornelis en Cornelis Cornelisz.
06-03-1635 Welmoet Cornelisdr heeft haar vier kinderen ter presentie van de voogden
Abraham Heijnsz Hoots en Pieter Jacobsz Boes hun vaders erfenis bewezen.
13-10-1642 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Coenraetsz Bras ontvangt ter
presentie van haar voogd Abraham Hoots haar goederen.
26-04-1644 Trijn Cornelis Boes, geassisteerd met haar tegenwoordige man Simon Harmensz
Rijck ofte Sas, ontvangt ter presentie van de voogd Abraham Hoots haar
goederen.
20-12-1644 Jan Cornelisz Boes, getrouwd, ontvangt ter presentie van de voogd Abraham
Hoots zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten weeskinderen van Eefgen Claesdr, daar
vader af is Jan Wijbrantsz, zijnde de kinderen genaamd Wijbrant Jansz en Stijn Jansdr.
20-03-1635 De voogden Jacob Wijbrantsz en Jan Arisz, beiden van Aeckswijck, de vader
impotent, laten het bewijs van moeders erfenis registreren.
30-12-1642 De voogd Jacob Wijbrantsz laat f 400.- registreren de kinderen aangekomen door
de dood van hun vader Jan Wijbrantsz, geprocedeerd van een huis op de
Lingerzijde.
07-08-1657 Stijn Jans, geassisteerd met haar man Claas Jacobsz, ontvangt met consent van
haar man en haar voogd Cornelis Jacobsz Apes haar goederen.
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De voogd Cornelis Jacobsz Apes laat f 600.- registreren, Wijbrant Jansz
aanbestorven door het overlijden van zijn halve zuster Trijn Jans.
De voogd Pieter Crijnsz Breemborch laat goederen registreren Wijbrant Jansz
aanbestorven door de dood van zijn zuster Trijn(!) Jans; deze goederen zijn
gemeen met Jan Simonsz.
Claes Jacobsz Metselaer als man en voogd van Stijn Jans en Sijmon Jansz tot
Axwijk als vader en voogd van Jan Sijmonsz, geteeld bij Welmoet Jans zaliger,
erfgenamen ab intestato van de overleden Wijbrant Jansz, ontvangen in het
bijwezen van de voogd Pieter Crijnsz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem Aertsz, nagelaten zoon en weeskind van Griet
Simonsdr, daar vader af is Aert Willemsz.
03-04-1635 Aert Willemsz heeft zijn kind ter presentie van Simon Martsz, grootvader en
voogd, zijn moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Neel Garbrants, Trijn Garbrants, Claes
Garbrantsz en Pieter Garbrantsz, alle vier nagelaten onmondige kinderen van Garbrant
Jacobsz en Neel Pieters, beiden overleden.
05-06-1635 De voogden Claes Claesz en Cornelis Pietersz Jaepvaers laten de goederen van
vaders en moeders erfenis registreren.
10-12-1647 Cornelis Jacobsz als man en voogd van Neel Garbrants, Claes Garbrantsz en
Pieter Garbrantsz, getrouwd, hun zuster Trijn Garbrants overleden, ontvangen
met consent van hun voogd Claes Claesz de goederen.

Bewijs van 's vaders, moeders en bestemoeders erfenis van de vier kinderen van Jan Gerritsz
Galen s:g: met namen Trijn Jans, Albert Jansz, Aechgen Jans en Pieter Jansz, geprocreëerd
bij Trijn Pieters mede s:g:.
31-07-1635 De voogden burgemeester Frans Cornelisz en Jacob Jacobsz Brasker laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun vader, moeder en
bestemoeder Griet Jacobs tesamen.
19-09-1645 Albert Jansz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogd Jacob
Brasker, oud burgemeester en zijn peet Geert Alberts zijn goederen.
21-11-1645 Cornelis Dircksz, man en voogd van Aechje Jans, ontvangt in het bijwezen van
de gewezen voogd Jacob Brasker, oud burgemeester, haar goederen.
21-07-1655 Marten Nannincksz en Pieter Thijsz van Broeck als cautionarissen en
erfgenamen van (niet vermeld) ontvangen goederen, fideicommis subject zijnde.
Heijn Claesz Brant als man en voogd van Trijntje Jans Galen, Hermannus van de
Vijver als last en procuratie hebbende in dato 15-07-1655 gepasseerd voor
notaris Johannes van de Vijver te Purmerend van Cornelis Dircksz van Campen,
als getrouwd hebbende gehad Aechje Jans Galen, vader en erfgenaam van zijn
enige zoontje Jan Cornelisz, bij Aechje geteeld, Frederick Cornelisz Loen,
Hendrik Claesz Munckendam en mr Claes Jacobsz Teengs, mede voor de
overige regenten van het weeshuis dezer stede, vanwege Trijntje Alberts, enig
nagelaten kind van Albert Jansz Galen, consenteren.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Andries Andriesz Hobbel, met namen
Stijntgen Andriesdr, Annetjen Andriesdr en Pieter Andriesz, geprocreëerd bij Stijntgen
Pieters s:g:.
13-08-1635 Andries Andriesz Hobbel heeft zijn kinderen ter presentie van d. Johannes Petri,
predikant tot Petten, oom en voogd van de kinderen, hun moeders erfenis
bewezen.
09-12-1659 Jan Coenraetsz Bras als getrouwd hebbende gehad Annetje Andries en Pieter
Andriesz voor hunzelf en de rato caverende voor Stijntje Andries ontvangen in
het bijwezen van Andries Andriesz Hobbel de goederen.

Staat van het goed toebehorende Metgen Jans, nagelaten kind van Geert Jacobs, daar vader af
is Jan Dircksz.
04-09-1635 De voogden Hendrick Jacobsz en Marcus Marcusz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door de dood van haar oom Reijer Jacobsz.
01-08-1651 Metje Jans, mondig, ontvangt met consent van haar oom Claes Jacobsz,
panneboeter tot Amsterdam, gepasseerd voor notaris Hendrick Schaef aldaar 1007-1651, haar goederen.

(geen titel)
04-09-1635

Lobberich Claesdr, weduwe van wijlen Allert Jansz houtcoper, wonende tot
Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Floris Florisz van Campen, man
en voogd van van Trijn Jacobsdr, gepasseerd voor notaris Cons(?) tot
Amsterdam 01-09-1635, heeft een lijfrentebrief ten lijven van Trijn Jacobs van
de weeskamer gelicht.

Staat en bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten weeskind van Jan Pietersz
van Quadijck, geprocreëerd bij Sijcke Cornelisdr.
18-09-1635 Sijcke Cornelisdr heeft haar kind ter presentie van de voogden Jacob Willemsz
en Jacob Jansz, beiden van Quadijck, zijn vaders erfenis bewezen, waaronder
land gemeen met Claes Pietersz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz, zoon van Lijsbet Pieters van Warder, geteeld bij
haar overleden man Claes Jansz s:g:
20-11-1635 Lijsbet Pieters heeft haar zoon Jan Claesz ter presentie van de voogden Pieter
Jansz Waert en Jan Gerritsz, beiden van Warder, zijn vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Aecht Pieters van Warder, met namen
Dirck Pietersz, Pieter Pietersz en Cornelis Pietersz, geteeld bij Pieter Claesz Butter s:g:.
20-11-1635 Aecht Pieters heeft haar drie kinderen ter presentie van de voogden Pieter Jansz
Niengs en Claes Pietersz Roos hun vaders erfenis bewezen, waaronder een
vierde part in een stuk land te Warder gemeen met Jongriet van de Laen.
12-04-1650 Pieter Jansz Niengs als voogd van Pieter Pietersz, Dirck Pietersz Butter en Claes
Pietersz Butter als erfgenamen van hun overleden broeder Cornelis Pietersz,
mitsgaders Dirck Pietersz voor hemzelf, ontvangen de goederen van Cornelis
Pietersz en Dirck Pietersz.
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Bewijs van 's vaders erfenis van de zes kinderen van Annetgen Martens, met namen Jacob
Simonsz, Marten Simonsz, Dieuwer Simonsdr, Geert Simonsdr, Cornelis Simonsz en
Geert Simonsdr de Jonge, geteeld bij Simon Jacobsz Hens s:g:.
27-11-1635 Annetgen Martens, geassisteerd met haar zuster Marij Martens, heeft haar
kinderen ter presentie van de voogden Pieter Martsz Moij en Jan Harmensz Bost
hun vaders erfenis bewezen.
29-02-1656 Marten Simonsz Hens, Dieuwer Simons, weduwe van Cornelis Willemsz, en
Geert Simons de Jonge, geassisteerd met haar man Pieter Claesz, de rato
caverende voor Cornelis Simonsz Hens, ontvangen met consent van de voogden
Pieter Martsz Moij en Jan Hermesz Bost hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Maritgen Cornelis van Volendam, met
namen Trijntgen Heijnesdr, Jannetgen Heijnesdr en Heijn Jansz, geteeld bij Heijn Jansz.
11-12-1635 Maritgen Cornelis heeft ter presentie van de voogd Bastiaen Jansz en met
consent van de medevoogd Cornelis Cornelisz Elberichs haar drie kinderen hun
vaders erfenis bewezen, waaronder land gemeen met Jan Moensz en met Jaep
Hansz.
28-02-1646 Jan Pietersz Moens als man en voogd van Marijtgen Cornelis ter eenre en
Bastiaen Jansz en Jan Cornelisz als voogden ter andere zijde hebben goederen
gedeeld.
20-05-1653 Jannetje Heijnes, huisvrouw van Cornelis Jansz, ontvangt met consent van haar
man en in het bijwezen van haar voogden Bastiaen Jansz en Jan Cornelisz haar
goederen.
06-02-1657 Heijn Heijnsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van Jan Pietersz Moens en
zijn vrouw Maritje Cornelis zijn goederen.
Staat van de goederen van Trijn Heijns, in het bovenstaande bewijs gementioneerd.
06-02-1657 De voogden Heijn Jansz Floor en en Cornelis Jansz laten de goederen registreren
die Trijn Heijnes bij loting van de goederen van haar vader Heijn Jansz Floor ten
deel zijn gevallen, in het bijwezen van haar moeder Maritje Cornelis en haar
schoonvader Jan Pietersz Moens.
04-01-1661 De moeder Maritje Cornelis en Jannetje Heijnes, geassisteerd met haar man
Cornelis Jansz Veerman en Heijn Jansz, zuster en broeder van Trijntje Heijnes
zaliger, ontvangen als erfgenamen haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Meijnartsz, zoon van Trijn Heijns, geteeld bij Meijnart
Jansz s:g:.
11-12-1635 Trijn Heijnes heeft haar zoon ter presentie van de voogden Simon Claesz
Bosschieter en Jan Jansz Backer zijn vaders erfenis bewezen.
28-09-1638 Trijn Heins, weduwe van Meijnart Jansz, ontvangt als erfgenaam van haar
overleden zoon Jan Meijnartsz ter presentie van de gewezen voogden Simon
Claesz Bosschieter en Jan Jansz Backer diens goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Marij Pietersdr zaliger,
genaamd Lijsbet en Trijn Remsdr en Jan Remsz, daar vader af is Rem Dircksz van Warder.
08-01-1636 Rem Dircksz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Jacob Jansz
Wester en Garbrant Claesz, beiden van Warder, hun moeders erfenis bewezen.
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Jan Pietersz Trouw als man en voogd van Lijsbet Remmets en Baert Vastersz als
man en voogd van Trijn Remmets ontvangen hun goederen en hun portie in de
goederen van Jan Remsz. Rem Dircks verklaart mede voor zijn zoon Claes
Remsz van de erfenis van Jan Remsz voldaan te zijn.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Martsz, nagelaten weeskind van Marten Dircksz
zaliger, geprocreëerd bij Trijn Simonsdr.
08-01-1636 Trijn Simonsdr, geassisteerd met haar tegenwoordige man Simon Cornelisz,
heeft ter presentie van Heijn Dircksz Heijnoom en Garbrant Pietersz, omen en
voogden, haar kind zijn vaders erfenis bewezen.
11-03-1653 Dirck Martsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd mr Pieter
Jacobsz Trom zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Griet Pieters, met namen Trijn Jacobs,
Trijn Jacobs de Jonge en Wem Jacobs, geteeld bij Jacob Heijnsz s:g:.
05-02-1636 Griet Pieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob Claesz
ijsercramer, heeft haar kinderen ter presentie van de voogden Remmet Jacobsz
en Jacob Arisz van Hoeck, beiden van Middelie, hun vaders erfenis bewezen,
waaronder land gemeen met Barent Reertsz.
20-05-1659 Jan Jaspersz Laan als man en voogd van Trijn Jacobs de Jonge, de rato
caverende voor zijn schoonmoeder Griet Pieters, ontvangt de goederen; Trijn
Jacobs en Wem Jacobs zijn ongehuwd overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem Jacobsz, nagelaten weeskind van Alijt Jacobsdr,
daar vader af is Jacob Claesz ijsercramer.
19-02-1636 Jacob Claesz heeft zijn kind ter presentie van de voogden Pieter Jacobsz van
Aeckswijck en Claes Jacobsz, wonende binnen deze stede, zijn moeders erfenis
bewezen, waaronder een lijfrentebrief ten lijve van het kind gedateerd 29-121621 en een losrentebrief waarvan het kinds moeie Griet Claes een achtste
toebehoort.
01-03-1644 Willem Jacobsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn voogden Claes
Jacobsz Vogel en Pieter Jacobsz Clomp zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Claesdr, nagelaten dochter van Griet Jans, daar vader
af is Claes Heijnsz.
19-02-1636 Claes Heijnsz heeft zijn dochter ter presentie van de voogden Claes Jansz Huich
en Heijn Simonsz haar moeders erfenis als uitkoop bewezen.
29-09-1643 Claes Heijnsz Reijersz laat, ter presentie van de voogden Claes Jansz Huich en
Jacob Fransz, de goederen registreren zijn dochter aanbestorven door de dood
van haar bestevader Jan Arentsz Cadan, waaronder een derde part in een stuk
land in Middelie gemeen met Claes Huich en Arent Gertsz en een lijfrentebrief
ten lijve van Neeltgen Jans.
09-02-1649 De voogd Claes Jansz Huich kuiper laat de goederen registreren Geert Claes
aanbestorven door de dood van haar oom Fredrick Jansz Kadan.
24-09-1652 Cornelis Jansz, als getrouwd hebbende Geert Claes, ontvangt in ter presentie van
de gewezen voogd Claes Huich haar goederen.
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Bewijs van 's bestevaders erfenis van Geert Pieters en Aeff Pieters, nagelaten weeskinderen
van Pieter Jansz, daar moeder af is Geert Lubberts, allen van Quadijck.
20-05-1636 De bestemoeder Sijcke Cornelisdr van Quadijck laat de erfenis van de bestevader
Jan Pieterses van de kinderen registreren, waaronder de helft in een stuk land in
de Zeevang, waarvan de wederhelft toekomt aan Claes Pietersz, ter presentie van
Jacob Jansz als voogd van de comparante, zijnde een weduwe, en Pieter Gerritsz
en Pieter Cornelisz, beiden mede van Quadijck als voogden van de twee
kinderen.

Staat van de goederen toebehorende Cornelis Matthijsz, nagelaten zoon van Simon Cornelisz,
geprocreëerd bij Ludu Jansdr, hem aangekomen van zijn bestemoeder Aechtmoer Claesdr,
oom Adriaen Jansz Pater en moeder Ludu Jans.
27-05-1636 Floris Matthijsz officier en mr Cornelis Hendricksz chirurgijn als voogden
verklaren ter presentie van de voorn: Cornelis Matthijsz en Jan Jansz Pater dat
Cornelis Mathijsz bij uitkoop en accoord met zijn oom Jan Jansz Pater door
tussenspreken van zekere arbiters voor zijn bestevaders erfenis toekomt f 300.en volgens het testament van zijn voorn: oom f 1281.5.-. De goederen van zijn
moeders erfenis bestaan uit twee lijfrentebrieven ten lijve van zijn zuster
Aechtmoer Simons, berustende onder Jan Jansz Pater.
ongedateerd Cornelis Mathijsz is door het overlijden van zijn omen Adriaen Jansz Pater en
Jan Jansz Pater nog aangekomen de helft in een stuk land en geld.
09-12-1642 Jan Jansz Pater en Jan Claesz Pater hebben als erfgenamen ab intestato van de
overleden Cornelis Mathijsz ter presentie van de gewezen voogd Cornelis
Pietersz Prins de goederen ontvangen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetgen Willems, nagelaten dochter van Willem Heijnsz
Pares s:g:, geprocreëerd bij Griet Huijbertsdr.
15-07-1636 Griet Huijberts, weduwe van Willem Heijnsz Pares heeft haar kind haar vaders
erfenis bewezen ter presentie van de voogden Heijn Willemsz Pares en ...
Jacobsz.
12-06-1640 De voogd Willem Martsz Paris laat de goederen registreren Jannetje Willems
aanbestorven door de dood van haar bestevader Heijn Willemsz Paris, alsmede
f 30.- volgens een legaat door haar oom Jan Heijnsz gemaakt en f 29.10 door
erfenis van haar peete Moij Neel Willems.
23-01-1646 De voogden Willem Martsz Paris en Cornelis Claesz Geus laten de goederen
registreren Jannetje Willems aanbestorven door de dood van haar moeije Griet
Heijns Paris.
07-04-1648 Dirck Cornelisz Scheer als man en voogd van Jannetje Willems ontvangt met
consent van de voogden Willem Martsz Paris en Cornelis Claesz Geus de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Barents, de dochter van wijlen Barent Pietersz
Pieterknecht, daar moeder af is Geert Walravens.
22-07-1636 Geert Walravens, geassisteerd met haar tegenwoordige man Meijnart Nanningsz
Immen, heeft haar dochter ter presentie van de voogden Jan Muesz en Claes
Walraven haar vaders erfenis bewezen, waaronder een tweehonderd en twaalfde
part aan het schip van schipper Claes Jacobsz van Middelie.
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De voogden Jan Pietersz Pieterknecht en Claes Walravens laten de goederen van
moeders erfenis registreren, waaronder een vierde part van de goederen
geregistreerd onder het bewijs van Nanning Meijnertsz, nagelaten zoon van
Meijnert Nanningsz en Geert Walravens, waarvan de andere 3/4 part aan
Nanning Meijnertsz toebehoort.
Burgemeester Jan Mieusz en Claes Walraven oud schepen, als voogden van Trijn
Barents laten o.a. f 421.- registreren gekomen van haar moeders klederen.
Pieter Pietersz Pietermaet als man en voogd van Trijn Barentsdr ontvangt met
consent van de voogden Jan Mieusz, oud burgemeester en Claes Walraven, oud
schepen, de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Machtelt Juriaens, de dochter van wijlen Juriaen
Vordenborch, apotheecker.
05-08-1636 Floris Mathijsz, officier en Jan Harmensz Bost als voogden laten ter presentie
van Machtelt Juriaens zelf de goederen registreren haar aanbestorven door het
overlijden van haar vader en moeder, waaronder lijfrentebrieven ten lijve van
Machtelt Juriaens en Hendrick Krijnsz, ten lijve van Machtelt Juriaens en Pieter
Krijnsz en ten lijve van Machtelt Juriaens en Trijntje Krijnen.
12-07-1639 Grietgen Juriaensdr ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Jan Harmensz
Bost volgens een door haar vertoond testament de goederen van Machtelt
Juriaens.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Dirck Jansz Bocking s:g: met namen
Remmet Dircksz, Marij Dircks en Lijsbet Dircks, daar moeder af is Marij Cornelis.
12-08-1636 Marij Cornelis heeft haar drie kinderen ter presentie van de voogden Claes
Reijnersz en Jan Claesz Oves hun vaders erfenis bewezen.
16-11-1636 Marij Cornelisdr weduwe wijlen Dirck Jansz Bocking als moeder en de voogd
Claes Reijnersz laten f 50.- registreren door Jan Dircksz Bocking op zijn
Oostindië reis verdiend.
12-07-1639 De voogden Jan Claesz Oves en Claes Reijnersz laten f 150.- registreren, onder
Marij Cornelis berustende, de kinderen aangekomen van ene Soete Gerrits tot
Hasselt.
21-08-1640 Jan Cornelisz, oom van Lijsbet Dircks, zal haar alimenteren tot haar 19 jaren toe.
Claes Reijnersz is voogd.
12-11-1641 Abraham Pietersz als man en voogd van Marij Dircks ontvangt ter presentie van
de gewezen voogd Claes Reijnersz haar goederen.
29-11-1644 Remmet Dircksz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de gewezen voogd Claes
Reijniersz zijn goederen.
25-11-1653 Lijsbet Dircks, geassisteerd met haar man Pieter Michielsz, ontvangt met consent
van haar man en haar voogd Claes Reijnersz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Reijer Cornelisz, genaamd Cornelis
Reijersz en Neeltgen Reijers, geprocreëerd bij Trijn Pieters zaliger.
12-08-1636 Reijer Cornelisz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Simon
Cornelisz en Claes Jansz Huijgh hun moeders erfenis bewezen.
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Staat van de goederen toebehorende de kinderen nagelaten door Pieter Claesz en Elberich
Simons van Middelie, zijnde genaamd Claes Pietersz en Aeltgen Pieters.
19-08-1636 Pouwels Simonsz van Middelie, oom en Jasper Jansz laekencoper, bloedvriend
als voogden laten de goederen registreren.
ongedateerd Er worden goederen geregistreerd Claes Pietersz en Aeltje Pieters aangekomen
door het overlijden van hun bestevader Simon Claesz alias Simon Willemsz en
bestemoeder Griet Pankeres, en nog voor Aeltje Pieters alleen een handtekening
van Ubbel Dircksz tot Warder van f 150.-, haar vermaakt bij testament van
Weijn Panckeres.
21-03-1645 Claes Pietersz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de gewezen voogden Aris
Simonsz en Jasper Jansz zijn goederen.
18-02-1670 Claes Pietersz Claeskemaet en Pieter Jansz Rood, wonende hier ter stede en tot
Axwijk voor hunzelf en de rato caverende voor de mede erfgenamen, ontvangen
ter presentie van de gewezen voogden Jan Jaspersz Laen en Pieter Arisz de
goederen van hun overleden peet Aeltien Pieters.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Jacobsdr en Gerrit Jacobsz, nagelaten kinderen van
Trijn Cornelisdr, daar vader af is Jacob Gertsz.
09-09-1636 Jacob Gertsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Jacob Heijnsz
en Simon Willemsz hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van mr Floris Stevensz, chirurgijn, met
namen Steven Florisz, Dirck Florisz en Jacob Florisz, geprocreëerd bij Marij Dircks s:g:.
25-11-1636 Mr Floris Stevensz heeft als uitkoop zijn drie kinderen hun moeders erfenis
bewezen, waaronder een stuk land gekocht door de bestevader, ter presentie van
de voogden Dirck Dircksz Heertses en Barent Jelisz.
14-05-1654 Mr Steven Florisz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn vader Floris
Stevensz en met consent van zijn gewezen voogd Barent Jelisz zijn goederen en
die van de erfenis van zijn broeder Dirck Florisz.
18-09-1659 Jacob Florisz, getrouwd, ontvangt zijn goederen en die van de erfenis van zijn
zaliger broeder Dirck Florisz.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Neeltgen, Jan, Sijtgen en Cornelisgen, nagelaten
kinderen van Cornelis Jacobsz Soet en Aecht Jansdr, beiden overleden.
06-01-1637 De voogden Jasper Jansz laeckencoper, Jan Jacobsz Soet en Jan Jansz Withoet
laten de goederen registreren.
18-06-1652 Neeltgen Jan Sijtgen, geassisteerd met haar man Heijn Claesz, ontvangen ter
presentie van de gewezen voogd Jasper Jansz Laen haar goederen. (Formulering
in het enkelvoud, dus alleen Sijtgen?)
08-09-1654 Jan Cornelisz, meerderjarig, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogden
Jasper Jansz Laen en Reijer Claesz zijn goederen.
29-07-1670 Cornelisgen Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz, ontvangt haar
goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de vijf kinderen van Dirck Harmensz Smit, met namen
Jacob Dircksz, Jan Dircksz, Harmen Dircksz, Pieter Dircksz en Lijsbet Dircksdr,
geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Lijsbet Jans sa:g:.
13-01-1637 Dirck Harmensz Smit heeft zijn vijf kinderen ter presentie van de voogden Jan
Jansz Backer en Dirck Cornelisz Dirckjan hun moeders erfenis bewezen.
16-03-1649 Jacob Dircksz en Hermen Dircksz, beiden getrouwd, ontvangen ter presentie van
hun vader Dirck Hermesz en gewezen voogd Dirck Cornelisz Dirckjan hun
goederen.
05-11-1652 Jan Dircksz, mondig, ontvangt in het bijwezen van Dirck Cornelisz Dirckjan zijn
goederen.
09-09-1653 Dirck Cornelisz Dirckjan heeft een losrentebrief van f 500.- ter weeskamer
gebracht, gedateerd 20-07-1643, toebehorende Pieter Dircksz, bestaande in
f 400.- uit vaders erfenis en f 100.- van het vorenstaande bewijs. Ook komt hem
de helft in twee nieuwe huisjes toe, gemeen met zijn zuster Lijsbeth Dircks.
Lijsbet Dircks, geassisteerd met haar man Claes Rolfsz, ontvangt ter presentie
van de medevoogd Dirck Cornelisz Dirckjan, oud schepen, en haar broeder Jan
Dircksz haar goederen.
02-12-1659 Pieter Dircksz, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn voogd Dirck Cornelisz
Dirckjan, oud schepen, zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Neeltgen Jacobs van Volendam, met
namen Jacob Jansz, Bastiaen Jansz en Jan Jansz, daar vader af was Jan Jacobsz s:g:.
27-01-1637 Neeltgen Jacobs, geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis Claesz,
heeft met diens consent ter presentie van de voogden Jan Jobsz Schipper en
Cornelis Cornelisz Elberichs Kees de Jonge haar kinderen hun vaders erfenis
bewezen, waaronder land gemeen met Neeltgen Dircks, weduwe van Cornelis
Snoij, en met Griet Jacobs cum socijs.
22-07-1642 De voogden Jan Jobsz en Cornelis Claesz Keeleman laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun moeder Neeltje
Jacobs.
31-12-1652 Jacob Jansz Meeghje, mondig, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden
Jan Jobsz Schipper en Pieter Pietersz Pen zijn goederen en van zijn broeder
Bastiaen.
08-01-1658 Jan Jansz, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogden Jan Jobsz
Schipper en Pieter Pietersz Pen zijn goederen en zijn portie in de goederen van
Bastiaen Jansz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aeltgen, Niesgen en Griet Dircks, kinderen van Dirck
Willemsz van Middelie, geprocreëerd bij Geert Simonsdr zaliger.
17-02-1637 Dirck Willemsz heeft zijn kinderen ter presentie van de wettelijke voogden
Lambert Willemsz, Jan Jaspersz en Jacob Jacobsz ..., hun moeders erfenis
bewezen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Hillebrantsz, nagelaten weeskind van Hillebrant
Jacobsz, geprocreëerd bij Trijn Claesdr.
17-02-1637 Claes Jansz Sloot als man en voogd van Trijn Claesdr laat ter presentie van de
voogden Jan Jacobsz Groot en Jacob Gerritsz van Warder het bewijs van vaders
erfenis van het kind van zijn vrouw registreren.
14-12-1660 Jan Hillebrantsz, mondig, ontvangt in het bijwezen van Jan Jacobsz Groot, zijn
gewezen voogd, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Dircks, nagelaten weeskind van Griet Dirks zaliger,
daar vader af is Dirck Cornelisz Os.
17-02-1637 Dirck Cornelisz Os heeft zijn kind ter presentie van de voogden Jan Dircksz
Doets en Claes Cornelisz Valck haar moeders erfenis bewezen.
22-12-1637 De voogden Jan Dircksz Doets en Claes Cornelisz Valck en de vader Dirck
Cornelisz Os laten f 129.- registreren, gekomen van de verkoop van moeders
klederen, en nog enige andere goederen.
01-08-1645 De voogden Willem Willemsz Cramer en Jan Dircksz Doets hebben geld boven
gebracht van 's vaders erfenis.
10-09-1652 Jan Brantsz als man en voogd van Trijn Dircks ontvangt goederen.
08-02-1656 Trijn Dircks, geassisteerd met haar man Jan Brantsz, ontvangt met consent van
de voogd Jacob Jansz Blaubijl goederen.
16-04-1658 Trijn Dircks, geassisteerd met haar man Jan Brantsz, ontvangt met consent van
de voogd Jacob Jansz Blaubijl goederen.
02-11-1660 Jan Brantsz, echte man van Trijn Dircks Os, ontvangt op advies van de voogden
Jacob Blaubijl en Pieter Jansz Doets van Hobrede goederen.

Bewijs van bestevaders erfenis van Neeltgen en Aeltgen Evertsdrs, nagelaten kinderen van
Griet Jans tot Quadijck, daar vader af is Evert Jansz.
24-02-1637 Evert Jansz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Pieter Cornelisz en
Jan Dircksz, beiden van Quadijck, hun bestevaders erfenis bewezen.
15-06-1649 Neeltje Everts, geassisteerd met haar man Allert Jansz, ontvangt met consent van
haar man en haar voogd Pieter Cornelisz haar goederen.
03-06-1655 Aeltje Everts, nagelaten dochter van Evert Jansz Bruijn, geassisteerd met haar
man Claas Arijaensz, wonende tot Alcmaer, ontvangt met consent van haar man
en haar voogd Pieter Cornelisz Keelen haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtgen Jans en Claes Jans, nagelaten kinderen van Jan
Claesz van Purmerlant, daar moeder af is Geert Dircks van Quadijck.
03-03-1637 Jan Claesz van Quadijck als man en voogd van Geert Dircks heeft de
voorkinderen van zijn huisvrouw ter presentie van de voogden Claes Simonsz en
Reijck Pieters, beiden van Quadijck, hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van Claes Jansz van Aeckswijck
zaliger, zijnde genaamd Almer, Wijb en Marten Claeszonen en Claesgen Claesdr, daar
moeder af is Dieuwer Martens.
10-03-1637 Dieuwer Martens heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie
van de voogden Pieter Dircksz Oostindischvaerder en Jacob Jansz Wit.
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Dieuwer Martens heeft ter presentie van de voogd Pieter Dircksz
Oostindischvaarder het bewijs van haar dochter Claesgen Claes gewijzigd, en
daarin opgenomen haar erfenis van haar overleden broeder Wijb Claesz.
Almer Claesz en Marten Claesz hebben hun erfenis van hun overleden broeder
Wijb Claesz ontvangen.
Claesje Claes, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Draeck, ontvangt in het
bijwezen van haar moeder Dieuwer Martens en haar oom Jacob Jansz Wit haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van Joost Martsz Persijn zaliger, daar
moeder af is Beert Dircks, zijnde de kinderen genaamd Claes en Dirck Joostz.
10-03-1637 Beert Dircksdr heeft haar kinderen ter presentie van mr Claes Clesius advokaat
hun vaders erfenis bewezen.
Nota
dat voorstaande in de staat van de goederen van 05-03-1641 is begrepen.

Bewijs van 's vaders en bestemoeders erfenis van Simon Simonsz, nagelaten weeskind van
Simon Reertsz, geprocreëerd bij Griet Dircksdr van Middelie, wonende tot Dornigedam.
17-03-1637 Griet Dircksdr, geassisteerd met haar man Jan Theusz, heeft haar kind met
consent van haar man en ter presentie van de voogden Dirck Jansz Wemkes en
Barent Reertsz zijn vaders en bestemoeders erfenis bewezen.
11-02-1653 Griet Dircx van Middelie, wonende tot Dornigerdam, ontvangt de goederen van
haar overleden zoon Simon Simonsz; Jacob Jacobsz van Middelie verklaarde dat
Griet Dircx de moeder en enige erfgenaam van Simon Simonsz is.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Simon Cornelisz Hoots, genaamd
Lijsbet Simons en Trijn Simons, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Grietgen Claes
Houttuijns s:g:.
12-06-1637 Simon Cornelisz Hoots heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden
burgemeester Claes Claesz Houttuijn en Cornelis Sijmonsz Hoots hun moeders
erfenis bewezen.
16-08-1650 Lijsbet Sijmons, geassisteerd met haar man Jacob Jacobsz Vrouws, en Trijn
Sijmons, geassisteerd met haar man Cornelis Abrahamsz Borst, ontvangen met
consent van Cornelis Sijmonsz Hoots en burgemeester Claes Claesz Houttuijn de
goederen.

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Guijrtjen (bijgeschreven obit) en Trijntje
Thijsdrs en Bastiaen Thijsz, nagelaten kinderen van Thijs Bastiaensz en Aef Jansdr zaliger.
14-07-1637 De voogden Dirck Jansz en Claes Bastiaensz laten de goederen registreren de
kinderen van hun vader en moeder aanbestorven, waaronder een
scheepscustebrief die voor 2/3 de kinderen en voor 1/3 Aeltgens Bastiaens
toebehoort. Ook worden goederen geregistreerd de kinderen aangekomen van
hun moeije Welmoet Jans, waaronder de helft in een obligatie waarvan de
wederhelft toekomt Dirck Jan Jansz Wit.
16-01-1652 Bastijaen Thijsz, mondig, en Trijntje Thijs, geassisteerd met haar man Steven
Florisz, ontvangen met consent van Dirck Cornelisz DirckJan en Claes Heijnsz
Huijch hun goederen en die van hun overleden zuster Guijrtjen Thijs zaliger.
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Quitantie van Claes Simonsz Bets als voogd van zijn huisvrouw Geert Jansdr.
15-09-1637 Claes Simonsz Bets van Monickendam als man en voogd van zijn huisvrouw
Geert Jans ontvangt ter presentie van Pieter Simonsz Schrijver, oom en voogd
van Geert Jans, haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende de vier kinderen van Jan Cornelisz Wittebol van
Schiedam en Trijn Claes van Edam, beiden s:g:, genaamd Ariaentje Jansdr en Claes Jansz,
Lenart Jansz en Jan Jansz.
15-09-1637 De voogden Bartelt Claesz Del en Jan Pauwelsz laten de goederen registreren.
De kinderen zijn schuldig aan hun moeije Neel Claes, hun oom Bartelt Claesz
Del en hun oom Claes Claesz Del.
18-02-1648 Claes Jansz Del en Jan Pietersz Kruijf als man en voogd van Adriaentje Jans,
getrouwd, ontvangen met consent van de voogd burgemeester Bartel Claesz Del
hun goederen en hun portie in de goederen van hun overleden broeder Lenart
Jansz.
23-12-1653 Claes Jansz en Jan Pietersz Kruijf als man en voogd van Arijaentje Jans
ontvangen met consent van de voogd Bartel Claesz Del de goederen van hun
overleden broeder en zwager Jan Jansz.

Staat van de goederen toebehorende Griet Pieters, de dochter van Pieter Stoffelsz en Griet
Pieters s:g:.
15-09-1637 De voogd Jochem Stoffelsz laat een lijfrentebrief registreren ten lijve van Griet
Pieters zelf, gekomen van vaders en moeders erfenis.
01-05-1646 Griet Pieters, mondig, ontvangt in het bijwezen van haar voogden Jochem
Stoffelsz en Jacob Claesz Isercramer haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Jacob Pietersz Lanst, met namen
Jacob Jacobsz Lanst en Neeltgen Jacobs, geprocreëerd bij Neeltgen Andries sa:g:.
20-10-1637 Jacob Pietersz Lanst heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Dirck
Pietersz Groot en Hendrick Andriesz Wou hun moeders erfenis bewezen.
12-04-1661 Mr. Jacob Lanst, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn voogden Jacob
Brasker, officier en mr. Hendrick Loenius zijn goederen.

Quitantie van Jacob Dircksz, Pieter Dircksz en Cornelis Dircksz, zonen van Dirck Jacobsz
Pieteijs sa:g:.
geen datum Jacob Dircksz en Pieter Dircksz, mondig en Cornelis Dircksz, getrouwd,
ontvangen hun goederen. (akte onvoltooid en niet ondertekend)

Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Machteltgen Isaacks, de dochter van Isaack
Theunisz en Maritgen Rocus beiden sa:g:.
15-12-1637 De voogd Jasper Mathijsz Tinnegieter en de bestemoeder Hillegont Pieters laten
de goederen registreren gekomen van vaders en moeders erfenis. Jasper Mathijsz
zal het kind onderhouden.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Heijns en Jan Heijnsz, kinderen van Geert Claes van
Middelie, daar vader af was Heijn Jansz sa:g:
12-12-1637 Geert Claes, geassisteerd met haar tegenwoordige man Dirck Willemsz, heeft
haar kinderen met consent van haar man en ter presentie van de voogden Pieter
Heijnsz van Kadijck en Jan Claesz Doets van Middelie hun vaders erfenis
bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz, nagelaten zoon van Claes Jansz en Welmoet
Heijns, beiden sa:g:.
22-12-1637 De voogden Heijn Simonsz Rengers en Jacob Jansz laten de goederen
registreren, waaronder een bed, berustende onder de bestevader Heijn Simonsz
voornoemd, land te Middelie, een losrentebrief van f 100.- opgebracht bij Pieter
Sijmonsz van Middelie, een vierde part land in Middelie, gemeen met zijn omen
cum socijs, een vierde part in een vierenzestigste part scheeps aan het schip van
schipper Jan Jansz Door, de drie laatste partijen gekomen van het kinds
bestevader Jan Willemsz Pancras erfenis. Het kinds moeder heeft niets nagelaten.
16-03-1640 heijn Sijmonsz Rengers als bestevader van Jan Claesz, geassisteerd met Jan
Allertsz Boijerman, als erfgenamen van dezelfe Jan Claesz, zijn dochters zoon,
bedanken Jacob Jansz Pancraes, zijn gewezen medevoogd, voor zijn goede
administratie.
27-05-1642 Neel Heijnsdr, weduwe van Abraham Cornelisz Excellent, Geert Pallens(?),
huisvrouw van Claes Heijnsz en Cornelis Simonsz Hoots als voogd van Dirck
Jansz, tesamen erfgenamen van Heijn Simonsz Rengers, die erfgenaam was van
Jan Claesz, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind van Jan Claesz Loots, genaamd IJsbrant Jansz,
geprocreëerd bij Trijn Jans zaliger.
12-01-1638 Jan Claesz Loots heeft ter presentie van Cornelis Jansz Waterhaler in de naam
van zijn vader Jan Cornelisz, en Claes Jansz als voogden zijn kind zijn moeders
erfenis bewezen. De bestevader Claes Jansz voorn: zal het kind onderhouden.
16-04-1647 De vader Jan Claesz Loots ontvangt ter presentie van de bestevader Jan Claesz
Baen de goederen van de overleden Isbrant Jansz.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee onmondige kinderen van Jan IJsbrantsz van
Warder, genaamd Jan Jansz en Claes Jansz, geprocreëerd bij Griet Jans sa:g:.
19-01-1638 Jan IJsbrantsz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Jan Jansz
Remkes en Jan Reijnertsz hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Jansz, nagelaten weeskind van Jan Jansz, daar moeder
af is Lijsbet Jansdr.
09-02-1638 Lijsbet Jansdr heeft haar kind ter presentie van zijn oom en voogd Huijbert Jansz
zijn vaders erfenis bewezen.

ORA 3984 1632 - 1641

71

Bewijs van 's moeders erfenis van Frans Pietersz, nagelaten weeskind van Albertgen Fransdr,
daar vader af is Pieter Niclaesz.
09-02-1638 Pieter Niclaesz heeft zijn kind ter presentie van zijn oom en voogd Frans Fransz
zijn moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marten Gerritsz, nagelaten weeskind van Griet Martensdr,
daar vader af is Gerrit Pietersz Corffmaecker.
09-02-1638 Gerrit Pietersz heeft zijn weeskind ter presentie van zijn oom en voogd Claes
Martensz zijn moeders erfenis bewezen.
17-09-1649 Dit bewijs is vernieuwd.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf kinderen van Jan Sijmonsz zaliger van Westmijsen,
genaamd Simon Jansz, Huijbert Jansz, Lubbert Jansz, Stijn Jansdr en Cornelis Jansz, daar
moeder af is Reijnst Huijberts, ook van Mijsen, wonende in de Purmer.
06-07-1638 Reijnst Huijberts heeft met consent van haar tegenwoordige man Tjarck Paltsz
haar kinderen ter presentie van hun omen en voogden Jan Huijbertsz en Pieter
Huijbertsz, wonende in de Purmer, hun vaders erfenis bewezen.
29-01-1647 Simon Jansz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van Tjarck Paltsz zijn
goederen.
08-06-1649 Huijbert Jansz, mondig, ontvangt met consent van de voogd Pieter Huijbertsz
zijn goederen.
07-09-1649 Secretaris Lambert Schorel als voogd van Lubbert, Cornelis en Stijn Jans laat de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moeder.
19-04-1650 Lubbert Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Lambert Schorel
zijn goederen.
12-05-1654 Sijmen Jansz en Lubbert Jansz ontvangen ter presentie van secretaris Schorel als
voogd hun portie in de goederen van hun overleden zuster Stijn Jans,
jongedochter.
04-03-1656 Cornelis Jansz, mondig, ontvangt in het bijwezen van de voogden secretaris
Lambert Schorel en Sijmon Jansz uit de Purmer zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Jan Reijersz, wonende op Oorgaet,
genaamd Reijer Jansz, oud 7 jaren en Griet Jans, oud 6 jaren, geprocreëerd bij Lijsbet
Grebbers van Aeckswijck s:g:.
10-08-1638 Jan Reijersz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Claes Reijersz en
Cornelis Pietersz Jaepvaers hun moeders erfenis bewezen, waaronder een vierde
part van een lijfrente ten lijve van de drie kinderen van Willem Cornelisz
Wagenaer.
22-11-1639 De vader Jan Reijersz laat ter presentie van de voogd Claes Reijersz de goederen
registreren de kinderen aangekomen door het overlijden van Pieter Willemsz,
hun moeders halve broeder.
07-01-1659 Reijer Jansz, mondig, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd Claes
Reijersz en zijn stiefmoeder Griet Mieus zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders en moeders erfenis van Nanning Meijnertsz, nagelaten zoon van
Meijnert Nannings en Geert Walravensdr s:g:.
23-11-1638 De voogden Juriaen Juriaensz Wulp en Claes Walravens laten de goederen van
het kind registreren, waaronder goederen waarin het kind voor 3/4 part en Trijn
Barents voor 1/4 part competeert.
23-12-1642 Claes Walraven en Juriaen Wulp, oud schepenen dezer stede, brengen als
voogden f 3114.- boven, gekomen van de klederen van de moeder en de
opbrengsten van de goederen gemeen met Trijn Barents.
07-11-1645 Claes Walraven en Juriaen Wulp, oud schepenen, als voogden van Nanningh
Meijnertsz Immenga, brengen obligaties boven.
11-02-1659 Nanning Meijndertsz Immenga, getrouwd, ontvangt ter presentie van de gewezen
voogden Pieter Pietermaet, schepen en Jan Mieusz Osseweijder zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende de kinderen van Jan Huijbertsz en Lijst Willems van
Warder, beiden s:g:, genaamd Pieter Jansz en Willem Jansz.
28-12-1638 De voogden Melis Huijbertsz en Pieter Huijbertsz van Warder laten de goederen
registreren de kinderen aangekomen van hun ouders, bestevader en van Jan
Cornelisz Lijbejan, waaronder 2/5 parten in een stuk land, gemeen met de
voorkinderen van Jan Huijbertsz, ter presentie van Jan Bartsz, mr
scheepstimmerman, voogd geweest over de deling van Lijbejans goederen.
28-02-1645 Pieter Jansz en Willem Jansz, getrouwd, ontvangen ter presentie van de gewezen
voogden Melis Huijbertsz en Pieter Huijbertsz hun goederen.

Staat van de goederen toebehorende Maritgen Jans, nagelaten dochter van Jan Adriaensz van
Haerlem en IJtgen Dircks, beiden sa:g:.
28-12-1638 De voogden Pieter Simonsz Schrijver en Jan Theunisz laten goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Neeltgen
Pieters.
23-08-1644 De voogden Pieter Simonsz Schrijver en Jan Theunisz laten losrentebrieven
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder
Neeltje Pieters, geseijt Neeltje Mr. Dircks.
11-04-1645 Claes Rolfsz als getrouwd hebbende Marijtgen Jans ontvangt ter presentie van de
gewezen voogden Pieter Simonsz Schrijver en Jan Teunisz haar goederen.

Bewijs van 's moeders en bestemoeders erfenis van de nagelaten kinderen van Aefgen Jacobs
zaliger van Volendam, daar vader af is Cornelis Cornelisz, zijnde de kinderen genaamd Jan,
Jacob en Pieter Cornelisz.
27-02-1639 Cornelis Cornelisz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Cornelis
Cornelisz de Oude en Dirck Taemsz hun moeders erfenis bewezen.
01-03-1644 De voogden Jan Cornelisz Elberichs Kees en Dirck Taemsz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
27-03-1646 De voogden Jan Cornelisz Elberichs Kees en Dirck Taemsz van de oude
kinderen van Cornelis Cornelisz Elberichs Kees, mitsgaders Cornelis Volckertsz
als man en voogd van Ida Jans, die eertijds vrouw was van de voorn: Cornelis
Cornelisz, verklaren dat de wederhelft van het in vaders erfenis vermelde huis
door het hertrouwen van Ida Jans uit kracht van de huwelijkse voorwaarden de
kinderen is aangekomen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Geert Jansdr za:g: van
Warder, daar vader af is Claes Dircksz, met namen Jan, Jacob en Nieng Claesz.
08-03-1639 Claes Dircksz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Claes Dircksz
Meijs en Jan Reijnersz hun moeders erfenis bewezen, waaronder een vierde part
van land in Warder gemeen met de kinderen van Nieng Jansz.
01-09-1665 Jan, Jacob en Niengh Claesz, mondig, ontvangen met consent van hun voogd Jan
Reijnersz hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Lenart Cornelisz zaliger, daar
moeder af is Geert Claesdr, met namen Annetgen en Maritgen Lenartsdr.
08-03-1639 Geert Claesdr heeft haar kinderen ter presentie van de voogden de oom Jan Arisz
en Cornelis Cornelisz Leertouwer hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de zes nagelaten kinderen van zaliger Aellet Pietersdr, daar
vader af is Claes Claesz Langkoe.
11-03-1639 Claes Claesz Langkoe heeft zijn zes kinderen ter presentie van de voogd
Abraham Cornelisz Cos, wonende tot Amsterdam, en notaris Cornelis Claesz
Brouwer als hun moeders erfenis land en de helft van een huis in Hensbroek
bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aef Pieters, Martin Pieters, Meijs Pieters, kinderen van
Trijn Martens van Middelie, daar vader af is geweest Pieter Jacobsz Taij zaliger.
24-03-1639 Trijn Martens van Middelie, geassisteerd met Jan Jacobsz Dagh mede van
Middelie als oom van vaders zijde van de kinderen, heeft met diens consent haar
kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders en bestemoeders erfenis van vier kinderen van Cornelis Jansz Wit,
geprocreëerd bij Neel Jans za:
24-05-1639 De voogden Claes Claesz van Lichten en Jan Jacobsz laten de goederen
registreren. Claes Claesz van Lichten ontvangt f 50.- op de portie van moeders
erfenis van Jan Cornelisz Wits de Jonge voor diens onderhoud.
06-12-1650 Geertgen Jans, weduwe van Pieter Claesz Vos ontvangt volgens procuratie van
Evert Foppe als man en voogd van IJtje Cornelis Witte, gepasseerd voor
burgemeesters en schepenen van de stad Middelburg 26-11-1650, haar goederen.
27-06-1651 Claes van Lichten als voogd van Jan Cornelisz Wits de Oude ontvangt met diens
procuratie, gepasseerd voor notaris Johan Schoof te Middelburg, diens goederen.
14-04-1671 Aeltie Foppen, moeije van Cornelis Evertsz, nagelaten zoon van Evert Foppen en
Itien Cornelis, als last en procuratie hebbende voor n Schellingerhout, substituut
secretaris ter presentie van schout en weesmeesters van Nieuweveen gepasseerd,
ontvangt f 250.- de zoon toebehorende.

Staat van de goederen toebehorende Jan Willemsz, nagelaten weeskind van Willem Jansz
Schuijttemaecker en Lijsbet Florisdr.
31-05-1639 De voogden Claes Claesz Brouwer en mr Floris Stevensz laten de goederen
registreren Jan Willemsz aanbestorven van zijn bestemoeder Neel Willems.
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Barent Jelisz IJsersmit als man en voogd van Aecht Willems, Eecht Willems,
weduwe van Thijs Heijnsz en Claes Claesz Teengs en Floris Stevensz vanwege
Annetje Willems ontvangen als erfgenamen van Jan Willemsz de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Jacobs, Trijnmoer Jacobs, Reijner Jacobsz en Teunis
Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob Walravensz zaliger, geprocreëerd bij Lijsbet
Pietersdr.
07-06-1639 Lijsbet Pietersdr heeft haar kinderen ter presentie van de voogden Claes
Walravensz en Cornelis Jansz Poort hun vaders erfenis bewezen. De kinderen
hebben ook een lijfrente, geschonken door hun grootvader Walraven Jacobsz.
18-05-1649 Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Simon Jansz 't Hoen, ontvangt in het
bijwezen van Claes Walraven, medevoogd geweest, haar goederen.
16-05-1651 Pieter Pietersz Pietermaet, Fredrick Cornelisz Loen en Sijmon Jansz Thoen als
voogden van Trijnmoer Jacobs, Reijnier Jacobsz en Teunis Jacobsz laten de
goederen registeren de kinderen door het overlijden van hun bestevader
Walraven Jacobsz aanbestorven.
15-08-1651 Pieter Pietermaet, schepen en Simon Jansz 't Hoen als voogden van Trijnmoer,
Reijnier en Teunis Jacobsz Walravenn laten de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oom Claes Walraven zaliger.
02-03-1655 Trijnmoer Jacobs, geassisteerd met haar man Pouwels Willemsz, en Teunis
Jacobsz, getrouwd, ontvangen in het bijwezen van Simon Jansz Thoen hun
goederen.
03-10-1656 Reijner Jacobsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Jan en Michiel Jansz en Trijn Jansdr, nagelaten
kinderen van Griet Jansdr, daar vader af is Jan Cornelisz Petoor.
07-06-1639 Jan Cornelisz Petoor heeft zijn vier kinderen ter presentie van de voogden Claes
Jansz Huijch en Jan Jansz Salomons hun moeders erfenis bewezen.
20-11-1640 Jan Cornelisz brengt ter presentie van de voogd Claes Jansz Huijch alias Claes
Jansz Salomons vier lijfrentebrieven ten lijve van de kinderen ter weeskamer,
geprocedeerd van de erfenis van hun oude moeije Trijnmoer, van de erfenis van
Claes Jansz Salomons en van de verkoping van de klederen.
10-03-1654 De voogden Claes Jansz Huich en Jan Jansz Oosterbaen van de kinderen van Jan
Cornelisz Petoir en Geert Jans laten vaders erfenis registreren.
07-08-1657 Cornelis Jansz en Jan Jansz Petoir, getrouwd, ontvangen in het bijwezen van de
voogden Claes Huigh, Jan Jansz Salomons en Jan Jansz Oosterbaen hun
goederen en hun portie in de erfenis van hun zuster Trijn Jans.
24-11-1664 Michiel Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Heijnsz, nagelaten zoon van Dirck Heijnsz, daar
moeder af is Neel Outgers.
26-07-1639 Neel Outgers, weduwe van Dirck Heijnsz, geassisteerd met de voogden Jan
Outgersz Weert en Jacob Pietersz Seth van haar zoon Jacob Heijnsz, heeft met
consent van de voogden haar zoon zijn vaders erfenis bewezen.
31-07-1646 Jacob Heijnsz, mondig, ontvangt ter presentie van de voogd Jacob Pietersz Sed
zijn goederen.

ORA 3984 1632 - 1641

75

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Claesz Jankedaet, Jan Claesz en Reijner Claesz,
mitsgaders Guijrtgen en Geertgen Claesdrs, alle nagelaten kinderen van Alijt Jansdr zaliger,
daar vader af is Claes Jansz de Wit, capiteijn.
20-08-1639 Claes Jansz de Wit heeft ter presentie van de voogd Willem Jansz Backer zijn
kinderen hun moeders erfenis bewezen.
18-02-1648 Geertje Claes, geassisteerd met haar man Claes Jansz Del, ontvangt met consent
van haar man en haar voogd Willem Jansz Pieck haar goederen.
14-06-1650 Jan Claesz Jankedaet, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen
voogden Willem Jansz Pieck en Willem Claesz Sloot zijn goederen en verklaart
ook voldaan te zijn van zijn erfportie in de nagelaten goederen van zijn broeder
Jan Claesz de Oude.
27-11-1657 Reijner Claesz, getrouwd, ontvangt zijn goederen ter presentie van de gewezen
voogden Willem Claesz Sloot en Claes Jansz Del, die verklaren dat Jan Claesz
en Guijrtje Claes van hun moeders erfenis mede zijn voldaan.

Staat van de goederen toebehorende Willem Willemsz Graeff, nagelaten weeskind van Willem
Jacobsz Graeff en Anna Simonsdr.
30-08-1639 De voogden Simon Willemsz en Claes Jansz de Wit laten de goederen registeren
Willem Willemsz aanbestorven door de dood van joffr. Maria van Beeckesteijn.
05-09-1686 De armenvoogden dezer stede ontvangen met consent van Olfert Sieuwertsz en
zijn zuster als erfgenamen van Willem Willemsz Graef een obligatie.
10-09-1686 Annatje Olfers, huisvrouw van Claes Jansz Purmerend, en Grietje Jans,
huijsvrouw van Simon Olfertsz, evenals Claes Jansz Purmerend uitlandig, de
eerste en de man van de tweede comparant universele erfgenamen van wijlen
Willem Willemsz Graaf, ontvangen ter presentie van hun gekoren voogd Jan
Pietersz Joseph de resterende goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Jansz, nagelaten weeskind van Jan Pietersz Wappers,
daar moeder af is Trijn Jacobsdr.
30-08-1639 Trijn Jacobsdr, geassiteerd met haar tegenwoordige man Meijnert Cornelisz van
Keijserswaert heeft met consent van haar man en ter presentie van Dirck Pietersz
Wappers, oom en voogd, haar kind zijn vaders erfenis bewezen.

Bewijs van moeders erfenis van Reert Jacobsz en Geert Jacobs, nagelaten kinderen van Trijn
Reerts, daar vader af is Jacob Cornelisz Poort.
06-09-1639 Jacob Cornelisz Poort heeft ter presentie van de bestemoeder van moeders zijde
Trijn Jacobs Boes en de voogd Jan Reertsz zijn twee kinderen hun moeders
erfenis bewezen.

Het artikel van de goederen van Trijn Jans, innocent, nagelaten weduwe van Claes Semsz
zaliger.
13-09-1639 De voogden Jan Pietersz Goudebloem en Remmet Jansz Goudebloem laten de
goederen registreren, waaronder de helft in een lijfrentebrief van f 600.- ten lijve
van Trijn Jans en haar broeder Remmet Jansz, verschijnt 22 februari, gesteld
1609, een lijfrentebrief van f 225.- ten lijve van Trijn Jans gesteld 02-02-1610.
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Remmet Jansz Goudebloem voor de helft en Sem Gertsz en Sijberich Gerts
tesamen voor 1/3 in de wederhelft erfgenamen vande overleden Trijn Jans,
ontvangen hun portie.

Bewijs van 's moeders erfenis van twee kinderen van Meijndert Jacobsz Vrouws, genaamd
Siberich en Dieuw Meijnderts, geprocreëerd bij Geert Jans zaliger.
27-09-1637 Meijndert Jacobsz Vrouws heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden
Jan Jansz Veen en Pieter Claesz Claeskemaet hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de zeven nagelaten kinderen van Neeltje Joosts zaliger,
genaamd Jan, Joost, Albert, Jacob, Marij, Neeltje en Pieter Pietersz Klees, daar vader af is
Pieter Jansz Klees.
08-11-1639 Pieter Jansz Klees heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Jan Bartsz en
Jan Jansz Backer hun moeders erfenis bewezen.
15-04-1642 Jan Pietersz Klees ontvangt ter presentie van Pieter Jansz Clees en Jan Jansz
Backer zijn goederen.
21-02-1645 Joost Pietersz ontvangt ter presentie van zijn vader Pieter Jansz Clees en zijn
voogden Frederick Jansz en Bartel Claesz Del zijn goederen.
15-03-1650 Jacob Pietersz Clees, mondig, ontvangt in het bijwezen van zijn vader Pieter
Jansz Clees zijn goederen.
14-05-1654 Mr Hendrick Loen en Fredrick Loen als voogden van Neeltje en Pieter Pieters,
onmondige kinderen van Pieter Jansz Klees en Neeltje Joosten, laten de goederen
registreren de kinderen aangekomen van hun vaders erfenis.
04-06-1654 Albert Pietersz, mondig, ontvangt zijn goederen en van zijn broeder Pieter
Pietersz.
23-11-1654 Neeltje Pieters, Marijtje Pieters en Pieter Pietersz, mondig, ontvangen met
consent van hun voogden Hendrick Loenius en Fredrick Loen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Claes, nagelaten dochter van Geert Pieters, daar
vader af is Claes Claesz.
13-11-1639 Claes Claesz heeft zijn dochter ter presentie van de voogden Jan Pietersz van
Obreed en Wijbt Pietersz haar moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in
een lijfrentebrief van f 200.- ten lijve van zijn dochter moeder en moeders
broeder Wijbt Pietersz, die nu alleen nog in leven is.

Artikel van 's vaders, moeders en halve broeders erfenis van Simon Hermansz Rijck, nagelaten
zoon van Herman Sas en Trijn Simons.
08-11-1639 Claes Claesz Sloot, oud burgemeester en Geert Pieters, bestemoeder van
moeders zijde als voogden van Simon Hermansz Rijck, laten de goederen
regsitreren, waaronder 1/16 part in een stuk land te Ilpendam, gemeen met
burgemeester Claes Claesz Sloot cum socijs en en 1/8 part in land te Quadijck.
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Bewijs van 's moeders erfenis alsmede 's bestevaders erfenis van Neel en Meijnu Jans en Dirck
Jansz, daar vader af is Jan Dircksz tot Quadijck, geprocreëerd bij Guert Jans zaliger.
12-12-1639 Jan Dircksz heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen. Van bestevaders
erfenis is de kinderen land in St. Pancraes en Audorp aangekomen. Voogden
waren Jan Jansz van Monnickendam en Cornelis Jansz wonende tot Audorp,
omen, en Pieter Teten tot Quadijck.
29-12-1654 Meijnu Jans, geassisteerd met haar man Lambert Pietersz, ontvangt met consent
van haar man en haar vader Jan Dircksz tot Quadijck haar goederen.
05-01-1655 Neel Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Claes Jansz timmerman
en haar vader Jan Dircksz haar goederen.
12-01-1655 Dirck Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Jan Dircksz zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Remmet Jansz Goudebloem,
geprocreëerd bij Geert Jans zaliger, genaamd Trijn Remmets, Aeltje Remmets en Jan
Remmetsz.
20-12-1639 (akte doorgehaald met de aantekening dat dit bewijs op het volgende blad anders
geformuleerd is)

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Remmet Jansz Goudebloem,
geprocreëerd bij Geert Jans zaliger, genaamd Trijn Remmets, Aeltje Remmets en Jan
Remmetsz.
21-12-1639 Remmet Jansz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Poulus Jansz
van Axwijk en Jacob Jacobsz Ruijter van Middelie hun moeders erfenis
bewezen.
29-04-1653 Trijn Remmets, meerderjarig, ontvangt op advies van haar vader Remmet Jansz
haar goederen.
13-05-1653 Aeltje Remmits, geassisteerd met haar man Adriaen Simonsz, ontvangt op advies
van haar vader Remmet Jansz haar goederen.
09-03-1655 Jan Remmetsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van de vader zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annatje Heerts, Cornelis Heertsz en Jan Heertsz, daar
vader af is Heert Rompkes, geprocreëerd bij Wem Cornelis zaliger.
17-01-1640 Heert Rompkes heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Cornelis
Pietersz Vinck en Jan Cornelisz Veerman hun moeders erfenis bewezen.
19-09-1650 Annetje Heerts, geassisteerd met haar man Gijsbert Fransz Ems, ontvangt ter
presentie van haar gewezen voogd Jan Cornelisz Veerman haar goederen van
haar vaders, moeders en broeder Jan Heertses erfenis.
13-08-1652 Cornelis Heertsz, mondig en getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn gewezen
voogd Jan Cornelisz de goederen van zijn moeders, vaders en broeder Jan
Heertses erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Stijntje Douwens en Tietje Douwens, nagelaten kinderen van
Douwen Sierachsz, daar moeder af is Geert Cornelis.
17-01-1640 Geert Cornelisdr heeft haar twee kinderen ter presentie van de voogd Claes
Thijsz Kadden hun vaders erfenis bewezen.
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Tietje Douwens, geassisteerd met haar man Cornelis Jansz Kos, ontvangt ter
presentie van haar gewezen voogden mr Floris Stevensz en Claes Thijsz Cadden
haar goederen.
Mr Floris Stevensz, oud schepen, en Claes Thijsz Cadden als voogden van
Stijntje Douwes laten moeders erfenis registreren.
Stijntje Douwens, geassisteerd met haar man Jan van de Weeren, ontvangt op het
rapport van haar gewezen voogden mr Floris Stevensz en Claes Thijsz Cadden
haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Poulusz, Trijn Poulus en Cornelis Poulusz, kinderen
van Poulus Dircksz Janbroers, daar moeder af was Im Pieters Jaepvaers, alsmede de
goederen de kinderen door het overlijden van hun oom Cornelis Pietersz Jaepvaers
aanbestorven.
23-01-1640 Poulus Dircksz Janbroer heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden
Cornelis Pietersz Groot en Marcus Jansz hun moeders erfenis en de goederen
aanbestorven van hun voorn: oom bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Guertje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz Wit, daar
moeder af is Aefje Cornelis.
13-02-1640 Aefje Cornelis heeft haar dochter ter presentie van Dirck Jansz Wit, oom van 's
vaders zijde en voogd, haar vaders erfenis bewezen.
21-08-1640 Jan (Jansz, doorgehaald) Quirijnen en Dirck Cornelisz Dirckjan als voogden van
Guijrtje Pieters laten de goederen registreren haar aanbestorven door het
overlijden van haar moeder Aefgen Cornelis, waaronder f 2000.- berustende
onder Jan Jansz Backer.
09-10-1647 Guijrtje Pieters, geassisteerd met haar man Hendrick Claesz Monckedam,
ontvangt ter presentie van de gewezen voogden Willem Jansz Pieck en Dirck
Cornelisz Dirckjan haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen van Remmet Dircksz geprocreëerd bij
wijlen Griet Jacobsdr, zijnde de kinderen genaamd Jan, Heijn, Griet en Aeltgen.
21-02-1640 Remmet Dircksz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Jan Harmensz
Bost en Simon Jacobsz hun moeders erfenis bewezen.
04-01-1650 Jan Remmetsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Remmet Dircksz
zijn goederen en de goederen hem aanbestorven van zijn overleden broeder
Heijn zaliger.
02-01-1652 Griet Remmets, geassisteerd met haar man Marten Volckertsz, ontvangt met
consent van haar man en in het bijwezen van haar vader Remmet Dircksz haar
goederen.
09-12-1653 Pieter Jansz, weduwnaar van Aeltje Remmits en als voogd van zijn kind bij haar
geprocreëerd, ontvangt ter presentie van de voogden zijn schoonvader Remmit
Dircksz Brack en Jan Harmensz Bost haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Trijn Gerrits, namelijk
Lijsbet Heijns, Aef Heijns en Trijn Heijns, daar vader af is Heijn Florisz.
28-02-1640 Heijn Florisz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Brant Jansz
en Heijn Valcksz hun moeders erfenis bewezen.
25-07-1655 Trijn Heijns, mondig, ontvangt met consent van haar vader Heijn Florisz haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Pieters en Willem Pietersz, nagelaten kinderen van
Pieter Willemsz, daar moeder af is Trijn Pieters van Middelie.
06-03-1640 Trijn Pieters heeft haar twee kinderen ter presentie van de voogden Dirck
Willemsz, oom van vaders zijde en Remmet Pietersz, oom van moeders zijde,
beiden van Middelie, hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Anna Cornelis, nagelaten dochter van Maritje Martens,
daar vader af is Cornelis Jelisz Steeckelenburch.
06-03-1640 Cornelis Jelisz heeft ter presentie van de voogden Jacob Pietersz Lanst, officier
en Jacob Jacobsz Wappers, oud schepen dezer stede, zijn dochter als haar
moeders erfenis bewezen de helft in een stuk land gemeen met Schrewel Jelisz,
volgens testament van Maritje Martens voor mr Jacob Huijch 04-10-1635.

Quitantie van de erfgenamen van Neel Bouwes van Aeckswijck.
20-03-1640 Bouwen Cornelisz van Aeckswijck voor hemzelf, Jan Koensz, poorter, als man
en voogd van Itge Cornelis, Dieuw Martes, Trijn Martens, Bouwen Martsz,
Aecht Martens, Welmoet Martens en Welmoet Cornelis, erfgenamen van de
voorn: Neel Bouwes, ontvangen ter presentie van de voogd Jacob Jansz Pancraes
van de voorn: dochter de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht, Trijn en nog een Trijn Cornelis, dochters nagelaten
van Cornelis Claesz, daar moeder af is Aef Jans.
03-04-1640 Aef Jans heeft haar drie dochters ter presentie van de voogden Jacob Jansz
Pancraes en Jasper Jansz Laen hun vaders erfenis bewezen, waaronder
lijfrentebrieven ten lijve van Aecht en Trijn Cornelis in dato 30-10-1632 en ten
lijve van Trijn en nog een Trijn Cornelis in dato 22-05-1635, f 100.- onder hun
oom Jacob Jansz Pancraes berustende, een lijfrentebrief ten lijve van Aecht
Cornelis alleen in dato 20-06-1622, volgens testament van haar bestevader Jan
Willemsz Pancraes.
27-04-1660 Trijn Cornelis de Jonge, geassisteerd met haar man Pieter Jacobsz Blaubijl,
mitsgaders Jacob Jansz Pancras vanwege de nagelaten kinderen van Aecht
Cornelis ontvangen hun goederen, alsmede de portie van de overleden Trijn
Cornelis de Oude.

Quitantie van de erfgenamen van Jannetje Jacobs, anders peet Nan, innocent.
17-04-1640 Steven Stevensz Veerman, poorter dezer stede voor hemzelf en voor Jannetje
Jacobs, weduwe wijlen Jacob Takesz, thans in Zweden, voor de helft en Jan
Cornelisz, wonende tot Amsterdam en Jannetje Barents, weduwe wijlen Harck
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Cornelisz mede tot Amsterdam woonachtig, ieder voor een vierde, ontvangen ter
presentie van de voogd Thijs Evertsz de goederen van de overleden Jannetje
Jacobs, volgens contract van 27-04-1629.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf kinderen van Welmoet Pieters, daar vader af was Dirck
Claesz Schoone-Ylangh(?), als namelijk Trijntje, Pietertje, Aegje, Cornelia en Maria
Dircks.
12-06-1640 Welmoet Pieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Hendrick Pietersz
Helling lakemaker, heeft met zijn consent ter presentie van de voogden Aris
Pietersz en Pieter Claesz haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Martin Heijnsz Moij, nagelaten zoon van Heijn Martsz
Moij en Geert Jans, beiden zaliger.
21-08-1640 De voogden Cornelis Reijniersz Loen en Pieter Martsz Moij hebben het bewijs
van 18-11-1625 ten behoeve van de voorn: Martin Heijnsz en zijn zuster Lijsbet
Heijns geroijeerd en de helft van de goederen daarin vermeld hier en de andere
helft op het volgende blad opnieuw gedaan, ter presentie van Ludu Martens als
peet van Martin Heijnsz van vaders zijde en Lijsbet Heijns voornoemd.
17-03-1643 Marten Heijnsz, getrouwd, ontvangt ter presentie van de gewezen voogden
Cornelis Reijnersz Loen en Pieter Martsz Moij zijn goederen.

Staat van de goederen toekomende Lijsbet Heijnsdr, nagelaten door Heijn Martsz Moij en
Geert Jans, beiden zaliger.
21-08-1640 De voogden Cornelis Reijniersz Loen en Pieter Martsz Moij laten de goederen
registreren ter presentie van Lijsbet Heijns zelf en haar peet Ludu Martensz van
vaders zijde.
18-06-1647 Lijsbet Heijns, huisvrouw van Claes Hillebrantsz, ontvangt met constent van
haar man, op reis, ter presentie van haar voogd Pieter Martsz Moij en haar
moeije Luw Martens haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Jan Fredricksz, daar moeder af was
Aeltje Jacobs, als namelijk Fredrick Jansz en Aeltje Jans.
28-08-1640 Jan Fredricksz heeft zijn twee kinderen ter presentie van de voogden Rolof Jansz
en Simon Willemsz hun moeders erfenis bewezen.
23-12-1653 Fredrick Jansz en Aeltje Jans, geassisteerd met haar man Jan Volckertsz,
getrouwd, ontvangen met consent van hun vader Jan Fredricksz Hoeckboot de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van drie zonen van Simon Cornelisz, als Cornelis, Jan en
Gerrit Simonsz, gewonnen bij Trijn Hermes.
02-10-1640 Simon Cornelisz heeft zijn drie kinderen ter presentie van de voogden Cornelis
Jansz Poort en Jan Fransz Pont hun moeders erfenis bewezen.
10-06-1658 Jan en Gerrit Simonsz, getrouwd, ontvangen in het bijwezen van hun vader
Simon Cornelisz hun goederen.
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Cornelis Simonsz ontvangt in het bijwezen van zijn vader Simon Cornelisz
Herdloop zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de zoon van Jan Coenraetsz Bras, genaamd Pieter Jansz
Bras, gewonnen bij Annatje Andries zaliger.
22-11-1640 Jan Coenraetsz Bras heeft zijn zoontje ter presentie van de bestevader Andries
Andriesz Hobbel als voogd zijn moeders erfenis bewezen.
07-12-1655 De vader Jan Coenraetsz Bras en de voogd Mathijs Florisz brengen een obligatie
boven, gekomen uit de erfenis van zijn oom Johannes Curtius.
04-01-1661 Pieter Jansz Bras, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn vader Jan Coenraetsz
Bras en zijn voogd Mathijs Florisz Schouten zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van drie kinderen van Aeltje Bastiaens, daar vader af was
Hilbrant Jansz Blaubijl als namelijk Bastiaen Hilbrantsz, Jan Hilbrantsz en Trijn
Hilbrants.
11-12-1640 Aeltje Bastiaens heeft haar drie kinderen in het bijwezen van de voogden Jacob
Jansz Blaubijl en Claes Heijnsz Huijgh hun vaders erfenis bewezen.
13-09-1650 Bastiaen Hillebrantsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn moeder Aeltje
Bastiaens en zijn voogden Jacob Jansz Blaubijl en Claes Heijnsz Huigh zijn
goederen.
27-06-1651 De voogd Jacob Jansz Blaubijl en de moeder Aeltje Bastiaens ontvangen geld in
mindering van de erfenis van Jan Hillebrantsz tot betaling van een custing van
zijn schuit.
20-07-1655 Jan Hillebrantsz Blaubijl, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jacob
Jansz Blaubijl en zijn moeder Aeltje Bastiaens zijn goederen.
01-02-1656 Trijntje Hillebrants, geassisteerd met haar man Pieter Magnusz, ontvangt in
presentie van haar moeder Aeltje Bastiaens en haar oom Jacob Jansz Blaubijl
haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen van Trijn Jans, weduwe van Cornelis
Simonsz Mosser, als namelijk Jan en Pieter Cornelisz.
11-12-1640 Trijn Jans heeft haar twee kinderen in het bijwezen van de voogden Bouwen
Jacobsz en Gert Pietersz hun vaders erfenis bewezen, waaronder f 225.- in een
lijfrentebrief van f 450.-, gemeen met Cornelis Pietersz en staande op diens lijf.
26-07-1667 Jan en Pieter Cornelisz, getrouwd, ontvangen met consent van de voogd Reijer
Claesz Withoet hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen van Simon Poulusz van Warder, daar
moeder af was Meijnu Jacobs, als namelijk Anna, Melis, Geert en Jacob Simonsz.
11-12-1640 Simon Poulusz heeft zijn vier kinderen in het bijwezen van de voogden Almer
Jansz en Marten Poulusz hun moeders erfenis bewezen.
20-01-1643 Simon Poulusz, getrouwd met Anna Simons, ontvangt ter presentie van de
voogden Almer Jansz en Martin Poulusz haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Dieu Jans, nagelaten dochter van Aeltje Jans, daar vader af
is Jan Claesz Rimp.
04-01-1641 Jan Claesz heeft zijn kind in het bijwezen van Cornelis Jansz van Catwoude,
gerechte oom van 's moeders zijde, haar moeders erfenis bewezen.
23-05-1656 Cornelis Jorisz als man en voogd van van Dieu Jans ontvangt met procuratie van
haar, gepasseerd voor schepenen van Wijdenes 22-05-1656, haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Claes, dochter van Dieuw Dircks, daar vader af was
Claes Claesz van Warder.
15-01-1641 Dieuw Dircks heeft haar dochter ter presentie van de voogden Dirck Jansz
Gerbrants en Marten Claesz van Warder haar vaders erfenis bewezen, waaronder
f 110.- van een handtekening van f 220.- tegen 5 %, tot laste van haar
comparants vader Dirck Jansz Gerbrants.
13-03-1657 Geert Claes, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter Jansz, ontvangt in
het bijwezen van haar moeder Dieuw Dircks en haar gewezen voogd Marten
Claesz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijtje Claes, Reert Claesz, Niesje Claes (bijgeschreven
obijt) en Simon Claesz, nagelaten kinderen van Geert Simons, daar vader af is Claes Reertsz
Boes.
22-01-1641 Claes Reertsz Boes heeft zijn kinderen ter presentie van de voogden Jan Simonsz
Joen en Jan Reertsz Boes hun moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in
een stuk land, gemeen met de erfgenamen van Teunis Jansz en Claes Jansz
Boeses.
25-01-1661 Sijtje Claes, huisvrouw van Cornelis Claesz, ziek te bedde leggende, en Reert
Claesz, mondig, ontvangen in het bijwezen van hun vader Claes Reertsz Boes en
hun voogd Jan Reertsz Boes hun goederen.
25-01-1661 Jan Reertsz Boes en Frans Jansz Keijser als voogden van Simon Claesz Joen
laten de goederen registreren hem aanbestorven door het overlijden van zijn oom
Jan Simonsz Joen.
24-01-1662 Simons Claesz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van de voogden Jan Reertsz
Boes en Frans Jansz Keijser zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Simonsz, Trijn Simons, Eef Simons en Geert Simons,
nagelaten kinderen van Simon Claesz Groot alias Ruijgh, daar moeder af is Aecht Simens.
22-01-1641 Aecht Simens heeft ter presentie van de voogden Juriaen Juriaensz Wulp en Jan
Simesz Mens haar kinderen als hun vaders erfenis bewezen de gerechte derde
part in een stuk land, gemeen met Jan Simonsz en Pieter Simonsz Mens.
10-06-1653 Jeuriaen Jeuriaensz Wulp en Jan Sijmonsz Ments verklaren dat het derde part
land is verkocht voor omtrent f 1000.-,

Quitantie van Trijn Fredricks, dochter van Fredrick Jansz.
22-01-1641 Trijn Fredricks, geassisteerd met haar man Jan Pietersz, ontvangt ter presentie
van haar broeder Jan Fredricksz haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Pieters, Jan Pietersz en Welmoet Pieters, kinderen van
Aecht Meijnderts, daar vader af was Pieter Claesz.
05-02-1641 Aecht Meijnderts heeft ter presentie van de voogden Claes Jansz Dirckses, Dirck
Meijndertsz en Simon Claesz Kuijf haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
28-05-1647 Claes Jansz Dirckses, Dirck Meijndertsz en Simon Claesz Kuijf als voogden over
de drie nagelaten kinderen van Pieter Claesz Houtlosser en Aecht Meijnderts,
laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun
bestevader Meijndert Jansz, waaronder 3/4 parten in een losrentebrief, waarvan
de overige 1/4 toebehoort aan Reijndert Jacobsz, halve broertje van de kinderen.
13-03-1668 Jan Pietersz en Dirck Meijndertsz als akte hebbende van Trijn en Welmoet
Pieters, getrouwd, en Meijndert(!) Jacobs, mondig, ontvangen hun goederen met
consent van Dirck Meijndertsz als voogd van Meindert Jacobsz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Claes en Claes Claesz, kinderen van Claes Taemsz
Dol, daar moeder af was Neel Claes.
05-02-1641 Claes Taemsz heeft ter presentie van de voogden Jan Claesz en Jacob Jacobsz
Wappers de kinderen hun moeders erfenis bewezen.
17-11-1654 Trijn Claes heeft f 800.- ter weeskamer gebracht gekomen van de gage van haar
vader Claes Taemsz Dol, in Oostindien overleden.
17-09-1655 Jacob Jacobsz Wappers, voogd van Trijn Claes laat f 650.- registreren haar
aanbestorven door het overlijden van haar vader.
02-11-1655 Trijn Claes, geassisteerd met haar man Evert Evertsz, ontvangt met consent van
haar voogden Jacob Jacobsz Wappers en Cornelis Claesz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Thijmen Claesz, Jacob Claesz en Jan Claesz, alle drie
kinderen nagelaten bij Claes Thijmensz Visscher, daar moeder af is Trijn Jacobsdr.
12-02-1641 Trijn Jacobsdr heeft haar drie kinderen ter presentie van de voogden Simon
Thijmensz Visscher en Gerrit Pietersz hun vaders erfenis bewezen.
21-07-1648 De voogd Gerrit Pietersz brengt f 700.- ter weeskamer, toebehorende Jan Claesz
Visscher, gekomen uit zijn vaders en moeders erfenis, ter presentie van Jan
Claesz zelf.
28-07-1648 Thijmen Claesz en Jacob Claesz, getrouwd, ontvangen ter presentie van hun
gewezen voogd Gerrit Pietersz hun goederen.
11-03-1653 Jan Claesz Visscher, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd
Gerrit Pietersz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vijf kinderen van Jacob Jansz Lijbejans, schipper van
Aekswijck, geprocreëerd bij Lijsbet Martens van Middelie zaliger, zijnde genaamd Cornelis
Jacobsz, Trijn, Marij, Geert en Lijsbet Jacobsdrs.
19-02-1641 Jacob Jansz heeft zijn kinderen ter presentie van de voogd Claes Heijnsz, oud
vredemaker van Middelie als uitkoop hun moeders erfenis bewezen.
06-01-1643 Jacob Jansz heeft zijn kinderen nog een stuk land bewezen.
25-11-1653 Cornelis Jacobsz Schaep, getrouwd, ontvangt met consent van zijn oom en
bloedvoogd Jan Jansz Lijbejan zijn goederen.
28-01-1659 Trijn, Marij en Geert Jacobs, mitsgaders Pieter Wijpsz als man en voogd van
Lijsbet Jacobs, getrouwd, ontvangen met consent van de voogd Jan Jansz
Lijbejan hun goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Claes en Dircksz Joosten Persijn, nagelaten kinderen van
Joost Martsz Persijn en Beert Dircks, beiden zaliger.
05-03-1641 De voogden Michiel Adolphsz biersteecker en Martin Joosten Persijn chirurgijn,
beiden poorters dezer stede, laten vaders en moeders erfenis registreren,
waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Claes Joosten in dato 09-01-1631 en
een lijfrentebrief ten lijve van Dirck Joosten in dato 16-06-1633.
07-08-1643 De voogden Michiel Adolphsz en Martin Persijn van Claes en Dirck Joosten
laten nog enige goederen van ouders erfenis registreren.
02-03-1649 Claes Joosten Persijn, mondig en Dirck Joosten Persijn, getrouwd, ontvangen ter
presentie van hun gewezen voogd Marten Joosten Persijn hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerberich Jans, nagelaten dochter van IJefje Claes, daar
vader af is Jan Jacobsz.
12-03-1641 Jan Jacobsz heeft zijn dochter in presentie van de voogden Simon Lourensz en
Dirck Jansz Veerman haar moeders erfenis bewezen.
01-08-1645 Mr. Floris Stevensz schepen en Dirck Jansz Veerman als voogden van Gerberich
Jans laten een losrentebrief van f 800.- registreren het kind aangekomen door de
dood van haar vader Jan Jacobsz.
14-04-1654 Gelbrich Jans, geassisteerd met haar man Rem Pietersz, ontvangt met consent
van haar gewezen voogden mr. Floris Stevensz en Dirck Jansz Veerman haar
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Aef en Hilletje Outgers, nagelaten kinderen van
Sinnetje Simes, daar vader af is Outger Cornelisz van Quadijck.
26-03-1641 Outger Cornelisz heeft in het bijwezen van Claes Heijnsz, oom en voogd, zijn
kinderen hun moeders erfenis bewezen.

Staat van de goederen van Maritje Martens, nagelaten dochter van Martin Pietersz en
Jannetje Jans.
26-03-1641 De voogden Jacob Brasker, oud schepen en regerend weesmeester en mr Floris
Stevensz, schepen dezer stede, laten de goederen registreren.
21-06-1650 De voogden Jacob Brasker, oud burgemeester en mr. Floris Stevensz, oud
schepen, laten land registreren Maritje Martens aanbestorven door de dood van
haar bestemoeder van vaders zijde.
02-06-1654 Maritje Martens, huisvrouw van Fredrick Jansz Hoeckboot, ontvangt met
consent van haar gewezen voogd Floris Stevensz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Dircks, nagelaten dochter van Wem Thijs, daar vader
af is Dirck Heijnsz.
30-04-1641 Dirck Heijnsz heeft ter presentie van de voogden Heijn Dircksz Heijnoom en
Thijs Dircksz Oosterling zijn dochter haar moeders erfenis bewezen.
22-07-1653 De voogden Heijn Dircksz Heijnoom en Dirck Thijsz Oosterlingh laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader.
06-03-1657 De voogden Jan Heijnsz Heijnoom en Dirck Thijsz Oosterlingh laten de
goederen registreren Griet Dircks aanbestorven door het overlijden van haar
bestevader en bestemoeder Thijs Dircksz Oosterlingh en Itje Joris.

ORA 3984 1632 - 1641

03-11-1665

85

Griet Dircks, geassisteerd met haar man Jacob Claesz Loen, ontvangt haar
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Pietersz van Warder, in curatele gesteld.
13-05-1641 Claes Hillebrantsz en Jan Jansz Ubbels, beiden van Warder, geordonneerde
voogden over Jan Pietersz, laten diens goederen registreren.
09-03-1655 Jan Jansz Ubbels vanwege zijn twee onmondige kinderen, Jacob Dircksz als man
en voogd van Trijn Jans en Claes Mieusz, man en voogd van Griet Jans, beiden
dochters van Jan Ubbels voornoemd, volgens testament gepasseerd 05-03-1644
voor notaris Jacob Huigh erfgenamen van Jan Pietersz Hogges, allen van
Warder, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Arent Jansz, nagelaten zoontje van Jan Arentsz, daar moeder af is
Marij Martens tot Middelie.
13-05-1641 Ds Isack Enten, predikant van Middelie, oom van het zoontje, laat de goederen
registreren het kind door de dood van zijn vaders moeder Alit Jacobs
aanbestorven.
28-01-1648 Marij Martens ter eenre en Ds Isack Enten, predikant van Middelie en Pieter
Jansz, omen van Arent Jansz ter andere zijde zijn door tussenspreken van de
heren weesmeesters de continuatie van het onderhoud van Arent Jansz overeen
gekomen.
21-03-1656 Arent Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Ds Isaacq Enten
en Pieter Jansz Commandeur zijn goederen.

Staat van de goederen door de dood van Claertgen Versteveren volgens haar testament geërfd
op Willem en Floris Jansz Versteveren.
28-05-1641 Marten Bouwensz, oud burgemeester dezer stede, heeft het testament van
Claertgen Versteveren gepasseerd voor notaris ... Mathijsz tot Amsterdam op 1311-1629 en de goederen ter weeskamer gebracht.
12-05-1654 Trijntje Floris, 31 jaar, huisvrouw van Heijn Jacobsz, verre uitlandig, en Claes
Florisz, mede getrouwd, zijn accoord met de afrekening van hun voogden
Willem Claes Sloot en Claes Jansz Koster.
15-06-1655 Arijaentje Floris Verstevens, Trijntje Floris Verstevens en Claes Florisz
Versteven, getrouwd en mondig, ontvangen de goederen van hun vader.

Staat van de goederen Frans Jacobsz en Trijn Jacobs, nagelaten kinderen van Welmoet
Pieters, daar vader af is Jacob Fransz, aanbestorven door de dood van hun moeders moeder
Brecht Claes.
04-06-1641 De voogden Pieter Pietersz Pieteroom en Simon Pieters laten f 150.- registreren.
18-10-1695 Geertje Pieters Soets ontvangt de goederen in de vorm van een losrentebrief van
f 150.- op de naam van Sijvert Luijtjes van der Beets als voogd over zijn zusters
kinderen in dato 12-05-1641.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Pietertje Pieters, nagelaten kind van Pieter Jansz van
Middelie, daar moeder af is Griet Dircks.
03-08-1641 Griet Dircks heeft in het bijwezen van de voogden Aris Pietersz en Pieter
Dircksz het kind haar vaders erfenis bewezen, waaronder een stuk land, gekomen
van Jan Dircksz en IJtgen Pieters, beiden zaliger, en een lijfrentebrief van f 200.ten lijve van de moeder Griet Dircks en het kind op de langstlevende van beide.
24-04-1657 Abraham Jansz als testamentaire erfgenaam van zijn overleden huisvrouw
Pietertje Pieters volgens testament voor notaris Lambert Schorel 12-04-1656,
ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Claes Jacobsz Vrous, geprocreëerd bij
zaliger Geert Simons, namelijk Jacob Claesz, Aechje Claes en Simon Claesz.
03-08-1641 Claes Jacobsz Vrous heeft met de naaste vrunden van zijn drie kinderen van
moeders zijde de uitkoop van moeders erfenis bewezen.
Bijgeschreven dat Simon Claesz met zijn portie van het bewijs in het weeshuis is
gegaan.
20-06-1645 Meijndert Jacobsz Vrous en Jan Theunisz als voogden van Jacob Claesz en
Aechje Claes hebben f 50.- ter weeskamer gebracht voor vaders erfenis.
30-12-1653 Aecht Claes, geassisteerd met haar man Pieter Jansz, ontvangt met consent van
de voogden Meijndert Jacobsz Vrous en Jan Teunisz haar portie in het
bovenstaande bewijs en vaders en broeders erfenis.

Staat van de goederen van Griet Jans, nagelaten dochter van Jan Dircksz en IJtgien Pieters,
beiden zaliger, van Middelie.
03-08-1641 De voogden Pieter Jansz en Aris Pietersz laten de goederen registreren Griet Jans
aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
17-02-1643 Dirck Claesz als man en voogd van Griet Jans ontvangt in het bijwezen van de
voogden Pieter Jansz en Aris Pietersz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Thiedes, Jan Thiedes en Griet Thiedes, nagelaten
kinderen van Thiede Pietersz, daar moeder af is Geert Dircks in de Purmer.
06-08-1641 Geert Dircks in de Purmer, geassisteerd met haar tegenwoordige man Herman
Pietersz heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen in het bijwezen van Jan
Dircksz, naaste vrund van de kinderen van vaders zijde.
04-04-1662 Jan Thiedesz en Griet Thiedes, mondig geworden, ontvangen in het bijwezen van
Wijbet Pietersz en met bewilliging van de moeder Geert Pieters(!) hun goederen.
01-05-1663 Trijn Tiedes, geassisteerd met haar man Jan Outgersz, ontvang in presentie van
de moeder Geert Dircks haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Jans, Jacob Jansz, Geert Jans en Welmoet Jans,
nagelaten kinderen van Marij Jans, daar vader af is Jan Coppertsz.
24-08-1641 Jan Coppertsz heeft in het bijwezen van de voogden Pieter Coppertsz en Dirck
Thijsz Cadden zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
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Jacob Jansz, mondig geworden, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen
voogden Dirck Thijsz C adden en Pieter Coppertsz zijn goederen.
Hans Stien als man en voogd van Griet Jans, Cornelis Heertsz als man en voogd
van Geert Jans, voor hunzelf en ook vanwege Jacob Jansz, en Welmoet Jans
ontvangen met consent van de voogd Dirck Thijsz Kadden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Thimon Roelofsz, nagelaten zoon van Roelof Thimasz, daar
moeder af is Immetje Gerbrants.
05-11-1641 Immetje Gerbrants heeft ten overstaan van de voogden Gerrit Gerbrantsz en
Roelof Roelofsz kistmaker haar zoon zijn vaders erfenis bewezen.
09-09-1642 De voogd Roelof Roelofsz laat f 100.- registreren het kind aanbestorven van zijn
bestemoeder Griet Pouwelis.
11-03-1659 De voogd Jan Mieusz heeft f 400.- bovengebracht van de erfenis van het kinds
peet Lobberich Tijmes. Ook ontvangen de voogden van Tijmen Roelofs met
consent van de weesmeesters en Pieter Fredericksz zijnen broeder f 300.- tot
betaling van de koop door Tijmon Roelofs van een half smalschip.
13-06-1662 Thijmon Roelofsz, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn voogden
Jan Mieusz Osseweider en Frans Jansz Keiser zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jacob Claesz Butter innocent.
19-11-1641 Claes Claesz houtlosser als voogd van zijn broeder Jacob Claesz, tegenwoordig
wonende in de St Pietershof te Hoorn, laat diens goederen registreren, waaronder
twee lijfrentebrieven ten lijve van Jacob Claesz in dato 10-04-1629 en 20-061622, een lijfrentebrief ten lijve van de langstlevende van Jacob Claesz en Marij
Claes gedateerd 28-03-1636 en een lijfrentebrief ten lijve van de langstlevende
van Jacob Claesz en Geertje Claes gedateerd 28-03-1636.
25-02-1653 Claes Claesz, hovenier alias houtlosser, ontvangt de goederen van zijn overleden
broeder Jacob Claesz Butter.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz, Trijn Jans en Albert Jansz, kinderen van Jan
Jansz backer, daar moeder af was Trijn Pieters.
19-11-1641 Jan Jansz backer heeft in het bijwezen van de voogden Jan Bartsz en Pieter
Pietersz Outclaes zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
01-02-1650 De voogden Pieter Pietersz Outclaes en Pieter Claesz over de nagelaten kinderen
van Jan Jansz backer laten de goederen registreren Jan Jansz de Jonge en Trijn
Jans door het overlijden van hun vader aanbestorven, waaronder twee maal een
zesde part in een huis waarvan de erfgenamen van Jan Camer de helft toekomt.
06-02-1652 Trijntje Jans, geassisteerd met haar man Jan Roelofsz ontvangt met consent van
haar voogden Pieter Pietersz Outclaes en Pieter Cleesz haar goederen.
30-12-1659 Jacob Jansz Breed als man en voogd van Stijn Jans en Jan Roelofsz als man en
voogd van Trijn Jans ontvangen met consent van mr. Niclaes Oudtclaes voor zijn
grootvader Pieter Pietersz Oudtclaes, de goederen van de ab intestato in
Oostindiën overleden Jan Jansz, broeder van hun vrouwen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Cornelisz, Willem Cornelisz en Geert Cornelis,
nagelaten kinderen van Stijn Frans, daar vader af is Cornelis Willemsz vant End.
17-12-1641 Cornelis Willemsz heeft in het bijwezen van de voogden Jacob Fransz en Jacob
Brasker, weesmeester, zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen, waaronder
twee lijfrentebrieven van f 200.- staande ten lijve van de langstlevende van Jan
Cornelisz en Willem Cornelisz en van de langstlevende van Willem Cornelisz en
Geert Cornelis, gedateerd 13-12-1638.
20-05-1659 Jan Cornelisz en Pieter Dircksz Snoijer als man en voogd van Geert Cornelis,
voor hunzelf en als erfgenamen van Willem Cornelisz, en Cornelis Willemsz
vant End als vader en erfgenaam van Willem Cornelisz voornoemd ontvangen de
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Trijn Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz en Trijn
Martens slootemaker.
17-12-1641 Docke Oncen en Doed Cornelisz als voogden van Trijn Jans en Cornelis Jansz
ijsersmit, broeder van Trijn Jans, zijn geaccordeerd over de goederen die
Cornelis Jansz ten behoeve van de voogden voor de weesmeesters zal passeren,
tot uitkoop van de boedel die de broer en zuster nog gemeen toebehoort en door
hun ouders is nagelaten.
18-05-1649 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Marten Claesz laeckenmaker, ontvangt in
het bijwezen van haar gewezen voogd Docken Oncen en haar broeder Cornelis
Jansz Slootmaker haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Jan, Pieter, Dirck, Claes en Adriaen Cornelisz,
nagelaten zonen van Anna Pieters, daar vader af is Cornelis Jacobsz Koster, wonende in de
Purmer.
27-12-1641 Cornelis Jacobsz Koster heeft zijn kinderen in het bijwezen van Jan Pietersz van
Hensbroek en IJef Jansz van Ursem, omen en bestorven voogden van de
kinderen, f 200.- als moeders erfenis bewezen.
04-01-1650 Cornelis Jacobsz Koster heeft zijn zes voorkinderen bij Anna Pieters minder
bewezen dan hun moeders erfenis en bewijst ze nu boven de f 200.- f 500.-.
01-12-1671 Isbrant Jansz de Wael en Sijmon Jansz als voogden van de nagelaten kinderen
van Cornelis Cornelisz Koster en Dieuwer Jans, Pieter Cornelisz, Lijsbet Pieters,
weduwe van Dirck Cornelisz, Claes en Adriaen Cornelisz, mitsgaders de vader
Cornelis Jacobsz Koster met vijf staken, vanwege Jan Cornelisz overleden,
ontvangen de het geld.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dieuwer Simons, nagelaten dochter van Dieuw Claes, daar
vader af is Simon Jansz van Warder.
21-01-1642 Simon Jansz van Warder heeft in het bijwezen van de voogd Almer Jansz, de
medevoogd Jan Martsz indisposibel, zijn dochter haar moeders erfenis bewezen,
waaronder begrepen haar bestemoeders en zusters erfenis.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Claesz, daar
moeder af is Marij Fredericks van Warder.
21-01-1642 Marij Fredericks, geassisteerd met haar tegenwoordige man Simon Jansz van
Warder heeft met consent van haar man en in het bijwezen van de voogd Claes
Hillebrantsz, de medevoogd Jan Martsz indisposibel, aan haar zoon zijn vaders
erfenis bewezen, waaronder de helft in een stuk land in Warder, gemeen met
Lijst Aris.
10-12-1654 Marij Fredericks, geassisteerd met haar broeder Hilbrant Fredericksz, heeft met
consent van Jan Martsz, voogd van Cornelis Jacobsz, de verdeling van enig land
geregeld.
29-05-1668 Cornelis Jansz, Pieter Dircksz en Jan Jansz als voogden van Cornelis Jacobsz,
nagelaten zoon van Jacob Claesz en moeder Marij Fredricx laten moeders erfenis
registreren.
12-08-1681 Jan Jansz Ims en Pieter Dircksz als wettige erfgenamen van de overleden
Cornelis Jacobsz ontvangen de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Welmoet en Lijsje Cornelis, nagelaten kinderen van
Cornelis Jacobsz en Neeltje Simons van Volendam.
21-01-1642 Simon Jacobsz Moocker en Brant Claesz van Volendam laten de goederen
registreren, waaronder een derde part in bestemoeders land, een vierendeel in
land gemeen met Oude Elberichs Kees en Brant Claesz voornt:, f 90.- in een
obligatie ten laste van Pieter Adriaensz tot Volendam en f 250.-, onder de
bestevader Moocker berustende.

Staat van de goederen toebehorende Griet en Marij IJsbrants, nagelaten kinderen van Isbrant
Cornelis en Meijnu Cornelis, gekomen van hun ouders en van hun oude peet Haesje Remmets.
28-01-1642 De voogden Doed Cornelisz en Jacob Cornelisz Poorts laten de goederen
registreren, waaronder land in de Slimweeren en beoosten de kerk van Middelie
en een aantal lijfrentebrieven.
11-05-1660 Griet IJsbrants ontvangt met consent van haar voogd Doed Jansz f 200.-.
13-05-1664 Grietje IJsbrants voor haarzelf en en als last en procuratie hebbende van haar
zuster Marij IJsbrants gepasseerd voor notaris Jacob van der Camer tot haarlem
10-05-1664, beiden mondig, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Hendricks, nagelaten dochter van Hendrick
Pietersz, daar moeder af is Welmoet Pieters.
18-02-1642 Welmoet Pieters heeft met bewilliging van de voogden Aris Pietersz
Oostindischvaerder en Claes Theunisz houtcoper haar dochter haar vaders
erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Claes Dircksz en Jan Claesz, nagelaten kinderen van
Aecht Pouwels daar vader af is Daniel Claesz Vels van Axwijk.
04-03-1642 Daniel Claesz Vels heeft zijn kinderen in presentie van hun oom en voogd Jacob
Pouwelsz van Axwijk hun moeders erfenis bewezen.
29-10-1647 Daniel Claesz heeft met consent van Cornelis Jansz, oom en voogd van de
kinderen, een stukje land ten behoeve van de kinderen verkocht.
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Ariaen Simonsz van Schermerhorn, mondig geworden, ontvangt met consent van
zijn gewezen voogd Jochem Stoffelsz zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Geert Jans, nagelaten dochter van Jan Claesz Schout
Jan, geprocreëerd bij Trijn Pieters van Warder.
25-03-1642 Cornelis Dircksz als man en voogd van zijn huisvrouw Trijn Pieters bewijst het
kind haar vaders erfenis, ter presentie van Claes Jansz Eefs als grootvader van
vaders zijde en voogd.
20-12-1644 Rem Martsz en Pieter Jansz Ims als voogden van Geert Jans laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door de dood van haar bestevader Claes Jansz
Eefs.
26-10-1649 Geertje Dircks, weduwe van Rem Martsz en Trijn Dircks, zuster van Pieter Jansz
Ims, overleden voogden van Geert Jans, laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar oude bestevader Jan Jansz Eefs en van
haar oude moije Lijst Gerbrants.
24-01-1662 Geert Jans, mondig geworden, ontvangt in het bijwezen van haar voogd Pieter
Jansz Moocker en haar schoonvader Cornelis Dircksz Swaen haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Trijn Claes, nagelaten kind van Ael Pieters, daar vader af
is Claes Pietersz van Warder.
NB
Dit artikel is gequitteerd door Trijn Claes op het artikel hier achter staand op
datum 08-02-1650.
25-03-1642 Claes Pietersz heeft in presentie van de voogd Dirck Jansz het kind haar moeders
erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Abraham Joosten, nagelaten zoon van Joost Stoijaert en
Marijtje Rogiers.
01-04-1642 Pieter Cleesz, Wouter Pietersz Kock en zijn huisvrouw Griet Alberts laten de
goederen van het kind registreren. Griet Alberts zal het kind alimenteren.
30-07-1647 Wouter Pietersz Coer ontvangt met consent van Pieter Klees als erfgenaam van
de overleden Abraham Joosten diens goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Arisz en Aecht en Lijsbet Aris, nagelaten kinderen van
Aris Jansz daar moeder af is Dieuw Pieters.
27-05-1642 Dieuw Pieters heeft ter presentie van de voogden Aris Pietersz en Volckert
Martsz haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen.
22-12-1648 Aecht Aris, mondig en Sijmon Sijmonsz als man en voogd van Lijsbet Aris,
mitsgaders Dieuw Pieters, de eerste twee voor hunzelf en als erfgenamen van
hun broeder Jan Arisz en Dieu Pieters als erfgenaam van de overleden Jan Arisz,
ontvangen met consent van de voogd Volckert Martsz de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Griet Pieters, daar vader af
is Claes Florisz.
02-06-1642 Claes Florisz heeft zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen ter presentie
van de voogden Brant Jansz en Gerrit Jacobsz van Landsmeer.
19-12-1645 De voogden Brant Jansz en Gerrit Jacobsz van Landsmeer laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
08-04-1653 De voogd Brant Jansz ontvangt geld tot onderhoud van de kinderen. (ook op 0411-1653, 11-05-1655 en 21-11-1656.)
16-05-1662 Floris en Pieter Claesz, mondig geworden, ontvangen met consent van hun
voogden Brant Jansz en Gerrit Jacobsz hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Cornelisz, nagelaten kind van Neel Thijmens daar
vader af is Cornelis Cornelisz van Nieuwendam.
03-06-1642 Cornelis Cornelisz heeft zijn kind ter presentie van de voogd Heijn Thijmensz
zijn moeders erfenis bewezen.
05-08-1653 De voogd Jan Mieusz laat de goederen registreren het kind aanbestorven door het
overlijden van zijn peet Lobberich Tijmens, waaronder f 100.- in het cargasoen
van Jacob Vinck tot Broeck.
02-03-1666 Cornelis Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader
Cornelis Cornelisz van Nieuwendam en zijn voogd Jan Mieusz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders en 's moeders erfenis van Griet Jans, nagelaten weeskind van Jan Dircksz
en Jannetje Jans.
23-09-1642 Jan Jacobsz, Aris en Claes Jacobsz, naaste vrunden en voogden, laten de
goederen registreren het kind van vader en moeder aanbestorven.
05-03-1652 De voogd Hilbrant Jacobsz laat de goederen registreren het kind aanbestorven
door het overlijden van Jan Melisz, het kinds bestemoeder(!).
28-03-1656 De voogd Pieter Cornelisz Keelen laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar oom Hillebrant Jacobsz.
03-06-1662 Griet Jans, mondig geworden, ontvangt haar goederen in het bijwezen van de
gewezen voogden Claes Jacobsz en Outger Cornelisz.

Bewijs van erfenis aanbestorven Aecht en Neeltgen Willems, nagelaten kinderen van Willem
Pouwelsz Block, geprocreëerd bij Guijrt Cornelis, tegenwoordig huisvrouw van Jacob Jansz
Cock, door de dood van hun moeije Saertgen Pouwels.
04-11-1642 De voogden Jochem Stoffelsz en Jan Jacobsz Groot laten de goederen
registreren.
22-06-1655 Jan Jacobsz Groot, als procuratie hebbende van Aecht Willems, gepasseert voor
notaris ... tot Middelburg en getekend door haar man Roelof Lambertsz, ontvangt
haar goederen.
12-06-1659 Neeltje Cornelis(!), weduwe van Pieter Bouwen, ontvangt in het bijwezen van de
gewezen voogd Jan Jacobsz Groot haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochter van Pieter Claesz, daar
moeder af is Annetje Remmets van Middelie.
05-12-1642 Annetje Remmets heeft in het bijwezen van de voogden Jan Claesz Doets en
Claes Claesz Backer haar dochter haar vaders erfenis bewezen. Het kinds
bestevaders erfenis van moeders zijde lijkt nog onverdeeld.
25-02-1648 De voogden Jan Claesz Doets en Claes Claesz Backer laten de goederen
registreren die het kind door haar bestevaders overlijden zijn aanbestorven.
12-11-1652 Gerbrant Pietersz Wittert ontvangt vanwege zijn twee jonge kinderen geteeld bij
Annetje Remmets de goederen van de overleden Trijn Pieters, in het bijzijn van
de gewezen voogden Jan Remmetsz en Jan Claesz Doets.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Gerbrantsz en Aeltje Gerbrants, nagelaten kinderen
van Ludu Jans daar vader af is Gerbrant Pietersz Wittert.
06-12-1642 Gerbrant Pietersz Wittert heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Almer Jansz en Jan Hermansz Schilder en de peet
Trijn Jans.

Staat van de goederen toebehorende Marijtje Simons, nagelaten dochter van Simon Willemsz
en Annetje Salomons.
09-12-1642 Pieter Pietersz de Jonge, oud schepen en Claes Willemsz Boonacker, burger
dezer stede laten als voogden over Marijtje Simons haar goederen registreren.
28-12-1660 Maritje Sijmons heeft met consent van haar voogden Volckert Jacobsz Kod en
Willem Willemsz Boonacker geld ontvangen.
06-02-1663 Maritje Simons, geassisteerd met haar man Olphert Sieuwersz, ontvangt haar
goederen in presentie van haar voogden Volckert Claesz Cod en Willem
Boonacker.

Accoord tussen Outger Pietersz Jaepvaer ter eenre en Jan Coppersz Vijselaer als voogd van
diens kinderen met namen Jan Luijtsz erfgenaam van zijn kind, Lijsbet Outgers, Welmoet
Outgers en Taems Outgersz, daar moeder of bestemoeder respective af was Trijn Taems ter
andere zijde.
30-12-1642 Outger Pietersz Jaepvaer ter eenre en Jan Coppersz Vijselaer als voogd van de
voorn: kinderen ter andere zijde zijn door tussenspreken van de weesmeesteren
geaccordeerd betreffende bestevaders erfenis van vaders zijde. Outger Pietersz
zal het huis op de Halich waarin hij woont bij openbare veiling verkopen en van
de opbrengst zijn kinderen f 500.- doen genieten.
31-01-1644 Ter voldoening van dit accoord hebben Jan Heijnsz en Jan Coppertsz, voogden
van de voorn: Lijsbet, Welmoet en Taems Outgersz verklaard dat voor deze drie
kinderen (Jan Luijtsz door de voogden uitgekocht) uit de verkoping van het huis
f 350.- is geprocedeerd, welk bedrag ter weeskamer is gebracht.
22-01-1647 Lijsbet Outgers, mondig geworden, ontvangt in het bijwezen van haar gewezen
voogden Jan Heijnsz en Jan Coppersz Vijselaer haar goederen.
01-02-1650 Welmoet Outgers, mondig geworden, ontvangt in het bijwezen van haar gewezen
voogden Jan Heijnsz en Jan Coppersz Vijselaer haar goederen.
31-10-1651 Taems Outgersz, mondig geworden, ontvangt in het bijwezen van zijn voogd Jan
Coppertsz Vijselaer zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Lourens Willemsz en Trijn Willems, nagelaten kinderen
van Griet Lourens, daar vader af is Willem Allertsz.
27-01-1643 Willem Allertsz heeft in het bijwezen van de voogden Jan Claesz koeweijder en
Jacob Gertsz binneschipper zijn twee kinderen als hun moeders erfenis bewezen
ieder f 150.- en in het geval zijn broeder Jan Allertsz, waarschijnlijk in
Oostindien overleden, niet meer hier te lande komt of zijn verdiende gage op de
reis naar Oostindien niet opeist, boven dit bedrag nog tesamen f 525.-.
05-02-1655 Lauris Willemsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van Willem Allertsz en
Claes Lodewijcksz, zijn gewezen voogden, zijn goederen.
27-04-1660 Claes Lodewijcksz en Jacob Gerritsz als voogden over Trijn Willems laten de
goederen registreren haar aanbestorven door het overlijden van haar (vader)
Willem Allertsz.
13-06-1662 Mr Hendrick Loenius en Jan Jansz Oosterbaen, armenvoogden dezer stede,
ontvangen met consent van de voogd Claes Lodewijcksz de goederen aangezien
zij Trijn Willems in het armenhuis hebben genomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Ael en Trijn Pieters, nagelaten kinderen van Stijn Claes,
daar vader af is Pieter Simonsz Mens.
27-01-1643 Pieter Simonsz Mens heeft in het bijwezen van de voogden Jan Simonsz Mens
en Pieter Jacobsz Smuijl zijn kinderen tesamen f 1000.- als moeders erfenis
bewezen.
29-02-1656 Ael Pieters en Trijn Pieters, getrouwd, ontvangen in het bijwezen van hun vader
Pieter Simonsz Mens hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Niesje Dircks, nagelaten dochtertje van Niesje Jans, daar
vader af is Dirck Jansz.
27-01-1643 Dirck Jansz heeft in het bijwezen van de voogden Jan Heijnsz Sneu en Simon
Nanningsz het kind haar moeders erfenis bewezen.
11-04-1656 De voogden Claes Jansz Doets en Jacob Lantman laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader.
16-08-1661 Mr. Hendrick Loenius als regent van het armenweeshuis ontvangt de goederen
aangezien Niesje Dircks in het weeshuis zal gaan.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz, Aefje Claes, Maritje Claes en Poulus Claesz,
nagelaten kinderen van Claes Poulusz, daar moeder af is Griet Jans.
27-01-1643 Griet Jans heeft in het bijwezen van de voogden Jacob Pietersz Lanst, officier, en
Jan Hermansz Schilder haar kinderen hun vaders erfenis bewezen, waaronder
f 857 de kinderen aangedeeld uit de erfenis van hun moeije Saertje Poulus
zaliger volgens deelcedulle gepasseerd voor notaris Bosschieter 30-06-1642.
04-04-1651 Jan Claesz en Jan Harmensz als man en voogd van Maritje Claes, beiden
getrouwd, ontvangen met consent van de voogd Jan Harmensz Schilder hun
goederen.
11-04-1656 Aechje(!) Claes, geassisteerd met haar man Arent Arisz van Hoorn ontvangt met
consent van haar man en haar voogd Jan Harmensz Schilder haar goederen.
06-06-1661 Pauwels Claesz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Harmensz
Schilder zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Cornelisz, nagelaten zoontje van Cornelis Jansz, daar
moeder af is Jaepje Claes tot Quadijck.
07-02-1643 Jaepje Claes heeft haar zoontje Claes Cornelisz zijn vaders erfenis bewezen in
het bijwezen van de bestemoeder Griet Jans van vaders zijde en de voogden
Pieter Baertsz en Pieter Dircksz.
11-05-1649 De bestemoeder Welmoet Jans van moeders zijde en de voogd Pieter Dirksz
Wester ontvangen de goederen volgens het accoord tussen de bestemoeder Griet
Jans en de voorn: bestemoeder Welmoet Jans en de voogden Pieter Dircksz en
Pieter Baertsz van 27-03-1647 voor het zesjarig onderhoud van het kind.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje Cornelis, nagelaten weeskind van Cornelis Jansz
Seeuw van Vlissingen daar moeder af is Lijsbet Jans.
17-03-1643 Lijsbet Jans heeft het kind ter presentie van de voogden Jan Claesz Koeweijder
en Docke Onces zijn vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet Jans, Jan Jansz, Lijsbet Jans, Niesje Jans en Jan
Jansz de Jonge, nagelaten kinderen van Jan Jacobsz Bapes, daar moeder af is Lijsbet Cornelis.
18-07-1643 Lijsbet Cornelis heeft in het bijwezen van de voogden Dirck Jacobsz Bapes en
Cornelis Willemsz Non de kinderen hun vaders erfenis bewezen.
27-03-1646 Welmoet Jans, geassisteerd met haar man Claes Claesz, ontvangt in presentie
van haar moeder Lijsbet Jans met akte van consent van de gewezen voogd Dirck
Jacobsz Bapes haar goederen.
04-01-1656 Jan Jansz Bapes, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn moeder Lijsbet
Cornelis zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Allerts, nagelaten dochter van Tet Gunen, daar
vader af is Allert Hermansz.
11-08-1643 Allert Hermansz heeft in presentie van zijn zoon Herman Allertsz zijn dochter
haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Lijsbet Adriaens, namelijk Jan
Jansz en Lijsbet Jans, daar vader af is Jan Jansz Dignooms
25-08-1643 Jan Jansz Dignooms heeft in het bijwezen van de voogden Frederick Jan Sijverts,
mede weesmeester en Jan Hermansz Bost, oud schepen, de kinderen hun
moeders erfenis bewezen.
01-08-1645 De voogden Frederick Jan Sijvertsz en Jan Hermesz Bost, schepenen, hebben
een losrentebrief ter weeskamer gebracht de kinderen aanbestorven van hun
moeije Wem Theunis.
20-01-1654 Jan Dingenums doet vrijwillig afstand van het onderhoud en de renten van de
goederen van zijn kinderen Jan Jansz en Lijsbet Jans geteeld bij Lijsbet Arijaens.
20-02-1657 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar man Jacob Cornelisz Non, ontvangt met
consent van haar voogd Jan Harmensz Brasker haar goederen.

ORA 3985 1641 - 1651

(geen titel)
08-09-1643

95

Jan Michielsz en zijn huisvrouw Hillegont Claes ontvangen met consent van de
voogd Roelof Jansz de goederen van Hillegont Claes.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Jansz geseijt Jan Claesz en Jacob Jansz, nagelaten
kinderen van Jan Jacobsz van Axwijk, daar moeder af is Trijn Jans.
15-09-1643 Trijn Jans van Axwijk heeft haar twee kinderen ter presentie van de voogd Jan
Gertsz hun vaders erfenis bewezen.
31-01-1652 Jan Claesz, mondig, en zijn moeder Trijn Jans, Jacob Jansz overleden, ontvangen
met consent van de voogden Pieter Jacobsz Clomp en Jan Gerritsz de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie kinderen van Dirck Pietersz van Middelie
achtergelaten, daar moeder af is Lijsbet Meijnerts.
15-09-1643 Lijsbet Meijnertsz heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie
van Jacob Pietersz en Dirck Meijnertsz, omen en voogden van de kinderen.
18-01-1667 Neel Dircks en Pieter Dircksz, het derde kind overleden, mondig, ontvangen in
presentie van hun oom en voogd Dirck Meijnertsz hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Aecht Claes van Middelie,
daar vader af is Jan Pietersz Pieterooms.
15-09-1643 Jan Pietersz Pieterooms heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen ter
presentie van Claes Claesz en Jan Claesz, omen en voogden van de kinderen.
06-03-1663 Cornelis Jansz, mondig geworden nevens de vader Jan Pietersz Pieterooms de
rato caverende voor zijn zusters Griet en Geert Jans, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Welmoet Jans, nagelaten dochter van Jan Jansz Goijer,
gezeid Jan Heijnsz, en Griet Jans van Quadijck.
10-11-1643 De voogden Jacob Dircksz en Claes Pietersz van Quadijck laten de goederen
registreren, gekomen uit het kinds bestemoeders en ouders erfenis volgens
uitkoop met het kinds stiefvader gemaakt, in het bijwezen van Pieter Jansz Kock
van Quadijck, het kinds oom van vaders en moeders zijde.
12-08-1664 Welmoet Jans, huisvrouw van Michiel Pietersz, uitlandig, ontvangt met consent
van haar voogd Claes Pietersz haar goederen.

(geen titel)
24-11-1643

Aefje Martens, geassisteerd met haar man Remmet Dircksz, ontvangt in het
bijwezen van haar gewezen voogd Marcus Jansz haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Stijn en Haesje Jans, nagelaten kinderen van Jan
Cornelisz Ruijter en Haesje Dircks.
01-12-1643 De voogden Jan Jansz Backer en Meijndert Jacobsz Vrous laten de goederen van
hun ouders erfenis registreren.
05-09-1651 Stijntje Jans, geassisteerd met haar man Reijnier Jansz van Hoorn ontvangt met
consent van haar man en haar voogd Meijndert Jacobsz Vrous haar goederen.
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Haesje Jans, geassisteerd met haar man Claes Harmensz ontvangt met consent
van haar man en haar voogd Meijndert Jacobsz Vrous haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Simons, nagelaten dochter van Neel Hillebrants, daar
vader af is Simon Jansz Croos.
15-12-1643 Simon Jansz Croos heeft in het bijwezen van de voogden Jan Pietersz Croosboer
en Pieter Baertsz Boer zijn dochter haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van de goederen toebehorende Griet Pieters, nagelaten dochter van Griet Jans zaliger,
daar vader af is Pieter Claesz Valck van Quadijck.
22-12-1643 Pieter Claes Valck heeft zijn dochter in het bijwezen van de voogden Jacob
Claesz en Jan Dircksz bij uitkoop haar moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Pietersz
zaliger, daar moeder af is Suwtje Willems op Oorgaet.
22-12-1643 Suwtje Willems heeft in het bijwezen van de voogden Willem Cornelisz
Wagenaer, bestevader en Pieter Pietersz Barn(?), oom, haar dochter haar vaders
erfenis bewezen.
16-05-1662 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Taems Pietersz, ontvangt met
consent van haar voogd Pieter Barentjes haar goederen.

Staat van de goederen van Jacob Jacobsz en Trijn Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob
Jacobsz Hoeck en Trijn Simons zaliger.
22-12-1643 De voogden Claes Claesz Hovenier en Claes Jacobsz laten de goederen
registreren, waaronder f 80.- berustende onder de bestemoeder Griet Jans, die de
kinderen zal alimenteren.
26-02-1647 De voogden Claes Claesz en Claes Jacobsz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Griet Jans.
22-03-1650 Jacob Jacobsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van de voogden Claes Claesz
Hovenier en Claes Jacobsz zijn goederen.
09-11-1655 Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Pietersz Josephs, ontvangt in het
bijwezen van de voogden Claes Claesz Hovenier en Claes Jacobsz haar
goederen.

(geen titel)
22-12-1643

25-09-1646

05-01-1649

Jan Theunisz van Warder ter eenre en Simon Gertsz en Pieter Jacobsz van
Warder als voogden over Thijs Martsz en Marij Martens, nagelaten kinderen
van Martin Thijsz, daar moeder af is Apelonie Jans, zijnde huisvrouw van de
voorn: Jan Theunisz, ter andere zijde, zijn door tussenspreken van de
weesmeesters geaccordeerd dat Jan Theunisz de kinderen zal onderhouden.
De voogden Sijmon Gerritsz en Jacob Jacobsz Ackes laten de goederen
registreren, de kinderen Thijs Martsz en Marij Martens aanbestorven door het
overlijden van hun oude moeije Anna Claes.
Jan Theunisz tot Warder heeft in het bijwezen van de voogden Simon Gertsz en
Jacob Jacobsz Akes de twee kinderen van zijn overleden huisvrouw Apolonie
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Jans als uitkoop f 25.- bewezen, op te brengen wanneer elk tot zijn mondige
jaren zal zijn gekomen, waarvoor hij een stuk land verbindt gemeen met Cornelis
Theunisz cum socijs.
Marij Martens, geassisteerd met haar man Maerten Claesz, ontvangt met consent
van haar voogden Sijmon Gerritsz en Jacob Jacobsz Aakes haar goederen.
Thijs Martensz, mondig, ontvangt met consent van Jacob Jacobsz Akes, zoon
van zijn overleden voogd, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Jansz, zoontje van Jan Pietersz, gezeid Jan Thijsz,
daar moeder af was Geert Hillebrants.
29-12-1643 Jan Pietersz heeft zijn zoontje in het bijwezen van de voogden Gerrit Pietersz en
Pieter Baertsz Boer bij uitkoop zijn moeders erfenis bewezen.
09-12-1653 Pieter Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Gerrit Pietersz zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochter van Marij Hendricks, daar
vader af is Pieter Willemsz Smuijl.
12-01-1644 Pieter Willemsz Smuijl heeft in het bijwezen van de voogden Claes Reertsz de
Wit en Claes Heijnsz Huijgh zijn dochter Trijn Pieters haar moeders erfenis
bewezen.
NB
De goederen in dit bewijs zijn wegens het overlijden van Trijn Pieters
verschoven op haar vader. Na diens overlijden heeft zijn weduwe Geert Gerrits
de goederen bewezen aan haar zoon Willem Pietersz, geregistreerd hierachter op
11-02-1648.

Bewijs van 's vaders erfenis van Arent Jansz, nagelaten zoon van Jan Stoffelsz, daar moeder af
is Sij Jans.
12-01-1644 Sij Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter Broersz, heeft met
diens bewilliging haar zoon Arent Jansz zijn vaders erfenis bewezen in het
bijwezen van de voogden Jochem Stoffelsz en Niclaes Jansz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet, Jan en Jacob Niengsz, nagelaten kinderen van
Niengh Jansz, daar moeder af is Aecht Jacobs tot Warder.
19-01-1644 Aecht Jacobs heeft in het bijwezen van de voogden Rem Martsz en Claes
Pietersz Smits de kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Pietersz Pieteijs, nagelaten zoontje van Annatje
Hermes, daar vader af is Pieter Dircksz Pieteijs.
26-01-1644 Pieter Dircksz Pieteijs heeft, in het bijwezen van Jan Pietersz Rarop, schepen en
voogd, en Imele Hermensz Sas, oude noom van het kind, in absentie van de
tweede voogd Simon Hermensz Sas, zijn zoontje Dirck Pietersz Pieteijs zijn
moeders erfenis bewezen, waaronder de helft in een lijfrentebrief van f 400.- ten
laste van de vader Pieter Dircksz, waarvan de wederhelft is lopende op het lijf
van zijn broeder Cornelis Dircksz Pieteijs, 1/16 part in land (te Ilpendam?)
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gemeen met burgemeester Sloot en Jan Jacobsz Broeder, en 1/8 in een klein
stukje land op de Purmerringsloot bij de Quadijckerkoog, gemeen met dezelven.
Dirck Pietersz Pieteijs is volgens verklaring van de Oostindische Compagnie
kamer Amsterdam op 16-09-1661 op het schip Het huijs te Swieten overleden.
De vader Pieter Dircksz Pieteijs ontvangt als erfgenaam ab intestato met consent
van de voogd Jan Pietersz Raarop de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Cornelis, nagelaten dochter van Neeltje Claes, daar
vader af is Cornelis Claesz waert tot Volendam.
09-02-1644 De voors: (vader) heeft zijn dochter Grietje Cornelis haar moeders erfenis
bewezen in het bijwezen van de medevoogd Cornelis Claesz van Catwoude.
29-01-1664 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Jansz, ontvangt met consent van
haar voogd Cornelis Claesz Koer haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Anna Crijnen en Pieter Crijnen, nagelaten kinderen van
Griet Pieters, daar vader af is Crijn Claesz.
16-02-1644 Crijn Claesz heeft zijn twee kinderen in het bijwezen van de voogden Frederick
Pietersz en Dirck Cornelisz hun moeders erfenis bewezen.
04-03-1664 Crijn Claesz en zijn dochter Anna Crijnen, geassisteerd met haar man Harmen
Hendricksz, de zoon en broeder Pieter Crijnen overleden, ontvangen met consent
van de voogd Dirck Cornelisz de goederen.

Staat van de nagelaten kinderen van Heijn Heijnsz Loen, daar moeder af is Dirckje Hermes.
De namen van de kinderen zijn Hermon, Abraham, Geert, Griet, Claes en Stijntje Heijns.
01-03-1644 De voogden Heijn Jacobsz Clomp en Jan Jacobsz Breed laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestevader
Heijn Cornelisz Nelemaets, waaronder de helft van een custingbrief van f 670.gemeen met Cornelis Heijnsz en zijn kinderen, gesproten uit de verkoop van een
stukje land aan Claes Jansz Withoet.
13-01-1660 Hermon Heijnsz, mondig en Geert Heijns, geassisteerd met haar tegenwoordige
man Thijs Pietersz, ontvangen het bijwezen van de medevoogd Jan Dircksz hun
goederen.
31-05-1661 Abraham Heijnsz, Harmen Heijnsz en Geert Heijns geassisteerd met haar man
Thijs Pietersz verklaren met consent van hun voogd Jan Dircksz ontvangen te
hebben de voorsz: Abraham Heijnsz niet alleen zijn portie maar, gelijk de andere
comparanten doen, ook hun portie in de erfenis van hun overleden zuster Stijntje
Heijns.
21-11-1662 Griet en Claes Heijnsz, mondig, ontvangen met consent van de voogd Jan
Dircksz hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Volckertsz (bijgeschreven obit) en Jan Volckertsz,
nagelaten linderen van Volckert Jacobsz Coster zaliger, daar moeder af is Niesje Willems.
08-03-1644 Niesje Willems heeft ter presentie van de voogd Claes Claesz Hermes haar
kinderen hun vaders erfenis bewezen.
15-12-1648 De voogd Claes Claesz Harmes laat de goederen registrerende kinderen
aanbestorven van hun oude moeije.
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Niesje Willems ontvangt in mindering van haar erfenis van Jacob Volckertsz met
consent van de gewezen voogd Dirck Heijnsz Groot een losrentebrief.

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerrit Pietersz, nagelaten weeskind van Pieter Claesz, laatst
gewoond hebbende tot Warder, daar moeder af is Anne Gerrits.
22-03-1644 Anne Gerrits heeft het kind zijn vaders erfenis bewezen ter presentie van de
omen en voogden Jan Claesz en Jan Gerritsz.
26-02-1647 De voogden Jan Gertsz en Jan Claesz laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn bestemoeder Griet Jacobs van vaders
zijde.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Cornelisz en Cornelisje Cornelisz, twee nagelaten
kinderen van Cornelis Cornelisz Elbrich Kees van Volendam, daar moeder af is IJde Jans
van Urck.
26-04-1644 IJde Jans van Urck heeft haar twee kinderen hun vaders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Jan Cornelisz, oom en Jan Simonsz Meus.
27-03-1646 Het bewijs van vaders erfenis wordt veranderd in het bijwezen van Cornelis
Volckertsz, man en voogd van Ida Jans en de voogden Jan Cornelisz Elberichs
Kees en Dirck Taemsz.
15-01-1669 Jan Cornelisz, mondig, en Gerrit Mensa, met procuratie van zijn vrouw
Cornelisje Cornelis, gepasseerd te Monnickendam voor notaris Cornelis Jacobsz
Boeckweijt in dato dezes, ontvangen in presentie van de moeder Ida Jans en de
voogd Frans Keijser de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn, Brechje, Claes, Dirck (bijgeschreven obit), Stijntje,
Pieter (bijgeschreven obit), Heijn en Cornelis, nagelaten weeskinderen van Welmet Dircks,
daar vader af is Cornelis Heijnsz Nelemaets.
10-05-1644 Cornelis Heijnsz Nelemaets heeft zijn kinderen hun moeders en hun bestevaders
erfenis bewezen ter presentie van de voogden Jaepvaer Jansz en Pieter Claesz
Clomp.
01-11-1650 De voogden Jaepvaer Jansz en Heijn Jacobsz Nelemaets laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader Cornelis
Heijnsz Nelemaets, waaronder twee lijfrentebrieven van f 100.- ten lijve van
Trijn en Brecht Cornelis in dato 14-01-1624, een lijfrentebrief van f 200.- ten
lijve van Claes Cornelisz in dato 01-06-1628, een lijfrentebrief van f 100.- ten
lijve van Stijn Cornelis in dato 28-08-1633.
14-01-1653 Trijn Cornelis, mondig, Brechje Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Dircksz
en Simon Jansz Soet als man en voogd van Stijntje Cornelis, in de kraam
gelegen, ontvangen met consent van de voogden Heijn Jacobsz Nelemaets en
Jaepvaer Jansz hun goederen.
NB
De staat van de goederen van de drie kinderen te zien op 14-01-1653.

Staat van de goederen toebehorende Maritje Dircks, innocent, nagelaten dochter van Sicke
Siboltsz en Aeltje Jacobs.
19-07-1644 De voogden Jan Hermansz Bost, oud schepen en mr Simon Sickesz,
burgemeester dezer stad, laten de goederen registreren gekomen van haar
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oudomen Pieter en Hendrick Jansz Zeeman van Middelborch in Holland(!),
waaronder een hypothecatie van f 1000.- met een jaarlijkse rente van f 75.- ten
laste van Cornelis Jansz van der Heij wonende te Boskoop in dato 08-04-1629.
De voogden Jan Hermesz Bost en Mathijs Florisz declaren onkosten.
Aeltje, Sijtje en Lijsbet Sijmons, kinderen en erfgenamen van hun overleden
moeder Welmoet Heijns, en volgens accoord voor secretaris en notaris Dirck
Martsz Bouwens 25-06-1677 ook erfgenamen met en benevens hun andere zuster
Trijn Sijmons van Maritje Zickes, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Cornelis, nagelaten dochter van Trijn Cornelis, daar
vader af is mr. Cornelis Jacobsz chirurgijn.
08-11-1644 Mr. Cornelis Jacobsz heeft zijn dochter Neeltje Cornelis haar moeders erfenis
bewezen in het bijwezen van de voogden Claes Jacobsz Loen, Pieter Luijcasz en
Thijs Dircksz Oosterlingh.
12-05-1648 Neeltje Cornelis, geassisteerd met haar man Sijmon Claesz, ontvangt met
consent van de voogden Claes Jacobsz Loen, Pieter Lucasz en Thijs Dircksz
Oosterlingh haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Claesz, nagelaten zoon van Anna Jacobs Koster,
daar vader af is Claes Claesz Hermes.
03-01-1645 Claes Claesz Hermes heeft zijn zoontje in het bijwezen van de voogd Marcus
Jansz bij uitkoop zijn moeders erfenis bewezen.
15-12-1648 Claes Claesz Harmes ontvangt in presentie van de gewezen voogd Marcus Jansz
de goederen van zijn overleden zoontje Jacob Claesz.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Alijt Gerts, daar vader af is
Bouwen Claesz Moens, zijnde de kinderen genaamd Claes Moensz, Gert Jansz, Gertje
Bouwens en Jan Bouwensz.
24-01-1645 Bouwen Claesz Moens heeft ter presentie van de voogden Claes Gertsz en Dirck
Claesz zijn vier kinderen hun moeders erfenis bewezen.
20-07-1666 Gerrit Bouwesz, getrouwd, voor hemzelf en als erfgenaam van Claes, Geertje en
Jan Bouwesz, ontvangt met consent van de voogd Reijer Claesz Withoedt de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen van Cornelis Jansz Geest van Volendam,
geprocreëerd bij Marijtje Jans, zijnde de kinderen genaamd Jan Cornelisz, Claes Cornelisz,
Aeltje Cornelis en Jan Cornelisz.
27-01-1645 Cornelis Jansz heeft ter presentie van de voogden Jacob IJsbrantsz Waterhaler en
Pieter Jansz ... zijn vier kinderen hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Jan Jansz Grote Jans van
Volendam, daar moeder af is Aechje Heijnes, zijnde de kinderen genaamd Geertje Jans, Jan
Jansz en Thijmen Jansz.
27-01-1645 Aechje Heijnes heeft ter presentie van de voogden Jacob IJsbrantsz en Jan Jobsz
Veerman haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen.
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De moeder Aechje Heijnes en de voogd Jacob Isbrantsz van de jonge kinderen
van Jan Jansz Grote Jan, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van hun halve broeder Dirck Jansz.
De voogden Jacob IJsbrantsz en Bruijning Heijnsz laten de goederen registreren
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeder Aechje Heijnes.
De voogden Wouter Heijndricksz en Jan Heijnsz Jobs Kat laten nog enige
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun halve
broeder Dirck Jansz.
Geertje Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz, ontvangt in het
bijwezen van de gewezen voogden Wouter Hendricksz en Jan Heijnsz van
Volendam haar goederen.
Jan Heijnsz Roo Jan heeft ter presentie van Thimen Jansz f 300.- van de
weeskamer gelicht.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier kinderen nagelaten bij Griet Teunis zaliger, daar
vader af is Marten Pietersz van Warder, de kinderen genaamd Ael Martens, Pieter Martsz,
Marij Martens en Griet Martens.
21-02-1645 Marten Pietersz heeft ter presentie van de voogden Cornelis Teunisz en Jan
Pietersz zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
21-05-1647 Jan Lambertsz van Axwijk als man en voogd van Ael Martens ontvangt met
consent van de voogden Cornelis Teunisz en Jan Pietersz haar portie in de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van Trijn Jacobs, daar vader af is Jan
Jansz Doets van Axwijk.
21-02-1645 Jan Jansz heeft zijn kind, genaamd Trijn Jans, ter presentie van de voogd
Cornelis Jacobsz haar moeders erfenis bewezen, waaronder de helft van hetgeen
de vader competeert in de erfenis van zijn overleden vader, onder zijn moeder
berustende.
10-01-1662 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Dirck Jansz, ontvangt in presentie van Jan
Remmetsz haar goederen.

Bewijs van's vaders en 's moeders erfenis van de nagelaten kinderen van Pieter Gerritsz
Hames en Stijn Cornelis van Quadijck, zijnde de kinderen genaamd Cornelis Pietersz en
Aecht Pieters.
02-03-1645 De voogden Jan Cornelisz Grint en Jan Jacobsz Veringman laten de goederen
registreren de kinderen van de vader en moeder aangekomen.
14-12-1655 Cornelis Pietersz, mondig en Aecht Pieters, geassisteerd met haar man Willem
Jansz, ontvangen in het bijwezen van hun gewezen voogden Jan Cornelisz Grint
en Jan Jacobsz Veringman hun goederen.

Bewijs van de erfenis Geert Cents aangekomen van haar oom Cornelis Hendricksz
Clenert(?).
07-03-1645 Geert Cents laat de goederen registreren haar aangekomen van haar oom
Cornelis Hendricksz volgens het testament van haar oom.

ORA 3985 1641 - 1651

05-09-1686

25-02-1687

102

Griet Jans, huisvrouw van Claes Monnickendam en mr Albert Hasselt en Pieter
IJsacksz Theten als voogden over de gemelde Claes Monnickendam, tesamen
erfgenamen van de fideicommissaire goederen van de overleden Geert Sents,
verzoeken dat Griet Jans haar portie in de goederen mag lichten, hetgeen wordt
toegestaan. Zij ontvangt in presentie van dezelfde voogden en haar broeder
Sijmen Jansz Visker een losrentebrief van f 800.-.
Albert Claasz Hasselt en Pieter IJsaaqsz Tete als voogden en curateuren over de
persoon en de goederen van wijlen Claas Monnickendam ontvangen de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jacobsz, nagelaten weeskind van Jacob Willemsz, oud
vredemaker tot Quadijck, daar moeder af is Marij Jacobs.
14-03-1645 Marij Jacobs heeft het kind zijn vaders erfenis bewezen ter presentie van de
voogden Simon Willemsz, oom, en Pieter Cornelisz van Quadijck.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Sandertsz Bost, nagelaten zoontje van Sander Claesz
Bost, daar moeder af is Trijn Pieters.
15-07-1645 Trijn Pieters heeft haar zoontje Claes Sandertsz Bost, geteeld bij Sander Claesz
Bost, zijn vaders erfenis bewezen in het bijwezen van Jannetje Sanders, voogd en
bestemoeder van het kind van vaders zijde en de medevoogd Jan Hermesz Bost,
schepen dezer stede.
30-03-1666 Claes Sandertsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd mr Albert
Claesz Hasselt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet en Lijsbet Abrahams, nagelaten kinderen van
IJtje Claes Hackels, daar vader af is Abraham Jacobsz Planck.
14-09-1645 Abraham Jacobsz Planck heeft in het bijwezen van de voogden Jacob Albertsz
Planck en Cornelis Melisz zijn twee kinderen bij uitkoop hun moeders erfenis
bewezen.
19-01-1649 Elbrich Aris, weduwe van Jacob Planck, is met de voogden van de kinderen van
haar zoon Abraham Jacobsz Planck, die consenteerde, het bewijs van de erfenis
van hun bestevader Jacob Planck overeen gekomen. De dochter Lijsbet Jacobs
van de bestevader heeft een dergelijke som geprelegateerd gekregen.
16-01-1652 De voogden Jan Harmensz Bost, Cornelis Melisz en Jan Jacobsz Groot laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader
Abraham Jacobsz Planck.
31-08-1655 De voogden Jan Hermesz Bost en Jan Jacobsz Groot hebben f 1612.bovengebracht wegens bestevaders en bestemoeders erfenis na uitspraak van
zekere rechtsgeleerden.
07-08-1657 De voogden Jan Harmensz Bost en Jan Jacobsz Groot laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun peet Eefje Jacobs.
11-03-1659 Welmoet Jacobs, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz Copperses,
ontvangt met consent van haar man en van haar voogd Jan Jacobsz Groot haar
goederen.
NB
De staat van Lijsbet Abrahams is gedragen in het boek op dato den 18-03-1659.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Aefje Heerts, nagelaten dochtertje van Heert Rompkes, daar
moeder af is Geert Cornelis.
26-09-1645 Geert Cornelis, weduwe van Heert Rompkes, heeft haar dochtertje Aefje Heerts
haar vaders erfenis bewezen in het bijwezen van de voogden Jan Cornelisz Olij
en Claes Jansz 't Hoen.
04-08-1654 De voogden Claes Jansz 't Hoen, oud burgemeester en Gijsbert Ens zijn met de
voogden van de verdere kinderen van Geert Cornelis geaccordeerd over moeders
erfenis.
15-03-1663 Aefje Heerts, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz, ontvangt in het bijwezen
van de voogden Claes Jansz 't Hoen oud burgemeester en Gijsbert Ens haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jaepje Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Cornelisz Groen,
daar moeder af is Anna Cornelis.
13-10-1645 Anna Cornelis heeft in het bijwezen van de voogden Pieter Cornelisz en Martin
Jansz haar dochter haar vaders erfenis bewezen. Haar eigen vaders erfenis berust
nog onder het kinds bestemoeder.
09-01-1652 De voogd Pieter Cornelisz Groen laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Jonge Trijn Jacobs van
Middelie.
22-07-1664 Jaepje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz, ontvangt met consent van
haar voogd Cornelis Claesz Bruijnvis haar goederen.

Staat van de goederen van Aris Isbrantsz, nagelaten zoon van Isbrant Arisz en Trijn Jacobs,
beiden zaliger, van Warder.
14-11-1645 De voogden Simon Gertsz en Dirck Arisz laten de goederen registreren,
waaronder de helft in een lijfrentebrief met zijn zuster Marij Isbrants gemeen,
staande ten haren lijve. Het kind zal gealimenteerd worden dor zijn zwager
Adriaen Jansz.
07-11-1656 Adriaen Jansz, timmerman tot Hoorn, als man en voogd van Marij Isbrants,
zuster van Aris Isbrants, testamentaire erfgenaam van de overleden Aris
Isbrantsz volgens testament notaris voor Cornelis Masier tot Hoorn 12-09-1656,
ontvangt met consent van de voogd Sijmon Gerritsz de goederen.

Staat van de goederen van Pieter Hendricksz Breemborch, nagelaten zoon van Hendrick
Juriaensz Breemborch en Welmoet Pieters, beiden zaliger.
14-11-1645 De voogden Juriaen Juriaensz Breemborch en Gerbrant Pietersz Wittert laten de
goederen registreren.
13-09-1650 Juriaen Breemborch, Hermen Jansz als man en voogd van Grietje Juriaens, Pieter
Crijnsz voor hemzelf en voor zijn zuster Trijntje Crijnen, Gerbrant Pietersz voor
hemzelf en als voogd van de twee kinderen van Jan Jansz Nelen, tesamen ook
voor de kinderen van Jan Breemborch, als erfgenamen van de overleden Pieter
Hendricksz Breemborch, ontvangen de goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Simon en Lijsbetje (bijgeschreven obit) Lamberts,
nagelaten kinderen van Jacobmijntje Hans, daar vader af is Lambert Fransz.
21-11-1645 De voogden Warnaer Hansz en Adriaen Jansz Plecker laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun bestevader Hans Jansz en
bestemoeder Geertje Warnaerts.
15-07-1647 Lambert Fransz, wonende tot Sneeck, heeft zijn twee kinderen Simon en
Lijsbetje Lamberts, geteeld bij Jacobmijntje Hans, hun moeders erfenis bewezen
in het bijwezen van Warnaer Hans, oom en voogd van de kinderen.
16-04-1654 Simon Lambertsz, getrouwd, voor hemzelf en als erfgenaam van zijn zuster
Lijsbetje Lamberts, ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogden Warnaer
Hansz en Jan Jacobsz Broeder de goederen.

Staat van de goederen van Maartje Cornelis Kosters, nagelaten dochter van Cornelis Jansz
Koster en Griet Jans zaliger.
19-01-1646 De voogden Jacob Jansz Bootmaeker, Heijn Jacobsz Clomp, Pieter Jacobsz Pols
en Jan Simonsz Mens laten vaders en moeders erfenis (zeer omvangrijk)
registreren.
11-12-1646 Heijn Jacobsz en Jan Simonsz als voogden van Maritje Costers laten nog enige
goederen registreren.
10-06-1654 Er worden losrentebrieven geregistreerd, aangekocht door de verkoop van
goederen.
29-12-1659 Maritje Cornelis Kosters, geassisteerd met haar man Simon Jacobsz Trom,
ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogden Jacob Jansz Bootmaker,
burgemeester Pieter Jacobsz Mieusz en Frans Jansz Keijser haar goederen.

(geen titel)
23-01-1646

Jan Jansz Veen en Pieter Claesz Claeskemaets als getrouwd hebbende Griet
Jans, hebben van de weeskamer gelicht de resterende goederen toebehorende
Jan Jansz Veens kinderen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie kinderen van Jan Cornelisz Veerman, daar moeder
af geweest is Trijn Pieters, zijnde de kinderen Cornelis Jansz, Geert en Luw Jans.
30-01-1646 Jan Cornelisz Veerman heeft ter presentie van de voogden Claes Claesz
Houtthuijn, oud burgemeester en Cornelis Pietersz Vinck zijn drie kinderen hun
moeders erfenis bewezen. Ook laat hij f 300.- registreren de kinderen
aanbestorven van hun moeije Trijn Claes Houtthuijns.
04-01-1656 Geert Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz Bapes, ontvangt haar goederen
in het bijwezen van Jan Cornelisz Backer, vader.
30-03-1656 Cornelis Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
02-03-1666 Luw Jans, geassisteerd met haar man Dirck Harmensz, ontvangt met consent van
haar man en van haar vader Jan Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Pietersz, nagelaten weeskind van Pieter Claesz Clomp,
daar moeder af is Luw Jan Sloots.
30-01-1646 Luw Jan Sloots heeft haar zoon Claes Pietersz zijn vaders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Claes Jans Sloot en Pieter Martsz Paris, oudoom.
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Claes Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Claes Jansz
Sloot en Pieter Martsz Paris de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck en Jan Loefsz, nagelaten kinderen van Marij Jacobs,
daar vader af is Loef Dircksz.
13-02-1646 Loef Dircksz van Warder heeft ter presentie van de voogd Garbrant Gertsz zijn
twee kinderen hun moeders erfenis bewezen.
28-05-1654 Jan Pietersz Crijgsman als voogd van Jacob Loefsz heeft f 55.- ter weeskamer
gebracht, het kind aanbestorven van zijn oom Dirck Jacobsz.
22-02-1661 Dirck en Jacob Loefsz, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden Jan
Pietersz Crijsman en Dirck Jansz Swaen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert, Marij en Trijn Jans, mitsgaders Jan Floor,
nagelaten kinderen van Hillegont Jans, daar vader af is Jan Pietersz Moens.
27-02-1646 Jan Pietersz Moens heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen ter
presentie van Bastiaen Jansz, oom en voogd van de kinderen.
11-02-1648 Pieter Jacobsz korvemaker als man en voogd van Geert Jans, ontvangt in
presentie van Jan Pietersz Moens haar goederen.
20-05-1653 Trijn Jans, huisvrouw van Gerrit Thijsz, en Marij Jans ontvangen geld met
consent van de voogd Bastijaen Jansz.
10-06-1659 Jan Floor, meerderjarig, ontvangt in bijwezen van de vader Jan Pietersz Moens
zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten weeskind van Simon Jans Wit van Axwijk
genaamd Griet Simons, daar moeder af is Trijn Jans.
06-03-1646 Trijn Jans heeft haar kind Griet Simons haar vaders erfenis bewezen in presentie
van de voogd Dirck Claesz en Jan Jacobsz, caverende voor Jacob Jansz Wit,
medevoogd.
25-02-1653 Jan Gerritsz, schoemaker tot Axwijk, vanwege zijn schoonvader Jacob Pietersz
tot Axwijk als erfgenaam van moeders zijde, en Jacob Jans Wit tot Axwijk voor
hemzelf en voor zijn zuster Aegt Jans, mitsgaders zijn broeder Claes Jansz Wits
nagelaten kinderen, tesamen erfgenamen van vaders zijde, tesamen erfgenamen
van Griet Sijmons, overleden zonder nazaten en na haar moeder, ontvangen met
consent van de gewezen voogd Dirck Claasz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van Claes Pietersz Butter geprocreëerd bij
Trijn Claes zaliger, genaamd Jan Claesz en Anna Claes.
13-03-1646 Claes Pietersz Butter heeft ter presentie van de voogden Simon Gertsz en Claes
Claesz Reijners zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen, waaronder een
aantal stukken land te Warder.
De voogden verklaarden dat Jan Jansz Eefs een stuk land te Warder aanbestorven
is, waarvan de renten zullen oplopen ten profijte van de kinderen.
28-12-1648 Simon Gertsz en Claes Claesz als voogden van de twee kinderen van Claes
Pietersz Butter laten in presentie van de vader f 151.- registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oude moeije Lijst Gerbrants, alsmede
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f 72.- onder de vader berustende gekomen van huur van het land van hun oude
bestevader.
De voogden Simon Gertsz, Jan Gertsz en Cornelis Claesz Roos laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door de dood van hun vader Claes
Pietersz Butter.
Jan Claesz, getrouwd en Anna Claes, geassisteerd met haar man Nieng Claesz,
ontvangen in bijwezen van de gewezen voogden Simon Gertsz, Jan Gertsz en
Cornelis Claesz Roos hun goederen.

Staat van de goederen toebehorende Oets Jans, Jacob Jansz en Jannetje Jans, nagelaten
kinderen van Jan Willemsz en Dieuwke Oetses in de Purmer.
27-03-1646 De voogden Hessel Jansz en Jouck Hesselsz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door de dood van hun vader en moeder.
16-12-1647 Sioeck Hessels en Jelle Douwes ontvangen f 100.- voor de kostgelden van de
kinderen.
20-05-1659 Oets Jans, Jacob Jansz en Jannetje Jans, mondig, ontvangen met consent van de
voogd Cornelis Brommertsz hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Melisz, nagelaten zoontje van Trijn Jans van
Oostsanen, daar vader af is Melis Cornelisz Coperslager.
17-05-1646 Melis Cornelisz Coperslager heeft zijn zoontje Cornelis Melisz in bijwezen van
de voogd Claes Jansz Koster en met consent van de voogd Jan Pietersz Pet tot
Oostsanen zijn moeders erfenis bewezen.
25-05-1655 Melis Cornelisz Coperslager ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogd
Claes Jansz Koster de goederen van zijn overleden kind Cornelis Melisz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht en Neel Dircks, nagelaten kinderen van Dirck Simons
Geus, daar moeder af is Welmoet Dircks van Quadijck.
29-05-1646 Welmoet Dircks heeft in bijwezen van de voogden Outger Jansz en Claes
Pietersz Roos de kinderen bij uitkoop hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Eefje en Luijcas Gerritsz, nagelaten kinderen van Gerrit
Jansz van den Bergh, daar moeder af is Engeltje Luijcas tot Hoorn.
30-05-1646 De voogden Jacob Luijcasz en Gerrit Jansz laten in het bijwezen van de moeder
Engeltje Luijcas de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun
oudoom Jan Fredricksz.
23-07-1647 De voogd Jacob Luijcasz laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door de dood van Jannetje Fredricks, volgens testament gepasseerd voor notaris
Jan Theunisz Houttuijn 11-04-1647.
28-02-1651 De voogden Cornelis Jans Poort en Jacob Luijcasz brengen f 102.10.- boven,
gekomen van de laatste custing van het land van Jannetje Fredricks.
23-05-1662 Luijcas Gerritsz en Eefje Gerrits zijn overleden. Annetje Jans, weduwe van
Hermen Jansz Suijchof, geassisteerd met Willem Claesz Sloot, ontvangt als peet
en universele erfgenaam de goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Heijnsz en Keesjen Heijnsz, nagelaten kinderen van
Heijn Cornelisz gezeid Jongheijn van Volendam. daar moeder af is Fransje Cornelis van
Volendam.
31-07-1646 Fransje Cornelis heeft in bijwezen van de voogd Jan Jopsz Veerman de kinderen
hun vaders erfenis bewezen.
01-02-1661 Cornelis Heijnsz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Heijn en
Taems Cornelisz zijn goederen.
03-03-1665 Keesjen Heijns, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Taems Cornelisz
zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Jacobs en Gerrit Jacobsz, nagelaten kinderen van
Trijn Gerrits, daar vader af is Jacob Claesz van Middelie.
27-08-1647 Jacob Claesz heeft in het bijwezen van de voogden Claes Heijnsz en Dirck
Claesz van Middelie zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
02-09-1664 Vermits de tijd van het onderhoud van Griet Jacobs is geëxpireerd, ontvangt haar
vader Jacob Claesz Hoeck f 150.-.
04-08-1665 De voogden Jan Sijmonsz en Claes Dircksz van het kind(!) hebben een stuk land
verkocht, waarvoor een lijfrentebrief ten lijve van het kind Gerrit Jacobsz is
gekocht.
01-04-1670 Griet Jacobs, tot haar jaren gekomen, ontvangt met consent van de voogd Jan
Sijmonsz van Middelie haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz, nagelaten zoon van Claes Jansz, daar moeder af is
Aebeltje Coens.
04-09-1646 Aebeltje Coens, geassisteerd met haar man Jan Willemsz (...), heeft in het
bijwezen van de voogd Albert Jans het kind zijn vaders erfenis bewezen.

(geen titel)
18-09-1646

Jacob Jacobsz van Warder, zoon van Jacob Outgersz en Trijn Claes, mede
van Warder, mondig geworden, ontvangt van zijn voogd Claes Jansz Garbrants
mede wonende tot Warder zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de nagelaten kinderen van Teunis Teunisz Dierdorp,
geprocreëerd bij Stijn Lamberts, met namen Lijsbet, Teunis, Aeltje, Jan, Lambert en
Maritje Teunis.
06-11-1646 Stijn Lamberts, wonende in de volmolen bij Axwijk, heeft haar kinderen in het
bijwezen van de voogden Jan Teunisz Dierdorp en Brant Jansz hun vaders
erfenis bewezen. Jan Teunisz Dierdorp bezit een derde part in de molen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Jans, nagelaten dochter van Grietje Claes zaliger,
geprocreëerd bij Jan Abrahamsz in het hoesicken.
NB
Vide 21-05-1658.
13-11-1646 Jan Abrahamsz in het hoesicken heeft zijn dochter Griet Jans in het bijwezen van
de voogden Magnus Centen en mr Pieter Jacobsz haar moeders erfenis bewezen.
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Pieter Jacobsz en Vincent Brouwer hebben uit kracht van een contract ten laste
van capt. Michiel Teunisz Pel f 150.- ontvangen.
Jan Jansz Crop, geassisteerd met zijn huisvrouw Grietje Claes, ontvangt haar
goederen in het bijwezen van burgemeester Brouwer.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Dircksz Os, nagelaten zoon van Dirck Cornelisz Os,
daar moeder af is IJtje Claes.
10-12-1646 IJetje Claes heeft in het bijwezen van de voogden Jan Jansz Pater en Claes
Claesz van Lichten en van haar man Jan Abrahamsz aan Cornelis Dircksz zijn
vaders erfenis bewezen.
20-07-1654 Jan Claesz Pater, oud schepen en Thijs Pietersz als voogden van Cornelis
Dircksz laten moeders erfenis van het kind registreren.
27-01-1671 Cornelis Dircksz Os, mondig, ontvangt zijn goederen.

Staat van de goederen van Jacob Jansz, nagelaten zoontje van Jan Jansz van Nieuwe Niedorp
en Neel Willems van Oosthuijsen.
08-01-1647 De voogden Gerbrant Cornelisz in t Roohart en Claes Pietersz laten de goederen
registreren.
30-04-1654 Jacob Jansz, getrouwd, ontvangt op het advies van zijn gewezen voogden
Gerbrant Cornelisz en Claes Pietersz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Floris, nagelaten kind van Floris Taemsz, daar moeder
af is Marij Jans Door.
08-01-1647 Marij Jans, geassisteerd met de voogden Pieter Jansz Door en Jan Pietersz Croos
heeft haar dochtertje Trijn Floris haar vaders erfenis bij uitkoop bewezen.
27-05-1659 Trijn Floris, geassisteerd met haar man Hendrick Willemsz van Ouwenaller,
ontvangt haar goederen in het bijwezen van haar moeder Marij Jans en haar
gewezen voogd Pieter Jansz Door.

Staat van de goederen toebehorende Jan en Pieter Jansz, nagelaten kinderen van Jan Jansz
Neelen en Neel Jans, beiden zaliger.
15-01-1647 De voogden Jacob Dircksz Emenes en Gerbrant Pietersz Wittert laten de
goederen registreren.
13-06-1651 Gerbrant Pietersz Wittert als voogd over de kinderen van Jan Jansz Neelen laat
een losrentebrief en f 20.- registreren die Pieter Jansz Neelen is aanbestorven van
Pieter Hendricksz Breemborch.
13-06-1651 Jan Jansz Neelen, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogd
Gerbrant Pietersz Wittert zijn goederen.
20-11-1663 Pieter Jansz Neelen, mondig, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Anna en Jacob Dircksz, nagelaten kinderen van Dirck
Jacobsz Reijners, daar moeder af is Trijn Claes Roos van Warder.
15-01-1647 Trijn Claes heeft in het bijwezen van de voogden Cornelis Claesz Roos en
Marten Claesz Laen haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
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Anna en Jacob Dircksz, mondig geworden, ontvangen met consent van de voogd
Cornelis Claesz Roos hun goederen.
Cornelis Claesz Roos als voogd van Trijn Dircks kinderen verklaart dat deze
kinderen het gerechte deel van Trijn Dircks goederen ontvangen hebben, ook
alhier ter weeskamer geregistreerd 30-11-1660.

Bewijs van 's vaders erfenis vande vijf nagelaten kinderen van Sasker Cornelisz, daar moeder
af is Griet Dircks, zijnde de kinderen genaamd Cornelis, Adriaentje, Marij, Dirck en Trijn
Saskers.
22-01-1647 Griet Dircks heeft met consent van haar tegenwoordige man Dirck Dircksz aan
ieder van haar kinderen f 5.- bewezen als vaders erfenis in het bijwezen van de
voogden Hendrick Jacobsz en Jan Jacobsz Posch.

Bewijs van 's moeders erfenis van Isack Claesz, nagelaten kind van Griet Isacks, daar vader af
is Claes Dircksz Groot van Middelie.
19-02-1647 Claes Dircksz Groot van Middelie heeft zijn zoontje in het bijwezen van de
voogd Jacob Pietersz als moeders erfenis bewezen f 250.-, waarvoor hij verbindt
de gerechte zesde part in een stuk land gemeen met Trijn Claes cum socijs.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Heijns, nagelaten dochter van Heijn Pietersz zaliger,
daar moeder af is Aefje Jacobs.
12-03-1647 Aefje Jacobs heeft haar dochter ten overstaan van de voogden Jacob IJsbrantsz
en Jacob Pietersz f 425.- als vaders erfenis bewezen, onder haar en de voors:
Jacob IJsbrantsz berustende.
16-03-1649 Jacob Isbrantsz en Jacob Pietersz als voogden van Lijsbet Heijns laten f 55.registreren haar aanbestorven van haar oom Simon Jacobsz Aelsjaep.
10-01-1651 De voogd Jacob Isbrants laat nog f 11.4.10 registreren het kind aanbestorven van
haar oom Simon Jansz(!) Aelsjaep.
05-11-1654 Jacob Isbrants en Jacob Pietersz Aelsjaep als voogden van Lijsbet Heijns laten in
het bijwezen van de moeder Aefje Jacobs de goederen registreren het kind
aanbestorven door de dood van haar bestemoeder Trijn Cornelis.
04-08-1665 De voogd Jacob Pietersz Neef laat f 400.- in een obligatie registreren, het kind
aanbestorven van haar oom Reijer Pietersz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Lijsbet Hendricks, nagelaten kinderen van Griet
Jacobsz zaliger, geprocreëerd bij Hendrick Coensz.
12-03-1647 Hendrick Coensz heeft ten overstaan van Jan Teunisz, oom en voogd, zijn twee
kinderen als hun moeders erfenis ieder f 400.- bewezen, onder hem berustende.
30-07-1652 De voogden Jan Coensz en Jan Teunisz laten de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun vader Jan(!) Coensz.
22-08-1656 De voogden Jan Coensz en Jan Teunisz ontvangen f 200.-.
17-06-1659 De voogden Jan Coentsz en Cornelis Cornelisz Snoij laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder
Wem Heijns.
13-05-1664 Maritje en Lijsbet Hendricks, mondig geworden, ontvangen met consent van hun
voogd Cornelis Snoij hun goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Reijer Pietersz en Neel Pieters, nagelaten onmondige
kinderen van Pieter Jacobsz Aelsjaep, geprocreëerd bij Trijn Cornelis.
12-03-1647 Trijn Cornelis heeft ten overstaan van de voogd Sijmon Fransz Pont haar
kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Sijbrant Dircksz, nagelaten kinderen van
Maritje Sijbrants, daar vader af is Dirck Dircksz Hoogwant.
09-04-1647 Dirck Dircksz heeft zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen in het
bijwezen van Cornelis Sijbrantsz en Roemer Sibrantsz, bottebebackers(?) tot
Monnickendam als omen en naaste bloedvrunden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Jans en Pieter Jansz, nagelaten kinderen van Itje
Crelis, daar vader af is Jan Cornelisz Scheer.
16-04-1647 Jan Cornelisz Scheer heeft zijn twee kinderen in het bijwezen van de voogden
Barent Claesz Reijntjes en Jan Fransz Pont hun moeders erfenis bewezen
tesamen f 700.-, met als onderpand o.a. de helft van zijn smalschip.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hillegont Pieters, nagelaten dochter van Pieter Rolfsz, daar
moeder af is Aefje Claes.
03-05-1647 Aefje Claes, weduwe van Pieter Rolfsz heeft haar dochter Hillegont Pieters ten
overstaan van de voogden Jacob Claesz Glorij en Claes Theunisz houtcoper, oud
schepen, haar vaders erfenis bewezen, waarvoor een obligatie ten laste van het
kinds bestevader Claes Simonsz Hermes in de weeskamer berust, alsmede
hetgeen het kind competeert van de erfenis van haar bestemoeder van moeders
zijde.
19-05-1648 Jacob Claasz Glorij heeft bij provisie f 400.- laten registreren als erfenis van het
kinds bestevader Claes Simonsz Hermes.
19-01-1655 Claes Theunisz, oud burgemeester, als voogd van Hillegont Pieters, brengt
f 78.10.- boven, gekomen van de erfenis van het kinds bestemoeder Lijsbet
Pieters.
29-01-1657 Claes Theunisz Houttuijn, oud burgemeester, als voogd van Hillegont Pieters
heeft f 50.- bovengebracht, gekomen uit een legaat van haar oude peet Trijn
Pieters Soet.
29-05-1657 Claes Theunisz als voogd van Hillegont Pieters heeft f 100.- ter weeskamer
gebracht wegens het kinds bestemoeders erfenis uit legaat van de kinderen van
Jan Rolfsz, door Trijn Pieters aan haar gemaakt.
29-05-1661 Hillegont Pieters, geassisteerd met haar man Jacob Tijsz, ontvangt haar
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Meijndert Jacobsz, nagelaten zoontje van Jacob Pietersz
Rieder en Aecht Meijnderts.
28-05-1647 Claes Jansz Dircksz, Dirck Meijndertsz en Simon Claesz Kuijf als voogden van
Meijndert Jacobsz laten de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn
moeder, waaronder een vierde part in een lijfrentebrief ten lijve van zijn zuster
Trijn Pieters en een vierde part in een losrentebrief gemeen met zijn halve
zusters.
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De voogd Dirck Meijndertsz laat nog f 200.- registreren aanbestorven van het
kinds moeder.
Meindert Jacobsz, mondig, ontvangt met consent van Dirck Meindertsz zijn
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Gerrit, Hillegont, Jan, Trijn en Barber Hermes,
nagelaten kinderen van Hermen Gerritsz Suijrhof, daar moeder af is Annetje Jans.
23-07-1647 De moeder Annetje Jans en de voogden Magnus Vincentsz, oud schepen en
Pieter Lenertsz Moens laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door de dood van Jannetje Fredericks volgens testament gepasseerd voor notaris
Jan Theunisz Houttuijn 11-04-1647.
25-03-1659 Hillegont en Jan Harmensz Suijrhof, mondig geworden, ontvangen met consent
van de voogd Pieter Leendertsz Moens hun portie in de goederen, alsmede hun
portie in de goederen van de ongetrouwd overleden zijnde Gerrit Hermensz.
25-03-1659 Annetje Jans heeft haar portie in de erfenis van haar zoon Gerrit Hermensz
Suijrhof ontvangen.
10-08-1660 Trijntje Hermes, meerderjarig, ontvangt in het bijwezen van haar moeder
Annetje Jans en met akte van Pieter Leendertsz Moens haar goederen.
11-09-1663 Barber Harmens heeft met consent van haar moeder Annetje Jans en de voogd
Pieter Leendertsz haar portie ontvangen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Willemsz en Jan Jacobsz, kinderen van Willem Jansz
Linnewever, geprocreëerd bij Marij Jans.
30-07-1647 Willem Jansz heeft ten overstaan van de voogden Jan Jansz van Dijck en
Cornelis Jansz Meullenaer zijn twee onmondige kinderen hun moeders erfenis
bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz, daar moeder was Aecht Claes, geprocreëerd bij
Jan Jaspersz tot Edam.
03-12-1647 Jan Jaspersz heeft ten overstaan van de voogden Claes Jansz Laen en Pieter
Jansz, bestevader en oom, zijn zoontje zijn moeders erfenis bewezen, waaronder
een stuk land gemeen met Aef Claes in de Kerkstraat.
20-05-1659 Jan Jaspersz Laen ontvangt als erfgenaam ab intestato de goederen van zijn
ongehuwd overleden zoontje Jan Jansz.

Staat van de goederen toekomende Claes Pietersz en Dieuwertje Pieters, nagelaten kinderen
van Pieter Claesz 't Pultje en Hillegont Claes zaliger van Axwijk.
28-01-1648 De voogden Pieter Jansz en Bouwe Cornelisz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
13-05-1664 Claes Pietersz Pul, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Grebber
Dircksz zijn goederen.
17-03-1671 Dieuwertje Pieters, geassisteerd met haar man Jan Danielsz, ontvangt met
consent van haar voogd Grebber Dircksz haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Sijmon en Aefje (bijgeschreven obit) Jacobs, daar
moeder af was Aechje Sijmons, geprocreëerd bij Jacob Luijcasz, mr. scheepstimmerman.
11-02-1648 Jacob Luijcasz heeft ten overstaan van de voogden Dirck Sijmonsz Tralij en
Dirck Pietersz de kinderen hun moederlijk goed bewezen, waaronder een derde
part in een stuk land en een derde part in een losrentebrief gemeen met Jan
Jacobsz Breed en Jeuriaen Wulp.
31-10-1658 Cornelis Dircksz Pieteijs en Simon Taemsz Hoeck als voogden over de twee
kinderen van Jacob Luijcasz laten gekochte losrentebrieven registreren.
06-03-1663 Griet Jacobs, geassisteerd met haar man Pieter Gerritsz Moens, ontvangt in het
bijwezen van de voogden Cornelis Dircksz Pieteijs en Simon Taemsz Hoeck
haar goederen.
05-01-1666 Sijmon Jacobsz Tralij, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Pietersz, nagelaten zoon van Pieter Willemsz,
geprocreëerd bij Geert Gerrits.
11-02-1648 Geert Gerrits heeft ten overstaan van de voogden Willem Gerritsz Pastoor, Jan
Sijmons en Claas(?) Reertsz de Wit het kind zijn vaderlijk goed bewezen.
04-02-1659 De voogden Claes Reertsz Boes en Jan Michielsz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder Geert Gerts.
06-02-1669 Willem Pietersz Smuijck, mondig geworden, ontvangt ter presentie van zijn
gewezen voogden Jan Michielsz en Claes Simonsz Bosschieter zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Pietersz, zoontje van Geert Claes, geprocreëerd bij
Pieter Cornelisz Moijmaetje.
18-02-1648 Geert Claes heeft ten overstaan van de voogden Jan Cornelisz Wiltvanck, Jan
van Deventer en Dirck Harmensz het kind zijn vaders erfenis bewezen.
14-12-1660 Cornelis Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van de gewezen voogd Dirck
Martin Bouwens zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Jans, daar vader af is Jan Cornelisz, geprocreëerd bij
Aef Claes zaliger.
18-02-1648 Jan Cornelisz heeft ten overstaan van de voogd Jan Sijmonsz Ments het kind
haar moeders erfenis bewezen.
19-05-1654 De voogden Claes Sijmonsz Monickedam en Jan Pietersz Moens laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader,
waaronder f 324.10.4 die de gewezen voogd Jan Sijmonsz Ments zaliger volgens
zijn gesloten rekening meer had ontvangen dan uitgegeven.
01-10-1658 Aeltje Jans, geassisteerd met haar man Reert Jansz Boes, ontvangt met consent
van haar voogden Jan Moens en Claes Sijmonsz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje en Trijntje Jans, nagelaten kinderen van Annetje
Jans, geprocreëerd bij Jan Claesz Wagemaker.
25-02-1648 Jan Claesz heeft in het bijwezen van de voogden Gijsbert Jansz Stoffen en Allert
Dircksz zijn twee dochters hun moederlijk goed bewezen.
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Trijntje Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Wilbertsz, ontvangt haar
goederen.
Aeltje Jans, mondig, ontvangt haar goederen in het bijwezen van haar voogd
Allert Dircksz en haar oude omen Jan Cornelisz en Willem Claesz Bodegraven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn en Geert Hillebrants, nagelaten kinderen van Lijsbet
Pieters, daar vader af is Hillebrant Jacobsz van Quadijck.
10-03-1648 Hillebrant Jacobsz heeft, in het bijwezen van Simon Willemsz als oom en
geordonneerde voogd, zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen. Ook laat
hij de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun peet Welmoet
Pieters.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Sijmonsz, nagelaten zoon van Marij Jacobs,
geprocreëerd bij Sijmon Gerritsz van Warder.
07-04-1648 Sijmon Gerritsz heeft zijn zoon ten overstaan van de voogd Garbrant Gerritsz
zijn moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Eefje en Nelletje Cornelis, nagelaten kinderen van schipper
Cornelis Evertsz, daar moeder af is Anna Heijns.
19-05-1648 Anna Heijns heeft in het bijwezen van de voogden Jacob Jacobsz Wappers en
Simon Fransz Pont haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
21-03-1656 Eefje Cornelis, geassisteerd met haar man Willem Salomonsz, en Nelletje
Cornelis, huisvrouw van Jan Florisz, absent, geassisteerd met de voorn: Willem
Salomonsz, ontvangen met consent van de voogd Jacob Jacobsz Wappers hun
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Trijnmoer Cornelis en Hendrick Cornelisz, nagelaten
kinderen van Cornelis Jansz Olij en Immetje Hendricks.
19-05-1648 De voogden Jan Cornelisz Olij en mr Pieter Trom laten in het bijwezen van
Barent Claesz Reijntjes de goederen van de twee kinderen registreren, waaronder
een zesde part in een huis tot Muijden op Spaeckenburch.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz Vrous, daar
moeder af is Niesje Pieters van Quadijck.
19-05-1648 Niesje Pieters heeft in het bijwezen van Jan Jansz Vrous en Pieter Pietersz als
omen en wederzijdse naaste vrunden, haar dochter haar vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aeltje Claes en Jan Claesz, geprocreëerd bij Claes Jansz
Beertses, daar moeder af is Rengert Heijns.
16-06-1648 Rengert Heijns heeft in het bijwezen van de voogden Heijn Dircksz Heijnoom en
Frans Jansz Keijser haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
12-04-1650 Heijn Dircksz Heijnoom en Frans Jansz Keijser als voogden over de kinderen
van Claes Jansz Beertses laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van hun moeder Rengert Heijns.
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De voogden Frans Jansz Keijser en Jan Heijnsz Heijnoom laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder
Lijsbet Claes, waaronder een half huis op de Nieuwe haven gemeen met Neel
Claes, weduwe van Jan Simonsz Joen.
Frans Jansz Keijser als geïnstitueerde erfgenaam bij testament van Aeltje Claes
in dato 29-12-1667 en uit kracht van dien volgens sententie in dato 05-06-1668
door deze E: Gerechte gewezen, ontvangt alle goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Heijns, nagelaten dochter van Heijn Dircksz, daar
moeder af is Trijn Martes.
21-07-1648 Trijn Martes heeft haar dochter Griet Heijns haar vaders erfenis bewezen in het
bijwezen van de voogden Jan Pietersz Doets en Jaepvaer Jansz.
28-04-1656 Mr Jacob Heinsius heeft met consent van Dirk Heijnsz Groot als voogd van de
nagelaten kinderen van Heijn Dircksz en Anna Pauwels een obligatie van de
weeskamer gelicht, die volgens de voorn: Dirck Heijnsz de voorn: Jacob
Heinsius toekwam voor het onderhoud van Marij Heijns en Dirck Heijnsz,
nagelaten kinderen van de voors. Heijn Dircks en Anna Pauwels.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Thijsz, nagelaten zoontje van Thijs Jacobsz, daar
moeder af is Griet Jans.
11-08-1648 Griet Jans heeft met consent van haar tegenwoordige man Jan Willemsz Neelen
haar zoontje zijn vaders erfenis bewezen ter presentie van de voogden Mieus
Jansz Hollen en Ale Jacobsz.
24-09-1658 De voogden laten f 100.- registreren het kind aanbestorven van zijn moeders
erfenis.
08-03-1672 Jacob Thijsz Horn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Isaac Pietersz
Teeten zijn hier geregistreerde goederen, alsmede die hij geërfd heeft van zijn
grootmoeder Griet Mues.

(geen titel)
13-10-1648

Jan Cornelisz, zoon van Cornelis Thomasz, mondig geworden, ontvangt met
consent van zijn gewezen voogden Pieter Cornelisz Hoots en mr Docken Oncen
zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Dirck Jacobsz, nagelaten zoontje van Jacob Dircksz
Pieteijs en Trijn Dircks Emenes.
03-11-1648 De voogden Jan Pietersz Rarop en Jan Jansz Mummels(?) laten de goederen
registreren.
06-09-1656 Jan Pietersz Rarop en Claes Jacobsz Blickslager ontvangen, ook voor hun medeerfgenamen, de goederen Dirck Jacobsz Pieteijs zaliger.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dieuwertje Jans en Martijn Jansz, nagelaten kinderen van dr.
Johannes Emander, daar moeder af is Sijbrich Jacobs.
27-11-1648 Sijbrich Jacobs heeft haar twee kinderen ten overstaan van de voogden Jan
Jacobsz Westerbaen, Claes Heijnsz Hugo en Jan Wijertsz hun vaders erfenis
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bewezen, waaronder de helft in een stuk land waarvan de erfgenamen van Lijsbet
Heijns Baens de wederhelft toebehoort, een weesmeesterskennis van f 750.- ten
laste van de comparante, zijnde de helft van de kinderen in de erfenis van hun
grootvader Jacob Hugo zaliger en de cleederen, inboel, boecken en silverwerck
van haar (of hun?) vader en grootvader Vrederick Jan Sijvertsz volgens
inventaris.
Claes Pietersz Bosschieter heeft uit het sterfhuis van de oom Dirck Martsz Baeij
van de kinderen een schutterslepel boven gebracht.
Dieuwertje Jans, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Veen, ontvangt met
consent van de voogd Jan Jacobsz Westerbaen haar goederen.
Martin Jansz Emander, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Dirck
Florisz en Pieter Jansz Veen zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Isbrant en Trijn Jacobs, nagelatenn kinderen van
Jacob Cornelisz in de bargh, daar moeder af is Trijn Isbrants.
05-01-1649 Trijn Isbrants, weduwe van Jacob Cornelisz, heeft haar kinderen hun vaders
erfenis bewezen ter presentie van Claes Isbrantsz (gezeid Claes Heijnsz),
Cornelis Reijersz en Aris Dircksz als voogden.
15-03-1650 Aris Dircksz als voogd van de drie kinderen heeft f 39.8.8 bovengebracht de
kinderen aanbestorven van hun oudoom Claes Reijersz, in zijn leven woonachtig
tot Rotterdam.
06-08-1652 De voogden Aris Dircksz en Cornelis Reijersz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Trijn Pieters in
de Barch en daarboven nog f 12.10 als supplement van bestevaders erfenis.
02-02-1666 Isbrant Jacobsz, Trijn Jacobs geassisteerd met haar man Claes Cornelisz, hun
broeder Cornelis Jacobsz overleden, en hun moeder Trijn Isbrants, geassisteerd
met haar man Claes Huich, ontvangen met consent van de voogden Claes
Isbrantsz en Cornelis Reijersz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Nammetje Dircks, nagelaten dochter van Geert Willems,
daar vader af is Dirck Barentsz Reijntjes.
02-02-1649 Dirck Barentsz Reijntjes heeft zijn dochtertje Nammetje Dircks haar moeders
erfenis bewezen ter presentie van Willem Martsz Paris en Thijs Florisz, schepen,
als voogden.
06-02-1657 De voogden Willem Martsz Paris en Thijs Florisz Schouten hebben ter
weeskamer gebracht een halve losrentebrief van f 1000.- gemeen met Jan Claesz
Roos, gekomen van de erfenis van het kinds bestevader Willem Cornelisz
Robacker.
01-12-1665 Cornelis Pietersz Tinnegieter en zijn huisvrouw Nammetje Dircks ontvangen met
consent van de voogd Thijs Florisz Schoutten de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Frans, Wem en Griet Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob
Fransz, daar moeder af is Marij Jacobs.
09-02-1649 Marij Jacobs heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie van
Pieter Melchiorsz en Jan Pietersz Doets als voogden.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn en Jan Claesz, nagelaten kinderen van Welmoet Jans,
daar vader af is Claes Jansz Huigh, kuijper.
09-02-1649 Claes Jansz Huijgh heeft zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen,
waaronder f 100.- in een obligatie van f 200.- gemeen met Claes Buijcks, land
gemeen met Neel Jacobs, terpresentie van de voogden Jan Jansz Salomons en
Arent Gertsz.
16-12-1664 Trijn Claes ontvangt met consent van haar vader Claes Jansz Huigh f 50.-.
08-01-1669 Jan Claesz Huigh ontvangt met consent van zijn vader Claes Jansz Huigh f 50.-.
21-07-1671 Cornelis Jansz backer heeft aan Jan Claesz f 100.- gegeven tot lichting van een
obligatie gemeen met Geert Claesz Buijcks.
18-06-1680 Jan Claesz Huigh, mondig, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Geert, Jan en Trijn Simons, nagelaten kinderen van
Trijn Gerts, daar vader af is Simon Claesz van Warder.
16-03-1649 Simon Claesz heeft zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen ter presentie van
de voogden Jan Gertsz en Jan Pietersz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Stijntje Outgers, nagelaten kinderen van Maritje
Barents, daar vader af is Outger Pietersz tot Middelie.
01-06-1649 Outger Pietersz heeft zijn twee kinderen als hun moeders erfenis bewezen een
derde deel in land gelegen buiten Hoorn, een huis in Hoorn en een losrentebrief
van f 1000.-, berustende op de weeskamer van Hoorn, gemeen met de kinderen
oom en moije van moeders zijde, in het bijwezen van de voogden Pieter Mieusz
en Jan Willemsz Pieck, alsmede Griet Jacobs, bestemoeder en Simon Claesz
Kuijf, oude oom.
Nota dat van 's moeders klederen en huisraad is geprocdeerd f 247.8.-.
13-01-1671 Jan Jacobsz Laen als getrouwd hebbende Grietje Outgers en Cornelis Harmensz
als getrouwd hebbende gehad Stijntje Outgers, overleden, ontvangen de
goederen in het bijwezen van Jacob Pietersz Akes, oom en gewezen voogd.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet, Dirck en Maritje Claes, nagelaten kinderen van
Claes de Man geprocreëerd bij Clara Jans.
10-06-1649 Clara Jans heeft in het bijwezen van de voogden Jan Jacobsz Broeder en Marten
Willemsz van Dommelen haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrick, Bastiaen, Trijntje en Stijntje Claes, nagelaten
kinderen van Trijntje Bastijaens zaliger geprocreëerd bij Claes Heijnsz Huijch.
15-06-1649 Claes Heijnsz Huijch heeft zijn kinderen in het bijwezen van de voogden Jan
Claesz Pater en Marten Nannicksz hun moeders erfenis bewezen.
03-01-1668 Sijtje Claes, geassisteerd met haar man Jan Hendricksz, ontvangt met consent
van de voogden Marten Nanningsz en Bastiaan Thijsz haar goederen, alsmede
haar deel in de erfenis van haar overleden broeder en zuster Henderick en
Trijntje Claes.
03-12-1675 (niet vermeld, Claes Heijnsz Huijch) ontvangt met consent van Bastiaan
Hillebrantsz en Albert Claasz Hasselt als naaste vrunden de goederen van zijn
overleden zoon Bastiaan Claasz.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Willem, Trijn en Sijtje Pieters, nagelaten kinderen van Pieter
Cornelisz Camerlingh zaliger, geprocreëerd bij Wellemoet Sijmons.
29-06-1649 Wellemoet Sijmons heeft in het bijwezen van Cornelis Jansz pampiermaker en
Dirck Thijsz Cadden als voogden haar drie kinderen hun vaders goed bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht en Willem Claesz, nagelaten kinderen van Claes
Carelsz, daar moeder af is Lijsbet Willem Vijselaers.
17-08-1649 Lijsbet Willems heeft haar kinderen in het bijwezen van de voogden Jacob Jorisz
corfmaker en Warnaer Hansz hoedemaker hun vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Marten Gerritsz, nagelaten zoon van Gerrit Pietersz
corfmaker en Griet Martes.
17-08-1649 De voogden Claes Martsz corfmaker en Reijer Claesz laten de goederen
registreren.
30-07-1652 Marten Gerritsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogd
Reijer Claesz zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Gretse Tjarcks, nagelaten dochter van Reijns Huijberts,
geprocreëerd bij Tjarck Pals.
13-09-1649 Secretaris Lambert Schorel als voogd over Gretse Tjarcks laat de goederen
registreren haar aanbestorven door het overlijden van haar moeder.
20-08-1667 Gretse Tjarcks, geassisteerd met haar man Heije Dircks, ontvangt met consent
van haar man en haar voogd Lambert Schorel haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz Hagen, nagelaten zoon van Claes Jacobsz
Broeck, in zijn leven burgemeester en Aef Jacobs.
18-11-1649 De voogden Pieter Thijsz van Broeck en Pieter Coppersz als voogden van Jan
Claesz Hagen laten in het bijwezen van Jan Hagen de goederen registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders en van zijn zuster Aefje
Claes.
03-02-1654 Pieter Thijsz Broeck en Jan Sijmonsz ontvangen, mede voor de overige
erfgenamen, de goederen van de overleden Jan Claesz Hagen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Barent, Lijsbet, Dieuw en Marten Jacobsz, nagelaten
kinderen van Jacob Barentsz, daar moeder af is Itje Lamberts.
09-12-1649 Itje Lamberts, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claes Heijnsz Huijch,
heeft met consent van haar man en in het bijwezen van de voogden Willem
Gertsz Pastoors en Jan Reetsz Boes haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
02-07-1659 Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar man Barent Pietersz, ontvangt met consent
van haar voogd Dirck Joosten haar goederen en haar deel in de erfenis van haar
broeders Barent en Marten Jacobsz, alsmede nog f 154.4 gekomen van de erfenis
van haar bestemoeder Dieuw Dircks Pastoors.
14-10-1659 Dieuw Jacobs, geassisteerd met haar man Jarich Jansz, ontvangt met consent van
haar voogd Dirck Joosten Persijns haar goederen en haar deel in de erfenis van
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haar broeders Barent en Marten Jacobsz, alsmede nog f 154.4 gekomen van de
verkochte huizinge van haar bestemoeder Dieuw Dircks Pastoors.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aecht en Geert (bijgeschreven obit) Cornelis (boven
geschreven Jacobs), nagelaten kinderen van Lijsbet Cornelis, daar vader af is Jacob Cornelisz
van Hoorn.
18-01-1650 Jacob Cornelisz van Hoorn heeft zijn twee kinderen hun moeders erfenis
bewezen in het bijwezen van de voogden Dirck Jacobsz Snoijer en Gerrit
Pietersz.
09-07-1654 De voogde Gerrit Pietersz brengt een obligatie van f 500.- boven Aecht Jacobs
aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Welmoet Meijnderts.
30-12-1659 Isbrant Claesz en zijn huisvrouw Aecht Jacobs ontvangen in het bijwezen van
haar vader Jacob Cornelisz Cooren en de voogd Gerrit Pietersz haar goederen,
alsmede haar zusters erfenis en f 500.- hier geregistreerd en nog f 2000.- aan
ongeregistreerde obligaties gekomen uit de erfenis van haar bestemoeder
Welmoet Meijnderts.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Allertsz, daar
moeder af is Reijnu Jacobs, op Oorgaet.
25-01-1650 Reijnu Jacobs heeft haar zoon Jacob Jacobsz zijn vaders erfenis bewezen in
presentie van zijn omen en voogden Dirck Jacobsz Snoijer en Jan Allertsz.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Pieter Arijaensz als met namen
Hillegont, Anna, Geert en Pietertje Pieters, geprocreëerd bij Femmetje Jans.
01-02-1650 Femmetje Jans heeft met consent van haar tegenwoordige man Willem Claesz
Drapenier haar vier kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie van
Remmit Hillebrantsz, oudoom van de kinderen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Claesz, nagelaten zoon van Claes Pietersz sluijsmeester
tot Warder, geprocreëerd bij IJtge Gerrits.
08-02-1650 IJtge Gerrits heeft ten overstaan van de voogden Sijmon Gerritsz en Jan Gerritsz
haar zoon zijn vaderlijk goed bewezen.

Staat van 's vaders erfenis van Trijn Claes, nagelaten kind van Claes Pietersz sluijsmeester tot
Warder en Ael Pieters.
Nota dat 's moeders erfenis staat op 25-03-1642.
08-02-1650 De voogden Claes Pietersz Smits, Sijmon Gerritsz en Dirck Jansz Swager laten
de goederen registreren die Trijn Claes door het overlijden van haar vader zijn
aanbestorven.
04-06-1658 Trijn Claes, geassisteerd met haar man Pieter Hillebrantsz, ontvangt met consent
van de voogden Sijmon Gerritsz en Claes Pietersz Smits de goederen van haar
moeders erfenis, geregistreerd 25-03-1642 en van haar vaders erfenis.
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Bewijs van 's vaders en bestemoeders erfenis van Lambert Harmensz, nagelaten zoontje van
Harmen Pietersz geprocreëerd bij Geert Dircks.
08-02-1650 Geert Dirks, geassisteerd met Floris Stevensz, schepen dezer stede als haar
gekoren voogd in deze, heeft in het bijwezen van de voogd Jan Claesz van
Bodegrave haar zoontje voor zijn vaders erfenis f 168.- bewezen. Door het
overlijden van zijn bestemoeder Neeltje Lamberts is hem f 232.- aanbestorven.
(geen datum) Jan Claesz van Bodegraven, wagenmaker en Wijbt Pietersz als voogden van
Lambert Harmensz laten de goederen registreren het kind aanbestorven door de
dood van zijn moije Pietertje Pieters.
26-03-1668 Lambert Harmensz, geassisteerd met zijn zwager Jan Jacobsz Wits, meerderjarig,
ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claesz, zoon van Claes Pietersz Pauw daar moeder
af was Geert Simons van Warder.
22-03-1650 Claes Pietersz Pau heeft zijn kind ter presentie van Simon Gertsz, bestevader en
medevoogd, zijn moeders erfenis bewezen, waaronder een deel in drie
lijfrentebrieven ten lijve van Simon Gertsz de bestevaders kinderen, onder de
bestevader berustende.

Staat van de goederen toebehorende Gerrit Loefsz, daar vader af was Loef Jansz Barckman
en moeder Clara Cornelis.
12-04-1650 De voogden Heijn Cornelisz molenaer en Dirck Hermesz laten de goederen
registreren de jongman voor vaders en moeders erfenis toekomende, waaronder
een portie in het huis 't Walvisbeen te Amsterdam op de wortelmarkt, gekomen
van zijn bestevader van vaders zijde.
23-04-1650 De voogden ontvangen goederen wegens het aanstaande huwelijk van Gerrit
Loefsz.
04-11-1656 Sijtje Jacobs, weduwe van Gerrit Loefsz Barckman en Heijn Cornelisz molenaer
en Pieter Isbrantsz als voogden van Maritje Gerrits, nagelaten dochtertje van de
voors: Gerrit Loefs geteeld bij Sijtje Jacobs, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Dirck en Niesje Cornelis, nagelaten kinderen van
Aeltje Claes, daar vader af is Cornelis Dircksz Snoij op Oorgaet.
10-05-1650 Cornelis Dircksz Snoij heeft zijn drie kinderen hun moeders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Jan Pietersz Croos en Dirck Jacobsz Snoijer.

Staat van de goederen toebehorende Mechteltje en Pauwels Pietersz, nagelaten kinderen van
Pieter Pauwelsz en Lijsbet Willems.
10-05-1650 De voogden Dirck Simonsz Tralij en Jan Cornelisz Panneboeter laten geld
registreren gekomen uit de verkoop van een huisje. Trijn Pieters, geassisteerd
met haar man Cornelis Abrahamsz, verklaarde haar portie van de nalatenschap
van haar ouders ontvangen te hebben.
20-06-1651 Magteltje Pieters, geassisteerd met haar man Dirck Jacobsz Verhael, ontvangt in
het bijwezen van de voogden Dirck Simonsz Tralij en Jan Cornelisz Panneboeter
haar goederen.
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Pauwels Pietersz ontvangt f 300.- met consent van zijn voogd mr Albert Claesz
Hasselt.
Jan Fransz, man en voogd van Magteltje Pieters, en Trijn Pieters ontvangen met
consent van de voogd mr Albert Claesz Hasselt de resterende goederen van
Pauwels Pietersz, in Oostindiën overleden.

Staat van de goederen van Jan Jansz, nagelaten zoon van Jan Hermesz, daat moeder af is
Trijnmoer Jans.
19-07-1650 De voogden Jan Jacobsz Westerbaen en Warnaer Gijsbrechtsz Slichom hebben
f 120.- laten registreren het kind aanbestorven door de dood van zijn bestevader.
15-12-1654 De voogden Jan Jacobsz Westerbaen, Pieter Harmensz en Warnaer Gijsbertsz
Slichom laten nog f 121.16.- registreren, het kind aanbestorven door de dood van
Hermen Jansz en Anna Hendricks, dus in totaal f 241.16.
05-09-1663 Trijntje en Grietje Hendricks, mede voor hun zuster Annetje Hendricks, Trijn
Cornelis als moeder en voogd van haar kinderen geteeld bij Pieter Hermensz, Jan
Hendricksz als vader van zijn kinderen geteeld bij Maritje Hermens en Annetje
Hermens ontvangen het geld dat Jan Jansz door het overlijden van zijn
bestevader en bestemoeder was aanbestorven en fideicommis subject gemaakt.
18-11-1664 Jan Jansz, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn voogden Jan
Westerbaen, oud schepen en Warnaer Slichom zijn goederen.

Staat van de goederen van Maritje, Annetje, Trijntje en Griet Hendricks, daar vader af was
Hendrick Jansz en moeder nog leeft met name Trijn Floris.
19-07-1650 De voogden Jan Jacobsz Westerbaen en Warnaer Gijsbertsz Slichom laten
f 120.- registreren de kinderen aanbestorven.
15-12-1654 De voogden Jan Jacobsz Westerbaen, Pieter Harmensz en Warnaer Gijsbertsz
Slichom laten nog f 121.16.- registreren, de kinderen aanbestorven door de dood
van Hermen Jansz en Anna Hendricks, hun bestevader en bestemoeder, dus in
totaal f 241.16.-.
17-06-1659 Trijn Floris heeft haar portie van de erfenis van haar dochter Maritje Hendricks
ontvangen en Annetje Hendricks, geassisteerd met haar man Langh Jansz Hage
tot Muijden, haar portie in haar bestevaders erfenis en de halve erfenis van haar
bestemoeder en f 7.- van haar portie in de erfenis van Maritje Hendricks.
04-09-1663 Trijntje en Grietje Hendricks, mondig geworden, ontvangen in presentie van de
voogden Westerbaen en Slichom hun goederen.
05-09-1663 Trijntje en Grietje Hendricks, mede voor hun zuster Annetje Hendricks
ontvangen het geld dat door hun bestevader Hermen Jansz en bestemoeder Anna
Hendricks bij hun mutueel testament fideicommis subject gemaakt is.
Compareerden mede Jan Jansz, nagelaten zoon van Jan Hermensz, geassisteerd
met zijn voogd Jan Jacobsz Westerbaen, Trijn Cornelis als moeder van haar
kinderen geteeld bij Pieter Hermensz, Jan Hendricksz als vader van de kinderen
geteeld bij Maritje Harmens en Annetje Harmens, die consenteerden.
Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Trijn en Cornelis Jansz, nagelaten kinderen van Jan
Cornelisz huijstimmerman, daar moeder af is Iutje Willems.
26-07-1650 Iutje Willems heeft haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen in presentie
van de voogden Willem Jansz Pieck en Simon Taemsz Hoeck.
08-03-1678 Cornelis Jansz, mondig, ontvangt in presentie van zijn moeder zijn goederen.
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Staat van de goederen van Dirck Jansz Kieft, nagelaten zoontje van Jan Dircksz Kieft en
Trijn Heijns.
26-07-1650 De voogden Cornelis Simonsz Hoots en Dirck Thijsz Cadden laten de goederen
registreren het kind door het overlijden van zijn vader zijn aanbestorven.
24-07-1663 Dirck Jansz Kieft, mondig, ontvangt zijn goederen in het bijwezen van de
medevoogd Dirck Thijsz Cadden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht, Trijn, Alidt, Griet en Alidt Pieters, nagelaten
kinderen van Pieter Cornelisz, geprocreëerd bij Trijn Pauwels van Axwijk.
02-08-1650 Trijn Bouwes(!) heeft ten overstaan van Claes Bouwensz en Jan Pauwelsz als
bloedvoogden haar vijf kinderen hun vaders erfenis bewezen.
29-04-1653 Trijn Bouwens heeft in het bijwezen van de voogden Jan Pauwelsz en Jan Jansz
Lijbejan bovenstaand bewijs vervangen door een stuk land.
22-01-1669 Aecht, Trijn en Alit Pieters, de laatste met haar man Gerrit Claesz, mondig,
ontvangen hun portie en hun erfenis van hun zuster Alidt Pieters.
Leijt hier nu in Griet Pieters doose mede aen de omstaende zijde genoemt twee
hondert gulden, haer alleen toebehorende.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claesz, nagelaten zoontje van Maritje Pieters zaliger,
geteeld bij Claes Jansz Boudes.
09-08-1650 Claes Jansz Boudes heeft ten overstaan van de voogden Joris Pietersz, Jacob
Sijmonsz en Jan Claesz Boudes zijn kind zijn moeders erfenis bewezen,
waaronder land in Oosthuijsen en f 400.- gekomen van de erfenis van Arijaen
Michielsz tot Berckhout, berustende onder de voogden.
12-06-1668 Pieter Claesz, mondig, ontvangt in presentie van zijn vader Claes Jansz verwer
en Pieter Jorisz, zijn voogden, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Abraham Jansz, nagelaten kinderen van
Maritje Frans zaliger, geteeld bij Jan Theunisz Grebber.
09-08-1650 Jan Theunisz heeft ten overstaan van de voogden Cornelis Jansz Poort en
Cornelis Dircksz zijn twee zonen hun moeders erfenis bewezen. Ook worden de
goederen geregistreerd de kinderen aanbestorven van de bestevader van moeders
zijde, volgens accord tussen de weduwe van Frans Cornelisz en zijn erfgenamen
in dato 01-01-1650.
16-12-1653 De vader Jan Theunisz ter eenre en Marten Nanningsz, Jan Cornelisz Grebber en
Cornelis Dircksz als voogden van Abraham Jansz ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de renten van de goederen van Abraham Jansz, nu naar
Oostindiën uitgevaren.
12-11-1658 Cornelis Jansz, mondig, ontvangt zijn goederen in presentie van Jan Grebber en
zijn medevoogd.
26-11-1658 Jan Teunisz Grebber, Hendrick Dircksz Backer en Jan Pietersz Pols als voogden
van Jacob, Heijn en Claes Jansz, kinderen van de voors: Jan Teunisz, hebben hun
portie in de erfenis van Abraham Jansz ontvangen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Jans, nagelaten dochter van Jan Jansz Spoorjan, daar
moeder af is Anna Thomas.
24-08-1650 Anna Thomas heeft haar dochter haar vaders erfenis bewezen in het bijwezen
van Claes Jacobsz Coetswagen en Jacob Simonsz als voogden en Ael Jans,
weduwe van Willem Jaspersz en Lijsbet Jans, huisvrouw van Sieuwert
Sieuwertsz, moeijen van het kind.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Bouwensz
Slot, daar moeder af is Eefje Jans.
18-10-1650 Eefje Jans heeft haar dochter haar vaders erfenis bewezen in het bijwezen van de
bestemoeder Griet Claes en de voogden Jan Claesz en Dirck Cornelisz Molenaer.
13-01-1665 Grietje Jacobsz, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz Cleen, ontvangt met
consent van haar voogd Jan Claesz Hamer haar goederen.

Staat van de goederen die de negen kinderen van Jan Jeuriaen Breemburch toekomen en ter
weeskamer berusten.
15-11-1650 De wettelijke voogden Cornelis Melisz en Jeuriaen Jeuriaensz Breemburch laten
de goederen registreren de negen kinderen aanbestorven door het overlijden van
hun neef Pieter Hendricksz zaliger.
31-01-1652 Jeremijas Bosijn als last en procuratie hebbende van Andries Laersen, Jan
Schrueder en Thomas Jordaens tot Bergen in Noorwegen, schoonzonen van Jan
van Breemburch in zijn leven stadsmedicus tot Bergen en erfgenamen van Pieter
Hendricksz, gepasseerd voor de notaris Christoffel Jansz tot Bergen in dato 1811-1651, ontvangt de goederen die de constituanten door het overlijden van de
voors: Pieter Hendricksz zijn aanbestorven en door het overlijden van hun
huisvrouwen broeder Hendrick Breemburch zijn opgekomen. Jeuriaen Jeuriaensz
Breemburch, Harmen Jansz Swart, Garbrant Pietersz Wit, Pieter Quijrens en Jan
Jansz Neles, mede erfgenamen van de voors Pieter Hendricksz, en de wettelijke
voogd Cornelis Melisz hebben geconsenteerd.
18-08-1654 Jan Gunderson als procuratie hebbende van Jurriaen Cristiaensz als getrouwd
hebbende Sibilla Sophia Jans, op 6 juli laatstleden overleden, ontvangt haar
portie in de goederen, gehoord zijnde Juriaen Juriaensz Breemborgh en Jan
Niengsz als voogden en Hermen Jansz Swart, getrouwd hebbende Grietje
Juriaensz, moije van Sophia.
28-06-1657 Aeltje Jans, als procuratie hebbende van zuster Eda Jans, onderhands getekend
nevens Jan Schroder 04-06-1657, ontvangt met consent van de voogden Juriaen
Juriaensz Breemborch en Jan Dircksz Niengs de portie van haar zuster.
14-05-1658 Dieuwertje Claes, weduwe van Jan Juriaensz Breemborgh, ontvangt de rente van
het kapitaal haar drie jonge kinderen Juriaen, Claes en Sophia Breemborch
aanbestorven van hun neef Pieter Hendricksz, waarvoor Pieter Quirijnz
Breemborch en Jan Niengsz stadsbode zich borg hebben gesteld.
19-09-1662 Juriaen Breemborch, getrouwd, en Claes Breemborch, mondig, ontvangen in
presentie van Pieter Crijnsz Breemborgh en Jan Niengsz hun goederen.
17-11-1665 Sophia Jans Breemborch, mondig, ontvangt met consent van de voogden Pieter
Crijnsz en Jan Niengsz haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Jan Cornelisz, nagelaten kinderen van Cornelis
Jacobsz Klem, geprocreëerd bij Melis Jans.
15-11-1650 Melis Jans heeft ten overstaan van de wettelijke voogden Pieter Jacobsz Klem en
Claes Jacobsz Koetswagen haar twee kinderen hun vaders erfenis bewezen.
02-10-1668 Jacob Cornelisz Clem, getrouwd, ontvangt met toestemming van zijn moeder
Melis Jans en zijn voogden Claes Jacobsz Koetswagen en Pieter Jacobsz Clem
zijn goederen.
13-05-1669 Jan Cornelisz Clem, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden Claes
Jacobsz Coetswagen en Pieter Jacobsz Clem zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Sijmons, nagelaten dochtertje van Sijmon Harmensz
Sas, geteeld bij Trijn Cornelis Boes.
15-11-1650 Trijn Cornelis Boes heeft ten overstaan van de wettelijke voogden Jan
Coenraetsz Bras en Jan Jacobsz Broeder haar dochtertje haar vaders erfenis
bewezen.
19-05-1654 Jan Coenraetsz Bras als voogd van Trijn Sijmons laat de goederen registreren
haar aanbestorven door het overlijden van haar moeder.
29-07-1659 De voogden Jan Jacobsz Broeder en Jan Coenraetsz Bras laten goederen
registreren o.a. gekomen van de erfenis van haar bestemoeder Welmoet
Coenradus.
15-09-1665 Trijn Sijmons ontvangt in presentie van haar man Jan Claesz Cos haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Steffens, nagelaten dochtertje van Steffen Pietersz,
geteeld bij Arijaentje Floris.
20-11-1650 Arijaentje Floris heeft ten overstaan van Claes Claesz Teengs, oud schepen en
Claes Jansz Coster als voogden haar dochtertje haar vaders erfenis bewezen.
20-01-1660 Dirck Barentsz Reijntjes ontvangt ter presentie van de voogd Claes Jansz Koster
de goederen van Trijntje Steffens wegens zijn overleden huisvrouw Adriaentje
Floris.

Staat van de goederen van de twee kinderen met namen Heijn Pietersz en Neeltje Pieters, van
Pieter Heijnsz op Ooregaet, geprocreëerd bij Trijn Pieters.
17-01-1651 De voogden Pieter Jansz Door en Jacob Pietersz laten de goederen registreren de
kinderen van hun oud oom Sijmon Jacobsz Aelsjaep aanbestorven, waaronder
geld onder de moeder berustende.
Nota
Het bewijs van het vaderlijk goed van de kinderen staat hierachter op 27-101651.
10-10-1659 Trijn Pieters ontvangt haar portie in de erfenis van haar dochter Neeltje Pieters.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht, Griet en Jan Cornelisz, nagelaten kinderen van
Cornelis Jansz van Quadijck, geteeld bij Geert Pieters.
31-01-1651 Geert Pieters is met de voogden Claes Jansz en Jan Pietersz het bewijs van
vaders erfenis overeen gekomen. Ook worden de goederen geregistreerd de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestevader en bestemoeder
van vaders zijde.
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De voogden Claes Jansz en Jan Pietersz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeder Geert Pieters.
Aecht Cornelis, geassisteerd met haar man Sijmon Pietersz, ontvangt met
consent van haar man haar goederen in het bijwezen van de voogden Claes Jansz
Ims en Gerrit Pietersz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hillegont Cornelis, nagelaten dochtertje van Cornelis
Willemsz Kael, geteeld bij IJef Jacobs tot Axwijk.
14-02-1651 Claes Claesz van Benten, oud vredemaker van Middelie en Jan Willemsz van
Axwijk laten vanwege IJef Jacobs vaders erfenis van Hillegont Cornelis
registreren; o.a. de helft in twee stukken land waarvan de moeder de wederhelft
toekomt en f 193.- nog door de moeder te ontvangen wegens de verkoop van een
stuk land aan Lijsbet Jacobs.
09-01-1652 Jacob Pietersz Appel, wonende tot Axwijk, brengt vanwege IJef Jacobs in het
bijwezen van de voogd Jan Gertsz van Axwijk en Jan Jacobsz Kael wegens
Jacob Kael geld boven wegens de verkoop van een stukje land dat IJef Jacobs
voor de helft aan haar dochter bewezen had.
18-11-1662 Hillegont Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Cornelisz Pets, ontvangt in
het bijwezen van de voogd Jan Gertsz van Axwijk haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Griet en Jan (bijgeschreven obit) Bouwensz, nagelaten
kinderen van Bouwen Remmetsz Hartoch van Middelie, geteeld bij Geert Jans.
28-02-1651 Geert Jans heeft ten overstaan van de voogden Jan Remmetsz Hartoch en Jacob
Pietersz haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
Tenzelve dage hebben de voogden Jan Remmetsz Hartoch en Jacob Pietersz de
goederen laten registreren die Jan Bouwensz zijn aanbestorven door het
overlijden van zijn oom Cornelis Jansz.
19-12-1651 Geert Jans, weduwe van Bouwen Remmetsz Hartoch van Middelie, heeft haar
zoon Jan Bouwensz goederen vooruit gegeven.
14-12-1655 Trijn Bouwes, geassisteerd met haar man Pieter Remmetsz en Griet Bouwens
met haar man Claes Jacobsz ontvangen in het bijwezen van hun gewezen voogd
Jan Remmetsz hun goederen en de erfenis van hun overleden broeder Jan
Bouwensz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje Dircks, Sijmon Dircksz en Dirckje Dircks, nagelaten
kinderen van Dirck Sijmensz van Catwoud, geteeld bij Geert Jans.
09-05-1651 Geert Jans, geassisteerd met haar man Wouter Hendricksz, wonende buiten de
Monnickendammer poort heeft met consent van haar man en in het bijwezen van
de voogd Claes Sijmonsz tot Quadijck haar kinderen bij uitkoop hun vaders
erfenis bewezen.
06-03-1663 Neeltje Dircks, geassisteerd met haar man Claes Claesz Haen, Simon Dircksz en
Thijs Willemsz vant End als erfgenaam van zijn zoon Willem Thijsz, die
erfgenaam was van zijn kind geteeld bij Dirckje Dircks, tevoren overleden,
ontvangen de goederen.

ORA 3985 1641 - 1651

125

Staat van de goederen van Trijn en Eijtje Jacobs, nagelaten dochters van Jacobs Gerritsz
koeslachter, geteeld bij Trijn Pieters Gootjes.
06-06-1651 De voogden Cornelis Jansz Poort en Claes Jansz Doets laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader
Gerrit Jacobsz koeslachter.
15-05-1657 Eijtje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Dircksz, ontvangt met consent van
haar man en haar voogden Claes Jansz Doets en Pieter Pietersz Gootjes haar
goederen.
27-05-1659 Dirck Jansz als man en voogd van Trijn Jacobs ontvangt met consent van de
voogden Claes Jansz Doets en Pieter Jansz(!) Gootjes haar goederen.

Legaat van Claes Walraven zaliger gemaakt aan Walraven Jansz, zoon van Jan Jacobsz
Walraven en Trijn Berends.
15-08-1651 Pieter Pietersz Pietermaet, schepen, verklaarde vanwege zijn zuster Trijn Pieters,
weduwe van Claas Walraven, dat bij testament van Claes Walraven aan
Walraven Jansz is gelegateerd f 200.- die ter weeskamer gebracht zijn. De vader
Jan Walraven van Walraven Jansz was present.
27-01-1679 Walraven Jansz, geassisteerd met zijn oom Claes Barentsz Reijntjes, mondig,
ontvangt het geld.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Hillegont (bijgeschreven obiit) en Lijsbet Jans
(bijgeschreven obiit), nagelaten kinderen van Lijsbet Pieters, daar vader af is Jan Pietersz
Dapper.
22-08-1651 Jan Pietersz Dapper heeft met consent van de voogden Pieter Pieterz Gerbrants
en Reijer Claesz zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
11-06-1652 Jan Pietersz Dapper en de voogden Pieter Pietersz Gerbrants en Reijer Claesz
zijn geaccordeerd over de erfenis van de overleden Hillegont en Lijsbet Jans.
22-03-1667 Reijer Claesz Withoet en Pieter Pietersz Josephs, voogden van de kinderen van
Jan Pietersz Dapper geteeld bij Aecht Jans, verklaren dat deze kinderen wegens
testamentaire dispositie van hun halve broeder Pieter Jansz de goederen zijn
aanbestorven.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Pietersz Pets, daar
moeder af is Lijsbet Cornelis.
29-08-1651 Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claes Jacobsz
besemaker, heeft met zijn consent haar dochter haar vaders erfenis bewezen in
het bijwezen van de voogden Cornelis Pietersz Prins en Jan Pietersz van
Hobreed.
25-05-1659 Pieter Jacobsz Pets van Quadijck is met Thijs Pieters als voogd van Trijn Jacobs
haar bestemoeders erfenis overeen gekomen.
17-02-1665 Trijn Pietersz Hellebaert als voogd van Trijn Jacobs laat o.a. de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestevader Pieter
Jacobsz Pets en haar peet Geert Pieters.
03-09-1669 Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Bouwen Jansz, ontvangt in het bijwezen
van haar moeder Lijsbet Cornelis en haar voogd Jan Niengs stadsbode haar
goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Jans Scheij, nagelaten dochter van Sijbrichje
Jacobs Huigh, daar vader af is Jan Scheij.
29-08-1651 Jan Scheij heeft zijn dochter Annetje Jans haar moeders erfenis bewezen ter
presentie van de voogden Claes Heijnsz Huigh koeckebacker en Dirck Florisz
van Jisp.
21-08-1674 Annetje Jans Scheij, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden
burgemeester Claes Jansz Doets en Pieter Jansz Veen haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Niesje Dircks, nagelaten dochter van Lijsbet Jans, daar
vader af is Dirck Cornelisz linnewever.
19-09-1651 Dirck Cornelisz heeft zijn dochter Niesje Dircks haar moeders erfenis bewezen
ter presentie van de voogden Crijn Claesz en Fredrick Jansz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje (bijgeschreven obit), Geertje en Lijsbet Hendricks,
nagelaten kinderen van Hendrick Claesz Cloeck, daar moeder af is Aecht Jans Boijermans.
06-10-1651 Aecht Jans heeft met consent van haar tegenwoordige man Jan Pieters Dapper
haar kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie van de voogden Jan
Jaspersz Laen en Willem Jacobsz Vogel.
20-01-1665 Geertje Hendricks, geassisteerd met haar man Jan Bouwesz, ontvangt haar
goederen en haar deel in de portie van haar overleden zuster Maritje.
24-05-1667 Lijsbet Hendricks, geassisteerd met haar man Dirck Philipsz, ontvangt met
consent van haar voogd Pieter Josephsz haar goederen en haar deel in de erfenis
van haar zuster Maritje.

Bewijs van 's vaders erfenis van Heijn Pietersz en Neeltje Pieters, nagelaten kinderen van
Pieter Heijnsz op Ooregaet, geteeld bij Trijn Pieters.
27-10-1651 Trijn Pieters heeft ten overstaan van de voogd Pieter Jansz Door haar kinderen
hun vaders erfenis bewezen.
10-10-1659 Trijn Pieters ontvangt de portie in de erfenis van haar overleden dochter Neeltje
Pieters, zowel hier geregistreerd als bij de erfenis van haar oude oom Sijmon
Jacobsz Aelsjaep, geregistreerd 17-01-1651.
03-03-1671 Aechje Jans Vijselaers, weduwe van Heijn Pietersz ontvangt haar portie in de
erfenis van haar man zaliger en van zijn zuster Neeltje Pieters, zowel hier
geregistreerd als bij de erfenis van de oude oom Sijmon Jacobsz Aelsjaep,
staande geregistreerd 17-01-1651. Jacob Pietersz Jaepneef was haar zaliger mans
gewezen voogd.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Pieters, nagelaten dochtertje van Pieter Pietersz Door
van Ooregaet, geteeld bij Trijn Jans.
12-12-1651 Trijn Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Mieus Willemsz, heeft met
consent van haar man ten overstaan van de voogden Pieter Jansz Door en
Pauwels Jansz haar dochtertje haar vaders erfenis bewezen.
11-03-1664 Claes Jacobsz Pieteijs en Jan Pietersz Pols, weesvaders dezer stad, ontvangen
met consent van de voogd Pieter Jansz het geld, omdat Geert Pieters in het
weeshuis is opgevoed en uit kracht van deze opvoeding haar goederen aan het
weeshuis zijn vervallen.
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Staat van de nagelaten goederen van Claes Garbrantsz Crooder en Trijn Garbrants,
toekomende hun zoontje Garbrant Claesz.
19-12-1651 De voogden Claes Cornelisz Wagenaer en Harmen Dircksz laten de goederen
registreren het kind van zijn ouders aanbestorven.
25-05-1660 Heijn Claasz Cod als man en voogd van Suwtje Garbrants, moeije en erfgenaam
ab intestato van Claes Garbrantsz(!) Crooder, volgens attestatie van Jacob
Cornelisz Buijsman en Jan Willemsz in dato 05-05-1660 overleden tot
Pleijmuijden in januari jongstleden, ontvangt met consent van de voogd Harmen
Dircksz Smit de goederen.

Oud Rechterlijk Archief 3986: 1652 - 1658

Staat van de goederen of vaders erfenis van Jacob Jansz, nagelaten zoon van Hendrick
Coensz en Ael Jacobs.
Nota dat bestevaders, bestemoeders en moeders erfenis staat op 08-02-1633.
06-02-1652 De voogden Jan Coentsz en Jan Jansz Pater verklaren dat het kind door het
overlijden van zijn vader zijn aanbestorven (meer staat er niet).

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Harmensz, nagelaten zoontje van Griet Dircks,
geteeld bij Harmen Jansz Backer.
13-02-1652 Harmen Jansz Backer is met de voogden Jan Jacobsz en Floris Stevensz,
schepen, moeders erfenis overeen gekomen.
05-01-1666 Dirck Harmensz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn broeder en voogd Jan
Jacobsz Wits zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Welmoet en Cornelis Jansz, nagelaten kinderen van
Trijn Jans, daar vader af is Jan Jansz tot Middelie.
20-02-1652 Jan Jansz Jankemaet bewijst zijn kinderen in presentie van de voogden Jacob
Pietersz Melis en Jan Remmetsz Hertoch voor hun moeders erfenis o.a. stukken
land; van hun bestevaders erfenis van vaders zijde is de kinderen nog
aanbestorven o.a.f 100.-.
10-06-1653 Garbrant Claesz brengt een weesmeesterskennis van f 400.- ten laste van Jan
Jacobsz Posch boven, gekomen uit f 100.- die onder de vader was berustende en
f 300.- uit de gerchtigheid van hun bestevaders erfenis.
03-01-1662 Jan Jansz en Claes Jansz Doets als man en voogd van Welmoet Jans ontvangen
in presentie van Jan Remmitsz, de vader Jan Jansz Butter en Gerbrant Withoet
hun goederen.
11-03-1670 Cornelis Jansz, mondig, ontvangt in presentie van zijn gewezen voogden Jan
Claesz Groot en zijn vader Jan J: Jankemaet zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Welmoet Jans, nagelaten dochter van Jan Claesz Doets
en Trijn Nanningsdr.
26-03-1652 De voogden Claes Jansz Doets, schepen, en Marten Nanningsz, oud schepen,
laten de goederen registreren, waaronder een lijfrentebrief ten hare lijve van 0202-1631. Claes Jansz voorn: zal Welmoet Jans alimenteren.
19-08-1653 Claes Jansz Doets, broeder van de ongehuwd overleden Welmoet Jans, ontvangt
de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Trijn en Heijn Hendricksz, nagelaten kinderen van
Ael Heijns, daar vader af is Hendrick Pietersz Linnewever.
23-04-1652 Hendrick Pietersz bewijst ieder van zijn drie kinderen voor moeders erfenis
f 25.- in het bijwezen van de voogden Pieter Stevensz en Jan Stevensz.
05-01-1672 Heijn Hendericksz en Jan Gertsz Backer als getrouwd hebbende Trijn
Hendericks, de rato caverende voor Pieter Hendericksz, ontvangen van hun vader
de goederen.
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Accoord tussen Marij Pieters, weduwe van Jacob Dircksz tot Warder over het onderhoud van
haar drie kinderen met hun voogden Hilbrant Dircksz en Heijn Pietersz Pauw.
28-05-1652 Marij Pieters, weduwe van Jacob Dircksz, geassisteerd met Volckert Pietersz Pau
als haar gecooren voogd ter eenre en de bestevader Dirck Jansz Wester,
mitsgaders Heijn Dircksz en Heijn Pietersz Pau als voogden ter andere zijde zijn
overengekomen dat de moeder de drie kinderen Griet, Trijn en Jonge Griet zal
onderhouden haar leven lang of tot hertrouwen zal alimenteren; als de moeder
hertrouwt zullen de kinderen hun gerechtigheid mogen afvorderen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrick Jansz, nagelaten zoon van Lijsbet Hendricks,
daar vader af is Jan Claesz op Oorgaet.
28-05-1652 Jan Claesz heeft in het bijwezen van de voogd Cornelis Hendricksz Buijsman
zijn zoontje zijn moeders erfenis bewezen.
18-11-1659 Jan Claesz Pauw ontvangt in het bijwezen van Claes Hillebrantsz saetmeter, oom
van het kind, de goederen van zijn overleden zoontje.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Jan Maertsz van
Haerlem, daar moeder af is Neel Frans op Oorgaet.
28-05-1652 Neel Frans, geassisteerd met haar man Jan Claesz, heeft in het bijwezen van de
voogd Jan Claesz Draeck haar kind haar vaders erfenis bewezen.
16-03-1666 De voogden Jan Claesz Draacx en Jan Remmitsz laten de goederen registreren
Lijsbet Jans aanbestorven door het overlijden van haar moeder en halve zuster,
waaronder de helft in 1/48 part in de Groenlandse Compagnie van Jacob Jansz
Houtcoper, waarvan Pieter Jansz Kroosboer de wederhelft toekomt.
01-04-1670 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar man Dirck Pietersz Goed, ontvangt met
consent van haar voogden Jan Claasz Draecx en Claes Pietersz Draecx haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Lijsbet Pieters, nagelaten kinderen van Pieter
Davitsz, daar moeder af is Geert Pieters.
04-06-1652 Geert Pieters heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Thijs Stevensz, nagelaten kinderen van
Madeleen Thijs daar vader af is Steven Thijsz Drapier.
11-06-1652 Steven Thijsz heeft in het bijwezen van de voogden Lauris Claesz Boon en Pieter
Lambertsz Drapiers zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
25-08-1665 Thijs Stevensz, getrouwd, ontvangt zijn goederen zo van vaders als van moeders
erfenis.
20-12-1667 Trijntje Stevens, geassisteerd met haar man Jan Andriesz, ontvangt ten overstaan
van haar gewezen voogd Jan Coenraetsz Bras haar goederen, zo van vaders als
van moeders erf.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claes en Sijbrich Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob
Claesz Maet, daar moeder af is Trijn Mieus tot Middelie.
11-06-1652 Trijn Mieus heeft haar kinderen, in het bijwezen van Jan Claesz als voogd,
Theunis Broersz en Claes Jacobsz Coetswagen in plaats van de medevoogd
Pieter Claesz, tot hun vaders erfenis bewezen o.a. een half landje gemeen met het
kind van Pieter Claesz Maet.
18-05-1666 Sijbrich Jacobs, geassisteerd met haar man Dirck Jacobsz, ontvangt in het
bijwezen van haar moeder en haar voogd Pieter Claesz Maet haar goederen; haar
broer Claes Jacobsz behoudt het halve land.

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje Dircks, nagelaten dochter van Dirck Hermesz Smit,
daar moeder af is Welmoet Roels.
11-06-1652 Welmoet Roels heeft in het bijwezen van de voogden Jan Dircksz, Jan Fransz
Pont en Thijs Florisz haar dochtertje haar vaders erfenis bewezen, waaronder
drie woningen met een annex smederij aan de pompsluis alhier.
03-09-1658 Welmoet Roels ter eenre en de voogden Jan Fransz Pont en Thijs Florisz ter
andere zijde wijzigen het bewijs in een weesmeesterskennis van f 600.- ten laste
van Hermen Dircksz en een lijfrentebrief van f 330.- in dato 20-12-1653 ten lijve
van Annetje Dircks, waarbij Annetje Dircks aan Welmoet Roels schuldig blijft
f 80.-.
18-02-1670 Annetien Dircks, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claes Gertsz,
ontvangt met consent van haar man, de voogden overleden, haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Annetje Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz
Molenaer en Aeghje Jacobs.
10-09-1652 De voogden Dirck Cornelisz, Heijn Cornelisz en Dirck Marten Bouwens laten de
goederen registreren, waaronder een hypothecatie van f 1100.- ten laste van
Dirck Cornelisz Molenaer op zijn huis in de Kerckstraet en een custingbrief van
f 2925.- ten laste van Cornelis Jacobsz Molenaer op de weduwe Molenaer in dato
06-06-1651.
03-11-1654 De voogden Heijn Cornelisz en Dirck Marten Bouwensz laten f 700.- registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Trijn Jans.
02-12-1664 Claes Dircksz Molenaer voor hemzelf en als voogd van Cornelis Heijnsz
Molenaer, Pieter Jansz Coppes als voogd van het kind van Jan Jansz Doove Jan
en dezelfde Coppes en Jan Pietersz Commandeur als voogdenvan het kind van
Jan Jansz Jansen, ontvangen als erfgenamen van de overleden Annetje Jans in
presentie van Dirck Marten Bouwens, oud schepen en gewezen voogd, de
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Weijntje Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Pauwels en
Claesje Jans.
24-09-1652 De voogden Hermen Jansz en Gerrit Cornelisz laten de goederen registreren.
05-07-1656 Door de weesmeesters is met goedvinden van de burgemeesters toegestaan dat
de voogden f 150.- van het kapitaal aftrekken voor een cure aan het kind gedaan.
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Quitantie van de goederen van Jan Melisz en Neel Melis, nagelaten kinderen van Melis Jansz
en Jannetje Jans van Quadijck.
01-10-1652 Jan Melisz en Neel Melis, geassisteerd met haar man Sijmon Pietersz, al over
lange tijd getrouwd, ontvangen in presentie van Jan Jacobsz Schoemaker, zoon
Jacob Jansz Bruntel, gewezen voogd, hun goederen, waaronder lijfrentebrieven
ten lijve van Jan Melisz en ten lijve van Neeltje Melis in dato 31-01-1622.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aechje Theunis, nagelaten dochter van Welmoet Dircks,
daar vader af is Theunis Broersz.
12-11-1652 Theunis Broersz heeft zijn kind met bewilliging de bestevader Dirck Jansz
Wemkes en in bijwezen van Outger Broersz haar moeders erfenis bewezen.
24-03-1671 Aechien Theunis, geassisteerd met haar man Claes Barentsz tot Quadijck
ontvangt de hier geregistreerde goederen en die van haar grootvaders erfenis in
presentie van haar stiefmoeder Trijn Mues.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet, Gerbrant en Heijn Jobsz, nagelaten kinderen van Job
Cornelisz, daar vader af is Neel Jacobs.
03-12-1652 (deze titel en datum zijn doorgehaald)

(geen titel)
14-01-1653

Trijn Pieters, huisvrouw van Jacob Andriesz, met procuratie van haar man
gepasseerd voor notaris Abraham van den Berge in den Briel 23-11-1652,
ontvangt haar goederen, o.a. een lijfrentebrief ten haren lijve in dato 20-07-1627.

Staat van de goederen van Claes, Heijn en Cornelis Cornelisz, kinderen van Cornelis Heijnsz
Nelemaets en Welmoet Dircks.
14-01-1653 De voogden Heijn Jacobsz Nelemaets en Jaepvaer Jansz laten de goederen
registreren. Er zijn goederen gemeen met Trijn, Stijntje en Breghje Cornelis
wegens vaders erfenis, die volgens het testament van de vader niet mogen
worden gesplitst voor de 18-jarige ouderdom van het jongste kind, waaronder
lijfrentebrieven ten lijve van Trijn Cornelis en ten lijve van Brecht Cornelis in
dato 14-01-1624, ten lijve van Claes Cornelis in dato 01-06-1628, ten lijve van
Stijn Cornelis in dato 28-08-1633, ten lijve van Heijn Cornelis in dato 14-061640.
10-02-1654 Heijn Cornelisz, thuis gekomen uit de gevangenis in Engeland, ontvangt met
consent van zijn voogd Jaepvaer Jansz geld.
12-05-1654 De weesmeesters hebben toegestaan dat Heijn Cornelisz Nelemaets geld van zijn
gedeelte mag ontvangen aangezien hij in gevangenis heeft gezeten en ten achter
is gegaan.
20-08-1658 Trijn Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Claesz Bodegraven, Brechje
Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Dircksz, en Stijntje Cornelis, zijnde haar
man in Zeeland, hun jongste broeder 18 jaar geworden, ontvangen met consent
van de voogd Jan Pietersz hun vaders erfenis.
11-05-1660 Heijn Cornelisz Nelemaet, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan
Dircksz en Jan Pietersz zijn goederen.
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De voogden van Cornelis Cornelisz ontvangen f 50.- voor kleding, in mindering
van de f 100.- hem door zijn vader Cornelis Heijnsz Nelemaet bij codicil
gemaakt.
De quitantie van het goed van Claes Cornelisz Nelemaets staat geregistreerd 2106-1667.
Jan Dircksz Smit heeft als voogd van het voorn: zoontje bewezen voor zijn
broeder Heijn Cornelisz erfenis f 200.- mitsgaders nog f 100.- tot zijn behoef van
klederen en anders bij hem geëmploijeerd. Bijgeschreven: aanbestorven aan
Cornelis Cornelisz.
Cornelis Cornelisz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Pietersz
Nagelmaecker zijn goederen.

Staat van de goederen van Bastijaen Dircksz, nagelaten zoon van Dirck Jansz Wit en Griet
Bastijaens.
21-01-1653 De voogden Marten Nannicksz en Dirk Jan Jansz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven van zijn ouders.

Staat van de goederen van Marten Dircksz, nagelaten zoon van Hillegont Jansz zaliger,
geteeld bij Dirck Martsz Bouwes.
04-02-1653 De vader Dirck Martin Bouwes en de voogden Pieter Jansz Knecht, Lambert
Schorel en Claes Theunisz Houtcoper laten de goederen registreren, waaronder
een derde in hypothecatie waarin Pieter Jansz Knecht en Lambert Schorel ieder
mede een derde participeren.
02-01-1658 De vader Dirck Martin Bouwens ter eenre en Pieter Jansz Knecht, Aefje Jans,
Lambert Schorel als man en voogd van Geert Jans en Niclaes Teengs van Neel
Jans, omen en moeijen van Marten Dircksz ter andere zijde ontvangen op grond
van uitspraken van hun advocaten en het onderlinge accoord daarop gevolgd, de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Luduwtje Reijners, nagelaten dochter van Reijnier Lenertsz
Moens, daar moeder af is Dieuw Jans Kosters.
04-02-1653 Dieuw Jans heeft haar kind in het bijwezen van de voogden Pieter Lenertsz
Moens en Claes Jansz Koster voor vaders erfenis f 50.- bewezen, onder de
moeder berustende en waarvoor Claes Jansz Koster zich borg heeft gesteld.
26-04-1667 De voogd Claes Jansz Costers laat de goederen registreren het kind van haar
moeder geërfd, en een obligatie van f 500.- geërfd van haar bestemoeder Aef
Claes Costers.
06-11-1668 Lutien Reijners, in presentie van haar man Roelf Jansz, ontvangt met consent van
de voogden Claes Jansz Coster en Pieter Jacobsz Clem haar goederen.

Staat van de goederen van Claes Cornelisz en Cornelis Cornelisz, nagelaten kinderen van
Cornelis Claesz Groote Lauw en Lijsbet Claes.
25-02-1653 De voogden Jan Jansz Oosterbaen en Jan Matijsz Baen laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
waaronder een twee lijfrentebrieven ten lijve van Claes Cornelisz en van
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Cornelis Cornelisz in dato 26-05-1635 en f 400.- aan geld nagelaten door hun
oom Claes Claesz Reijners doch fideicommis.
Claes Cornelisz Grootelau, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
Cornelis Cornelisz Grootelau, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van de
voogden Claes Cornelisz Grootelau en Jan Jansz Oosterbaen zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marij Claes, Marten Claesz, Dirck Claesz en Jan Claesz,
nagelaten kinderen van Lijsbet Martens, geteeld bij Claes Dircksz Wester tot Warder.
04-03-1653 Claes Dircksz Wester heeft zijn kinderen ten overstaan van de voogden Sijmon
Jansz Jonge Trijns en Pieter Maertsz tot Warder hun moeders erfenis bewezen.
31-01-1668 Marten en Jan Claesz, mondig geworden, ontvangen met consent van de voogd
Pieter Martsz hun goederen en die van hun meerderjarige broeder Dirck Claesz.
Hun zuster Marij Claes is overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Dircks, nagelaten onmondige dochter van Dirck
Cornelisz Beijers Dirck, geteeld bij Trijn Jans.
04-03-1653 Trijn Jans heeft ten overstaan van de voogd Dirck Thijsz Cadden haar dochter
haar vaders erfenis bewezen.
22-02-1656 Trijn Dircksz, geassisteerd met haar man Jan Jansz Galen ontvangt in bijwezen
van haar moeder Trijn Jans en haar gewezen voogd Dirck Thijsz Kadden de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Heijns, Cornelis Heijnsz Keesmaet, Luwtje Heijns
en Jacob Heijnsz (bijgeschreven obit), nagelaten kinderen van Aecht Jans Rijckemans geteeld
bij Heijn Keesen.
11-03-1653 Heijn Keesz heeft ten overstaan van de voogd Claes Jansz Rijckemans zijn vier
kinderen hun moeders erfenis bewezen.
17-04-1663 De voogden mr. Niclaes Teengs, schepen en Willem Boonacker over Geert,
Cornelis en Ludutje Heijns laten in het bijwezen van Heijn Keesz de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun oom Pieter Jansz Rijckemans,
waaronder drie stukken land naast de Middelieër kerk beoosten hetgeen Anna
Cornelis Steeckelenburg is toegedeeld.
22-04-1681 Cornelis Heijnsz Keesmaet, Pieter Roelofsz Koningh als in huwelijk hebbende
Luwtje Heijns, Garbrant Philipsz als voogd over de nagelaten kinderen van
Cornelis IJvesz en Geert Heijns ontvangen de resterende goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Claes en Cornelis Claesz, nagelaten kinderen van Claes
Dircksz Garbrants, tot Warder, geteeld bij Marij Claes.
11-03-1653 Marij Claes heeft ten overstaan van de voogden Jan Dircksz Garbrants en Marten
Claesz Laen de kinderen hun vaders erfenis bewezen, waaronder f 50.- in een
losrentebrief berustende onder Jacob Coster tot Warder.
16-11-1655 De moeder Marij Claes en Marten Claesz Laen als voogden laten een stuk land
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peet Marij
Dirck Gerbrants.
26-01-1666 Griet Claes en haar man Jacob Claesz Wester ontvangen in het bijwezen van
haar moeder Marij Claes haar goederen.
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Marij Claes en haar dochter Griet Claes, geassisteerd met haar man Jacob
Wester, allen van Warder, ontvangen de goederen van hun overleden zoon en
broeder.

Bewijs van 's vaders erfenis van Stijntje, Marijtje, Cornelis en Aeltje Hendricks, nagelaten
kinderen van Cornelis Hendricksz, daar moeder af is Stijntje Hendricks in de Purmer.
08-04-1653 Stijntje Hendricks, geassisteerd met haar ondertrouwde man Tjallingh Oenes,
heeft met bewilliging van dezelfde, haar kinderen in het bijwezen van de
voogden Wouter Hendricksz en Jacob Jansz Pancras hun vaders erfenis bewezen.

Quitantie van de goederen van de drie kinderen van Pieter Fopsz geteeld bij Trijn Jans.
10-06-1653 Trijn Jans voor haar dochter Sijtje Pieters, mondig, Cornelis Pietersz,
getrouwd, en Jacob Govertsz als man en voogd van Geertje Pieters, ontvangen
met consent van hun gewezen voogd Cornelis Sijmonsz Hoots de goederen,
waaronder een lijfrentebrief van f 100.- ten lijve van Sijtje Pieters in dato 29-051635 en een lijfrentebrief van f 300.- ten lijve van de drie kinderen in dato 30-081634.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Jacobsz, nagelaten zoontje van Jacob Dircksz
Ditjemaet, geteeld bij Aeltje Willems.
08-07-1653 Aeltje Willems, geassisteerd met haar man Jan Pietersz Kock heeft met consent
van haar man en ten overstaan van de voogd Albert Jans haar zoontje zijn vaders
erfenis bewezen.
30-08-1667 De voogden Garbrant Jansz en Gerrit Pietersz Clopper laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder.
06-11-1668 Jan Jacobsz Groot en Sijmon Jacobsz als voogden van Griet Cornelis, dochter
van Cornelis Jansz Waterhaelder geteeld bij Aeltien Willems voor de ene helft en
de voorn: Sijmon Jacobsz als voogd van het nagelaten kind van Jan Pietersz
Kock en Aeltien Willems voor de wederhelft ontvangen met consent van de
voogden Garbrant Jansz en Gerrit Pietersz Clopper de goederen van de overleden
Dirck Jacobsz.

Staat van de goederen van Jan Pietersz, Geert Pieters, Lijsbet Pieters en Welmoet Pieters,
nagelaten kinderen van Pieter Jansz Cramer van Quadijck en Neel Jans.
15-07-1653 De voogden Sijmon Jansz van Quadijck en Pieter Claesz Claesvaers, zwager van
Jan Claesz, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun ouders., waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Lijsbet Jans
van 04-06-1624.
22-01-1669 Jan Pietersz, mondig en Geert Pieters, geassisteerd met haar man Jaep Dircksz,
ontvangen in het bijwezen van hun voogden Sijmon Jansz van Quadijck en Claes
Jansz Verwer hun goederen alsmede die zij hebben geërfd van hun zuster
Welmoet Pieters. Er blijven nog goederen gemeen met hun zuster Lijsbet Pieters.
29-12-1676 Jan Pietersz, mitsgaders de rato caverende voor zijn zuster Geert Pieters,
ontvangt in presentie van zijn neef Jan Carelsz de goederen van zijn overleden
zuster Lijsbet Pieters.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Sijmons en Meijnu Sijmons, nagelaten kinderen van
Sijmon Pauwelsz geteeld bij Anna Sijmons tot Warder.
29-07-1653 Anna Sijmons heeft ten overstaan van de voogden Sijmon Pauwelsz en Claes
Pauwelsz tot Warder haar kinderen hun vaders erfenis bewezen, waaronder de
helft in een stuk land gemeen met Sijmon Pauwelsz. Ook laat zij de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestevader
Pauwels Claesz.
09-02-1666 Anna Sijmons, geassisteerd met haar man Isbrant Jansz Kool, en Trijn Sijmons,
geassisteerd met haar man Pieter Jansz, haar zuster Meijnu Sijmons overleden,
ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Griet Willems, nagelaten dochter van Willem Pietersz Singer en
Griet Aris.
29-07-1653 De voogden Reijer Claesz en Jacob Jacobsz laten de goederen registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders, waaronder een
lijfrentebrief ten lijve van Pieter Jacobsz in dato 10-02-1622.
11-12-1663 Griet Willems, geassisteerd met haar man Sijmon Jacobsz, ontvangt met consent
van haar man en van haar voogden Reijer Claesz Withoet en Jacob Jacobsz haar
goederen.

Staat van de goederen van Niesje Pauwels, nagelaten dochtertje van Pauwels Jansz Asselt en
Neel Sijmons.
12-08-1653 De voogden Nanninck Hillebrantsz en Isaac Pietersz laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Marij
Dircx, die gedeeld zijn met Claes Jelisz.
30-01-1657 De voogden Isaac Pietersz en Reijer Jansz Buijsman laten f 100.- registreren
Niesje Pauwels aanbestorven door het overlijden van haar peet Trijn Dircks.
18-11-1664 Niesje Pauwels, geassisteerd met haar man Barent Jansz, ontvangt in het
bijwezen van haar voogden Isack Pietersz Teeten en Reijer Jansz Buijsman haar
goederen.

Staat van de goederen van Hendrick, Jan en Lobberich Cornelis, nagelaten kinderen van
Cornelis Hendricksz en Geert Jans van Quadijck.
09-09-1653 De voogden Jacob Jansz Hoeck en Jacob Claesz laten de goederen van de
kinderen registreren wegens hun ouders erfenis, waaronder een losrentebrief van
f 500.- waarin Welmoet Jans f 100.- toekomt. (14-02-1662 deze f 100.- met geld
goedgemaakt aan Michiel Pietersz Colijn, man van Welmoet Jans tot
Purmerend.)
30-12-1659 Hendrick Cornelisz Hoeck, mondig en getrouwd, ontvangt met consent van zijn
voogden Claes Hendricksz Schoemaker en Claes Pietersz Roos zijn goederen.
12-09-1668 Lobberich Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz, beiden
tegenwoordig wonende in Purmerend, ontvangt met consent van haar voogd
Claes Pietersz Roos haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Simon Jacobsz, nagelaten zoon van Keesje Cornelis, daar
vader af is Jacob Simonsz Slot buiten de Keetpoort.
16-09-1653 Jacob Sijmonsz Slot heeft in het bijwezen van de voogden Jan Jobsz Schipper en
Jacob Jansz Meeghie het kind zijn moeders erfenis bewezen.
20-09-1667 De voogden Jan Cornelisz Munck en Jan Jansz Oud verklaarden dat het kind
voor vaders erfenis heeft genoten f 147.- en van zijn bestemoeder Griet Jacobs
erfenis f 100.10.4 en enige goederen.
20-08-1680 Sijmon Jacobsz Slot, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jacobsz, nagelaten kind van Griet Jans, daar vader af
is Jacob Jacobsz Grootjaep.
16-09-1653 Jacob Jacobsz Grootjaep heeft in het bijwezen van de voogden Dirck Heijnsz
Groot en Jan Jansz het kind zijn moeders erfenis bewezen, waaronder een derde
part in een lijfrentebrief ten lijve van Jan Jansz en Claes Jansz, berustende onder
dezelve Jan Jansz.
27-05-1659 Jacob Jacobsz Grootjaep ontvangt met consent van de gewezen voogd Jan Jansz
Jongejan de goederen van zijn overleden zoontje Jacob Jacobsz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht, Jan en Marij Cornelis, nagelaten kinderen van
Cornelis Jansz, daar moeder af is Trijn Claes van Warder.
21-10-1653 Trijn Claes heeft in het bijwezen van de voogden Jan Martsz en Claes Pietersz
Smits de kinderen hun vaders erfenis bewezen.
14-04-1661 Trijn Claes, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob Dircksz
Schackelaer ter eenre en de voogd Pieter Jansz Moocker voor hemzelf en voor
zijn broeder Jan Jansz, medevoogd van Aecht en Marij Cornelis ter andere zijde
veranderen het bewijs van vaders en broeders erfenis.
18-03-1670 Aecht Cornelis, geassisteerd met haar man Heijn Pietersz ontvangt met consent
van haar man en haar gewezen voogd Pieter Jansz Moocker haar goederen.
25-02-1676 Marij Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Dircksz ontvangt met consent van
haar moeder en schoonvader(!) en met consent van haar voogden haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Claes Jansz en Jan Jansz Pater, nagelaten kinderen van
Jan Jansz Pater en Grietje Claes.
04-11-1653 De voogden Jan Claesz Pater, oud schepen en Cornelis Gertsz laten de goederen
van de kinderen registreren.
28-07-1654 De voogd Jan Claesz Pater heeft een lijfrentebrief bovengebracht van f 200.- ten
lijve van Abraham Abrahamsz in dato 22-05-1636.
20-08-1669 Claes Jansz en Jan Jansz Pater, mondig, ontvangen de goederen.

Quitantie van Taems Cornelisz Meijer, nagelaten zoon van Cornelis Jansz Meijer geteeld bij
Trijn Claes.
18-11-1653 Taems Cornelisz Meijer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogd Gerrit Sem zijn goederen.
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Staat van de goederen van Welmoet, Lijsbet, Pieter, Jannetje, Isaac en Sijmon Jacobsz,
nagelaten kinderen van Jacob Pietersz Haen en Aelet Isaacks tot Midelie.
25-11-1653 De wettelijke voogden Jacob Jansz Wit en Garbrant Pietersz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
03-01-1662 Welmoet Jacobs, geassisteerd met haar man Allert Jansz, ontvangt in het
bijwezen van haar voogden Jacob Jansz Wit en Gerbrant Pietersz haar goederen.
21-07-1665 Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar man Sijmon Jansz ontvangt in het bijwezen
van haar gewezen voogden Gerbrant Pietersz en Allert Jansz haar goederen.
11-01-1667 Isaac en Sijmon Jacobsz zijn overleden. Allert Jansz en Sijmons Jansz hebben de
goederen gedeeld met de voogd Garbrant Pietersz van de andere twee
onmondige kinderen en ontvangen de portie van hun huisvrouwen.
11-01-1667 De goederen van Pieter Jacobsz zijn bezwaard met f 600.- dat op zijn lijf gesteld
is door zijn oom en voogd Garbrant Pietersz, die nevens de medevoogd Allert
Jansz zijn gecompareerd en hetzelve alzo overleden is.
29-03-1667 Jannetien Jacobs, geassisteerd met haar man Cornelis Claesz, ontvangt haar
goederen in presentie van haar gewezen voogden Garbrant Pietersz en Allert
Jansz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Jacobsz, Griet Jacobs en Frans Jacobsz, nagelaten
kinderen van Jacob Claesz Meijs van Warder, geteeld bij Claesje Frans.
02-12-1653 Claesje Frans heeft ten overstaan van de voogden Jan Claesz Meijs en Garbrant
Fransz haar kinderen hun vaders erfenis bewezen, waaronder losrentebrieven op
naam van Jacob Claesz Meijs in dato 28-06-1633, op naam van Jan Claesz Meijs
in dato 27-07-1629 en op naam van Trijn Frans in dato 30-01-1630.
14-05-1669 Griet Jacobs, geassisteerd met haar man Cornelis Dircksz Swager, haar broeders
overleden, ontvangt in presentie van Jan Claesz Meij, haar oom en voogd, de
goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet Jans en Maritje Jans, nagelaten kinderen van Jan Kort,
geteeld bij Grietje Claes.
30-12-1653 De voogden Claes Willemsz Boonacker en Willem Claesz Sloot laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
bestemoeder Eeff Claes, waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Grietje Claes
in dato 01-05-1629.
18-08-1654 Frederick Cornelisz Loen en Jan Matthijsz Ba(?) als weesvaders van het
weeshuis ontvangen de goederen in het bijwezen van de gewezen voogden Claes
Willemsz Boonacker en Willem Claesz Sloot; de kinderen zijn door het
overlijden van hun ouders in het weeshuis gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jansz, nagelaten zoon van Annetje Pieters, daar vader
af is Jan Claesz Bodegraven wagemaker.
13-01-1654 Jan Claesz heeft zijn zoon Claes Jansz zijn moeders erfenis bewezen in het
bijwezen van de voogden Jan Jansz Meijer en Heijn Cornelisz Molenaer.
11-12-1657 Jan Claesz Bodegraven ontvangt, gehoord zijnde Heijn Cornelisz voorn:, de
goederen van zijn overleden zoon Claes Jansz.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Remmetsz en Hillegont Remmits, nagelaten kinderen
van Griet Dircksz, geteeld bij Remmet Jansz Goudebloem.
27-01-1654 Remmet Jansz Goudebloem heeft ten overstaan van de voogden Dirck Claesz en
Dirck Cornelisz Roos zijn twee kinderen hun moeders erfenis bewezen.
23-11-1666 Hillegont Remmets, geassisteerd met haar man Jan Dircksz Roos, ontvangt met
consent van haar vader Remmet Jansz Goudebloem haar goederen.
29-04-1670 Dirck Remmitsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Remmet
Goudebloem zijn goederen.

Staat van de goederen van Dirck, Trijn en Hermen Jansz Uijttenhout, nagelaten kinderen van
Jan Pietersz Uijttenhout en Lijsbet Hermens.
27-01-1654 De voogden Jacob Jansz Pieteijs en Pieter Jansz Uijttenhout laten de goederen
registreren de drie kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
waaronder hun deel in de goederen die volgens de deelcedule met hun
stiefmoeder Trijn Sijmons nog ongedeeld zijn.
01-06-1655 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Claes Florisz en Sijtje Dircks, weduwe van
Dirck Jansz Uijttenhout voor haar en haar kind, ontvangen in het bijwezen van
Pieter Jansz Uijttenhout hun goederen.
27-05-1659 Hillebrant Pietersz Smits, bestevader als voogd van de minderjarige kinderen van
Cap. Jan Pietersz Uijttenhout geteeld bij Trijn Sijmons, Marij Hillebrants,
getrouwd hebbende Pieter Jansz Uijttenhout en geassisteerd met haar vader
voorn: en Claes Barentsz Reijntjes als man en voogd van Trijn Jans, ontvangen
de goederen van Hermen Jansz Uijttenhout.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Cornelisz Crijsman, nagelaten zoontje van Cornelis
Jansz Crijsman van Warder, geteeld bij Luw Garbrants.
27-01-1654 Luw Garbrants heeft ten overstaan van de voogden Jan Pietersz Crijsman en
Claes Claesz Cramer het kind zijn vaders erfenis bewezen.

Staat van de goederen van Sijtske Romkes, nagelaten dochter van Romke de Vries.
03-02-1654 De voogden Dirck Thijsz Cadden en Willem Claesz Sloot laten de goederen
registreren.
01-02-1667 Cornelis Heertsz, Gijsbert Ens wegens zijn huisvrouw Annetien Heerts en Jan
Jacobsz Poort wegens zijn huisvrouw Aefien Heerts, ontvangen als erfgenamen
van de overleden Sijtske Romkes met consent van de voogden Dirck Thijsz
Cadde en Willem Claesz Sloot haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Aechje Cornelis, nagelaten kinderen van Cornelis
Jacobsz Bacx, chirurgijn, geteeld bij Maritje Jans.
20-01-1654 Maritje Jans heeft ten overstaan van de voogden Claes Jacobsz Loen en Jan
Claesz Pater haar twee kinderen hun vaders erfenis bewezen.
03-03-1671 Jacob Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Cornelis Thijsz
zijn goederen.
13-02-1672 Aechie Cornelis, geassisteerd met haar man Dominicus Engelsz, ontvangt met
consent van de voogd Cornelis Thijsz haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit Jacobsz, nagelaten zoontje van Trijn Gerrits,
geteeld bij Jacob Cornelisz van Roem.
10-02-1654 Jacob Cornelisz Roem heeft ten overstaan van de voogd Jan Cornelisz Roos zijn
kind zijn moeders erfenis bewezen.

Staat van de goederen van Grietje, Geertje en Neeltje Thomas, nagelaten kinderen van
Thomas Gerritsz en Sijtje Andries, beiden zaliger.
14-04-1654 De voogd Pieter Gerritsz brootbacker laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door legaat van Grietje Gerlakens, jongst weduwe van Dirck
Martsz Baen.
15-12-1671 Grietje Thomas, geassisteerd met haar man Pieter Fransz Stroocker, ontvangt
met consent van haar voogden Claes Pietersz Bosschieter, oud president van
schepenen en Pieter Jansz Kras enige goederen, er blijft nog gemeen met haar
zuster Neeltie Thomas.
05-06-1674 Grietje Thomas, geassisteerd met haar man Pieter Fransz Stroocker en Neeltje
Thomas, mondig, ontvangen met consent van de voogd Claes Bosschieter,
president van schepenen hier ter stede, de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marij Jacobs, nagelaten dochter van Geert Cornelis,
geteeld bij Jacob Sijmonsz van Warder.
28-04-1654 Jacob Sijmonsz heeft ten overstaan van de voogd Sijmon Gerritsz het kind haar
moeders erfenis bewezen, waaronder de gerechte helft van zijn gedeelte in de
erfenis van Geert Jacobs, in haar leven huisvrouw van Marten Claesz Laen, dat
ongedeeld is.
23-12-1659 De voogd Jacob Cornelisz van Warder laat een wijziging registreren.
08-02-1667 De voogd Jacob Sijmonsz(!) van Warder laat de goederen registreren het kind
aanbestorven van haar oude moeije Geert Jacobs, huisvrouw van Marten Claesz
Laen, en van haar vaders erfenis.
05-02-1669 Marij Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz, wonende in de Rijp,
ontvangt in het bijwezen van haar voogd Jacob Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten zoon van IJtje Cornelis, geteeld
bij Jan Coentsz.
28-04-1654 Jan Coentsz heeft ten overstaan van de voogd Steven Guijrtsz zijn zoon zijn
moeders erfenis bewezen.
19-06-1663 Bouwen Cornelisz van Axwijck ontvangt voor hemzelf en voor zijn mede
erfgenamen van Cornelis Jansz de goederen.

Staat van de goederen van Jonge Griet Jans, daar vader af was Jan Outgersz en moeder Trijn
Jacobs, zijnde in curatele gesteld.
28-04-1654 De wettelijke curateuren Jan Pietersz Doets en Claes Jacobsz Coetswagen laten
de goederen registreren, waaronder twee lijfrenten ten lijve van Griet Jans
voornt, in dato 02-02-1634 en 26-10-1623, een losrentebrief op naam van Trijn
Claes van Ooregaet in dato 03-08-1634, een losrentebrief op naam van Outgert
Jansz in dat 20-11-1639 en een huis op Ooregaet.
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Jongegriet Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Allertsz, vertoont akte van
schepenen 20-10-1654 waarbij zij uit curatele is ontslagen.
Cornelis Allertsz, smidsgezel, weduwnaar van Jongegriet Jans, ontvangt de
goederen.

Staat van de goederen toekomende Eefjen Jans, nagelaten dochtertje van Jan Nienghsz van
Warder en Eefjen Sijmons.
12-05-1654 De voogden Sijmon Martsz tot Lansmeer en Claes Claesz Vos laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
12-06-1657 De voogd Claes Claesz Vos heeft f 300.- ter weeskamer gebracht gekomen van
de erfenis van het kinds besje Aecht Jacobs.
16-12-1664 Simon Martsz van Landsmeer, bestevader, burgemeester, Vincent Brouwer als
voogd van de kinderen van Claes Claesz Vos en Lijsbet Niengs en Jacob
Niengsz in den Ilp, ontvangen, de eerste voor de helft en de anderen ieder voor
een vierde, de goederen van de overleden Eefje Jans.

Staat van de goederen van Gerrit Pietersz en Sijmon Pietersz, nagelaten kinderen van Pieter
Adriaensz Haneboer en Geert Jans in de Purmer.
12-05-1654 De voogden Gerrit Jansz en Pieter Jansz Sweer laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
29-12-1654 De voogden Pieter Jansz Sweer en Gerrit Jansz laten geld registreren gekomen
van de koeien van bovengenoemde Haeneboer.
08-06-1655 De voogden Gerrit Jansz en Pieter Jansz Sweer laten de landen registreren die de
kinderen van Pieter Jansz Haneboer toekomen, waaronder land in het
Hensbroekerveld gemeen met Marij Pieters.
16-03-1666 Gerrit Pietersz Purmeer, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Gerrit
Jansz en Pieter Jansz Sweer zijn goederen.
27-03-1668 Sijmon Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Gerrit Jansz en
Pieter Jansz Sweer zijn goederen.

Staat van de goederen van Machteltje Jacobs Lanst, nagelaten dochter van Jacob Pietersz
Lanst en Maritje Robartus.
12-05-1654 De voogden Jacob Brasker, officier, en Hendrick Loenius laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader en moeder,
waaronder een losrentebrief op naam van Roelof Jansz in dato 07-03-1641.
04-08-1665 Machteltie Jacobs Lanst, geassisteerd met haar man mr. Albert Jansz Rarop,
ontvangt met consent van haar gewezen voogd de officier Jacob Brasker haar
goederen, met uitzondering van een obligatie ten laste van Bastiaen Jansz en
Jacob Jansz van f 300.- van 05-06-1653, gelicht door de officier Jacob Brasker,
waarover wordt geprocedeerd tussen de weduwe van mr. Hendrick Loenius en
Bastiaan Jansz en de weduwe van Jacob Jansz.

Staat van de goederen van Trijn Thomas, nagelaten dochter van Vrouw Jacobs geteeld bij
Thomas Jansz Vos.
19-05-1654 De voogden Jan Coenraatsz Bras en Jan Olfertsz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar oom Thijs Jansz Vos.
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Trijn Thomas, geassisteerd met haar man Crijn Hermesz, ontvangt in presentie
van haar gewezen voogden Jan Bras en Jan Olfertsz haar goederen.

Staat van de goederen van Jan, Thijs en Geurtje Pieters, nagelaten kinderen van Pieter Jansz
Anckersmit en Trijnmoer Michiels.
02-06-1654 De voogden Jan Teunisz Houttuijn, secretaris dezer stede en Jan Michielsz laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders.
01-02-1656 De voogden ontvangen f 100.-.
29-08-1656 De voogden mogen goud en zilver verkopen.
23-01-1657 Jan Michielsz heeft f 225.- ter weeskamer gebracht de kinderen aanbestorven van
hun oude peet Trijn Pieters Soet.
30-12-1659 Thijs Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Teunisz
Houttuijn, secretaris en Jan Michielsz zijn goederen.
23-05-1662 Thijs Pietersz ontvangt met consent van de voogd secretaris Houttuijn de helft
van de goederen van de overleden Jan Pietersz.
Nota:
Dit artikel gebracht op de naam van Guijrtje Pieters in dato 23-05-1662.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Lijsbet, Pieter en Dirckje Dircks, nagelaten kinderen
van Dirck Pietersz, daar moeder af is Aef Hillebrants van Warder.
09-06-1654 Aef Hillebrants heeft haar kinderen ten overstaan van de voogden Claes Pietersz
Butter en Abraham Claesz hun vaders erfenis als uitkoop bewezen, waaronder
een vierde part in land, gemeen met Jan Wijertsz Goutsmit.
13-02-1663 De voogden Jan Gerritsz en Cornelis Claesz Roos laten de goederen registreren
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeder Aaf Hillebrants.
23-09-1664 Trijn Dircksz, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz Akes, ontvangt in het
bijwezen van de voogden Cornelis Claesz Roos, Jan Gertsz en Simon Jacobsz
Wester haar goederen.
06-02-1674 Pieter Dircksz Butter en Dirckje Dircks, geassisteerd met haar man Claes Jansz
Ubbels, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden hun goederen.
Nota:
Bestemoeders goederen van de kinderen staan in een ander register 23-09-1664.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Cornelisz en Marij Cornelis, nagelaten kinderen van
Neeltje Gerrits daar vader af is Cornelis Jelisz Steeckelenburch.
16-06-1654 Cornelis Jelisz Steeckelenburch heeft in het bijwezen van de voogden Jacob
Jacobsz Wappers, oud schepen en mr. Pieter Trom zijn kinderen hun moeders
erfenis bewezen.
Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht en Griet Jans, nagelaten kinderen van Jan Pietersz
Pauw, daar moeder af is Marij Cornelis van Warder.
16-06-1654 Marij Cornelis heeft haar kinderen in het bijwezen van de voogden Cornelis
Claesz Otter en Simon Claesz haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop
bewezen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Neel Reijers en Claes Reijersz, nagelaten kinderen van mr.
Reijer Claesz Cod, daar moeder af is Sijbrich Jacobs.
23-06-1654 Sijbrich Jacobs, geassisteerd met haar toekomende man Willem Allerts, heeft
met diens consent en in het bijwezen van de voogden Volckert Claesz Cod en
Remmet Hillebrantsz Hondeman haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop
bewezen.
20-01-1665 De voogden Remmit Hillebrantsz en Heijn Claesz Cod laten f 750.- registreren
Neeltje Reijers aanbestorven door het overlijden van haar oom Volckert Claesz
Cod, fideicommis gemaakt volgens het testament van Volckert Claesz Cod 0212-1664 voor notaris Claes Pietersz Keetman.

Staat van de goederen van Trijn, Pieter, Cornelis, Jacob en Andries Dircksz, nagelaten
kinderen van Dirck Jacobsz Snoijer en Baef Cornelis.
15-09-1654 De voogden Dirck Cornelis Dirckjan en Gijsbert Fransz Ens laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestevader en
bestemoeder en hun ouders.
10-12-1669 (geen jaartal vermeld, zie volgende akte) Trijn, Cornelis en Andries Dircksz
Snoeijer, Cornelis en Andries mede voor de man van hun zuster Trijn Dircks en
hun broeder Pieter Dircksz, getrouwd, ontvangen in presentie van de gewezen
voogd Dirck Cornelisz Dirck Jan de goederen met uitzondering van die van hun
broeder Jacob Dircksz Snoeijer.
23-12-1670 Pieter, Cornelis en Andries Snoeijer voor hunzelf en Pieter Snoeijer, Jan Claesz
Draex en Claes Claesz Vos als voogden van de kinderen van Trijn Dircks
Snoeijers, tesamen als erfgenamen van de overleden Jacob Snoeijer, ontvangen
diens goederen.

Staat van de goederen van Jacob Dirck Snoeijer, nagelaten zoon van Dirck Jacobsz Snoeijer
en Baef Cornelis.
10-12-1669 De voogd Dirck Cornelisz Dirck Jan laat de goederen registreren het kind
aangedeeld, alsmede nog 3 maal drie maanden gage door hem verdiend.
23-12-1670 Dit bewijs gequiteerd op het vorige blad.

Bewijs van 's moeders en bestemoeders erfenis van Jan Jansz, nagelaten zoontje van Griet
Jacobs, geteeld bij Jan Jansz Doovejan tot Middelie.
16-10-1654 Jan Jansz Doovejan heeft ten overstaan van de voogden Brant Jansz en Pieter
Jansz het kind zijn moeders erfenis en de erfenis van zijn bestemoeder Trijn Jans
bewezen.
05-02-1669 De voogden Pieter Jansz Coppes en Cornelis Volckertsz Metselaer laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader en
van zijn nicht Anna Jans, van ieder f 1000.-.
25-01-1678 De voogden van Jan Jansz Doovejan kopen voor hem een apothekerswinkel in
Purmerend.
29-11-1678 Jan Jansz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden
Cornelis Volckertsz en Pieter Lambert Tuijn de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van Trijn Pieters genaamd Pieter
Jacobsz, geteeld bij Jacob Sijmonsz tot Quadijck.
03-11-1654 Jacob Sijmonsz heeft ten overstaan van de voogden Jan Jacobsz en Lambert
Willemsz het kind zijn moeders erfenis bewezen.
17-03-1671 Pieter Jacobsz, getrouwd, ontvangt in het bijwezen van zijn gewezen voogd
Lambert Willemsz zijn goederen.

Staat van de goederen toekomende Jacobus de Roo en Lijsbet Jacobs de Roo, nagelaten
kinderen van do. Jacobus de Roo en Lijsbet Jacobs Teengs.
03-11-1654 De voogden dr. Johannes Nordens en mr. Claes Jacobsz Teengs laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders en hun bestevader do. Jacobus de Roo den ouden, waaronder de
bibliotheek van de vader en het huisraad van hun ouders, berustende onder de
bestemoeder Aeff Pieters.
20-12-1661 Mr. Nicolaes Teengs als voogd van Jacobus de Roo heeft een losrentebrief boven
gebracht uit de erfenis van zijn moije Reijnu Claes Teengs.
15-05-1673 Mr. Jacobus de Roo, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden mr.
Nicolaes Teengs, raad en oud burgemeester en Johannes Nordens, medicinae
doctor, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Pieters en Ids Pietersz, nagelaten kinderen van
Auke Hermes, daar vader af is Pieter Idses.
10-11-1654 Pieter Idses heeft in presentie van de voogden Reijer Claesz en Pieter Pietersz
Josephs zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
20-02-1663 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Josephs laten f 900.- registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
08-02-1678 Reijer Claesz Withoet als voogd van de twee overleden kinderen laat de
goederen transporteren op het artikel van Jannetje Pieters, nagelaten dochter van
Pieter Idses, daar moeder af is Sibbel Gerrits, staande geregistreerd 20-02-1663.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Arents, Dirck Arentsz en Welmoet Arents,
nagelaten kinderen van Arent Dircksz, geteeld bij Marij Dircks.
01-12-1654 Marij Dircks heeft ten overstaan van de voogden Pieter Reijnersz en Jacob
Pietersz van de Sed haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
24-11-1671 Dirck Arentsz, meerderjarig jongman, Welmoet Arents, geassisteerd met haar
man Jan Jacobsz en Harman Jansz Bost als regent van het weeshuis vanwege
Jannetje Jansz, nagelaten dochter van Maritie Arents, ontvangen met consent van
de voogd Jacob Pietersz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz, nagelaten zoontje van Aeltje Remmits, geteeld
bij Pieter Jansz Admirael.
01-12-1654 Pieter Jansz Admirael heeft ten overstaan van de voogden Pieter Baertsz en
Marten Volckertsz zijn zoontje zijn moeders erfenis bewezen. Ook worden de
goederen geregistreerd het kind aanbestorven door het overlijden van zijn
bestevader Remmit Dircksz Brack, waaronder 1/64 part in het schip van Reijer
Claesz Buijsman en 1/72 part in het schip van Jan Remmitsz Brack.
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Jan Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd Jan
Jansz Visscher zijn goederen.

Bewijs van 's moeders en bestevaders erfenis van Heijn Heijnsz, Jacob Heijnsz en Marij
Heijns, nagelaten kinderen van Fockeltje Jeuriaens, geteeld bij Heijn Heijnsz Clees.
08-12-1654 Heijn Heijnsz Clees heeft ten overstaan van de voogden Huijbert IJsbrantsz
Beets en Claes Heijnsz Clees zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen. Ook
worden de goederen geregistreerd de kinderen aanbestorven door het overlijden
van hun bestevader Jeuriaen Jeuriaensz Wulp.
22-12-1654 Heijn Heijnsz Clees heeft met consent van de voogden Huijbert IJsbrantsz Beets
en Claes Heijnsz Clees de goederen ontvangen hem aanbestorven door het
overlijden van zijn zoontje Jacob Heijnsz.
15-01-1677 Heijn Heijnsz en Marij Heijns, mondig geworden, ontvangen hun goederen met
consent van Lijsbet Juriaans, weduwe van Huijbert IJsbrantsz Beets, hun moeije.

Bewijs van 's moeders erfenis van Bouwen Claesz, nagelaten zoontje van Griet Bouwens,
geteeld bij Claes Lodewijcksz.
22-12-1654 Claes Lodewijcksz heeft ten overstaan van de voogden Jan Claesz Draacx en
Willem Allertsz zijn zoontje zijn moeders erfenis bewezen.
17-08-1655 Claes Lodewijcksz en de voogden Jan Claesz Draacx en Willem Allertsz laten
f 374.11.2 registreren gekomen uit de klederen en juwelen van de moeder.
25-05-1660 Claes Lodewijcksz en Jan Claesz Draacx hebben f 76.6.- bovengebracht, het kind
aanbestorven door het overlijden van Immetje Gerrits, zijn oude peet ofte moeije.
09-05-1662 Claes Lodewijcksz ter eenre en de voogd Jan Claesz Draacx ter andere zijde zijn
overeen gekomen dat zij Bouwen Claesz buiten zullen bestellen om de chirurgije
te leren, hetgeen door de voogden betaald zal worden uit zijn goederen.
20-08-1669 Bouwen Claesz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Claesz
Draecx en Jan Claesz Hamer zijn goederen.

Staat van de goederen van Jacob Aris, Griet Aris en Barent Arisz, nagelaten kinderen van
Trijn Jans, geteeld bij Aris Barentsz tot Middelie.
29-12-1654 Aris Barentsz, de bestemoeder Neel Claes en de voogden Jacob Jacobsz Aakes
en Reert Claesz Hoeck laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van hun moeder. Neel Claes zal de kinderen alimenteren. De
vader Aris Barentsz doet afstand van de erfenis.
10-11-1671 Jan Pietersz als getrouwd hebbende Welmoet Jans, ook de rato caverende voor
zijn vrouws zuster Geert Jans, allen wonende tot Middelie en kinderen van Neel
Claes voornd: zijn overeengekomen met Jacob Arisz, Griet Aris en Reert Claesz
en Jacob Jacobsz Ruiter als voogden van Barent Arisz dat de conditie bij hun
moeder Neel Claes wordt te niet gedaan.
10-11-1671 Jacob Arisz, getrouwd, en Griet Aris, mondig, ontvangen met consent van hun
gewezen voogden Reert Claesz en Jacob Jacobsz Ruijter hun goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jansz, nagelaten kind van Jan Jacobsz, geteeld bij
Lijsbet Pieters.
12-01-1655 Lijsbet Pieters, geassisteerd met haar man Dirck Pieters, wonende in de Purmer,
heeft met consent van haar man en van de voogden Pieter Jansz Commandeur en
Pieter Jansz Coppes haar zoon zijn vaders en bestemoeders erfenis bewezen,
waaronder f 200.- gekomen van zijn oom Cornelis Pietersz.
04-08-1665 De voogd Jan Pietersz laat een obligatie registreren die het kind geërfd heeft van
zijn nicht Anna Jans.
01-02-1667 De voogd Jan Pietersz laat nog meer registreren, geërfd van Anna Jans voors.
25-03-1670 Jacob Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd Jan
Pietersz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Jans, Jacob Jansz Uijttenhout en Pieter Jansz
Uijttenhout, nagelaten kinderen van Jan Pietersz Uijttenhout, geteeld bij Trijn Hillebrants.
12-01-1655 Trijn Hillebrants, geseid Trijn Sijmons, heeft met bewilliging van de voogden
Hillebrant Pietersz Smits en Pieter Jansz Uijttenhout de kinderen hun vaders
erfenis bewezen.
10-01-1659 Hillebrant Pietersz Smits en zijn dochter Trijn Hillebrants laten o.a. f 1706.40.in een obligatie van f 2000.- registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van Hermen Jansz Uijttenhout.
23-08-1667 Griet Jans Uijttenhout, geassisteerd met haar man Brommer Cornelisz, ontvangt
haar goederen.
23-08-1667 Grietje Jans Uijttenhout, geassisteerd met haar man Bormmer Cornelisz, Huijbert
Beets en Lambert Schorel als voogden van Pieter Uijttenhout en Thijs Cadden en
Jan Blaubijl als voogden van Jan Dircksz Uijttenhout, zoon van Dirck Jansz
Uijttenhout geteeld bij Sijtje Dircks, mitsgaders Claes Jansz Koster en Brommer
Cornelisz als voogden van het nagelaten kind van Claes Florisz en Trijn Jans
Uijttenhouts, en Jan Jacobsz Raven en Brommer Cornelisz als voogden van het
nagelaten kind van Trijn Jans Uijttenhouts geteeld bij Claes Barentsz, tesamen
erfgenamen van Jacob Jansz Uijttenhout, ontvangen diens goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Dircksz en Maritje Dircks, nagelaten kinderen van
Dirck Cornelisz Kistemaker, daar moeder af is Sijbille Gerrits.
19-01-1655 Sibille Gerrits heeft ten overstaan van de voogden Jacob Jacobsz en Willem
Jacobsz Isercramer de kinderen hun vaders erfenis bewezen.
13-02-1666 De voogd Jacob Jacobsz heeft een lijfrentebrief ten lijve van Maritje Dircks
bovengebracht, gekocht van het geld dat onder de moeder berustte.
05-04-1707 Cornelis Dircksz, reeds lang mondig, zijn zuster overleden en zijn voogden reeds
lang overleden, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Cornelisz Keleman, nagelaten zoontje van Cornelis
Claesz Keleman, daarvan moeder is Geert Simons van t Soort.
19-01-1655 Geert Simons heeft ten overstaan van de voogden Jan Simonsz Koster en Pieter
Willemsz Langh haar kind in de vorm van uitkoop zijn vaders erfenis bewezen.
18-01-1656 Geert Simons van t Soort, geassisteerd met haar man Brant Harmensz, ontvangt
met consent van de voogden Jan Sijmonsz Kleijn en Pieter Willemsz Langh de
goederen van haar overleden zoontje Cornelis Cornelisz Keleman.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Dirck Dircksz, nagelaten kinderen van Dirck
Thijsz, daar moeder af is Trijn Jacobs van Warder.
09-02-1655 Trijn Jacobs heeft met consent van haar tegenwoordige man Claes Jansz haar
kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen in het bijwezen van Marten
Claesz Laen en Jan Jansz, wonende binnen deze stede en op Oorgaet.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Jan en Pieter Jansz, nagelaten kinderen van Lijsbet
Fredericksz, daar vader af is Jan Claesz Boesses.
23-02-1655 Jan Claesz Boesses heeft ten overstaan van de voogden Claes Pietersz
Bosschieter, oud schepen en Jan Theunisz Houttuijn, secretaris dezer stede de
kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
Dit bovenstaand bewijs wordt vernietigd. Alle goederen nagelaten door Jan
Theunisz(!) Boesses en Lijsbet Fredricks zijn geregistreerd in het bewijsboek 2209-1665.

Bewijs van 's moeders erfenis van Arent en Jan Abrahamsz, nagelaten kinderen van Grietje
Arents, daar vader af is Abraham Andriesz Kuijper van Haerlem.
02-03-1655 Abraham Andriesz heeft zijn kinderen in het bijwezen van Trijntje Arents, moije
van moeders zijde en Cornelis Jansz van Amsterdam, zusterling van de kinderen,
zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.

(geen titel)
11-03-1655

Trijn Jacobs, Jacob Jacobsz, man en voogd van Meijnu Jacobs en Neeltje
Jacobs, kinderen van Jacob Jacobsz die een broeder was van Jacob Jacobsz in
Sale overleden, in zijn leven zoon van Itje van Oosten, gesterkt met schriftelijk
bewijs alsook de onderrichting van Pieter Reijnersz dat zij erfgenamen zijn van
de overleden Jacob Jacobsz, ontvangen als zodanig ieder voor een vierde de
f 63.- gekomen van Itje van Oosten, tot nog toe onder de armenvoogden dezer
stede berustende.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen Aeltje, Jan en Rolf Claesz van
Maritje Jans, daar vader af is Claes Rolfsz Wit, houtlosser.
24-03-1655 Claes Rolfsz Wit heeft zijn kinderen in het bijwezen van de voogden Jacob
Rolfsz Wit en Cornelis Willemsz van t End hun moeders erfenis bewezen.
20-01-1660 Claes Rolfsz ontvangt in het bijwezen van de gewezen voogd Cornelis Willemsz
van t End de goederen van de overleden Aeltje Claes.
21-03-1673 Jan Claesz, getrouwd, zijn zuster overleden, ontvangt met consent van zijn voogd
Cornelis Willemsz van t End zijn goederen; er blijven nog goederen gemeen met
zijn broeder Roelf Claesz.
04-12-1674 Roelf Claesz Wit, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis
Willemsz van t End en Jacob Rolfsz zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje, Trijntje en Claes Hermesz, nagelaten kinderen
van Annetje Jans, daar vader af is Hermen Claesz Leeu, linnewever.
20-04-1655 Hermen Claesz Leeu heeft in het bijwezen van zijn huisvrouw Marij Pieters en
Trijntje Cornelis, de moeder van zijn overleden huisvrouw, zijn kinderen hun
moeders erfenis bewezen.
10-04-1663 Trijntje Cornelis wordt toegestaan drie vorken aan de twee dochters Annetje en
Trijntje Hermens te mogen geven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Claes, nagelaten dochter van Claes Claesz Baen, daar
moeder af is Aeltje Hillebrants.
20-04-1655 Aeltje Hillebrants heeft met bewilliging van Claes Jansz Baen en Claes
Remmitsz, bestevader en oom, het kind haar vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Claes en Jan Gerritsz, nagelaten kinderen van
Aechie Vasters, daar vader af is Gerrit Cornelisz.
20-04-1655 Gerrit Cornelisz, zaagmolenaar van de Sampson, heeft met bewilliging van de
voogden Claes Vastersz en Jan Cornelisz Smits van Wormerveer de kinderen
hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Jan Pauwels, nagelaten kinderen van Reijnu
Jans, daar vader af is Pauwels Bruijningsz.
11-05-1655 Pauwels Bruijningsz heeft volgens accoord met de voogden Reijer Reijersz
Schuijtmaker en Mathijs Florisz schepen de kinderen hun moeders erfenis als
uitkoop bewezen.
14-11-1656 Mathijs Florisz oud schepen en Reijer Reijersz Schuijtmaker als voogden van de
kinderen van Pauwels Bruijningsz en Reijnu Jans laten de goederen registreren
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
03-02-1671 Trijntie Paulus, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Reijer
Schuijtemaecker haar goederen, er blijft nog gemeen met haar broeder Jan
Paulusz Bruijn.
30-10-1674 Jan Pauwelsz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Reijer Reijersz
Schuijtemaker zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Simon Dircksz en Jan Dircksz, nagelaten kinderen van
Welmoet Jacobs, daar vader af is Dirck Simonsz van Middelie.
25-05-1655 Dirck Simonsz heeft zijn kinderen in presentie van de voogden Jan Simonsz
Jansen en Jacob Hendricksz Pos hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Dircksz Uijttenhout, nagelaten kind van Dirck Jansz
Uijttenhout, daar moeder af is Sijtje Dircks Caddens.
01-06-1665 Sijtje Dircks heeft in het bijwezen van de voogden Dirck Thijsz Cadden en Pieter
Jansz Uijttenhout haar kind zijn vader erfenis als uitkoop bewezen.
10-08-1655 De voogd Dirck Thijsz Cadden laat f 435.11.8 registreren gekomen van vaders
klederen.
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Dirck Thijsz Cadden en Jan Blaubijl laten f 500.- in een losrentebrief registreren,
Jan Dircksz Uijttenhout aanbestorven door het overlijden van zijn oom Jacob
Uijttenhout.
Sijmon IJsbrantsz Verwer, wonende tot Amsterdam, tegenwoordige man van
Sijtien Dircks Cadden, brengt bovengenoemde f 435.11.8 ter weeskamer.
Sijmon Verwer en Henderick Marmer, wonende tot Amsterdam, vader en voogd
van Geertruijdt Verwer, volgens testament voor notaris Sluijs in Amsterdam
erfgenaam van Jan Uijttenhout, ontvangen met consent van de voogd Jan
Blaubijl de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes en Jan Dircksz, nagelaten kinderen van Trijn Claes,
geteeld bij Dirck Claesz Corver.
08-06-1655 Dirck Claesz Corver heeft met bewilliging van de voogden Claes Jansz Groot en
Jan Claesz Corver zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.
21-09-1666 De voogd Jan Pietersz Schoenmaker laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder.
21-02-1668 Claes Dircksz Corver, getrouwd, ontvangt met consent van Reijer Claesz en Jan
Pietersz Schoenmaecker zijn goederen.
24-10-1679 Jan Dircksz Corver, mondig, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd
Reijer Claesz Withoet zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Albert Gerritsz, nagelaten zoontje van Geurt Alberts
geteeld bij Gerrit Reijersz.
10-08-1655 Gerrit Reijersz heeft met consent van de voogden Cornelis Albertsz en Willem
Pietersz zijn kind zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen.
25-02-1670 De voogd Cornelis Gerritsz Matte laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn oudoom van moeders zijde Claes
Gavesen, gewoond hebbende tot Zaerdam op de Zuiddijk.
21-06-1672 Cornelis Gerritsz Matte en Claes Gerritsz Graef als voogden van Albert Gerritsz
brengen geld boven gekomen uit de erfenis van zijn oudoom Jacob Gavesz.
23-01-1674 Gerrit Reijersz ontvangt met consent van de gewezen voogd Cornelis Gerritsz
Matte de goederen van zijn overleden zoon Albert Gerritsz.

Staat van de goederen van Geertje Dircx, nagelaten dochter van Dirck Willemsz Pelman en
Trijn (niet ingevuld).
Nota:
Dit bewijs is verbonden volgens testament van Trijn Claes.
10-08-1655 De voogd Willem Claesz Sloot laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van Trijn Claes, waaronder een obligatie ten
laste van Willem Aertsz Pelleman in dato als heden.
02-02-1672 Frederick Pont en Albert Jansz Rarop, armenvoogden en Jan Coenraetsz Bras en
Jacob Brasker, diaconen dezer stede ter eenre en Geertie Dircksz, weduwe van
Sijmon Claesz Joen, geassisteerd met de advocaat Jacob Vijselaer en Cornelis
Pietersz Copperses, poorters hier ter stede, ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de verdeling der goederen fideicommis subject ter weeskamer geregistreerd
volgens testament van Aert Willemsz Pelleman en zijn huisvrouw Trijn Claes
voor notaris Houttuijn 08-11-1658(!).
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Staat van de goederen toebehorende Welmoet Jans, nagelaten kind van Jan Dircksz Tralij en
Neeltje Martin Bouwens.
31-08-1655 De voogden Dirck Simonsz Tralij en Dirck Martin Bouwens, oud schepenen,
laten de goederen van het kind registreren.
18-03-1659 De voogden Dirck Marten Bouwens en Sijmon Taemsz Hoeck laten de goederen
registreren aan Welmoet Jans vermaakt volgens testament van haar bestevader en
bestemoeder van vaders zijde.
17-06-1670 Welmoet Jans Tralijs, geassisteerd met haar man Claes Willemsz van Hem
ontvangt met consent van haar gewezen voogden Dirck Marten Bouwens en
Willem Claesz Sloot haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Jans en Claes Jansz Roos (bijgeschreven obit),
nagelaten kinderen van Jan Claesz Roos geteeld bij Engeltje Cornelis.
02-10-1655 Engeltje Cornelis heeft met goedvinden van de voogden Cornelis Jansz en
Cornelis Claesz Roos haar kinderen hun vaders erfenis bewezen, o.a. land in
Warder.
27-07-1660 Maritje Jans, moeije van Cornelis Jansz Coedijck, nu getrouwd met Jacob
Pietersz, heeft ten behoeve van Maritje Jans Roos f 250.- bovengebracht over de
erfenis van het kinds bestevader Cornelis Jansz, volgens accoord met Cornelis
Claesz Roos als voogd.
26-01-1666 Maritje Jans Roos, geassisteerd met haar man Jan Jansz, haar broeder Claes
Jansz overleden, ontvangt met consent van de voogd Cornelis Claesz Roos de
goederen.

Staat van de erfenis bij Pieter Lambertsz en Lijsbet Lamberts, nagelaten kinderen van
Lambert Jansz Vet, geteeld bij Griet Jacobs, geërfd van Annetje Willems, oude moeije van
de kinderen.
02-11-1655 De voogden Claes Pietersz Bosschieter en mr. Pieter Jacobsz Trom laten de
goederen registreren.
16-09-1659 Griet Jacobs ontvangt met consent van de voogden Claes Pietersz Bosschieter en
Bastiaen Thijs de goederen haar aanbestorven door het overlijden van haar zoon
Pieter Lambertsz.
26-05-1671 Lijsbet Lamberts, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Claes
Pietersz Bosschieter, oud president van schepenen, haar goederen.

Staat van de erfenis bij Gerritje Willems en Maritje Willems, nagelaten kinderen van Willem
Jansz Vet, geteeld bij Jannetje Nicolaes, geërfd van Annetje Willems, oude moeije van de
kinderen.
02-11-1655 De voogden Claes Nicolaesz en Claes Pietersz Keetman laten de goederen
registreren.
09-03-1666 De weduwe van Keetman heeft geld boven gebracht.
08-08-1702 Gerritie en Maritie Willems ontvangen het geld in de vorm van een losrentebrief.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Aeltje, Claes, Pieter en Gerbrant Gertsz, nagelaten kinderen
van Gerrit Pietersz Kips, daar moeder af is Geert Claes.
09-11-1655 Geert Claes heeft met bewilliging van de voogden Jacob Pietersz Tinnegieter en
Bastiaen Hillebrantsz Blaubijl de kinderen hun vaders erfenis als uitkoop
bewezen. Ook worden de goederen geregistreerd gekomen van de erfenis van
hun oom Claes Claesz Reijners.
13-05-1659 Aeltje Gerrits, geassisteerd met haar man Thijs Adriaensz, ontvangt in presentie
van haar moeder Geert Claes en de voogden Jacob Pietersz Tinnegieter en
Bastiaen Hilbrantsz Blaubijl haar goederen.
12-05-1665 Geert Claes, weduwe van Gert Pietersz Kips en Thijs Plecker zijn ieder voor zich
voldaan van de erfenis van Pieter Gertsz.
18-02-1670 Claes Gertsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claes Hillebrantsz
Blaubijl zijn goederen.
27-02-1674 Garbrandt Gertsz Kips, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Gerrit
Pietersz Galen en Bastiaen Hillebrantsz Blaubijl zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz en Coenraet Jansz Bras, nagelaten kinderen
van Grietje Cornelis Boes, daar vader af is Jan Coenraetsz Bras, waaronder gerekend de
erfenis van de kinderen van hun zuster Jannetje Jans.
07-12-1655 Jan Coenraetsz Bras heeft met bewilliging van de voogden Claes Thijsz Caddens
en Mathijs Florisz schepen de kinderen hun moeders erfenis als uitkoop
bewezen.
08-07-1659 Matthijs Florisz als voogd van Cornelis en Coenraet Jansz Bras brengt f 600.boven de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder
Welmoet Coenradus.
15-09-1665 Cornelis Jansz Bras, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
10-11-1671 Jan Coenraetsz Bras en zijn zoon Cornelis Jansz Bras ontvangen de goederen van
hun overleden zoon en broeder Coenraedt Jansz Bras.

Bewijs van 's moeders erfenis van Meijns Pieters, nagelaten dochter van Trijntje Cornelis
Boes, daar vader af is Pieter Lenertsz Moens tot Hoorn.
14-12-1655 Pieter Lenertsz Moens heeft met bewilliging van de voogden Claes Thijsz
Caddens en Meijndert Hendricksz Raven het kind haar moeders erfenis bewezen.
12-08-1659 De voogden Claes Thijsz Cadden en Meijndert Raven laten f 309.- registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar bestemoeder Welmoet
Conrades.
24-11-1665 Pieter Leendertsz Moens ontvangt met consent van de voogden Claes Thijsz
Kadden en Meijndert Hendricksz Raven de goederen van zijn overleden
dochtertje Meijs Pieters.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claesz, nagelaten kind van Griet Jans, daar vader af
is Claes Jacobsz Grootschoen van Aeckswijck.
21-12-1655 Claes Jacobsz Grootschoen heeft met bewilliging van de bestevader Jan
Willemsz Loos het kind zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen, waaronder
een lijfrentebrief van f 500.- ten lijve van het kind in dato 20-12-1653.
07-02-1662 De voogden Jan Meijndertsz Benten en Willem Jansz Koster laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestevader Jan
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Willemsz Loods, waaronder 1/3 van 1/64 part scheeps aan het schip van Claes
Jacobsz.
Pieter Claesz Grootschoen, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Jan Meijnertsz en Willem Jansz Coster zijn goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Scheer, nagelaten zoon van Jan Cornelisz Scheer en
Itje Simons.
21-12-1655 De voogden Jan Fransz Pont, oud schepen en Barent Claesz Reijntjes laten de
goederen registreren.
30-12-1670 Pieter Jansz Scheer, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Barent Claesz
Reijntjes zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Taems, nagelaten dochter van Geert Jacobs, daar
vader af is Taems Cornelisz Meijer.
21-12-1655 Taems Cornelisz heeft met bewilliging van de voogden Reert Jacobsz Poort en
Cornelis Dircksz Boes het kind haar moeders erfenis bewezen.
09-03-1677 Trijntje Thaams, gezeid Geert Jacobs, geassisteerd met haar man Barent
Hendericksz, ontvangt met consent van de voogden Garbrant Boes en Cornelis
Dircksz Louw haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Cornelisz, nagelaten zoon van Geert Claes, geteeld
bij Cornelis Jansz Backer.
28-12-1655 Cornelis Jansz Backer heeft ten overstaan van de voogden Jan Cornelisz Backer
en Thijs Pietersz het kind van zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen o.a.
f 300.- in een timmerwerf gelegen hier ter stede op de Nieuwe haven en een
lijfrentebrief ten lijve van Neel Jans in dato 22-08-1622 en f 100.- in een
obligatie van f 200.- liggende in de doos van Claes Huijchs kinderen.
05-03-1658 De voogden Jan Cornelisz Backer en Thijs Pietersz Hellebaert brengen geld
boven gekomen uit de erfenis van de bestevader Claes Heijnsz.
23-03-1666 De voogd Thijs Pietersz Hellebaert laat een losrentebrief en geld registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestevader Claes Heijnsz.
26-03-1669 Cornelis Jansz Backer ontvangt f 60.8.- wegens de aankoop van een graf in de
Grote Kerk toebehorende aan zijn zoon.
04-11-1670 Cornelis Jansz Backer als vader van zijn overleden zoon Claes Cornelisz en
Maritje Abrahams geassisteerd met haar man Tijmon Claesz ontvangen de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lobberich, Pieter en Claes Pietersz Stam, nagelaten
kinderen van Trijn Pieters, geteeld bij Pieter Pietersz Stam.
28-12-1655 Pieter Pietersz Stam heeft ten overstaan van de voogden Jan Claesz en Jan
Dircksz van Warder zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
19-02-1669 Reijer Claesz Buijsman en Reijner Pietersz als voogden van Claes Pietersz Stam
hebben rekening gedaan aan Allert Clasen en Jacob Clasen, tegenwoordig
voogden van de kinderen van Lobberich Pieters Stam als erfgenamen van Claes
Stam voornt.

ORA 3986 1652 - 1658

28-11-1687

152

Jacob Jansz Kos, Trijn Jans Kos en Leentje Jans als in huwelijk hebbende Claes
Jansz Kos als erfgenamen uit hoofde van hun overleden vader zaliger van Pieter
Pietersz Stam, ontvangen de goederen in presentie van Jan Aldersz die daarvan
de administratie gehad heeft.

Deling van de goederen tussen de kinderen van Doed Cornelisz en Trijn Brants.
08-01-1656 Jacob Jansz Pieteijs, burgemeester, Brant Claesz van Volendam en Doed Jansz
Stanckoot burger dezer stede als voogden van Annetje Doets, Jan Doets voor
hemzelf en Jan Cornelisz als man en voogd van Maritje Doets zijn door
tussenspreken van de weesmeesters de deling van de nagelaten goederen van hun
vader Doed Cornelisz, moeder Trijn Brants en bestemoeder van 's vaders zijde
Meijs Jans overeen gekomen.

Staat van de goederen van Annetje Doets, nagelaten dochter van Doet Cornelisz en Trijn
Brantsz.
11-01-1656 De voogden Jacob Jansz Pieteijs en Doet Jansz laten de goederen registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders en bestemoeder van
vaders zijde.
09-05-1662 De voogd Doed Jansz Stanckoot laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar peet Welmoet Cornelis.
21-10-1665 Jan Doets en Jan Cornelisz als getrouwd hebbende Maritie Doets ontvangen de
goederen van de overleden Annetie Doets met uitzondering van drie
losrentebrieven, waarvan de rente zal worden ontvangen door Maritien IJsbrants
haar leven lang.
17-05-1672 Jan Doets en Jan Cornelisz ontvangen de drie losrentebrieven; Maritien IJsbrants
is overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Anna Jans, nagelaten dochter van Sijke Cornelis, daar
vader af is Jan Arisz van Middelie.
11-01-1656 Jan Arisz heeft met bewilliging van de voogden Reijer Dircksz en Jaep Arisz van
Middelie zijn dochter haar moeders erfenis als uitkoop bewezen.
05-02-1664 Jacob Jansz van Middelie als man en voogd van Anna Jans ontvangt in het
bijwezen van Jan Arisz, vader en Jacob Arisz, voogd, de goederen van zijn
huisvrouw.

Staat van de goederen van Pauwels en Jan Heijnsz, nagelaten kinderen van Heijn Dircksz
scheepstimmerman en Anna Pauwels.
11-01-1656 De voogden Jan Jansz Galen en Dirck Pietersz Groot laten de goederen
registreren.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hermen en Pieter Pietersz, nagelaten kinderen van Pieter
Juriaensz Backer, daar moeder af is Aefje Hermens Sas.
25-01-1656 Aefje Hermens heeft met bewilliging van de voogden Jan Jacobsz Stijns van
Wormer en Claes Claesz Teengs, oud schepen, haar kinderen hun vaders erfenis
als uitkoop bewezen.
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De voogden Claes Claesz Teengs en Jan Jacobsz Stijns tot Wormer laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moeder.
Pieter Pietersz, getrouwd, zijn broeder Harmen Pietersz overleden, ontvangt met
consent van zijn voogd Isaac Pietersz de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Aecht Jans, nagelaten dochter van Aeght Wijbts, daar
vader af is Jan Claesz Groot.
25-01-1656 De voogden Jan Wijbtsz en Jacob Jansz Jaepmaet van Middelie laten moeders
erfenis registreren, waaronder f 50.- in een losrentebrief van f 300.-, gemeen met
Jan Wijbtsz en 1/64 part scheeps aan het schip van Jacob Jansz Stijns.
11-01-1667 Aecht Jans, geassisteerd met haar man Jan Garbrantsz ontvangt in presentie van
de voogden Jan Wijptsz en Jaep Jansz Laen haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes en Pieter Cornelisz, nagelaten kinderen van Cornelis
Claesz, daar moeder af is Neel Pieters van Aeckswijck.
29-02-1656 Neel Pieters heeft met bewilliging van de voogden Claes Pietersz Kuijper en
Willem Pietersz Sampson haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
11-12-1668 Claes en Pieter Cornelisz, getrouwd, ontvangen met consent van hun voogd
Claes Pietersz Cuijper hun goederen.

Staat van de goederen die Marij Claes, in haar leven wollenaijster hier ter stede, vermaakt heeft
aan haar broeder Pieter Claesz Sijmvaers om daarvan zijn leven lang het vruchtgebruik te
genieten en die bij appointement van de E. Gerechte dezer stede in dato 22-02-1656 zijn
geordonneerd gebracht te worden alhier op de weeskamer en niet zullen mogen worden gelicht
als onder borgtocht tot contentement van de heeren weesmeesters.
21-03-1656 Pieter Claesz Sijmvaers heeft de goederen ter weeskamer gebracht, waaronder
een lijfrentebrief op de langstlevende van Welmoet Claes en Marij Claes zaliger
in dato 20-05-1638, een obligatie van f 400.- die ook Jan Jansz Sijmvaers
aangaat en een obligatie van f 400.- ten laste van Jan Jansz Sijmvaers.
17-06-1659 Dirck Cornelisz Dirckjan heeft twee obligaties ter weeskamer gebracht, beide op
de naam van Marij Claes.
10-11-1673 Sijmon Jansz Avens(?) voor hemzelf en Cornelis Claesz wonende tot Quadijck
wegens zijn broeder Jan Claesz, tegenwoordig uitlandig, als voogd van de drie
kinderen van Jan Cornelisz Lief en Geert Dircks als fideicommissaire
erfgenamen van Marij Claes Sijmvaers, ontvangen, aangezien de usufructuaris
van de goederen overleden is, de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Hendrick Dircksz, nagelaten zonen van
Jannetje Willems, geteeld bij Dirck Cornelisz Slootschieter.
28-03-1656 Dirck Cornelisz Slootschieter is met de voogden Willem Dircksz van Oude Aller
en Cornelis Dircksz de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen,
waaronder een derde part in een stuk land gemeen met Pauwels Willemsz en
Aeltje Willems en 1/18 part in twee stukken lang gemeen met Willem Dircksz
voorn.
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Willem Dircksz van Oudtaller en Jacob Jacobsz Vader als voogden van Cornelis
Dircksz laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden
van zijn vader en bestevader, waaronder f 200.- in een losrentebrief van f 400.gemeen met de weduwe van Daniel Houtlosser zaliger.
Jacob Danielsz voor 2/3 parten en Pieter Jacobsz voor hemzelf en de rato
caverende voor zijn broeder Claes Jacobsz en Reijer Claes als voogd en de rato
caverende voor zijn medevoogd Jan Cornelisz Apes van Middelie, tesamen voor
1/3 part, tesamen geïnstitueerde erfgenamen van Cornelis Dircksz Wieldraijer
volgens testament 08-03-1670 gepasseerd voor notaris Jacob Vijselaer,
ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Geert Claes, nagelaten dochter van Claes Sijmonsz Ales en Anna
Gerrits.
11-04-1656 De voogden Jan Gerritsz van Warder en Jan Jansz van Purmerland laten f 600.registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder en een
stuk land in Warder aanbestorven door het overlijden van haar vader.
23-02-1666 De voogd Jan Gerritsz laat land in Warder registreren het kind aanbestorven door
het overlijden van haar bestemoeder Lijsbet Jacobs.
26-02-1669 Geert Claes, geassisteerd met haar man Theunis Pietersz van Warder, ontvangt
met consent van haar man en in het bijwezen van de voogden Jan Gerritsz en Jan
Jansz haar goederen.

Staat van de goederen van Trijn Pieters, nagelaten dochter van Pieter Lodewijcks en Lijsbet
Jacobs Plancks.
11-04-1656 Claes Lodewijcksz en Claes Del als voogd laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar ouders, waaronder de gerechte helft in
een lijfrentebrief van f 200.- berustende onder Pieter Cornelisz Roobacker.
04-09-1663 Jan Lodewijcksz en Baefje Lodewijcks, weduwe van Jan Gertsz, ieder voor een
zesde, Welmoet Dircks, huisvrouw van Claes Lodewijcksz, geassisteerd met haar
vader Dirck Thijsz Cadden, voor een zesde, Cornelis Pietersz Copperses, man en
voogd van Welmoet Abrahams en als voogd van haar zuster Lijsbet Abrahams
tesamen voor een zesde en Claes Dircksz Molenaer als transport hebbende van
Jan Gerbrantsz tot Hoorn, man en voogd van Foockeltje Lodewijcks, gepasseerd
voor notaris Lambert Schorel 31-08-1663, ontvangen vijf zesde van de goederen
van de overleden Trijn Pieters, blijvende het laatste zesde part ter weeskamer ten
behoeve van Griet Heijns.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aechtje Hendricks, nagelaten dochtertje van Aecht Dircx,
geteeld bij Hendrick Pietersz Tasman.
11-04-1656 Hendrick Pietersz Tasman is met de voogden Cornelis Reijersz en Jan Jansz
Oosterbaen de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
30-11-1666 De voogden Jan Jansz Oosterbaen en Cornelis Reijersz laten o.a. de goederen
registreren het kind aanbestorven door zijn peet Vrouwtje Dircks.
15-11-1667 Aechje Hendricks ontvangt met consent van haar man Albert Jansz Rarop en in
presentie van haar voogden Cornelis Reijersz en Cornelis Volckertsz haar
goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje en Grietje Cornelis, nagelaten kinderen van Cornelis
Volckertsz Boom geteeld bij Trijn Jans Salijs.
09-05-1656 Trijn Jans Salijs heeft als uitkoop met toestemming van de voogden Volckert
Jansz en Jan Pietersz haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
01-11-1661 Trijn Jan Salijs verbetert in het bijwezen van de voogden Dirck Thijsz
Oosterlingh en Cornelis Dircksz het bewijs van vaders erfenis.
-De staat van de goederen van de kinderen van grootvaders erfenis staat
aangetekend op 31-05-1661.

Staat van de goederen toebehorende Pauwels Heijnsz en Jan Heijnsz, nagelaten kinderen van
Heijn Dircksz en Anna Pauwels.
16-05-1656 De voogden Jan Jansz Galen en Dirck Heijnsz Groot laten de goederen
registreren de kinderen toegekomen wegens vaders en moeders erfenis.
01-09-1671 Dirck Heijnsz en Griet Jans, weduwe van Jan Jansz Clees, laten geld registreren,
o.a. door koopmanschap gekomen uit het bovenstaande bewijs.
31-10-1679 (Copie) Wij Henderick Reinst, officier, Aris Claesz en Jan Cornelisz Rentenaer
schepenen der stede Winckel oorkonden dat voor ons verschenen is Willem
Jacobsz, getrouwd aan Maritjen Hendericks, wonende aan de Hoijbrugge in de
ban van Diemen, die verklaarde dat Poulus Hendericksz, zijn huisvrouws
broeder, omtrent 20 jaren geleden naar de straat van Gibraltar is uitgevaren (...).
Hij is de enige erfgenaam van Poulus Hendericksz en verbindt als borgtocht voor
diens nalatenschap o.a. een morgen land, door hem gekocht, bij de
Limmerschouw, en een zesde part in een huis en 9 morgen land bewesten de
Limmerschouw, gekomen van zijn ouders en gemeen met zijn zusters en
broeders.
03-11-1679 Willem Jacobsz, als in huwelijk hebbende Marijtje Heijns, wonende aan de
Hoijbrugge in de banne van Diemen, verklaarde dat Pauwel Heijnsz 20 jaar
geleden naar de straat van Gibraltar gevaren was en dat hij sindsdien niet
tevoorschijn is gekomen, noch enig bericht van hem is ontvangen, zodat hij
allang overleden zal zijn, en dat Jan Heijnsz ook was overleden. Hij ontvangt
onder borgtocht met consent van Trijn Martens wegens haar overleden dochter
Griet Heijns de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hermen Hendricksz, Jan Hendricksz en Geertje Hendricks,
nagelaten kinderen van Hendrick Hermesz, daar moeder af is Marij Jans.
30-05-1656 Marij Jans heeft met bewilliging van de voogden Mr. Albert Claesz Hasselt en
Jan Cornelisz Panneboeter haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen,
waaronder een losrentebrief van f 500.- in dato 27-03-1625 van hun oudoom Fob
Wijbrantsz.
08-02-1659 Marij Jans heeft in het bijwezen van de voogd Jan Cornelisz Panneboeter haar
kinderen nog f 200.- bewezen, waarvoor zij verbonden heeft het huis aan de
Nieuwe Haven waarin zij woont.
22-03-1667 Jan Hendericksz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn moeder en zijn voogd
mr. Albert Claesz Hasselt zijn portie in de goederen.
23-07-1669 Hermen Hendericksz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn moeder en zijn
voogd mr. Albert Claesz Hasselt zijn portie in de goederen.
28-04-1671 Geertie Hendericks, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz Buurman,
ontvangt in presentie van haar moeder Marij Jans haar goederen.
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Claes Hendricksz, weduwnaar van Lijsbet Pieters, wonende tot Quadijck,
ontvangt een losrentebrief.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Brants en Cornelis Brantsz, nagelaten kinderen van
Beert Cornelis geteeld bij Brant Pietersz tot Volendam.
08-08-1656 (Brant Pietersz) is met de voogden Heijn Pietersz en Taems Cornelisz
geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
04-11-1659 Brant Pietersz ontvangt de goederen van zijn twee overleden kinderen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerbrant Hermesz, nagelaten zoon van Aef Gerbrants,
daar vader af is Hermen Dircksz grofsmid.
29-08-1656 Hermen Dircksz heeft met bewilliging van de voogden Jacob Dircksz en
Remmet Jansz Goudebloem als uitkoop van moeders erfenis het kind f 700.bewezen.
04-09-1674 Hermen Dircksz Smit ontvangt met consent van de gewezen voogd Remmit
Jansz Goudebloem de goederen van zijn overleden zoon Gerbrant Harmensz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Trijn Cornelisz, nagelaten kinderen van Aecht
Jans, daar vader af is Cornelis Thijsz Horn.
29-08-1656 Cornelis Thijsz heeft met bewilliging van de voogden Thijs Jacobsz Horn en
Pieter Jansz Croos de kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen. Ook
worden de goederen geregistreerd de kinderen aanbestorven van hun bestevader
Jan Pietersz Croos, doch subject restitutie.
14-05-1669 Isaacq Pietersz Teeten en Cornelis Jansz Bras brengen f 227.- ter weeskamer,
Trijn Cornelis aanbestorven van vaders erfenis. Trijn Cornelis ontvangt f 27.voor haar onderhoud.
13-08-1669 Trijn Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Cornelisz, ontvangt met consent
van haar voogden Isaac Pietersz Teeten en Cornelis Jansz Bras haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Niesje, Griet, Maritje en Jacob Martsz, nagelaten kinderen
van Marten Willemsz van Drummelen, daar moeder af is Lijsbet Willems broodbakster.
05-09-1656 Lijsbet Willems, geassisteerd met haar man Brant Pietersz, heeft, met consent
van Hermen Albertsz tot Purmerend, die procuratie had van de oom Hendrick
Willemsz tot Schagen, haar kinderen f 2000.- bewezen.
07-06-1689 Grietje Martens, weduwe van Jan Jelisz, Marijtje Martens, meerderjarige
dochter, beiden voor hunzelf en de rato caverende voor hun jongste zuster Sijtje
Sijbers, kinderen en erfgenamen van Marten Willemsz van Drommelen,
ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claesz, nagelaten zoon van Welmoet Jans, geteeld
bij Claes Claesz tot Middelie.
31-10-1656 Claes Claes heeft met consent van de voogden Jan Claesz Doets en Pieter Jansz
Veerman zijn zoontje zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen, waaronder een
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lijfrentebrief ten lijve van Trijn Claes in dato 28-06-1630 en f 50.- in een
losrentebrief van f 550.- onder Jan Claesz Doets berustende.
03-11-1665 De voogden Jacob Claesz Doets en Pieter Jansz laten de goederen registreren
door het kind geërfd van zijn grootvader en grootmoeder van moeders zijde,
waaronder 1/3 part in twee lijfrentebrieven ten lijve van Claes Jansz en Trijn
Jans, het kinds oom en moeij, waar de vader 1/4 in toekomt.
De erfenis van zijn oudoom staat geregistreerd 11-03-1670.

Quitantie van Teunis Andriesz, nagelaten zoon van Andries Teunisz en Annetje.
31-10-1656 Teunis Andriesz, nagelaten zoon van Andries Teunisz en Annetje (niet
ingevuld), getrouwd, ontvangt de goederen onder de administratie van Pieter
Harmensz en Dirck Plecker.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Gerrits, nagelaten dochter van Gerrit Loefsz, geteeld
bij Sijtje Jacobs.
04-11-1656 Sijtje Jacobs is met de voogden Heijn Cornelisz en Pieter IJsbrantsz de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
26-04-1662 De voogden Pieter IJsbrantsz en Jan Olfertsz laten f 350.- registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar moeder.
06-12-1667 De voogd Jan Olfertsz neemt enige goederen op.
03-09-1669 Maritien Gerrits, geassisteerd met haar man Dirck Cornelisz Paau, ontvangt met
consent van haar voogd Jan Olphertsz Veerman haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Cornelisz Meechje, nagelaten zoontje van Beeltje
Cornelis, geteeld bij Cornelis Sijmonsz Hardloop.
28-11-1656 Cornelis Sijmonsz Hardloop heeft met consent van de voogden Jacob Jansz Al
en Jan Sijmonsz Hardloop zijn zoontje zijn moeders erfenis bewezen.
13-02-1674 Jacob Cornelisz Meechje ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis Jansz
Schipper f 61.9.-.
26-02-1675 Jacob Cornelisz Meechje, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd
Cornelis Jansz Schipper zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje Pieters en Annetje Pieters, nagelaten kinderen van
Eef Jans zaliger, geteeld bij Pieter Claesz Bruijnvis.
05-12-1656 Pieter Claesz Bruijnvis heeft met consent van de voogden Jan Willemsz van
Middelie en Jan Claesz Bruijnvis zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop
bewezen, waaronder een stuk land gemeen met Pieter Tijsz Broeck.
29-11-1667 Stijntje Pieters, geassisteerd met haar man Jan Dircksz, mede caverende voor
haar zusters Annetje Pieters erfenis, ontvangt de goederen in presentie van Jan
Claasz Bruijnvis en Huijbert Beets.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Pieters, Neeltje Pieters en Claesje Pieters, nagelaten
kinderen van Pieter Teunisz geteeld bij Neel Willems.
19-12-1656 Neel Willems is met de voogden Gerrit Pietersz en Sijmon Jansz Kroos het
bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Ael en Neel Simons, nagelaten kinderen van Simon Jansz
Galen, daar moeder af is Eef Jans.
02-01-1656 Eef Jans heeft met bewilliging van de voogden Dirck Heijnsz Groot en Claes
Jansz Boudes haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
13-11-1657 Ael Simons, geassisteerd met haar man Heijn Heijnsz Floor, ontvangt in het
bijwezen van haar gewezen voogd Dirck Heijnsz Groot haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Pietersz, nagelaten zoontje van Geert Pieters, daar
vader af is Pieter Jansz Rarop.
02-01-1656 Pieter Jansz Rarop heeft met bewilliging van de voogden Pieter Jacobsz,
president van schepenen en Jan Pietersz Rarop, weesmeester, zijn kind zijn
moeders erfenis als uitkoop bewezen, waaronder f 400.- te betalen door de
bestevader Pieter Jacobsz wanneer het kind 2 jaar wordt.
29-09-1676 Pieter Jansz Rarop ontvangt de goederen van zijn overleden zoon met consent
van de gewezen voogden Jan Pietersz Rarop, oud president van schepenen en
vroedschap en Pieter Sijmonsz Hoots, mede vroedschap.

(geen titel)
15-01-1657

Griet Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz, ontvangt haar goederen.

Bewijs van moeders erfenis van Claes Florisz, nagelaten zoontje van Claes Florisz daar
moeder af is Trijn Jans Uijttenhout.
23-01-1657 Trijn Jans heeft met bewilliging van de voogden Pieter Cornelisz Hoots en Claes
Jansz Koster het kind zijn vaders erfenis als uitkoop bewezen.
(geen datum) Het kind heeft nog een grote zilveren beker, besproken van zijn oom Hermen
Jansz, berustende onder de moeder Trijn Jans en na haar overlijden ter hand
gesteld aan Capt: Pieter Jansz Uijttenhout, oom van het kind, en is wederom ter
hand gesteld aan de voogd Jan Blauwbijl.
19-09-1662 De voogd Claes Jansz Koster heeft de helft van een losrentebrief boven gebracht
geërfd van zijn peet Trijntje Floris.
16-01-1663 De voogden Capt: Pieter Jansz Uijttenhout en Claes Jansz Koster laten moeders
erfenis registreren.
23-01-1663 De oom Capt. Pieter Jansz Uijttenhout ter eenre en de voogd Claes Jansz Koster
ter andere zijde zijn geaccordeerd dat voorn: capiteijn het kind de eerstkomende
9 jaren zal onderhouden.
23-08-1667 De voogden Claes Jansz Koster en Brommer Cornelisz laten f 250.- in een
losrentebrief registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom
Jacob Jansz Uijttenhoudt, welke brief in de doos van Jan Dircksz Uijttenhoudt
berust.
20-06-1679 Claes Florisz Versteve(ren?), getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Claes Jansz Koster en Jan Blaubijl zijn goederen.
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Accoord tussen Jacob Simonsz Schrevel als vader en Welmoet Jans, weduwe van Jacob
Willemsz, bestemoeder, Jan Jacobsz, Trijn Jacobs, Trijn Jacobs gezeid Trijn Jans en Willem
Jacobsz, omen en moeijen van Jacob Jacobsz en Simon Jacobsz, nagelaten kinderen van Sara
Jacobs tot Quadijck.
23-01-1657 De vader Jacob Simonsz Schrevel ter eenre en Welmoet Jans, weduwe van Jacob
Willemsz, bestemoeder, Jan Jacobsz, oude Trijn Jacobs, jonge Trijn Jacobs
gezeid Trijn Jans en Willem Jacobsz, omen en moeijen van Jacob Jacobsz en
Simon Jacobsz, nagelaten kinderen van Sara Jacobs ter andere zijde, allen
wonende tot Quadijck, zijn overeengekomen dat de bestemoeder, omen en
moeijen de kinderen zullen alimenteren tot hun 18 jaren toe voor de gerechte
helft in een stuk land en f 324.- aan een ander stuk land.
15-01-1658 De vader Jacob Schrevel ter eenre en de oom Jan Jacobsz ter andere zijde laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
grootmoeder Welmoet Jans.
23-11-1666 De oom Jan Jacobsz van Quadijck laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oom Willem Jacobsz.

Bewijs van 's vaders goed van Jacob Jansz, Jan Jansz, Trijn Jans en Claes Jansz, nagelaten
kinderen van Jan Fredericksz Slob geteeld bij Geert Jacobs.
30-01-1657 Geert Jacobs, geassisteerd met haar man Claes Pietersz Rieder, heeft met consent
van haar man haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen met consent
van de voogden Sijmon IJsbrantsz en Jan Fransz Pont.
17-01-1662 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen en het bijwezen van zijn moeder en
Jan Fransz Pont.
17-03-1665 Geert Jacobs heeft de gerechte portie in de erfenis van haar overleden zoon Jacob
Jansz ontvangen, alsmede de gerechte portie in deze erfenis voor haar zoon Jan
Jansz, voor wie zij de rato caveert, beide met consent van de gewezen voogden
Jan Fransz Pont en Sijmon IJsbrantsz.

Staat van de goederen van Claes Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis Claesz en Jaepje
Claes, en Maritje Cornelis, nagelaten dochter van Jaepje Claes daar vader af is Cornelis
Gerbrantsz.
27-02-1657 Jan Claesz, Gerrit Claesz en Joris Claesz als voogden van de kinderen laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun bestemoeder Welmoet
Jans van moeders zijde.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claesz, nagelaten zoon van Anna Gerts, daar vader af
is Claes Hillebrantsz tot Warder.
27-03-1657 Claes Hillebrantsz heeft met bewilliging van de voogden Hillebrant Fredericksz
en Jan Gertsz het kind zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen.

Staat van de goederen toebehorende Lijsbet Pieters, nagelaten kind van Pieter Theunisz en
Trijn Claes, beiden zaliger.
21-08-1657 De bestevader Claes Claesz Thuijnman en Dirck Theunisz coordwercker,
voogden, laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden
van haar bestemoeder Marij Hermes.
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Claes Engelsz, man en voogd van Lijsbet Pieters, ziek, ontvangt met consent van
de bestevader Claes Claesz de goederen van zijn vrouw.

Bewijs van 's moeders erfenis van Heijltje Hendricks, nagelaten dochter van Cathalina Hans,
daar vader af is Hendrick Statlander.
11-09-1657 Hendrick Statlander ter eenre en de voogden Hermen Bouwmeester en
Christoffel Egitulus ter andere zijde verklaren dat Cathalina Hans geen goed
heeft nagelaten en dat de vader zijn kind zal onderhouden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Hillegont Isacks, nagelaten dochter van Neel Pieters, daar
vader af is Isack Pietersz Teeten.
11-09-1657 Isack Pietersz heeft met bewilliging van de voogden Jacob Pietersz Teeten en
Reijer Jansz Buijsman het kind haar moeders erfenis bewezen.
15-01-1664 Isaac Pietersz Teeten ontvangt met consent van de voogd Reijer Jansz Buijsman
de goederen van zijn overleden dochter Hillegont Isaacx.

Staat van de goederen van Jan, Maerten, Cornelis en Brecht Fobs, nagelaten kinderen van
Fob Jansz en Anna Maertes in de Purmer.
11-09-1657 De voogden Pieter Jansz en Allardt Dircksz laten de goederen registreren.
23-07-1669 Jan Coenraetsz Bras en Jan Cornelis Kieft als voogden van de kinderen laten
f 1050.- registreren de kinderen aanbestorven van hun peet (niet ingevuld).
05-06-1674 Brecht Fobs, geassisteerd met haar man Cornelis Claesz, haar broeders
overleden, ontvangt met consent van de voogden Jan Cornelisz Kieft en Cornelis
Bordingh de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Aeltje en Jannetje Simons, nagelaten kinderen
van Geert Volckerts daar vader af is Simon Jacobsz Tol van Katwoude.
13-11-1657 Simon Jacobsz Tol heeft in het bijwezen van de bestevader Volckert Isbrantsz
zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Luduwtje, Claes, Heijn, Jacob en Beatris Jans, nagelaten
kinderen van Jan Mathijsz Baen, daar moeder af is Neel Jacobs Anthonij.
15-11-1657 Neel Jacobs heeft de kinderen in het bijwezen van de voogden Jan Jacobsz
Anthonij en Jan Jansz Oosterbaen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen. Als
de bestevader Jacob Jansz Anthonij komt te overlijden en de moeder een tweede
huwelijk komt aan te gaan krijgen de kinderen bovendien de halve erfenis.
04-09-1674 Luwtje Jans, geassisteerd met haar man Frederick Sijmonsz Pont, regerend
schepen en raad, Claes Baen, raad en oud schepen dezer stede, Heijn Baan en
Jacob Baan ontvangen met consent van de voogd Pieter Cornelisz Groot, raad en
oud burgemeester dezer stede de goederen.
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Staat van de goederen van Hillegont, Trijntje en Martijntje Luijcas, nagelaten kinderen van
Luijcas Claesz van den Bergh en Itje Imels.
20-11-1657 De voogden Barent Claesz Reijntjes en Niclaes Teengs, advocaat, laten de
goederen registreren, waaronder scheepsparten aan schipper Pieter Claesz van
Middelie, het schip van Reijer Claesz Buijsman op Oorgaet, Juriaen Laurisz van
Medemblick en schipper Claes Jacobsz Grootschoen van Aeckswijck, en de
gerechte helft in de geërfde prenten van Heijn Scrijver onder Claes Simonsz Bes
berustende.
19-02-1669 Hillegont Lucas ontvangt haar goederen ter presentie van haar man Jan Pieters,
burgemeester Teengs en Barent Clasen Reijntjes.
26-09-1673 Jan Pietersz als getrouwd hebbende Hillegont Lucas heeft de resterende goederen
van zijn vrouw ontvangen. Trijntje Lucas, geassisteerd met haar man Jacob Jansz
Lijn, ontvangt met consent van haar voogd Nicolaus Teengs, raad en oud
burgemeester, haar goederen.
09-04-1680 Gerrit Maertsz, als in huwelijk hebbende gehad Martijntje Lucas, ontvangt als
erfgenaam volgens testament in dato 17-03-1680 voor notaris Loenius alhier met
consent van de gewezen voogd burgemeester Teengs de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet, Gerbrant en Heijn Jobs, nagelaten kinderen van Job
Cornelisz, daar moeder af is Neeltje Jacob Hanses van Volendam.
01-12-1657 Neeltje Jacobs, geassisteerd met haar man Claes Cornelisz Tol, heeft haar
kinderen hun vaders erfenis bewezen in presentie van de voogden Jacob Hansz
en Jan Jobsz Schipper.
03-03-1665 Jan Cornelisz, weduwnaar van Griet Jobs en vader en voogd van haar kind
Maritje Jans heeft de portie van Griet Jobs ontvangen in het bijwezen van Claes
Cornelisz Tol die verklaarde dat zijn huisvrouw Neeltje Jacobs Hanses, moeder
van Griet Jobs, consenteerde.
05-11-1669 Heijn Jobs heeft met consent van zijn moeder Neeltie Jacobs zijn goederen
ontvangen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz, nagelaten zoontje van Claes Outgersz en
Trijn Jans.
04-12-1657 De voogden Pieter Simonsz Mens, Barent Claesz Reijntjes en Pieter Jansz
Knecht laten de goederen registreren, o.a. het halve huis en erf in het Oosteinde
dat door de zuster bewoond wordt.
27-01-1665 Jan Claesz, getrouwd, ontvangt zijn goederen met consent van zijn voogden
Barent Claesz Reijntjes en Pieter Sijmonsz Mens en zijn zwager Baert Pietersz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dieuwtje en Grietje Pieters, nagelaten kinderen van Pieter
Thomasz, daar moeder af is Neel Jans.
04-12-1657 Neel Jans, geassisteerd met haar man Heijn Cornelisz Keesmaet heeft in het
bijwezen van de voogden Pieter Jansz Admirael en Claes Jansz Boudes haar
kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
01-02-1661 Dieuwtje Pieters, geassisteerd met haar man Heijn Jansz Vlieger, heeft haar
goederen ontvangen met consent van haar moeder Neel Jans en haar voogd Claes
Jansz Boudes.
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Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Jacob Claesz Bosschieter, heeft met
consent van haar man, haar moeder Neel Jans en haar voogd Claes Jansz Boudes
haar goederen ontvangen.

Staat van de goederen van Neeltje en Welmoet Simons, nagelaten kinderen van Simon
Jacobsz Metselaer en Meeuw IJsbrants, beiden zaliger.
11-12-1657 De voogden Simon Isbrantsz, Claes Isbrantsz en Jan Pietersz laten de goederen
registreren van vaders en moeders erfenis.
23-03-1666 Welmoet Sijmons, geassisteerd met haar man Douwen Hendricksz, ontvangt met
consent van haar man en haar voogd Sijmon IJsbrantsz haar goederen.
29-05-1674 Neeltje Sijmons, geassisteerd met haar man Cornelis Theunisz, ontvangt met
consent van haar man haar goederen in presentie van haar zwager Douwen
Hendricksz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Brecht Garbrantsz en Jan Garbrantsz, nagelaten kinderen
van Garbrant Jansz, geteeld bij Griet Jans.
08-01-1658 Griet Jans is met de voogden Garbrant Cornelisz en Jan Remmitsz het bewijs van
vaders goed overeen gekomen.

Staat van de goederen toebehorende Ael Pieters en Marij Pieters, nagelaten kinderen van
Pieter Cornelisz en Niesje Pieters op Oorgaet, spruitende uit vaders en moeders erfenis.
15-01-1658 De voogden Pieter Jansz Door en Dirck Cornelisz laten de goederen registreren.
25-04-1662 Aeltje Pieters, geassisteerd met haar man Claes Cornelisz van Sardam, ontvangt
met consent van haar voogd Pieter Jansz haar goederen.
15-10-1666 Marij Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Harmensz Reck, ontvangt met
consent van haar voogd Dirck Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Wem Pieters, nagelaten dochter van Wem Jans, daar vader af
is Pieter Simonsz Draeck tot Middelie.
05-02-1658 Pieter Simonsz Draeck heeft zijn dochter Wem Pieters haar moeders erfenis als
uitkoop bewezen, in het bijwezen van de voogden Claes Pietersz Draeck en
Reijer Jansz en de bestevader Jan Willemsz.
17-03-1671 De vader Pieter Sijmonsz Draecx en de voogden Reijer Jansz en Claes Pietersz
Draecx laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden
van haar grootvader Jan Willemsz, waaronder land en een huis in Middelie.
02-04-1680 Wem Pieters, geassisteerd met haar man Claes Pietersz Laeckeman, ontvangt
met consent van haar vader Pieter Sijmensz Draex haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marij, Hillegont, Claes en Dirck Pietersz, nagelaten
kinderen van Trijn Dircks geteeld bij Pieter Claesz Coster tot Warder.
05-02-1658 Pieter Claesz Coster is met de voogden Jan Dircksz Garbrants en Pieter Jansz,
allen van Warder, de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder
2/3 in een huis in Warder, waarin Pieter Dircksz het andere derde part toekomt.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck, Lambert, Cornelis en Maerten Claesz, nagelaten
kinderen van Claes Dirckz van de Bobeldijck, daar moeder af is Griet Lamberts.
12-02-1658 Griet Lamberts, weduwe van Claes Dircksz, heeft in het bijwezen van de
voogden Jan Jansz Berckhout en Jan Cornelisz Grebber haar kinderen hun vaders
erfenis als uitkoop bewezen.
28-04-1665 Dirck en Cornelis Claesz, geassisteerd met hun voogd Jan Cornelisz Grebber,
ontvangen hun rechte portie.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aefje Claes, nagelaten dochter van Claes Jansz, daar moeder
af is Lijsbet Pieters van Quadijck.
19-03-1658 Lijsbet Pieters heeft haar dochter Aefje Claes haar vaders erfenis als uitkoop
bewezen.
16-03-1666 Lijsbet Pieters van Quadijck ontvangt met consent van de voogd Claes Jansz
Hoots de goederen van haar overleden docher Aefje Claes.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Aef Jans, daar vader af is
Jan Claesz Boot.
26-03-1658 Jan Claesz Boot heeft zijn dochter in het bijwezen van de voogden Gerbrant
Claesz Withoet en Gerbrant Fransz haar moeders erfenis als uitkoop bewezen.
27-01-1660 De vader Jan Claesz Boots van Middelie en de voogd Gerbrant Claesz Withoet
van Edam laten de goederen registreren het kind aanbestorven door de dood van
haar bestemoeder Trijn Claes.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Jansz, nagelaten zoon van Jan Pietersz, daar moeder af is
Lijsbet Jacobs van Quadijck.
26-03-1658 Lijsbet Jacobs heeft haar zoon Jan Jansz zijn vaders erfenis als uitkoop bewezen,
in het bijwezen van de voogden Claes Pietersz Roos en Claes Jansz Gerkes.
04-12-1663 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Claes Pietersz Roos
zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Wijert Jansz, nagelaten zoon van Dieuwer Allerts, geteeld
bij Jan Wijertsz Woggenum.
16-04-1658 Jan Wijertsz Woggenum heeft ten overstaan van de voogden Claes Claesz
Teengs, Jan Pietersz Raarop en Jacob Jansz Pancras zijn zoon zijn moeders
erfenis als uitkoop bewezen.
27-05-1659 De voogden Jacob Jansz Pancras en Dirck Outgersz laten de goederen registreren
gekomen van vaders erfenis, waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Trijn
Jacobs in dato 06-12-1623, 1/32 part aan de Groenlandse Compagnie van Pieter
Jansz van t End, 1/32 in het schip St. Jan, schipper Jacob Rolfsz (verloren),
1/128 aan het schip de Bruijnvis, schipper Jan Brantjes, enige huizen in Edam.
05-02-1664 De voogden Jacob Jansz Pancraes, Jan Pietersz Raarop en Dirck Outgersz laten
de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader
Jan Wijertsz en zijn overzusterling Dirck Jellisz tot Lutjebroek van ieder voor de
helft, fideicommis subject.
29-12-1665 Cornelis Volckertsz en Hermen Mom als voogden van Trijntje Thijs, nicht en
erfgenaam van de overleden Wijert Jansz Wognum, ontvangen de goederen met
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consent van de gewezen voogden Jacob Jansz Pancras, Jan Pietersz Rarop en
Dirck Outgersz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck, Geert, Marij en Lijsbet Cornelis, nagelaten
kinderen van Lijsbet Dircks, geteeld bij Cornelis Jansz Melis tot Warder.
16-04-1658 Cornelis Jansz Melis heeft met consent van de voogden Cornelis Melisz en Jan
Eubelsz zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
24-03-1682 Marten Hillebrantsz, wonende tot Warder, als getrouwd hebbende Geert
Cornelis, nagelaten dochter van zaliger Lijsbet Dircks en Cornelis Jansz Melis,
mede hebbende gewoond tot Warder, heeft zijn vrouws moeders en vaders
erfenis ontvangen en bevrijdt derhalve Cornelis Melisz en Claes Jansz Ubbels als
erfgenaam van zijn bestevader Ubbel Thijmensz van de borgtocht voor Cornelis
Jans Melis van f 3000.- in het bewijs van moeders erfenis. Marten Hillebrantsz
en Cornelis Melisz en Claes Jansz Ubbels als wettelijke voogden over Marij
Cornelis laten haar goederen registreren.
14-12-1688 Geert Cornelis, Claes Jansz Ubbels, Jan Jansz Ims, Cornelis Dircksz Swager, Jan
Albertsz en Pieter Jacobsz Joncker, als voogden en erfgenamen mitsgaders
armevoogden en kerkmeesters van het dorp Warder, in die qualiteit mede
erfgenamen van de overleden Marij Cornelis ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Griet Jans, nagelaten dochter van Grietje Claes, geprocreëerd bij
Jan Abrahamsz int hoeseken.
Vide 13-11-1646.
21-05-1658 Pieter Jacobsz, mede weesmeester en Vincent Brouwer, oud schepen, als
voogden laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden
van zijn vader.

Bewijs van 's vaders en 's bestvaders erfenis van Lijsbet Jacobs, nagelaten dochter van Jacob
Pietersz Copperses, daar moeder af is Welmoet Floris.
21-05-1658 Welmoet Floris heeft ten overstaan van de voogden Cornelis Pietersz Copperses
en Jacob Florisz Schouten haar dochter haar vaders en bestevaders erfenis
bewezen, waaronder een derde part in een stuk land gemeen met oom Jacob en
de peet Geert Floris.
Moeders erfenis staat op 15-09-1671.

Staat van de goederen van Marij Jans, oude vrijster tot Warder, nagelaten dochter van Jan
Dircksz tot Warder.
18-06-1658 De voogden Jan en Pieter Jansz Tammingh en Claes Hillebrantsz Pronck laten de
goederen registreren.
21-05-1663 Pieter Jansz Tamminck, Geert Teunis, weduwe en boedelhoudster van Pieter(!)
Jansz Tamminck, Trijn Pieters, huisvrouw van Jan Jansz tot Warder, Jacob
Gerritsz Groot tot Rotterdam en Lijsbet Heijns, huisvrouw van Claes
Hillebrantsz Pronck, vanwege haar schoonmoeder Marij Heijns, tesamen
erfgenamen van de overleden Marij Jans, ontvangen de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Simons, nagelaten kind van Geert Cornelis, daar
vader af is Simon Claesz Hoogboom.
25-06-1658 Simon Claesz Hoogboom heeft met consent van de voogden Claes Jansz Del en
Jan Cornelisz Schoenmaker het kind zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen.
31-03-1660 Sijmon Claesz Hoogboom zal zijn kind alimenteren.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Reijersz, nagelaten zoon van Marij Pieters, geteeld
bij Reijer Claesz Withoet.
27-08-1658 Reijer Claesz Withoet heeft met consent van de voogden Garbrant Claesz
Withoet en Pieter Pietersz Josephs zijn kind zijn moeders erfenis als uitkoop
bewezen, waaronder de helft in een stuk land te Warder gemeen met Pieter
Pietersz Garbrants, een vierde part in twee stukken land in Warder, waarin
Cornelis Sijmonsz Hoots de helft en Pieter Pietersz Garbrants een vierde
toekomt, een vierde in een stuk land in de Oosthuizer koog waarin schipper
Jacob Claesz Blauwedruijf de helft en Pieter Pietersz Garbrants een vierde in
toekomt.
29-11-1661 Reijer Claesz, Garbrant Claesz Withoedt en Pieter Pieter Josephsz verklaren dat
de drie percelen land zijn verkocht.
13-01-1671 Pieter Reijersz Without, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Reijer
Claesz Withoet de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Jan Fredericksz Boer,
geteeld bij Anna Thomas.
03-09-1658 Anna Thomas is met de voogden Pieter Fredericksz en Jacob Jacobsz Wappers
de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
17-08-1660 De voogd Jacob Wappers brengt f 250.- boven gekomen uit de erfenis van het
kinds bestemoeder Immetje Gerbrants, waarvan Anna Thomas haar leven lang
het vruchtgebruik zal hebben.

Staat van de goederen van Jan Brantsz, nagelaten zoon van Brant Jansz Veeringman.
03-09-1658 De voogden Jan Jansz Oosterbaen en Pieter Pietersz Pen laten f 200.- registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader.
27-01-1665 Jan Brantsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Jansz
Oosterbaen zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Geert, Jan en Trijn Cornelis, nagelaten kinderen van
Marij Remts, geteeld bij Cornelis Melisz in de Purmer.
03-09-1658 Cornelis Melisz heeft zijn vier kinderen met consent van de voogden Jacob
Dircksz Schackelaer en Cornelis Jansz Melis hun moeders erfenis als uitkoop
bewezen.
17-06-1659 Griet Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Claesz, ontvangt van haar vader
haar goederen.
19-01-1672 Geert Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Dircksz, ontvangt van haar
vader haar goederen.
22-11-1674 Trijn Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Gijbersz, ontvangt in presentie van
haar vader Cornelis Melisz haar goederen.
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Griet Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Claesz, Geert Cornelis,
geassisteerd met haar man Pieter Dircksz, voor henzelf en voor hun zuster Trijn
Cornelis, getrouwd met Jan Gijsbertsz, ontvangen met consent van de gewezen
voogd Jacob Dircksz Schackelaer de portie van hun overleden broeder Jan
Cornelisz. Hun vader is overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Neelen de Jonge en Griet Jans, nagelaten
kinderen van Griet Jans geteeld bij Jan Willemsz Neelen.
10-09-1658 Jan Willemsz Neelen heeft met consent van de voogden Mieus Jansz Hollen en
Jacob Willemsz Neelen zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
02-06-1671 De voogden Arent Garbrantsz Miester en Dirck Cornelisz Scheer laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
bestevader, bestemoeder en oom van moeders zijde.
10-01-1673 Jan Jansz Neelen de Jonge en Griet Jans, geassisteerd met haar man Dirck
Dircksz, getrouwd, ontvangen met consent van de gewezen voogden Arent
Garbrantsz Miester en Dirck Scheer de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Leentje en Geertje Pieters, nagelaten kinderen van Maritje
Leenderts, geteeld bij Pieter Louijsz de Zeeuw, metselaar.
10-09-1658 Pieter Louijsz de Zeeuw heeft met goedvinden van Hendrick Pietersz linnewever
als naaste bloedverwant van moeders zijde en Hendrick Pietersz Tasman, naaste
buurman van Pieter Louijsz, zijn twee kinderen hun moeders erfenis als uitkoop
bewezen.
22-05-1663 De voogd Hendrick Pietersz laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oude peet Aechje Claes.
28-04-1665 De voogd Hendrick Pietersz Linnewever laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun peet Annetie Leenders.
04-12-1674 Leentje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden
Matheus Ravesteijn en Jan Gerritsz Backer haar goederen.
22-02-1676 Geertje Pieters, oud 20(?) jaren, die naar Zeeland gaat vertrekken, ontvangt met
consent van de voogden Mattheus van Ravesteijn en Jan Gerritsz wegens zijn
schoonvader haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Jansz en Thijs Jansz Hoeckboot, nagelaten kinderen
van Jan Fredericksz Hoeckboot, geteeld bij Lobberich Pieters.
01-10-1658 Lobberich Pieters is met de voogden Jacob Pietersz Tinnegieter en Dirck
Outgersz de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
21-09-1666 De voogden Dirck Outgersz Oossaanen en Jacob Pietersz Tinnegieter laten de
goederen registreren door Trijntje Thijs aan de kinderen gelegateerd.
27-11-1668 Pieter Jansz Hoeckboot, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
moeder Lobberich Pieters en zijn voogden Dirck Outgersz Oostsaenen en Jacob
Pietersz Tinnegieter zijn goederen, behoudens een deel van een obligatie.
06-08-1669 Pieter Jansz Hoeckboot ontvangt zijn resterende goederen.
07-01-1676 Thijs Jansz Hoeckboot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Dirck
Outgersz Oostsanen, oud burgemeester en raad dezer stede, zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Pieter Hermesz, daar moeder
af is Trijn Cornelis.
05-11-1658 Trijn Cornelis heeft met bewilliging van de voogden Dirck Adriaensz Plecker en
Jan Cornelisz Rood haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
21-11-1673 Harmen Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirck
Adriaensz Plecker en Cornelis Jansz Bras zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Abraham, Govert en Engel Jansz, nagelaten
kinderen van Maritje Pieters, geteeld bij Jan Gonjertsz Grootenhuijs.
08-11-1658 Jan Gonjertsz heeft met consent van de voogden Jan Jansz Veerman en Jan
Claesz Monickedam zijn vier kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen,
waaronder f 1200.- te procederen uit de custingpenningen van twee halve huizen
te Buiksloot, gekomen van Hendrick Govertsz Grootenhuis.
25-02-1676 Abraham Jansz, mondig geworden, zijn broeders en zuster overleden, ontvangt
met consent van zijn voogd Jan Jansz Visser de goederen.

Staat van de goederen van Luijcas Pietersz en Cornelis Pietersz, nagelaten kinderen van
Pieter Luijcasz en Anna Cornelis.
20-11-1658 Mr. Jacob Clesius als executeur van het testament van Pieter Luijcasz laat de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders. Cornelis Pietersz en Jan Jacobsz Groen als man en voogd van Geert
Pieters stemmen in dat deze goederen ter weeskamer zullen blijven. De voors:
Clesius en Dirck Thijsz Oosterlingh moeten alle jaren rekening doen.
19-01-1664 Lucas Pietersz, Cornelis Pietersz en Geert Pieters, geassisteerd met haar man Jan
Jacobsz Groen, mondig en getrouwd, ontvangen met advies van mr. Jacob
Clesius en Dirck Thijsz Oosterlingh de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Aris en Trijntje Hendricks, nagelaten kinderen van
Hendrick Claesz Smit, geteeld bij Lambertje Jans.
21-11-1658 Lambertje Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis Jacobsz,
heeft met consent van haar man en ten overstaan van de voogden Pieter Jacobsz
Groot en Claes Jansz Gouws haar drie kinderen hun vaders erfenis als uitkoop
bewezen.
05-01-1666 Jan Hendricksz, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn peet Griet Jans
het derde part van de goederen.
17-08-1666 Dirck Outgersz, armenvoogd dezer stede, ontvangt de portie van Trijntie
Hendricks, tegenwoordig zijnde in het armenhuis.
02-11-1666 Aris Hendricksz, mondig geworden, ontvangt zijn goederen in presentie van zijn
peet Griet Jans. De voogden zijn overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Gerritsz (bijgeschreven obit), Baefje Gerrits en
Lijsbet Gerrits, nagelaten kinderen van Gerrit Dircksz Schilder, geteeld bij Trijn Dircksz.
26-11-1658 Trijn Dircks heeft met consent van de voogden Pieter Dircksz Snoijer en Jan
Claesz Draacks haar drie kinderen hun vaders erfenis bewezen. Ook heeft zij de
kinderen bewezen de helft van de goederen die haar zijn aanbestorven door het
overlijden van haar bestevader en bestemoeder Cornelis Pietersz Vinck en
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Welmoet Meijnderts, en haar vader en moeder Dirck Jacobsz Snoijer en Baef
Cornelis.
Trijn Dircksz ter eenre en de voogden Pieter Dircksz Snoijer en Jan Claesz
Draecks ter andere zijde wijzigen een bepaling in het bewijs.
Jan Jansz Neelen, zijn vrouw Baefje Gerrits en hun nagelaten kind overleden,
ontvangt met consent van de gewezen voogden Jan Claesz Draacx en Pieter
Dircksz Snoijer de door hem geërfde goederen.
Lijsbet Gerrits, geassisteerd met haar man Jan (niet ingevuld), ontvangt in
presentie van Pieter Dircksz Snoijer en Jan Jansz Neelen haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Dieuw Meijnderts, nagelaten kinderen van
Meijndert Cornelisz Backer, geteeld bij Trijn Jacobs.
10-12-1658 Trijn Jacobsz is met de voogden Meijndert en Jacob Jacobsz Vrouws de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Heijn, Jacob en Claes Jansz, kinderen van Jan Teunisz Grebber
en Claartje Jacobs, die zij hebben geërfd van hun broeder Abraham Jansz.
10-12-1658 De voogden Hendrick Dircksz Backer en Jan Pietersz Pols laten de goederen
registreren.
12-08-1659 De voogden Hendrick Dircksz Backer en Jan Pietersz Pols laten nog enige
goederen registreren.
16-09-1659 Jan Cornelisz Grebber ontvangt met consent van de voogden Hendrick Dircksz
Backer en Jan Pietersz Pols de erfenis van zijn overleden zoon Jacob Jansz.
16-09-1659 Jan Cornelisz Grebber laat de goederen registreren die zijn zoons Heijn en Claes
Jansz toekomen uit de erfenis van hun bestemoeder Wem Heijns.
10-02-1660 De voogden Hendrick Dircksz Backer en Jan Pols laten de goederen registreren
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder Trijn Jans.
13-11-1668 Hendrik Backer en Jan Pols als voogden van de kinderen en Jan Teunisz Grebber
als mede zoon Heijn Jans hebben van de weeskamer ontvangen.
07-01-1676 Heijn Jansz, al geruime tijd getrouwd, voor hemzelf en Jacob Florisz Schouten
en Jan Slot als voogden over het nagelaten kind van Cornelis Jansz Grebber
ontvangen de goederen; die van het kind worden geregistreerd bij het bewijs van
vaders erfenis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Dircksz Scheer, nagelaten zoon van Jannetje
Willems, geteeld bij Dirck Cornelisz Scheer.
17-12-1658 Dirck Cornelisz Scheer is met de voogden Barent Claesz Reijntjes en Albert
Claesz Hasselt de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
22-05-1674 Cornelis Dircksz Scheer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Albert
Claesz Hasselt zijn goederen.
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NB. De dossiers met datum tussen 26-01-1666 en 01-06-1666 zijn ingevoegd op 26-04-1667.

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem Pietersz, nagelaten zoon van Trijn Gerrits, daar
vader af is Pieter Willemsz van Clincken.
10-02-1659 Pieter Willemsz laat het bewijs van moeders erfenis registreren.

Staat van de goederen toebehorende Jan en Sijke Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob Jansz
en Geert Pieters van Quadijck.
03-03-1659 De voogden Jan Jansz en Cornelis Pietersz laten de goederen registreren, o.a. de
helft in een stuk land gemeen met de grootmoeder Lijsbet Dircks.

Staat van de goederen van Lijsbet Abrahams Plancks, nagelaten dochter van Abraham
Jacobsz Planck en IJtje Jans.
18-03-1659 De voogd Jan Jacobsz Groot laat de goederen van Lijsbet Abrahams registreren,
waaronder een lijfrentebrief van f 275.- ten haren lijve in dato 20-12-1653.
04-12-1663 De voogden Jan Jacobsz Groot en Cornelis Pietersz Coppers hebben een
obligatie aangekocht, grotendeels betaald van f 200.- het kind aanbestorven van
haar nicht Trijn Pieters.
12-03-1669 Lijsbet Abrahams, geassisteerd met haar man Heijn Jansz Pijtoor, ontvangt met
consent van haar man alle goederen.

Staat van de goederen van Willem Gerritsz Bunschooten, nagelaten zoon van Gerrit
Cornelisz en Wijberich Pieters.
28-01-1659 De voogden Jacob Jacobsz Wappers en Gerrit Pietersz in het Oudemannenhuis
laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van
Marij Gijsberts.
05-02-1686 Pietertje en Gerrit Bunschoten, wonende tot Hoorn, enige en naaste erfegnamen
ab intestato, zuster en neef van Willem Gerritsz Bunschoten, ontvangen de
goederen, door Marij Gijsberts, hun oude moije, fidei-commis subject gemaakt
en op 22-01-1686 door de Heren Staten van Holland uit de fidei-commis
ontslagen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Simon Melisz, nagelaten zoontje van Melis Simonsz, daar
moeder af is Dieuw Simons van Warder.
11-02-1659 Compareerde Dieuw Simons van Warder (verder niets ingevuld).

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit en Claas Jansz, nagelaten kinderen van Reijnu
Pieters, geteeld bij Jan Olfertsz Weert.
08-04-1659 Jan Olfertsz is met de voogden Heijn Cornelisz Mollenaer en Jan Gerritsz het
bewijs van moeders erfenis overeen gekomen.
05-04-1672 Is veranderd op Geertje Joris de dochter van Joris Martsz Voerman.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon Melisz, nagelaten kind van Melis Sijmonsz, geteeld
bij Dieuw Sijmons tot Warder.
29-07-1659 Dieuw Sijmons is met de voogd Almer Jansz de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen, een stuk land in Warder. Er berust nog f 200.- onder de voogd
Almer Jansz.
03-01-1668 De voogden Almer Jansz en Jacob Sijmonsz Melis laten twee stukken land
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootvader Sijmon
Paulusz, beide fidei commis.
12-08-1681 Sijmen Melisz, 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Hillebrantsz, nagelaten zoon van Hillebrant Dircksz
Hondeman, geteeld bij Trijn Jochums.
12-08-1659 Trijn Jochums, geassisteerd met haar man Dirck Claesz, bewijst haar zoon als
uitkoop van vaders erfenis f 100.-, met consent van haar man en de voogden
Claes Hillebrantsz en Dr. Johannes Nordens.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Harmens, dochtertje van Harmen Jansz
Boumeester geteeld bij Beeltje Tijmons saliger.
16-09-1659 Harmen Jansz Boumeester is met de voogden Carsten Tijmensz en Urbanus
Fransz de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
10-03-1660 Harmen Jansz Boumeester ontvangt in presentie van de gewezen voogd Urbanus
Fransz de goederen van zijn overleden kind.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Pieters, nagelaten dochter van Pieter de Mollenaer
geteeld bij Trijntje Coenraets van Valckenriet.
23-09-1659 Trijntje Coenraets is met de voogden Mathijs de Mollenaer en Harmen Jansz
Boumeester de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
06-10-1661 Mr. Lucas Trelratius brengt als voogd geld boven, gekomen van een vervallen
fideicommis, gehypothekeerd op een huis op de Heerengracht in Leiden.
08-01-1664 Lijsbet Pieters, geassisteerd met haar man Harmen Jansz Boumeester, ontvangt
haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Stijntje Pieters Garbrantsz, nagelaten kinderen van
Pieter Pietersz Garbrants geteeld bij Welmoet Claes.
30-09-1659 Welmoet Claes laat met goedvinden van de voogden Pieter Claesz Bruijnvis en
Pieter Josephsz de goederen registreren die de kinderen krachtens testament van
16-12-1652 voor notaris Claas Pietersz Bosschieter hebben geërfd.
27-04-1660 Welmoet Claes bewijst met goedvinden van de voogden Pieter Claesz Bruijnvis
en Pieter Josephsz nog enige goederen voor vaders erfenis.
30-07-1669 Pieter Pietersz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
03-12-1669 Stijntien Pieters, geassisteerd met haar man Jacob Claesz Vogel, ontvangt in
presentie van haar gewezen voogd Jan Claesz Bruijnvis haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claes en Jannetje Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob
Jansz Klein tot Catwoud in de banne van Edam geteeld bij Welmoet Volckerts.
03-10-1659 Welmoet Volckerts is met de voogden Bastijaen Jansz en Brant Harmensz de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat en specificatie van de obligatien toekomende Marija de Roo, huisvrouw van Dr.
Johannes Nordens, zoals deze door hun ter weeskamer zijn gebracht om aldaar bewaard te
worden tot securiteit voor zoveel de eigendom van dien aangaat van Maria de Roo en haar
erfgenamen ten opzichte van de renten van Dr. Johannes Nordens.
04-10-1659 Dr. Johannes Nordens en zijn huisvrouw Marija de Roo, geassisteerd met haar
broeder Ds. Johannes de Roo als haar gekoren voogd in dezen, brengen volgens
uitspraak door Floris Stevensz, Vincent Brouwer en Mr. Jacobus Clasius 03-101659 gedaan, de obligatien ter weeskamer.
29-08-1671 Mr. Nicolaes Teengs, oud burgemeester, als wettelijke voogd van Jacobus de
Roo en dezelve en Albert Claasz Hasselt als voogden van de kinderen van Ds.
Johannes de Roo ontvangen als erfgenamen van de overleden Maria de Roo de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Laurens en Claes Jansz Sweed, nagelaten
kinderen van Annetje Michiels geteeld bij Jan Cornelisz Sweed.
10-10-1659 Jan Cornelisz Sweed is met Dirck Plecker en Albert Claesz Hasselt, voogden van
de kinderen van de voors. Annetje Michiels, de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
04-02-1676 Jan Cornelisz Sweed en zijn zoon Laurens Jansz Sweed ontvangen hun gerechte
portie in de goederen van hun overleden zoon en broeder Cornelis Jansz Sweed,
en Laurens, getrouwd, ook zijn eigen portie; de gewezen voogd Albert Hasselt
consenteert.

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje Dircks, nagelaten dochter van Dirck Roncksz, geteeld
bij Trijn Pieters.
10-10-1659 Trijn Pieters is met de voogden Pieter Jansz Door en Jacob Heeremans de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
26-07-1678 Neeltje Dircks, geassisteerd met haar man Jan Moens, ontvangt met consent van
haar voogd Jacob Heeremans haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Reijersz, nagelaten zoon van Dieuwtje Pieters,
geteeld bij Reijer Jansz Buijsman.
30-10-1659 Reijer Jansz Buijsman is met de voogden Claes Reijersz en Jacob Jacobsz
Vrouws het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen.
08-08-1679 Pieter Reijersz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Reijer Claasz
Buijsman en Sijmon Claes Vrouws zijn goederen.
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Staat van de goederen van Maritje, Brechtje en Balthasar Jansz, nagelaten kinderen van
Guijrtje Harmans, geteeld bij Jan Jacobsz Schoenmaker.
04-11-1659 De voogden Claes Thijsz Cadden en Jan Pietersz Pols laten de goederen
registreren die de kinderen door het overlijden van hun bestevader Harmen
Wesselsz zijn aanbestorven.
09-11-1660 Jan Jacobsz Schoenmaker bewijst zijn kinderen met consent van de voogden
Claes Thijsz Cadden en Jan Pietersz Pols hun moeders erfenis.
14-12-1660 Maritje Jans, geassisteerd met haar man Claes Jansz, ontvangt in presentie van
haar vader Jan Jacobsz Schoenmaker en haar gewezen voogden Claes Tijsz
Cadden en Jan Pietersz Pols haar goederen.
27-07-1666 Brechjen Jans, geassisteerd met haar man Jan Harmensz Ridder, ontvangt haar
goederen.
28-11-1673 Maritje Jans, geassisteerd met haar man Claes Jansz en Brechje Jans, huisvrouw
van Huijbert Cornelisz, tegenwoordig uitlandig, en Dirck Vooghdt, vroedschap
en Mr. Jacobus de Roo, regenten van het weeshuis wegens de zoon van Jan
Jacobsz Schoenmaker, ontvangen met consent van de voogden Jan Pols en Jan
Blauwbijl ieder hun gerechte portie in de goederen; Balthasar Jansz was
overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoetje Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Jansz
Boes, daar moeder af is Eefje Martin Bouwens.
02-12-1659 Eefje Martens laat met bewilliging van de voogden Claes Boes en Claes
Keetman, oud schepen, de uitkoop van vaders erfenis registreren.
12-02-1664 De voogden Dirck Marten Bouwens, Claes Boes en Claes Pietersz Keetman laten
de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar
moeder Eefje Martens.
10-11-1671 De voogden Dirck Marten Bouwens, Capt: Claes Boes en Jacob Brasker laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeije
Annetie Martens, waaronder 1/14 part in een stuk land geërfd van Elberich
Heijns, nagelaten dochter van Doct: Henricus Martini.
14-11-1673 Welmoet Cornelis, geassisteerd met haar man Tijmon van Steenholen, ontvangt
met consent van haar voogden Jacob Brasker de Jonge, oud burgemeester en
Dirck Martin Bouwens, raad en secretaris, haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Evertsz, nagelaten zoon van Geert Thijs, geteeld bij
Evert Luijtsz.
25-03-1659 Evert Luijtsz is met de voogden Luijt Evertsz en Thijs Willemsz van t Endt het
bewijs van moeders erfenis overeen gekomen.
10-02-1660 De voogden Thijs Willemsz en Evert Luijtsz laten f 100.- in een obligatie van
f 400.- en nog enige andere goederen registreren het kind aanbestorven door het
overlijden van zijn oom Willem Thijsz.
05-02-1669 De voogden Thijs Willemsz en Evert Luijtsz verklaren dat het kind nu f 200.- in
de obligatie toekomt.
03-06-1670 De voogden Jan Groen en Jacob Thijsz zijn door Griet Sijmonsz, laatst weduwe
van Evert Luijtsz, voldaan van het geld van het kind onder hem berustende.
03-06-1670 De voogd Jacob Thijsz verklaart dat het kind door het overlijden van zijn vader
en zijn grootvader Thijs Willemsz van 't End f 322.- aanbestorven is.
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Dirck Evertsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Anna, Neeltje, Jan, Eefje en Cornelis Martsz, nagelaten
kinderen van Marten Cornelisz Mettenooms van Quadijck, geteeld bij Neel Jans.
06-01-1660 Neel Jans heeft met bewilliging van de voogden Pieter Cornelisz op de Beets en
Bouwen Jansz Grootebouwen, haar kinderen hun vaders erfenis bewezen.
14-09-1666 Jan en Anna Martensz voor hunzelf als vervangende Neeltje en Eefje Marts,
Cornelis overleden, allen mondig of getrouwd, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Pietersz Pen,
geteeld bij Maritje Cornelis.
06-01-1660 Maritje Cornelis is met de voogden Cornelis Dircksz en Jacob Pietersz Bont,
burgemeester van Catwouw, de uitkoop van 's vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen toebehorende Annetje Thomas, nagelaten dochter van Marij Reijers,
daar vader af was Thomas.
13-01-1660 De voogden Jan Reijersz Sprongh en Pieter Heijnsz Sijs laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder en van
haar peet Griet Reijers. Jan Reijersz zal het kind onderhouden.
17-01-1662 Anna Simonsz, weduwe van Jan Reijersz Sprongh ter eenre en Pieter Heijnsz
Sijs als voogd van Annetje Thomas ter andere zijde zijn door intercessie van de
weesmeesters overeen gekomen dat Annetje Sijmons tegen een vergoeding het
kind verder zal alimenteren en als het kind mocht komen te overlijden, zij de
goederen ontvangt.
22-01-1664 Anna Sijmons ontvangt de goederen van de overleden Annetje Thomas.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pauwels Claesz, nagelaten zoontje van Claes Pietersz, daar
moeder af is Griet Jacobs tot Middelie.
20-01-1660 Griet Jacobsz heeft het kind als uitkoop van vaders erfenis f 150.- bewezen in
een losrentebrief van f 400.-.
19-06-1685 Griet Jacobs ontvangt de goederen van haar overleden zoon Claes Pouwelsz(!).

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten zoon van Jan Martsz, daar moeder
af is Geert Heijns.
27-01-1660 Geert Heijns heeft met bewilliging van Gerrit Heijnsz en Claes Albertsz, omen
van het kind, het kind zijn vaders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Gerritsz, nagelaten zoon van Trijn Jans geteeld bij
Gerrit IJmelsz Backer.
03-02-1660 Gerrit IJmelsz is met Jan Jansz Moens, oom en bloedvoogd van zijn zoon Jan
Gerritsz, de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
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Staat van de goederen toebehorende Jan Lambertsz, nagelaten zoon van Lambert Pietersz en
Aleijt Outgers, beiden zaliger, tot Middelie.
17-02-1660 De voogden Marten Pietersz en Pieter Lambertsz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders, waaronder f 400.- in
een losrentebrief van f 1000.- gemeen met de peet Geert Outgers, bij wie de brief
met bewilliging van de voogden berust.
07-02-1668 Lambert Pietersz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Staat van de goederen toebehorende Sijtje (obiit), Nannetje en Heijn Willemsz, nagelaten
kinderen van Willem Marts Paris en Ael Willemsdr, beiden zaliger.
17-02-1660 De voogden Pieter Outclaes, burgemeester en Vincent Brouwer, schepen dezer
stede laten de goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun
ouders aanbestorven.
06-02-1663 Nannetje Willems, geassisteerd met haar man Simon Dircksz Plecker, ontvangt
haar goederen.
11-12-1663 Pieter Pietersz Outclaes en Vincent Brouwer, oud burgemeesters, als voogden
over Heijn Willemsz Paris, laten diens goederen registreren.
28-02-1668 Heijn Willemsz Paris, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden
burgemr: Pieter P: Outclaes en Vincent Brouwer zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Jans, nagelaten dochter van Jan Pietersz Kock geteeld
bij Aeltje Willems.
02-03-1660 Aeltje Willems is met de voogden Claes Remmitsz en Allert Jansz het bewijs
van vaders erfenis overeen gekomen.
11-12-1668 De voogd Sijmon Jacobsz laat f 1000.- registreren het kind voor moeders erfenis
aanbestorven.
11-12-1668 De voogd Sijmon Jacobsz laat de goederen registreren het kind voor haar
broeders erfenis aanbestorven.
08-09-1676 Griet Jans, geassisteerd met haar man Dirck Jansz, ontvangt in presentie van haar
voogden Sijmon Jacobsz en Claas Pietersz Koene haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lambert en Outger Cornelisz, nagelaten kinderen van
Cornelis Lambertsz geteeld bij Welmoet Claes.
01-06-1660 Welmoet Claes is met de voogden Claes Sijmonsz Decker en Jan Willemsz Loos
het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.
20-05-1667 Claes Sijmonsz Decker heeft aan de kinderen f 600.- geschonken die hem was
competerende van Allert Claesz.
03-03-1682 Lammert en Outscher Cornelisz, getrouwd, ontvangen hun goederen in presentie
van hun voogd Pieter Lammertsz Thuijn.

Bewijs van 's vaders erfenis van Allert Willemsz, nagelaten zoon van Willem Allertsz daar
moeder af is Sijbrich Jacobs.
22-06-1660 Sijbrich Jacobs heeft met consent van de voogden Jan Jacobsz Groot en Jan
Cornelisz Schoenmaker het kind zijn vaders erfenis bewezen.
23-02-1666 De armenvoogden Niclaes Oudtclaes en Cornelis Pietersz Groot ontvangen de
goederen aangezien Allert Willemsz in het armenweeshuis is opgenomen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje en Immetje Dircksz, nagelaten kinderen van Dirck
Jacobsz Koster, daar moeder af is Lijsbet Gerts.
17-08-1660 Lijsbet Gerts heeft haar kinderen de uitkoop van vaders erfenis bewezen, in
presentie van Jacob Jansz Koster en Gerrit Jansz, bestevaders en voogden en
Andries Jacobsz, man van Lijsbet Gerts.

Staat van de goederen toebehorende Maritje, Trijn en Claes Dircksz, nagelaten kinderen van
Dirck Claesz en Barber Claes in de Purmer.
17-08-1660 De voogden Jacob Wappers, oud schepen en Pieter Adriaensz Meul laten de
goederen registreren.
11-09-1684 Pieter Michielsz als getrouwd hebbende Trijn Dircks ontvangt in presentie en
met consent van Pouwels Wappers en Jan Cornelisz Stekelenburgh, voogden
over Trijn Dircks, en Ariaen Brouwer, schepen tot Langedijck en Jan
Wermenhuijsen, secretaris aldaar, de goederen.

Staat van de goederen van Pieter Claes Adel, nagelaten zoon van Claes Pietersz Adel en Griet
Dircks van Middelie.
24-08-1660 Aris en Pancraes Sijmonsz, mitsgaders Dirck Jacobsz Draij laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders, o.a. een
vierde part in een lijfrente ten lijve van Aeltje Pieters.
Nota: het bewijs van moeders erfenis staat 16-08-1646.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Claesz en Marij Claes, nagelaten kinderen van Claes
Pauwelsz Visscher, daar moeder af is Trijn Dircks Roos tot Warder.
30-11-1660 Trijn Dircks Roos laat met bewilliging van de voogden Cornelis Claesz Roos en
Dirck Pouwelsz Visscher de uitkoop van vaders erfenis registreren.
20-02-1663 De voogden Cornelis Claesz Roos en Dirck Pauwelsz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door de dood van de moeder, waaronder
een deel in een lijfrentebrief ten lijve van Dirk Pouwelsz Visscher en Lijsbet
Pauwels, tot Warder, onder de bestemoeder berustende.
21-01-1670 De kinderen zijn overleden. Pieter Claasz Roos, poorter hier ter stede, broeder
van de grootmoeder Trijn Claas Roos, ontvangt voor haar de goederen met
consent van de voogden Cornelis Claasz Roos en Dirck Paulusz Visscher;
Cornelis Claasz Roos stelt zich borg voor zijn broeder.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Pieters en Jan Pietersz Draeck, nagelaten kinderen van
Pieter Jansz Draeck daar moeder af is Claesje Claes.
30-11-1660 Claesje Claes heeft de kinderen met consent van de voogden Jan Claesz Draeck
en Cornelis Gerbrantsz tot vaders erfenis f 700.- bewezen, waarvan de inkomsten
zijn voor Lijsbet Roelofs, der kinderen besje.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Simons, nagelaten dochter van Simon Claesz Ketel,
daar moeder af is Neeltje Cornelis.
21-12-1660 Neeltje Cornelis heeft met bewilliging van de voogden Mr. Jacob Clesius en
Dirck Thijsz Oosterlingh de kinderen als uitkoop haar vaders erfenis bewezen.
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De voogden over het kind hebben een zilveren beker gelicht.

Staat van de goederen van Annetje, Rengert en Neeltje Willems, nagelaten kinderen van
Willem Gerritsz Pastoor geteeld bij Lijsbet Willems Schoons, die zij geërfd hebben van hun
moeije Luwtje Gerrits Pastoor.
28-12-1660 De voogd Dirck Joosten laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van hun moeije Luwtje Gerrits Pastoors anders genaamd
Maritje Gerrits, waaronder een rentebrief van f 200.- in dato 21-05-1651 ten laste
van Niesje Schoons.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Pietersz Groot, nagelaten zoon van Pieter Jacobsz
Groot en Griet Pieters.
11-01-1661 Griet Jans, weduwe van Pieter Jacobsz Groot ter eenre en de wettelijke voogden
Mieus Jacobsz Groot en Cornelis Claesz Backer ter andere zijde zijn de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
11-01-1667 Jacob Pietersz Groot heeft vaders erfenis van Griet Jans ontvangen; de voogd
Cornelis Claesz Backer compareerde eveneens.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Griet Pieters en Griet Jacobs, nagelaten kinderen van
Pieter Jacobsz Thaentje, geteeld bij Aecht Jans.
11-01-1661 Aecht Jans ter eenre en de wettelijke voogden Claes Jacobsz Thaentje, Gerrit
Pietersz en Jan Pietersz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
24-03-1671 Aecht Jans Haentjes, geassisteerd met haar man Egbert Bittersz, ontvangt haar
portie in de erfenis van haar overleden dochter Griet Pieters.
24-03-1671 De voogden Claes Jacobsz 't Hof en Gerrit Pietersz Clopper laten f 263.9.registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peet Marij
Jacobs.
06-03-1674 Jacob Pietersz 't Haentje, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
gewezen voogd Gerrit Pietersz Galen zijn portie in de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Simonsz, nagelaten zoon van Geert Jans, daar vader
af is Simon Claesz Schaep.
25-01-1661 Simon Claesz heeft zijn zoontje f 25.- bewezen, onder de vader en schoonmoeder
berustende. Zijn huisvrouw is Lobberich Pieters. De voogden zijn vier maal
gedagvaard maar onwillig gebleven te compareren.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marij, Trijn en Jan Claesz, nagelaten kinderen van Claes
Claesz Timmerman, daar moeder af is Jannetje Jans van Warder.
25-01-1661 Jannetje Jans laat met consent van de voogden Pieter Claesz Timmerman en
Simon Pauwelsz de uitkoop van vaders erfenis registreren.
01-04-1670 De voogd Jacob Sijmonsz Melis tot Warder vervangt een obligatie en laat de
goederen registreren de kinderen tot moeders erfenis aanbestorven.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon Jansz Buijsman, nagelaten zoontje van Jan Reijersz
Buijsman, geteeld bij Grietje Mieus.
01-02-1661 Grietje Mieus ter eenre en de voogden Claes Mieusz en Reijer Jansz Buijsman
ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis een stuk land overeen
gekomen.
27-02-1663 Jan Cornelisz Nieuweboer, getrouwd hebbende Grietje Mieus, ter eenre en de
voogden Reijer Jansz Buijsman en Claes Mieusz ter andere zijde zijn het gebruik
van het land overeen gekomen.
16-02-1666 De voogden Reijer Jansz Buijsman en Claes Mieusz laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder, waaronder
1/64 part in het schip van Reijer Claesz Buijsman.
29-12-1671 Sijmen Jansz Buijsman, mondig geworden, ontvangt met consent van Reijer
Jansz Buijsman, zijn broeder en voogd, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Cornelisz, nagelaten kind van Geert Thomas, daar
vader af is Cornelis Claesz van Quadijck.
03-02-1661 Cornelis Claesz heeft met bewilliging van de voogden Jan Cornelisz Doets en
Pieter Claesz Cleen als uitkoop moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Floris Dircksz, nagelaten zoon van Arijaantje Floris
geteeld bij Dirck Barentsz.
08-02-1661 Dirck Barentsz ter eenre en de voogden Barent Claesz Reijntjes en Heijn Jacobsz
ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
19-09-1662 De voogd Barent Claesz Reijntjes heeft goederen boven gebracht geërfd van het
kinds peet Trijntje Floris.
14-07-1665 De voogd Barent Claesz Reijntjes heeft losrentebrieven boven gebracht als
vereffening van de helft in de zoutkeet 'de drie croonen' en de tuin van Dirck
Barentsz, gekocht door Namnetie Dircks.
04-01-1667 De voogden Jan Jacobsz Walraven en Pieter Cornelisz Robacker laten goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader en van zijn
zuster Namnetie Dircks.
02-12-1681 Floris Reijntjes, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Claes
Barentsz Reijntjes zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Claes, nagelaten dochter van Claes Cornelisz Woort,
geteeld bij Niesje Harmens tot Volendam.
08-02-1661 Niesje Harmens, geassisteerd met haar man Heijn Claesz Lodder ter eenre en de
voogden Brant Harmensz en Jan Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.
09-02-1666 Brant Harmensz en Jan Doets als wettelijke voogden van Aeltje Heijns,
nagelaten dochter van Niesje Harmens, ontvangen de goederen van de overleden
Maritje Claes.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Trijntje en Jaepje Arents, nagelaten kinderen van Arent
Claesz, daar moeder af is Trijn Hermes.
18-02-1661 Trijn Hermes heeft met bewilliging van de voogden Simon Jansz Wapelingh en
Jan Hendricksz de kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
23-02-1666 Jaepje Arents, geassisteerd met haar man Michiel Martens, ontvangt met consent
van Sijmon Jansz Wapelingh haar goederen.

(geen titel)
15-03-1661

Cornelis Jansz als vader ter eenre en Claes Jansz Janbuijr en Jacob Jacobsz als
voogden van de kinderen van Cornelis Jansz en Marij Heijns ter andere zijde
zijn geaccordeerd over de verkoping van een stukje land, door de vader verkocht,
maar waarvan na de verkoping gebleken was dat het na het overlijden van de
moeder van de kinderen door het afsterven van IJtje Isbrants, de bestemoeder
van moeders zijde, aan de kinderen was toegekomen. Pieter Cornelisz was
meerderjarige zoon, er waren vijf minderjarige kinderen.

Staat van de goederen van Griet en Simon Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob Lucasz en
Aechje Simons.
12-04-1661 De voogden Cornelis Dircksz Pieteijs en Simon Taemsz Hoeck, schepen, laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moije Aeltje Lucas, waaronder een half huis gemeen met Cornelis Dircksz
Pieteijs.
Het bewijs van de kinderen goet staat 11-02-1648.
Griet Jacobs heeft dit ook gequiteerd 06-03-1663, gelijk blijkt achter het bewijs
van 11-02-1648.

Bewijs van 's vaders erfenis van Brecht Gerbrants, nagelaten dochter van Gerbrant Cornelisz
in het roode hert, daar moeder af is Geert Jans.
12-04-1661 Geert Jans heeft haar dochter f 100.- bewezen.
30-09-1670 De voogden Pieter Jansz van Dijck en Cornelis Garbrantsz laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder Geert Jans
en van haar zuster Trijntje Garbrants.
07-03-1684 Cornelis Garbrantsz en Jarck Lolckens ontvangen de goederen van de overleden
Brechtje Garbrant.

Staat van de goederen van Jan Jacobsz Coppersz, nagelaten zoon van Jacob Jansz Koppersz
en Elsje Feltmans.
22-04-1661 De voogden Cornelis Heertsz en Cornelis Pietersz Coppersz verklaren dat de
goederen van het kind bestaan uit een som van f 350.-.
Annetje Writen, geassisteerd met haar tegenwoordige man Johan Muller,
wonende in der Nieustadt heeft van dit geld f 110.- ontvangen voor de
alimentatie en onderhoud van het kind totdat hij 18 jaar zal zijn geworden.
12-04-1662 Johan Muller, getrouwd hebbende Anna Writen, moeder van Claes Jansz, die een
halve broeder is van Jan Jacobsz Coppersz zaliger en dus diens erfgenaam,
ontvangt in presentie van de voogden Cornelis Heertsz en Cornelis Pietersz
Copperses het resterende geld.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geert en Aefje Claes, nagelaten kinderen van Claes Pietersz
Veerman van Quadijck, daar moeder af is Trijn Claes.
10-05-1661 Trijn Claes, geassisteerd met haar tegenwoordige man Gerrit Willemsz, heeft ter
voldoening van vaders erfenis, in presentie van de bestevader Pieter Jansz
Veerman en moije Lijsbet Pieters aangenomen Aefje Claes te zullen alimenteren
tot haar mondige dagen of huwelijken staat.

Bewijs van 's bestemoeders erfenis van Geert en Aefje Claes, nagelaten kinderen van Claes
Pietersz Veerman van Quadijck, daar moeder af is Trijn Claes.
10-05-1661 Pieter Jansz Veerman van Quadijck heeft, in presentie van de voorn: Trijn Claes,
zijn dochter Lijsbet Pieters en met acte van Jan Jansz Dignoms aan de twee
kinderen als erfenis van hun bestemoeder Eecht Jans twee stukken land bewezen,
waarvan hij met de opbrengst Geert Claes verder zal onderhouden.
14-12-1666 De voogd Jan Claesz Meijs laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun bestevader Pieter Jansz Veerman; de
goederen zijn tussen de kinderen gescheiden.
30-07-1669 Geert Claes, geassisteerd met haar man Dirck Geerloofse, ontvangt met consent
van de voogden Mr. Jan Dingenoom en Jan Claesz Meijs haar goederen.
03-02-1671 Aefie Claes, geassisteerd met haar man Pieter Heertsz Kun, ontvangt met
consent van Pieter Jansz in plaats van zijn vader Jan Dignom, haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Aechje, Trijntje en Annetje Gerbrants, nagelaten
kinderen van Gerbrant Cornelisz Roohert en Eef Jans.
10-05-1661 De voogden Pieter Claesz Bruijnvis en Jacob Jansz Houtcoper laten de goederen
uit vaders en moeders erfenis registreren, waaronder f 400.- aan het huis 't roode
hert mette bergh op de Nieuwe Haven aan de Hoogstraet.
24-12-1669 Annetien Garbrants, geassisteerd met haar man 't Jerck Lolkes, ontvangt met
consent van haar gewezen voogden Cornelis Claesz Hil en Cornelis Jansz
Bootmaecker haar portie en haar portie in de erfenis van haar overleden zuster
Trijntje Garbrants.
07-03-1684 Cornelis Garbrantsz en Jarck Lolkens ontvangen de goederen van de overleden
Aechje Garbrants.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Pietersz, daar
moeder af is Trijn Baijs.
17-05-1661 Trijn Baijs heeft met bewilliging van de voogden Claes Gertsz en Frans Keijser
haar dochter haar vaders erfenis als uitkoop bewezen.

Staat van de goederen van Griet en Jacob Willemsz Schrooder, nagelaten kinderen van
Willem Sijmonsz Schrooder geteeld bij Griet Jacobs Slots.
24-05-1661 De voogden Lambert Jacobsz Slot en Marten Volckertsz laten de goederen
registreren die de kinderen hebben geërfd van hun bestevader Sijmon Willemsz
Schrooder.
29-11-1672 Griet Willems ontvangt met consent van Barent Jacobsz Slot in plaats van
Lambert Barentsz Slot, haar gekoren voogd, alle goederen; haar broeder was
overleden.
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Staat van de goederen van Annetje en Griet Cornelis, nagelaten kinderen van Cornelis
Volckertsz geteeld bij Trijn Jans Salijs.
31-05-1661 De voogden Dirck Thijsz Oosterlingh en Cornelis Dircksz Beijes laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun bestevader Volckert
Jansz.
Het bewijs van des kinderen vaders goed is geschied op 09-05-1656.
13-03-1668 Annetje Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Jansz Pickman, ontvangt in
presentie van haar voogden Dirck Tijse Oosterlingh en Frans Jansz Keijser haar
goederen.
19-12-1684 Grietje Cornelis Booms, geassisteerd met haar man Cornelis Dircksz Scheer en
haar moeder Trijn Jans, ontvangt haar goederen.
05-04-1689 Trijntje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Korver, ontvangt de
goederen van haar grootvader Cornelis Volckertsz, het restant van de hier
geregistreerde goederen, in presentie van Claes Jansz Bruijnvis bij absentie en
aflijvigheid van haar voogden.

Bewijs van 's vaders, bestevaders en peets erfenis van Willem Daniels, nagelaten zoontje van
Daniel Tijsz Man, daar moeder af is Neel Willems Neelen.
14-06-1661 Neel Willems heeft in presentie van de voogden David Thijsz Man en Jacob
Willemsz Neelen haar zoontje f 300.- bewezen voor vaders erfenis, en voor
bestevader Mathijs Jaspersz' en peet Trijn Thijs' erfenis f 600.-.
10-10-1670 Neel Willems Neelen, huisvrouw van Arent Garbrantsz, ontvangt de goederen
van haar overleden zoon.

Staat van 's vaders en 's moeders erfenis van Trijn Jans en Claes Jansz Ubbels, nagelaten
kinderen van Jan Ubbelsz en Griet Alberts van Warder.
19-07-1661 De voogden Ubbel Thijmesz, Claes Pietersz Alberts en Cornelis Jansz Melis
laten de goederen de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
registreren.
06-04-1662 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Albert Jansz, ontvangt met consent van
haar voogden Ubbel Thijmesz en Cornelis Jansz Melis haar goederen.
22-03-1672 Claas Jansz Ubbels, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis
Claesz Roos zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck en Reijer Cornelisz, nagelaten kinderen van Lijsbet
Dircks, geteeld bij Cornelis Reijersz.
22-07-1661 Cornelis Reijersz is met de voogden Cornelis Volckertsz en Hendrick Pietersz
Gasman de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
29-07-1670 De vader Cornelis Reijersz en IJsbrant Jacobsz als voogd van Dirck Cornelisz
ontvangen ieder de helft van de goederen van de overleden Reijer Cornelisz.
29-07-1670 Cornelis Volckertsz en IJsbrant Jacobsz als voogden van Dirck Cornelisz laten
de goederen registreren hem aanbestorven door het overlijden van Reijer
Cornelisz, alsmede door het overlijden van zijn zuster Aeltje Cornelis.
25-04-1673 Cornelis Reijersz ontvangt met consent van de gewezen voogd IJsbrant Jacobsz
de goederen van zijn overleden zoon Dirck Cornelisz.

ORA 3987 1659-1670

181

Bewijs van 's vaders erfenis van Simon Jansz Scheer, nagelaten zoon van Jan Cornelisz
Scheer, daar moeder af is Gelberich Simons.
09-08-1661 Gelbrich Simons heeft haar zoontje ter presentie van de voogden Dirck Cornelisz
Scheer en Dirck Adriaensz Plecker zijn vaders erfenis als uitkoop bewezen.
10-05-1672 Sijmon Jansz Scheer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirck
Cornelisz Scheer en Sijmon Dircksz Plecker wegens zijn vader Dirck Plecker
zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marten, Lijsbet en Claes Dircksz, nagelaten kinderen van
Trijn Claes geteeld bij Dirck Martsz Wit.
15-11-1661 Dirck Martsz Wit ter eenre en de voogden Jan Jansz Clees en Cornelis Sijmonsz
Maet ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
15-03-1678 Dirck Martsen Twit ontvangt de erfenis van zijn overleden zoon Claes Dircxe.
03-09-1680 Marten Dircksz Wit, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck en Frans Leendertsz Boom, nagelaten kinderen van
Leendert Claesz Boom geteeld bij Trijnmoer Dircks Pont.
15-11-1661 Trijnmoer Dircks ter eenre en de voogden Claes Jansz Koster en Frans Dircksz
Pont ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
11-03-1670 De voogden Claes Jansz Coster en Reijnier Dirxsz Pont laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder
Alit Jans Janknecht.
07-02-1673 Dirck Leenders Boom, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claes
Jansz Koster en Reijner Dircksz Pont zijn goederen.
24-04-1674 Frans Bom, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Reijner Dircksz
Pont en Claes Jansz Coster zijn goederen.

Staat van de goederen van Jan Pietersz, meerderjarige zoon van Pieter Claesz Swart en Aef
Claes.
22-11-1661 De voogden Jan Jacobsz Hartoch en Pieter Pietersz Josephs laten de goederen
registreren Jan Pietersz aanbestorven door het overlijden van zijn moeder,
waaronder twee lijfrentebrieven ten lijve van de voorn: Jan Pietersz in dato 1411-1629 en 14-05-1623.
08-01-1664 Lijsbet Claes, weduwe van Jacob Dircksz Clomp, Jan Jacobsz Hartoch, Claes
Jacobsz Metselaer, Geert Sijmons, huisvrouw van Claes Roelofsz, uitlandig,
Douwen Hendricksz als man en voogd van Welmoet Sijmons, Cornelis Teunisz
als man en voogd van Neeltje Sijmons, tesamen erfgenamen van de overleden
Jan Pietersz, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht en Jan Jansz, nagelaten kinderen van Jan Cornelisz
Kraackman, geteeld bij Anna Cornelis.
29-11-1661 Anna Cornelis ter eenre en de voogden Cornelis Steeckelenburch en Jacob
Jacobsz Wappers ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
30-12-1664 Steeckelenburch en Wappers voorn: laten de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oudoom van 's vaders zijde Pieter
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Jansz Rijckemans en van hun overbestevader Jacob Cornelisz Kraeckman; van
de laatste een stuk land in Egmond Binnen.
De voogden Jan Cornelisz Steeckelenburgh en Pieter Roelfsz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeder,
volgens deelcedulle gepasseerd voor notaris Loenius, in de doos van Griet Jans,
geteeld bij Jan Cornelisz Nieuweboer, berustende.
De kinderen, getrouwd, hebben de goederen van de weeskamer gelicht, als
breder in het register gedateerd 20-11-1674.

Staat van de goederen van Griet, Aef, Pieter en Trijn Cornelis, nagelaten kinderen van
Cornelis Dircksz Wester en Hillegont Pieters.
29-11-1661 De voogden Sijmon Dircksz Wester en Volckert Pietersz Pauw laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
02-06-1671 Griet Cornelis, getrouwd, haar man Pieter Claesz uitlandig, ontvangt met consent
van de voogd Volckert Pietersz Pauw haar goederen.
22-03-1678 Trijn Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Claesz, en Pieter Cornelisz,
mondig, ontvangen met consent van Volckert Pietersz Pauw en Claes Pietersz
Pauw, hun gewezen voogden, hun goederen.

Staat van de goederen van de kinderen van... Claes, tegenwoordig getrouwd met Heijn Heijnsz
Clees.
03-01-1662 Huijbert Beets, schepen en Jan Jansz Oosterbaen, testamentaire en wettelijke
voogden over de kinderen volgens testament van de bestevader Claes Claesz,
laten de goederen registreren.
11-01-1667 Heijn Heijnsz Clees en Jan Jansz Oosterbaen, vader en voogden van het voorn:
kind(!) ontvangen een obligatie voor de aankoop van een half huis, waarvan de
wederhelft al tot de goederen behoort.
07-08-1674 Heijn Heijnsz en Claas Engelsz als voogden van Claes Heijnsz Clees, nagelaten
zoontje van Heijn Heijnsz Clees en Geert Claes hierboven vermeld, hebben de
nagelaten boedel van de ouders te gelde gemaakt, resulterende in een saldo van
f 131.-.
23-03-1688 Claes Heijnsz Klees, mondig geworden, ontvangt met consent van Juriaan Beets,
regerend schepen en raad dezer stede en zijn voogd Dirck Pietersz Muts zijn
goederen.

Staat van de goederen toebehorende Trijntje Tijs, nagelaten dochter van Thijs Wijertsz
Niedorp en Lijsbet Mathijs van Kercksbergen.
10-01-1662 De voogd Cornelis Volckertsz laat vaders en moeders erfenis registreren,
waaronder f 50.- jaarlijks ten laste van Wijert Jansz Wognum tot haar 20 jaren
toe.
29-12-1665 Deze staat van goederen overgebracht in de ordre hier na volgende.

Bewijs van 's vaders erfenis van Bouwen Jansz, nagelaten zoon van Jan Bouwensz, daar
moeder af is Hillegont Jans.
17-01-1662 Hillegont Jans heeft in presentie van de voogden Jacob Andriesz Swart en Mr.
Albert Claesz Hasselt haar zoon zijn vaders erfenis bewezen.
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Bouwen Jansz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Capt:
Jacob Swart en Albert Hasselt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert, Griet en Theunis Pietersz, nagelaten kinderen van
Marij Dirks, daar vader af is Pieter Theunisz tot Warder.
24-01-1662 Pieter Theunisz van Warder heeft met bewilliging van de voogden Cornelis
Dircksz Swaen en Pieter Theunis zijn kinderen hun moeders erfenis bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Isbrantsz, nagelaten zoon van Aecht Jacobs, daar
vader af is Isbrant Claesz op Oorgaet.
24-01-1662 Isbrant Claesz heeft met bewilliging van de voogden Jacob Cornelisz Cooren en
Pieter Jansz zijn zoon zijn moeders erfenis als uitkoop bewezen.
11-02-1670 IJsbrant Claesz ontvangt de goederen van zijn overleden kind.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Claes Jansz, nagelaten kinderen van Anna Jans,
daar vader af is Jan Pietersz Vlamingh.
07-02-1662 Jan Pietersz heeft met bewilliging van de voogden Thijs Pietersz Hellebaert en
Jan Jacobsz Groot zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.
27-03-1668 Jan Pietersz Vlamingh heeft goederen ontvangen door het overlijden van zijn
zoon Claes Jansz.
De erfenis gebeurd bij Pieter Jansz Vlamingh voorn: staat geregistreerd 31-12-1669.
13-11-1674 Pieter Jansz, mondig geworden, ontvangt zijn moeders erfenis, de erfenis van
zijn broeder Claes Jansz en geld van de renten en vruchten van de goederen
staande op 31-12-1669 bij testament van zijn peet Griet Jans, met consent van
Willem Claesz Sloot bij akte en Cornelis Brommersz uit hoofde van de diaconie,
beiden raden en oud schepenen dezer stede, zijn voogden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Pieter
Foppes, daar moeder af is Lijsbet Jans.
07-02-1662 Lijsbet Jans heeft met bewilliging van de voogden Claes Pietersz Bosschieter,
oud schepen en Claes Claesz Haen, en met consent van haar man Reijner Dircksz
als uitkoop van vaders erfenis haar kind o.a. f 269.6.- bewezen gekomen van de
gage van de vader en geld van een half huis gekomen van haar bestemoeder van
vaders zijde.
06-08-1678 Trijn Cornelis, geassisteerd met haar man Isack Hendricksz, ontvangt met
consent van haar voogden Claes Pietersz Bosschieter en Henderick Aerentsz
Voerman haar goederen.

Staat van de goederen van Griet Jacobs, nagelaten dochter van Geert Pieters, daar vader af is
Jacob Govertsz tot Hoorn.
07-02-1662 De voogden Claes Claesz Haen en Roelof Jansz laten een half huis registreren,
het kind aanbestorven van haar bestemoeder van moeders zijde.
23-08-1667 Sijmon Taemsz Hoek en Mr. Albert Jansz Raarop, armenvoogden dezer stede,
ontvangen de goederen.
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Bewijs van bestevaders en bestemoeders erfenis van Jannetje Jans, nagelaten dochter van Jan
Jansz Krijnen geteeld bij Aefje Alefs.
21-02-1662 Aefje Alefs, geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis Thijsz, en de
voogd Mr. Jacobus Claesius, laat de goederen registreren het kind aanbestorven
door het overlijden van haar bestevader Jan Jansz Krijnen en bestemoeder Anna
Outgers.
28-03-1679 Bartolomeus Cristiaensz, getrouwd met Jannetje Jans, ontvangt met consent van
mr. Jacob Vijselaer adv. en Claes Dircxe Plecker, haar gewezen voogden, de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Fijtje Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Gerritsz,
geteeld bij Immetje Pieters.
07-03-1662 Immetje Pieters ter eenre en de voogden Claas Gerritsz en Jan Pietersz ter andere
zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.
15-11-1667 De voogden Jan Pietersz Cruijff en Claes Jansz Pater laten moeders erfenis
registreren.
06-09-1678 Sijtje Cornelis, geassisteerd met haar man Meindert Luijcasz, ontvangt met
consent van de voogden Claes Jansz Pater en Claes Olij haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje, Niesje en Maritje Hendricks, nagelaten kinderen
van Anna Dircks, geteeld bij Hendrick Jacobsz Pos.
07-03-1662 Hendrick Jacobsz Pos ter eenre en de voogden Allert Jansz en Reijer Claesz
Withoet ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen.
De vader zal de vruchten van dit bewijs en van de goederen van hun bestemoeder
Barbar Pauwels volgens haar testament 02-06-1654 voor notaris Claas Pietersz
Bosschieter, gebruiken tot onderhoud van de kinderen.
24-03-1665 De voogd Reijer Claesz Withoet laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun bestevader Jacob Hendricksz Pos.
10-02-1671 Jacob Jansz Groot als getrouwd hebbende Maritie Hendericks, verklaarde ter
presentie van de voogden Reijer Claesz Withoet en Jan Claesz Bruijnvis voldaan
te zijn van de erfenis van zijn vrouws moeder en grootvader.
18-07-1673 Neeltie en Niesie Hendericks, mondig geworden, verklaren ter presentie van de
voogden Reijer Claesz Withoet en Jan Claesz bruijnvis dat zij hun moeders en
grootvaders erfenis ontvangen hebben.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet, Dirck, Pauwels, Jacob, Cornelis en Pieter Jansz Pos,
nagelaten kinderen van Jan Jacobsz Pos geteeld bij Aeff Dircks.
07-03-1662 Aeff Dircks ter eenre en de voogden Allert Claesz en Reijer Claesz Withoet ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. De moeder zal
de vruchten van dit bewijs en van de goederen van de bestemoeder van de
kinderen Barbar Pauwels volgens haar testament 02-06-1654 voor notaris Claas
Pietersz Bosschieter, gebruiken tot onderhoud van de kinderen.
17-03-1665 Reijer Claesz Withoet en Jan Claesz Bruijnvis, voogden over Jacob, Cornelis en
Pieter Jansz Pos, nagelaten kinderen van Jan Jacobsz Pos geteeld bij Aef Dircks,
brengen f 390.- boven en een half huis in de Prince steeg, daar de onvolmaeckte
weerelt uithangt, geërfd van hun grootvader Jacob Hendricksz Pos. De moeder
Aef Dircks zal het huis haar leven lang bezitten.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Pieter Heijnsz Loen, nagelaten kinderen van
Griet Jans, geteeld bij Heijn Cornelisz Loen.
21-03-1662 Heijn Cornelisz Loen ter eenre en de voogden Jan Pietersz Doets en Fredrick
Cornelisz Loen ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders
erfenis.
29-03-1667 De voogden Jan Pietersz Doets en Frederick Cornelisz Loen treffen een regeling.
De vader is overleden zonder genoeg middelen nagelaten te hebben om de
kinderen groot te brengen. De bestevader Jan Pietersz Doets zal de kinderen
onderhouden tot zij 20 jaar of getrouwd zijn.

Accoord tussen Pieter Bruijn als schoonvader en Ds. Mauritius Croesius en Hendrick
Hendricksz Backer als voogden van Barber en Annetje Clevers, geteeld bij Paesche Cluijver
en Catrina Brons.
29-03-1662 De schoonvader Pieter Bruijn ter eenre en de voogden Ds. Mauritius Croesius en
Hendrick Hendricksz Backer van Barber en Annetje Clevers, geteeld bij Paesche
Cluijver en Catrina Brons ter andere zijde zijn overeengekomen dat Pieter Bruijn
f 350.- aan de kinderen zal uitkeren tot uitkoop.
14-07-1671 Annetje Cluijvers voor haarzelf en als erfgenaam van haar zaliger zuster Barber
Cluijvers ontvangt met consent van haar voogd Hendrick Hendricksz Backer de
obligatie.

(geen titel)
29-03-1662

29-08-1662

Claes Simonsz Bets als getrouwd hebbende Geert Jans, dochters dochter van
Simon Scrijver, verzoekt een doosje van de weeskamer te mogen lichten waarop
staat 'dit is Geert Simon Schrijvers kints doose', van een merk voorzien,
inhoudende o.a. 10 rijksdaalders. Het doosje wordt volgens ordre gegeven aan
Trijn Pieter Scrijvers.
Trijn Ps heeft dit doosje wederom in de weeskamer gebracht en in de doos van
de kinderen van Luijcas Claes van den Berchs(?) kinderen gebracht.

Staat van de goederen van Aris Arisz, nagelaten zoon van Aris Dircksz en Marij Reijers.
04-04-1662 De voogden Cornelis Reijersz en Jacob Pietersz Bont laten vaders en moeders
erfenis registreren, waaronder 1/3 in een brief van f 650.-, gemeen met Jacob
Bont en Marij Jacobs, onder Marij Jacobs berustende en de helft in een obligatie
van f 400.- gemeen met Cornelis Reijers, onder hem berustende.
30-12-1670 Jacob Pietersz Bont wegens zijn kinderen, wonende op de Sed, en Cornelis
Reijersz, poorter dezer stede, gewezen voogden en erfgenamen van het overleden
kind ontvangen de goederen.

Quitantie van de goederen van de dochter van Jan Jacobsz Parquoij.
09-05-1662 Neel Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz, ontvangt haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje, Annetje en Trijntje Reijners, nagelaten dochters
van Aertje Dircks geteeld bij Reijnier Harmensz Paterborn.
09-05-1662 Reijnier Harmensz Paterborn ter eenre en de voogden Isaack Pietersz Teeten en
Frans Jansz Keiser ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen
gekomen.
13-09-1668 Jannetje Reijners met haar man Jan Jacobsz Enchuijs voor hunzelf en erfgenaam
van haar zuster Trijntje Reijnders ontvangen o.a. haar moeders erfenis, samen
met Isack Pieters Teeten als curateur de rato caverende. (Er is als bijlage een
machtiging gedateerd 04-09-1668 waarin Jan Jacobsz Enckhuijs en Jannetje
Reijnders wederzijds order geven de weesmeesters te verzoeken de goederen aan
Jannetje Reijnders tot moeders erfenis bewezen te laten volgen aan de comparant
of comparante, alzo de comparant uitlandig dreigt te trekken en zijn huisvrouw
zwanger is of ziek mocht zijn.)
28-02-1673 Jannetie Reijnders, huisvrouw van Jan Jacobsz Enckhuijsen, tegenwoordig
uitlandig, als rechte en wettige erfgenaam van haar zuster hierboven vermeld,
ontvangt met consent van de voogd Frans Jansz Keijser een obligatie ten laste
van Sijmentie Lammerts als borg geworden voor haar man Reijnier Harmensz
Paterborn, nu overleden.
20-02-1674 Jan Jacobsz als man en voogd van Jannetje Reijnders, ziekelijk en onbekwaam te
compareren, ontvangt met consent van de gewezen voogd Frans Keijser de
goederen van de overleden Annetje Reijnders.

Staat van de goederen toebehorende Grietje Gijsberts, nagelaten dochter van Gijsbert Jacobsz
Goijer.
23-05-1662 De voogden Ale Jacobsz en Isack Pietersz Teeten brengen voor het kind f 700.boven.
30-01-1663 De voogden Ale Jacobs en Isack Pietersz Teeten hebben verklaard dat het kind
aan de voorkinderen van Gijsbert Jacobs f 175.- zal moeten uitkeren wanneer zij
meerderjarig zal zijn.
31-01-1679 Jacob en Jan Gijsbertsz, wonende tot Immenes, ontvangen als erfgenamen van
hun overleden zuster Grietje Gijsberts de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Guijrtje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz
Anckersmit en Trijnmoer Michiels.
23-05-1662 De medevoogd Jan Theunisz Houttuijn laat de goederen registreren gekomen van
haar overleden ouders en haar overleden broeder Jan Pietersz Anckersmit.
10-05-1664 Jan Michiels heeft een obligatie van f 300.- bovengebracht geërfd van 's kinds
peet Elsje Michiels.
08-11-1676 Guertie Pieters, geassisteerd met haar man Dirck Dircksz Pont, ontvangt met
consent van haar gewezen voogden burgemeester Houttuijn en Jan Michiels haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hillegont, Jacob en Pieter Pietersz, nagelaten kinderen van
Pieter Jacobsz Corfmaker geteeld bij Geert Jans.
06-06-1662 Geert Jans ter eenre en de voogden Jacob Jorisz en Jan Moens ter andere zijde
zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen drie lijfrentebrieven elk van
f 65.- en in dato 01-04-1654, ten lijve van Hillegond Pieters, van Jacob Pietersz
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en van Pieter Pietersz, twee lijfrentebrieven elk van f 110.- en in dato 20-121653 ten lijve van Hillegont Pieters en van Jacob Pietersz.
Hillegont en Pieter Pietersz ontvangen met consent van de voogden hun portie in
de goederen.
Cornelis Boes en Pieter Pont als voogden over Jacob Pietersz laten de goederen
registreren nagelaten door Geert Jans Moens, hier boven gemeld, waarvan hij al
het vruchtgebruik had tot zijn trouwen of overlijden toe.
Dit overgebracht in een volgend register op dato 26-05-1705.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten zoon van Trijn Cornelis, geteeld
bij Jan Claesz Bodegrave.
25-07-1662 Jan Claesz Bodegrave ter eenre en de voogden Allert Dircksz en Jan Dircksz ter
andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
17-11-1662 Cornelis Wilbertsz als man en voogd van Trijntje Jans ter eenre en de voogden
Allert Dircksz en Jan Dircksz, geassisteerd met Jan Cornelisz en Willem Claesz
Bodegraven, oudomen van 's vaders zijde ter andere zijde zijn overeen gekomen
dat Cornelis Wilberts het kind zal onderhouden en alimenteren en hem het vak
van wagenmaker leren totdat hij 18 jaar zal zijn of komen te overlijden,
waartegenover hij erfelijk zal behouden het bewijs van moeders erfenis en de
goederen die het kind door het overlijden van zijn vader Jan Claesz Bodegraven
zijn aanbestorven. Aeltje Jans Bodegraven, zuster van Cornelis Jansz,
consenteerde.
12-08-1664 Trijntje Jans ontvangt op verzoek van de oudomen f 50.-.
NB
De erfenis van zijn oom Heijn Cornelisz staat geregistreerd 29-05-1668.
21-06-1668 Trijntje Jans ontvangt op verzoek van Willem Claesz Bodegraven en Jan Dirkxe
f 50.-.

(geen titel)
26-09-1662

Eef Jans, mondig geworden, ontvangt een losrentebrief van f 300.- in dato 1507-1632, in presentie van Griet Claes Wael weduwe van Dirck Pietersz
Besemaker, peet van de voorn: dochter, die een kind is van Jan Claesz Voorn.

Bewijs van 's moeder erfenis van Grietje en Volckert Martensz, nagelaten kinderen van Griet
Remmetsz, daar vader af is Marten Volckertsz Block.
26-09-1662 Marten Volckertsz Block, oud schepen, laat het bewijs van moeders erfenis
registreren ter presentie van Claes Jacobsz Vooght, schepen en met gebleken
bewilliging van Cap: Gerbrant Boes als voogden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Jan Willemsz, nagelaten kinderen van Willem
Jansz, daar moeder af is Aeltje Cornelis.
26-10-1662 Aeltje Cornelis heeft met bewilliging van de voogden Jan Theunisz Moijert van
Durgerdam, de bestevader, en Jan Claesz Groot van Middelie aan haar kinderen
hun vaders erfenis bewezen.
29-10-1697 Jan Willemsz en Grietje Pieters, dochter van Pieter Willemsz, geassisteerd met
haar man Hendrick van der Leij, ontvangen de goederen.
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Staat van de goederen toebehorende Jacob en Claes Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob
Jacobsz Hoeck en Lijsbet Claes.
21-11-1662 De voogden Gerbrant Jansz en Pieter Joseph laten de goederen registreren.
02-06-1671 De voogd Jan Pietersz Joseph van Claes Jacobsz laat de goederen registreren
hem aanbestorven door het overlijden van zijn gewezen oom Garbrant Jansz
Tuijnman.
11-08-1671 De voogden Jan Pietersz Joseph en Cornelis Reijersz van Claes Jacobsz laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oude
moeije Marij Jacobs.
14-05-1675 Jacob Pietersz Haan voor hemzelf, Cornelis Reijersz mede voor hemzelf en
Reijer Claesz Withoet als voogden over Jan Willemsz Jeijcke als erfgenamen
van de overleden Claes Jacobsz Hoeck, de rato caverende voor de overige
erfgenamen, ontvangen met consent van de voogd Jan Pietersz Joseph de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Pietersz, nagelaten zoon van Pieter Gerbrantsz
Statsbode daar moeder af is Wem Cornelis.
21-11-1662 Wem Cornelis heeft haar zoontje met bewilliging van de voogd Pieter Crijnsz
Breemborch vaders erfenis bewezen.
06-12-1667 Pieter Quijrinse Breemborch en Pieter Sijmonsz Hoots als voogden over Pieter
Garbrantsz laten de goederen registreren gekomen van moeders erfenis.
20-02-1680 Pieter Pietersz, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Poulus
Wappers zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Hercksz, nagelaten zoon van Hercke Dircksz, daar
moeder af is Dieuwer Huijberts tot Quadijck.
12-12-1662 Dieuwer Huijberts heeft in het bijwezen van Jan Huijbertsz en Pieter Dircksz
Wortel het kind zijn vaders erfenis bewezen.
28-02-1668 Dieuwer Huijberts ontvangt met consent van haar broeder Jan Huijbertsz, het
kinds voogd, de goederen van haar overleden zoon.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Marten en Anna Pieters, kinderen van Pieter Thijsz
Broeck, geteeld bij Aecht Jans.
13-02-1663 Aecht Jans ter eenre en Gerrit Pietersz Klopper en Reijer Jansz als voogden ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
03-01-1668 Marten Pietersz, mondig geworden, ontvangt zijn goederen en de erfenis van zijn
overleden zuster Anna Pieters en van zijn moeder, hoewel die hier niet is
geregistreerd, met consent van zijn voogden Gerrit Pietersz Clopper en Reijer
Jansz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Idses, daar
moeder af is Sibil Gerrits.
20-02-1663 Sibil Gerrits heeft met bewilliging van de voogden Reijer Claesz Withoet en
Pieter Josephs het kind haar vaders erfenis bewezen.
09-02-1678 De voogd Reijer Claasz Withoet laat f 1200.- registreren aanbestorven door het
overlijden van Geertje en Ide Pietersz, haar zuser en broeder, volgens het artikel
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staande geregistreerd 10-11-1654, van welke som de moeder is toegestaan de
halve rente gedurende haar dochters minderjarigheid.
Jannetje Pieters, geassisteerd met haar man Jacob Martsz, ontvangt met consent
van haar voogd Reijer Claesz Withoet haar goederen.

Staat van de goederen van Claes en Jacob Willemsz, nagelaten kinderen van Willem Claesz
Cael en Aef Jacobs tot Quadijck.
27-02-1663 De voogden Jan Claesz Kael en Claes Jansz Hoots laten de goederen registreren.
11-11-1664 De voogden ontvangen f 100.- voor het onderhoud van de kinderen; soortgelijke
aantekeningen op 10-11-1665, 17-01-1673 en 18-02-1676.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Claesz, nagelaten zoon van Trijn Jans Uijttenhout,
daar vader van is Claes Barentsz Reijntjes.
27-02-1663 Claes Barentsz heeft met bewilliging van Dirck Barentsz Reijntjes en Capt:
Pieter Uijttenhout als voogden zijn kinderen als uitkoop hun moeders erfenis
bewezen.
23-08-1667 De voogden Jan Jacobsz Walraven en Brommer Cornelisz laten de goederen
registreren Jan Claesz aanbestorven door het overlijden van zijn oom Jacob Jansz
Uijttenhout.
18-05-1683 Jan Claesz ontvangt met consent van zijn vader Claes Barentsz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Claesz Bosschieter, daar vader af was Claes Dircksz
Bosschieter en moeder is Trijn Pieters.
06-03-1663 Trijn Pieters heeft haar zoon zijn vaders erfenis bewezen in het bijwezen van de
voogden Pieter Sijmensz Mens, bestevader en Jacob Cornelisz Muts.
28-03-1673 Jacob Claesz Bosschieter, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden Frans Jansz Keijser en Jacob Thijsz Muts zijn goederen.

Staat van de goederen van Trijn Dircksz, nagelaten kind van Dirck Brantsz en Jannetje
Cornelis.
06-03-1663 De voogden Jan Pietersz Moens en Jan Cornelisz laten de goederen registreren
gekomen uit vaders, moeders, bestevaders en bestemoeders erfenis.
04-03-1664 Jan Pietersz Moens heeft de schuld van Jan Cornelisz voldaan.
10-01-1668 De voogden Jan Pietersz Moens en Jan Cornelisz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van Jannetien Claes, dochter van Claes
Stien.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje Claes, nagelaten dochter van Hillegont Dircks,
daar vader af is Claes Jansz Stien tot Volendam.
06-03-1663 Claes Jansz Stien heeft zijn dochter met bewilliging van de voogden Jan Pietersz
Moens en Jan Cornelisz haar moeders, bestevaders en bestemoeders erfenis
bewezen.
10-01-1668 Claes Jansz Stien en Jan Pietersz Moens en Jan Cornelisz, voogden van Trijn
Dircks, ontvangen de goederen van de overleden Jannetien Claes.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Dircksz, nagelaten dochter(!) van Dirck Cornelisz
Koer, daar moeder af is Vrouwtje Dircks de Wit.
17-04-1663 Vrouwtje Dircks heeft met bewilliging van Jan Jansz Doovejan en Dirck Loefs
als voogden het kind haar vaders erfenis bewezen.
08-11-1672 Dirck Dircksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden
Cornelis Volckertsz Metselaer en Dirck Loefsz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje, Geertje en Jan Pietersz, nagelaten kinderen van
Hillegont Jans, daar vader af is Pieter Jansz Luijt wonende in de Purmer.
24-04-1663 De vader Pieter Jansz Luijt heeft met bewilliging van de voogden Claes Claesz
Valck van Quadijck en Cornelis Allertsz zijn drie kinderen hun moeders erfenis
bewezen.
08-03-1667 De voogden laten o.a. de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun
bestemoeder.
10-05-1667 Maritje Pieters, geassisteerd met haar man Sijmon Pietersz, ontvangt haar
goederen.
28-04-1671 Geertje Pieters, geassisteerd met haar man Jan Lubbertsz, ontvangt met consent
van haar vader Pieter Jansz Luijt en haar voogden Cornelis Allertsz en Jan
Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Sibransz, nagelaten zoon van Trijnmoer Jans, daar
vader af is Sibrant Claesz van Edam.
24-04-1663 Abeltje Coens, met procuratie van haar man Sibrant Claesz, gepasseerd voor
secretaris Houttuijn 16-04-1663, heeft het kind f 12.15.- bewezen voor zijn
erfenis van de bestemoeder Aeltje Jansz Ponthoeck.
28-08-1668 De voogden Jan Claesz Roos en Abraham Joosz brengen f 27.- boven.
07-01-1670 De voogden Jan Claesz Roos en Abraham Joosse nemen het geld op om voor het
kind in zijn nood te emploijeren.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Fredericksz Huijsinga, nagelaten zoon van Frederick
Huijsinga, daar moeder af is Trijntje Pieters.
29-05-1663 Trijntje Pieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Mr. Jacob Neelen(?),
heeft haar zoon zijn vaders erfenis bewezen in presentie van de voogden Jan
Niengsz Statsbode en Heijn Brouwer, schepen.
23-01-1674 Pieter Huisinga, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Capt:
Heijn Brouwer zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Elsje Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Remmetsz,
daar moeder af is Niesje Cornelis.
29-05-1663 Niesje Cornelis, geassisteerd met haar man Carsten Dircksz, heeft haar dochter
haar vaders erfenis bewezen ter presentie van de voogden Jan Jacobsz Broeder,
oud schepen en Claes Portugael.
22-02-1667 Elsie Cornelis, geassisteerd met haar man Hiob Dircksz, ontvangt met consent
van haar moeder Niesie Cornelis en haar gewezen voogd Jan Jacobsz Broeder
haar goederen.
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Staat van de goederen van Engel, Meijndert en Wouter Jansz, nagelaten kinderen van Jan
Meijndertsz Grootjan en Arijaantje Engels.
05-06-1663 De voogden burgemeester Claes Jansz Thoen en Claes Pietersz Kuijper laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun oude peet Welmoet
Wouters.
19-09-1679 Meijndert en Wouter Jans, de eerste getrouwd en de tweede 25 jaar, ontvangen
met consent van hun voogd Jan Pietersz Dicke hun goederen.
Bijgeschreven: niettegenstaande deze brieven zijn ontvangen, zijn zij, fidei
commis zijnde, ter weeskamer blijven berusten en op dato dezes in het andere
boek geregistreerd.
08-03-1701 Jan Willemsz van Hengen, als in huwelijk hebbende Aegje Meijnderts, hier
voren gemeld(?), ontvangt met consent van haar voogden de goederen.

Staat van de goederen toebehorende Lijsbet Claes, nagelaten dochter van Iefje Lamberts, daar
vader af is Claes Heijnsz Huijgh.
19-06-1663 De voogd Dirck Persijn laat de goederen registreren het kind aanbestorven van
haar bestemoeder Dieu Dircks.
17-03-1671 Lijsbet Claes, geassisteerd met haar man Claes Cornelisz, ontvangt met consent
van haar vader Claes Heijnsz Huigh geld uit haar goederen.
10-11-1676 Lijsbet Claes, geassisteerd met haar man Jan Hendricksz, ontvangt met consent
van haar vader haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Simon, Trijntje, Jacob en Sibrichje Theunis, nagelaten
kinderen van Theunis Simonsz Geest en Sibrich Jacobs.
24-07-1663 De voogden Jacob Brasker, hoofdofficier en Pieter Quirijnsz Breemborch laten
de goederen registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven.
24-05-1667 Sijmon Teunisz en Trijntje Teunis, geassisteerd met haar man Claes Claesz
Haen, beiden getrouwd, ontvangen hun goederen met consent van de voogden
Jacob Brasker, officier en Pieter Quirijnsz.
15-08-1673 Jacob Theunisz, mondig, ontvangt zijn goederen met consent van zijn voogd
Pieter Quirijnsz Breemburgh.
26-06-1674 Sijbrich Theunis, mondig, ontvangt met consent van haar voogd officier Jacob
Brasker haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Claesz, nagelaten zoon van Anna Jacobs, geteeld bij
Claes Hillebrantsz.
21-08-1663 Claes Hillebrantsz ter eenre en de voogd Willem Claesz Sloot ter andere zijde
zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen volgens het accoord dat
Claes Hillebrantsz met het kinds grootmoeder Trijn Aris, weduwe van Jacob
Arijaensz Hooch op 21-10-1661 is aangegaan.

Quitantie van de erfgenamen van Claes Hugo.
28-08-1663 Helena Severinus, weduwe van Claes Hugo, Pieter Veen als man en voogd van
Dieuwer Jans, Jan Jacobsz Westerbaan als voogd van Marten Jansz Emander en
Claes Jansz Doets als voogd van Annetje Scheij hebben als erfgenamen van
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Claes Hugo van de curateuren Jacob Brasker, officier en Dirck Florisz Maertes,
burgemeester hun goederen ontvangen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Garbrants, nagelaten dochter van Geert Jans
geteeld bij Garbrant Claesz Withoet.
12-09-1663 Garbrant Claesz Withoet ter eenre en de voogden Reijer Claesz Withoet en
Hendrick Jansz vanwege zijn vader Jan Reijndersz tot Warder zijn geaccordeerd
over de uitkoop van moeders erfenis.
25-08-1665 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Josephsz laten de goederen van het
kind nagelaten door haar vader registreren.
Deze goederen afgeschreven op het blad van 21-12-1666.

Staat van de goederen van Bouwen, Geert en Trijn Jans, nagelaten kinderen van Welmoet
Sijmons geteeld bij Jongejan Bouwesz.
18-09-1663 De voogden Jonge Jan Bouwesz, Brant Jansz en Jan Jacobsz Blaubijl laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peet
Griet Sijmons.
06-01-1671 Bouwen Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd Jan
Jacobsz Blaeubijl zijn goederen.
28-01-1676 Geert Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan Blaubijl
haar goederen.
17-08-1677 Trijn Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan Blaubijl
haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon en Pieter Jansz Megoede, nagelaten kinderen van Jan
Sijmonsz Megoede, geteeld bij Trijn Pieters.
18-09-1663 Trijn Pieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Garbrant Sijvertsz, is
met de voogden Gerrit Pietersz Klopper en Jan Jacobsz Blaubijl de uitkoop van
vaders erfenis overeengekomen, waaronder de helft in een stuk land gemeen met
Jan Pietersz Kaetjes. Ook worden de goederen de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun peet Griet Pieters geregistreerd.
14-02-1668 Siujmon Jansz Megoede, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Gerrit Pietersz Clopper en Jan Blaeubijl zijn goederen.
01-04-1670 Gerrit Pietersz Klopper als voogd van Pieter Jansz Megoede laat de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oudoom Dirck
Meijndertsz van Middelie.
24-11-1676 Pieter Jansz Meegoede, mondig geworden, heeft met consent van zijn voogden
Gerrit Pietersz Clopper en Jan Jacobsz Blaubijl zijn goederen ontvangen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jacobsz, nagelaten zoontje van Annetje Cornelis,
geteeld bij Jacob Philipsz.
02-10-1663 Jacob Philipsz ter eenre en de voogden Dirck Cornelisz en Cornelis Willemsz
van 't Endt zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
02-09-1670 De voogden Cornelis Willemsz van 't End en Frederick Jansz van Roij laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom
Dirck Cornelisz Rooties.
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De voogden ontvangen vier zilveren lepels om te gelde te maken en te
emploijeren tot het kind zijn uitrusting ten oorlog.
Cornelis Jacobsz, mondig geworden, ontvangt zijn goederen, met consent van
Fredrik van Roije in plaats van zijn overleden vader Fredrik van Roij, zijn
gewezen substituut voogd.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Maritje Meijnertsz, nagelaten kinderen van Trijn
Jacobs, daar vader af is Meijnert Claesz Veerman.
06-11-1663 Meijnert Claesz heeft zijn kinderen moeders erfenis bewezen in het bijwezen van
de voogden Claes Meijnersz en Jacob Adriaensz Jongejans.
01-12-1665 Claes Meijndertsz en Jacob Jongejans als voogden van Jacob en Maritje
Meijnderts laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun vader.
05-07-1668 Maritje Meijnderts, geassisteerd met haar man Cornelis Rockeveen, ontvangt
met consent van de voogden Claes Meijndertsz en Jacob Jongejans haar
goederen.
10-02-1671 Maritje Meijnderts, geassisteerd met haar man Cornelis Rockeveen, heeft haar
goederen ontvangen; Jacob Meijndertsz, getrouwd, ontvangt met consent van
zijn voogden Jacob Jongejans en Claes Meijndertsz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerrit, Aefje, Claes en Simon Jansz, nagelaten kinderen van
Jan Claasz Monickdam, daar moeder af is Neeltje Gerts.
06-11-1663 Neeltje Gerrits heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen ter presentie van
de voogden Heert Claesz Monickdam en Jan Pietersz Cruijff.
28-09-1677 Gerrit Jansz, getrouwd, en Aefje Jans, geassisteerd met haar man Claes Huijgh,
hebben hun goederen van hun moeder ontvangen.
14-03-1679 Claes Jansz, mondig geworden, heeft zijn goederen van zijn moeder ontvangen.
28-10-1692 Sijmon Jansz Monickendam, mondig, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Iefje Claes, nagelaten dochter van Claes Martsz, daar moeder
af is Dieuwer Ives in het Witte Paert.
06-11-1663 Dieuwer Ives heeft met bewilliging van de voogden Jan Hesselsz en Frans Jansz
Keijser haar dochter haar vaders erfenis bewezen.

Quitantie van Claes Cornelisz van Quadijck, nagelaten zoon van Cornelis Jansz van Quadijck
en Jaepje Claes van Ooregaet.
20-11-1663 Claes Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn oom en voogd
Jan Claesz Voorn zijn goederen gekomen van zijn bestemoeder van moeders
zijde.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Lijsbet, Hillebrant en Jan (bijgeschreven obiit)
Cornelisz, nagelaten kinderen van Aecht Hillebrants, geteeld bij Cornelis Claesz Schaep.
20-11-1663 Cornelis Claesz Schaep ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Bruijn en Harmen
Jansz Bost ter andere zijde zijn geaccordeerdeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
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De voogden Hermen Jansz Bost en Jan Jacobsz Bruijn laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder
Marij Heijns, o.a. drie lijfrentebrieven ten lijve van Griet, Lijsbet en Hillebrant
Cornelisz, de helft in een lijfrentebrief gemeen met Claes Hillebrantsz Pronck,
ten lijve van Trijn Dirckx, de helft van een obligatie van f 1000.- onder Claes
Pronck berustende.
Griet Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Claesz Blickslager en Lijsbet
Cornelis, geassisteerd met haar man Abraham Tijmonsz, ontvangen met consent
van hun gewezen voogden Jan Jacobsz Bruijn en Harmen Jansz Bost hun
goederen.
De voogden brengen voor rekening van Hillebrant Cornelisz f 45.2.- boven voor
vaders erfenis; Griet en Lijsbet Cornelis hebben hetzelfde bedrag ontvangen.
Jacob Clase Groodt, Hilbrandt en Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar zwager
en broeder, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden burgemeester
Harmen Jansz Bost en Jan Jacobsz Bruijn over Hilbrant Schaep de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz, nagelaten bij Geesje Koers en geteeld bij
Pieter Jansz Neelen.
20-11-1663 Pieter Jansz Neelen ter eenre en de voogden Garbrant Pietersz Wittert en Claes
Pietersz Kuijper ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
28-02-1668 De voogden Garbrant Pietersz Wittert en Claes Pietersz Kuijper laten de
goederen registreren het kind aanbestorven van zijn vaders erfenis. De
stiefmoeder Trijn Pieters zal overeenkomstig het testament van haar man het
kind onderhouden.
02-04-1686 Pieter Jansz Neelen(!), mondig geworden en geassisteerd met zijn voogden Jan
Jacobsz Kok en Tijs Stevensz, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Claes, nagelaten dochter van Geert Jans, geteeld bij
Claes Jansz Hoots tot Quadijck.
11-12-1663 Claes Jansz Hoots ter eenre en de voogd Jacob Teunisz voor hemzelf en voor
zijn medevoogd Jan Jansz Hoots ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.
12-01-1683 Geert Claes heeft ten overstaan van haar man Jacob Claesz Theete de goederen
ontvangen.

Staat van de goederen van Trijn Harmens, nagelaten dochter van Jannetje Niclaes, geteeld bij
Harmen Allertsz Vos gezeid Houttebeen.
18-12-1663 De voogden Jan Thijsz en Mr. Niclaes Oudtclaes laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar grootvader, grootmoeder en
moeder.
22-05-1674 Trijn Harmens ontvangt f 50.- met consent van haar vader en haar voogd Harmen
Jansz Bost.
22-03-1675 Trijn Harmens ontvangt f 50.- met consent van haar vader Harmen Allertsz en
haar voogd Harmen Jansz Bost.
26-02-1678 Harmen Allertsz Vos ontvangt met consent van de voogd burgemeester Bost
f 100.- voor het onderhoud van zijn dochter.
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Trijn Harmens, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd
burgemeester Harmen Jansz Bost haar goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet Jans, Maritje, Jannetje en Geert Hendricks, nagelaten
kinderen van respectievelijk Jan (patroniem en familienaam niet ingevuld) en Hendrick
Barentsz (bijgeschreven Noorman), geteeld bij Femmetje Jans.
18-12-1663 De voogden Mr. Niclaes Teengs en Pieter Pietersz Pietermaet laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun oudoom Pieter Jansz Rijckemans,
waarin Geert Hendricks competeert 2/5 part en de andere kinderen ieder 1/5 part.
13-05-1670 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar man Harmen Smit, ontvangt haar goederen.
13-05-1670 Marritjen Hendricx, geassisteerd met haar zwager Harmen Smit, ontvangt
f 141.10.-.
13-05-1670 Burgemeester Teengs als voogd van Geert Hendricx en Lijsbet Jans geassisteerd
als boven en de rato caverende voor Marijtien Hendrix, tesamen erfgenamen van
het kind van Jannetje Hendricx(!), hebben hun gedeelte van het kinds erfenis
ontvangen.
27-01-1671 Maritien Hendricx, geassisteerd met haar man Isaac Lenertsz, ontvangt met
consent van haar voogd burgemeester Teengs haar goederen.
04-03-1692 Lijsbet Jans, weduwe van wijlen Harmen Smit en Jan IJsaacksz Bruijn en Barent
IJsaacksz Bruijn, meerderjarige kinderen van Maritje Hendricx ontvangen als
erfgenamen ab intestato van de overleden Geert Hendricks haar goederen.
04-03-1692 De heren Pieteijs en Pietermaat als gewezen voogden over Geert Hendricks
consenteren; Lijsbet Jans en Jan IJsaacksz, die ook meerderjarig is, verklaren in
te staan en de rato te caveren voor de minderjarigheid van de voors: Barent
IJsaacksz.

Staat van de goederen van Gerrit en Jacob Martsz, nagelaten zonen van Marten Gerritsz
Korfmaker en Griet Jacobs.
05-02-1664 De voogden Reijer Claesz Withoet en Jacob Jansz Houtcoper laten de goederen
registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven.
17-08-1666 De voogden over de kinderen hebben geld op lijfrente gezet.
10-01-1673 Reijer Claesz Withoet en Cornelis Jansz Waterhaelder, voogden over Jacob
Martsz.
22-08-1679 Jacob Martsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Reijer Claesz
Withoet en Cornelis Jansz Waterhaelder zijn goederen.

Quitantie van Griet Heijns, nagelaten dochter van Heijn Claesz en Stijntje Lodewijcks.
26-02-1664 Griet Heijns, geassisteerd met haar man Claes Jacobsz van Hoorn, ontvangt de
goederen die haar door het overlijden van Trijn Pieters, nagelaten dochter van
Pieter Lodewijcksz en Lijsbet Jacobs Plancks zijn aanbestorven, met consent van
haar voogd Claes Jansz Del.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes en Jan Claesz Benten, nagelaten kinderen van Neel
Remmits geteeld bij Claes Jansz Benten tot Middelie.
04-03-1664 Claes Jansz Benten ter eenre en Remmit Hillebrantsz, Volcker Claesz en Jan
Meijndertsz Benten als wettelijke voogden ter andere zijde zijn het bewijs van
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moeders erfenis overeen gekomen, waaronder de helft in een huis waarin Claes
Pietersz Benten gestorven is. Ook worden de goederen geregistreerd gekomen
van Griet Claes Benten, waaronder een part in het schip de Baen, daar schipper
op is Jacob Baen, een part in het schip de Hoijberg, daar schipper op is Pieter
Boom van Axwijck, f 1.13.8 in een lijfrente van f 22.-.- jaarlijks ten lijve van
Griet Jans, huisvrouw van Reijer Jansz, twee graven in de kerk van Middelie,
mits Claes Claesz Huijberts in het ene graf, waarin zijn huisvrouw Griet Claes is
begraven, zal mogen liggen.
De voogden Remmit Hillebrantsz en Jan Meijndertsz Benten laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oudoom van
moeders zijde Volckert Claesz Cod.
Claes Jacobsz Coetswaegen en Jan Cornelisz Apes als voogden van de kinderen
van Claes Jansz Benten laten goederen registreren de kinderen aanbestorven door
het overlijden van hun bestevader Remmit Hillebrantsz.
Claes Clase van Benten. nagelaten zoon van Claes Jansz van Benten en Neel
Remmits, hebbende gewoond tot Middelie, ontvangt met consent van zijn
voogden Claes Jacobsz Hartog en Poulus Wappers zijn goederen.
Jan Claesz van Benten, gezeid Pieter Claesz van Benten, getrouwd, ontvangt met
consent van zijn voogden Claas Jacobsz Hartog en Paulus Wappers, raad en oud
burgemeester, zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Beert Jans, nagelaten dochter van Trijn Jans, geteeld bij
Jan Roelofsz.
25-03-1664 Jan Roelofsz ter eenre en Jacob Jansz Breed en Sijmon Roelofsz als voogden ter
andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
05-01-1666 Jan Rolfsz ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn overleden
dochter.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Pieters, nagelaten dochter van Cornelis de Graaf,
geteeld bij Pieter Jansz Beets.
25-03-1664 Pieter Jansz Beets ter eenre en Pieter Josephsz en Cornelis Claesz Stijns als
wettelijke voogden ter andere zijde zijn als bewijs van moeders erfenis
overeengekomen de helft in een aantal stukken land, waarvan de wederhelft
toekomt aan de kinderen van de voorn: Beets geprocreëerd bij Im Jans.
01-04-1670 De vader Pieter Jansz Beets heeft dit bewijs niet kunnen presteren omdat niet
alles zijn eigendom was. Het bewijs wordt geannuleerd in presentie van de heren
Jacob Brasker en Jan Pietersz Rarop. Voor deze heren weesmeesteren
compareerden Dirck Outgertsz Oossaan en Jan Pietersz Josephsz, voogden over
Lijsbet Pietersz Beets, die de goederen het kind aanbestorven door het overlijden
van haar vader en moeder en haar zuster laten registreren.
29-09-1682 Lijsbet Pietersz Beets, mondig geworden, ontvangt met consent van haar
voogden Jan Pietersz Joseph en Dirck Outschersz Oossanen, oud burgemeester
en raad dezer stede, haar goederen.
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Accoord tussen de voogden van Baefje Stoffels, nagelaten dochtertje van Stoffel Thijsz en
Grietje Pieters ter eenre en Jan Carstensz Schoenlapper tot Monickedam ter andere zijde.
29-04-1664 Hendrick Hendricksz Backer en Thomas Andriesz Hoeck als wettelijke voogden
van Baefje Stoffels ter eenre en Jan Carstensz ter andere zijde zijn
overeengekomen dat Jan Carstensz de voors: Baefje Stoffels tot haar achttien
jaren zal onderhouden, waartegen hij de volle eigendom over haar goederen
krijgt behalve een bedrag van f 75.-.
21-04-1682 Baafje Stoffels, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden Hendrick
Hendricksz Backer en Jan Carstensz haar goederen.

Staat van de goederen van Cornelis en Trijn Jans Boermans, nagelaten kinderen van Capiteijn
Jan Jansz Boermans en Eecht Cornelis.
22-07-1664 De wettelijke voogden Jacob Jansz Pancras en Vincent Brouwer laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders.
28-12-1666 Cornelis Jansz Boermans, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Willem Claesz Sloot en Vincent Brouwer zijn goederen.
27-08-1669 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Lambertsz, ontvangt met consent
van haar voogden Willem Claesz Sloot en Vincent Brouwer haar goederen.

Staat van de goederen van Claes, Geertruijt, Jacob, Johannes en Anna Nordens, nagelaten
kinderen van Neel Jacobs Wappers, geteeld bij Dr. Johannes Nordens, geërfd van hun moeije
Griet Jacobs Wappers.
22-07-1664 Jacob Jacobsz Wappers, oud schepen en Vincent brouwer, burgemeester, als
door Griet Jacobs gestelde testamentaire voogden van de kinderen laten de
goederen registreren.

Staat van de goederen van Lijsbet en Cornelis Lambertsz, nagelaten kinderen van Lambert
Reijnersz Wijnant en Jannetje Harks van der Meer.
19-08-1664 De voogden Cornelis Claesz Backer en Claes Jacobsz Pieteijs laten de goederen
registreren gekomen van de erfenissen van oom Claes Cornelisz Schet en van
peet Lijsbet Reijners, o.a. f 400.- in een losrentebrief van f 600.- gemeen met
Backer voornt:.
07-11-1669 Cornelis Lambertsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen in presentie van Jacob
Jansz en Geert Reijnders, weduwe van Cornelis Claesz Backer.

Bestemoeders goed van Lijsbet, Pieter en Dirckje Dircks, nagelaten kinderen van Dirck
Pietersz Butter en Aef Hillebrants tot Warder.
23-09-1664 De voogden Cornelis Claesz Roos, Jan Gertsz en Simon Jacobsz Wester laten de
goederen registreren de drie kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
bestemoeder Welmoet Claes tot Warder.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje, Cornelis en Lijsbet Marts, nagelaten kinderen van
Aecht Valcks, daar vader af is Marten Tijsz.
11-11-1664 Marten Tijsz heeft in het bijwezen van Heijn Valcksz zijn kinderen hun moeders
erfenis bewezen.
12-02-1675 Annetje, Cornelis en Lijsbet Martens, mondig en getrouwd, ontvangen met
consent van hun voogd Frans Jansz Keijser hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje, Niesje en Trijntje Pauwels, nagelaten kinderen van
Neel Heijns, daar vader af is Pauwels Snoij.
11-11-1664 Pouwels Snoij heeft met bewilliging van de voogden Heijn Claesz en Cornelis
Snoij zijn kinderen als uitkoop hun moeders erfenis bewezen.
03-12-1669 Jacob Brasker voor twee derde en Jan Coenraetsz voor een derde, weesvader en
armenvoogd respective, ontvangen de goederen omdat de kinderen door het
overlijden van de vader in het weeshuis en armenhuis zijn opgenomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet Meijnerts, nagelaten dochter van Meijnert Claesz daar
moeder af is Meijs Pieters tot Middelie.
09-12-1664 Meijs Pieters heeft met consent van de voogden Jan Meijnertsz Benten en
Bouwen Martsz Barck de kinderen als uitkoop hun vaders erfenis bewezen.
15-03-1667 Griet Meinerts, niet alleen getrouwd, maar zelfs weduwe geworden, ontvangt
met consent van Bouwen Martsz Barck haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Jacobs, nagelaten dochter van Trijn Jacobs daar
vader af is Jacob Pillegromsz tot Quadijck.
16-12-1664 Jacob Pilgromsz heeft met bewilliging van de voogden Jacob Jacobsz en Jan
Jansz het kind als uitkoop haar moeders erfenis bewezen, waaronder een half
huis gemeen met het kinds peet Lijsbet Jacobs.
14-12-1677 Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Adriaan Claasz, ontvangt met consent
van haar voogden Hidde Intesz en Jacob Willemsz Noom haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Sijmonsz Brouwer, nagelaten zoon van Sijmon Jansz
Brouwer en daar moeder af is Marij Cornelis Wit.
06-01-1665 Marij Cornelis Wit heeft met bewilliging van de voogden Pieter Cornelisz Wit en
Frans Jansz Keijser het kind haar vaders erfenis als uitkoop bewezen.
10-12-1686 Jan Sijmonsz Brouwer, mondig, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders goederen van Marten Claesz, nagelaten zoon van Claes Martsz van
Warder geteeld bij Im Jans.
27-01-1665 Im Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jan Claesz Kool, ter eenre en
de voogden Pieter Martsz en Claes Jansz Laen tot Warder ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. Ook worden de goederen
geregistreerd het kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestevader van
vaders zijde.
26-01-1666 Jan Claesz Kool en de voogd Claes Jansz Laen zijn geaccordeerd over de deling
van de goederen die de voors: Marten Claesz Laen door het overlijden van zijn
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moeder en halve broeder Claes Jansz Kool zijn aanbestorven. Ook worden
geregistreerd de goederen die hem door het overlijden van zijn vaders oom
Sijmon Jansz Jongetrijn mede zijn aanbestorven.
Marten Claesz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Martsz zijn
goederen.

Quitantie van Claes Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis Claesz en Brecht Pieters van
Quadijck.
17-02-1665 Claes Cornelisz, mondig geworden, ontvangt de goederen die onder zijn voogden
Sijmon Jansz en Jan Claesz berusten.

Bewijs van 's moeders, broeders en zusters erfenis van Jan Jansz Swaen, nagelaten zoon van
Aef Jans, geteeld bij Jan Dircksz Swaen.
17-02-1665 Jan Dircksz Swaen ter eenre en de voogden Cornelis Dircksz Swaen en Cornelis
Jansz Hoorn ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van zijn moeders,
broeders en zusters erfenis.
28-02-1673 Jan Dircksz Swaen als vader en Jacob Jacobsz Vlamingh als zwager van de
overleden Jan Jansz Swaen ontvangen met consent van de gewezen voogd
Cornelis Dircksz Swaen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Grietje, IJsbrant en Trijn Pieters, nagelaten kinderen
van Pieter IJsbrantsz Veerman, geteeld bij Trijn Jans.
10-03-1665 Trijn Jans ter eenre en Sijmon IJsbrantsz en Jan Olphertsz als voogden ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
02-09-1670 Trijn Pieters gezeid Trijn Frans, geassisteerd met haar man Cornelis Jelisz en
Grietien Pieters, geassisteerd met haar man Frans Jochemsz Cramer, ontvangen
hun goederen.
02-09-1670 Frans Jochemsz Cramer als voogd van IJsbrant Pieters en Trijn Pieters laat de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moeder.
10-11-1671 Isbrant Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Frans
Jochemsz Kramer en Sijmon Isbrantsz zijn goederen.
21-06-1672 Trijn Pieters, geassisteerd met haar man Joris Martsz, ontvangt met consent van
haar voogden Frans Jochemsz Kramer en Sijmon IJsbrantsz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Lijsbet Cornelis, nagelaten kinderen van Cornelis
Jacobsz Sus tot Quadijck, geteeld bij Maritje Jans.
10-03-1665 Maritje Jans heeft met accoord van de voogden Claes Jacobsz Sus en Claes Jansz
Timmerman haar twee kinderen haar vaders erfenis als uitkoop bewezen,
waaronder een lijfrentebrief van f 110.- ten lijve van Jacob Cornelisz voornt: in
dato 01-08-1654.
09-04-1680 Jacob Cornelisz, 25 jaar geworden, en Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar
man Gerrit Cornelisz, ontvangen hun goederen.

ORA 3987 1659-1670

200

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Pieter Pauwelsz, nagelaten kinderen van Paulus Jansz
Crijnen, geteeld bij Geert Pieters.
28-04-1665 Geert Pieters is met de voogden Jacob Ariaensz Jonge Jans en Paulus Pietersz de
uitkoop van vaders, grootvaders en grootmoeders erfenis overeen gekomen.
02-01-1666 Geert Pieters voornt: verklaart in presentie van de voogden Jacob Ariaensz Jonge
Jans en Paulus Pietersz Rooletter dat de kinderen is aanbestorven de helft van
hun moeders nagelaten goederen, of 1/4 part in de goederen die hun vader als
bezeten hebbend de gehele boedel heeft nagelaten.
13-03-1668 Paulus Pietersz Rooletter en Jacob Jongejans als voogden van Jan Pauwelsz en
Geert Pieters als moeder zijn na bemiddeling het accoord van 02-01-1666 nader
overeengekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Rengert en Neeltje Willems, nagelaten kinderen van Willem
Gertsz Pastoor, geteeld bij Lijsbet Willems Schoons.
12-05-1665 Lijsbeth Willems Schoons heeft met consent van de voogd Dirck Joosten Persijn
de kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.
21-07-1665 De voogd Dirck Joosten Persijn heeft de goederen ter weeskamer gebracht
geërfd van Geert Willems, dochter van Willem Pietersz Smuijl.
29-12-1682 De hier vermelde goederen, en die geregistreerd op 28-12-1660 en 28-01-1671
zijn afgehaald, zoals op de registratie van 28-01-1671 breder geëxtendeerd.

Staat van de goederen van de kinderen geteeld of nog te telen bij Trijn Claes, huisvrouw van
Heert Volckertsz, geërfd bij testamentaire dispositie van hun grootvader Claes Sijvertsz en
grootmoeder Brecht Jacobs, beiden in hun leven gewoond hebbende in de Purmer, ter
weeskamer gebracht door Sijvert Claesz en Floris Volckertsz, voogden van de kinderen.
19-05-1665 Geregistreerd f 425.- aan geld.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietie Claes, nagelaten kind van Anna Willems, geteeld bij
Claes Jansz Clees.
02-06-1665 Claes Jansz Clees heeft met consent van de voogden Jan Michielsz en Jan Claesz
Clees zijn kinderen hun moeders erfenis als uitkoop bewezen.

Bewijs van 's grootvaders erfenis van Grietie Claes, nagelaten kind van Anna Willems,
dochter van Willem Gertsz Pastoor geteeld bij Lijsbet Willems Schoons.
02-06-1665 Lijsbet Willems Schoons heeft met consent van de voogden Jan Michielsz en Jan
Claesz Clees haar kinds kind haar grootvaders erfenis als uitkoop bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Gerbrants, kind van Anne Cornelis geteeld bij
Gerbrant Claesz den Haen.
16-06-1665 Gerbrant Claesz den Haen heeft met consent van de voogden Jan Claesz
Bruijnvis en Jan Claesz Appel zijn kind haar moeders erfenis als uitkoop
bewezen.
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Staat van de goederen van Cornelis (doorgehaald en bijgeschreven obiit), Jan en Paulus
Jacobsz, nagelaten door Guijrt Jans, daar vader af is Jacob Claesz Schoen, door hen geërfd
van Jan Jansz Clees, hun grootvader van moeders zijde.
nota:
Vaders en moeders erf staat 11-09-1671.
21-07-1665 De voogden Jan Claesz Clees en Reijer Claesz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun grootvader Jan Jansz Clees.
23-08-1666 Jacob Claesz Schoen ter eenre en Reijer Claesz Withoet en Jan Jansz Clees als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
12-08-1670 Jan Claes Clees en Reijer Claesz Withoet als voogden over de twee kinderen
laten f 150.- registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moeije Lutje Jans.
11-01-1674 Pieter Claesz Verwer en Jan Jacob Schoen ontvangen goederen vanwege het
overlijden van Pouwel Jacobsz.
08-03-1678 Jan Jacobsz, mondig, ontvangt met consent van de voogden Reijer Claesz
Withoet en Pieter Roelofsz Koning zijn goederen.

Staat van de goederen van Trijn Jan Schuijts, nagelaten dochter van Jan Jacobsz Schuijt en
Trijntje Quirijnen.
21-07-1665 De voogden Jacob Jansz Pancras en Pieter Quirijnsz Breemburgh hebben de
goederen ter weeskamer gebracht door de ouders nagelaten.
05-03-1669 De voogden Pieter Quirijnsz Breemburgh en Pieter Trom laten de erfenis van
haar bestevader Jacob Jansz Pancras registreren.
15-01-1675 Trijn Jans Schuijts, geassisteerd met haar man Jacob Sijmonsz Hoorn, ontvangt
in presentie van Paulus Wappers in plaats van de overleden voogden haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Claes Dircksz, nagelaten door Dirck Claesz daar
moeder af is Griet Jans.
21-07-1665 Griet Jans is met de voogden Pieter en Claes Pietersz Pul de uitkoop van vaders
erfenis overeen gekomen.
21-11-1673 Jan Dircksz, mondig, ontvangt zijn portie en die van zijn overleden broeder met
consent van zijn voogden Jan Pietersz Dickepieter en Claes Pietersz Pul.

Staat van de goederen van Trijn Claes, nagelaten dochter van Claes Gerbrantsz en Trijn
Pieters.
21-07-1665 De voogd Dirck Joosten Persijn heeft ter weeskamer gebracht de goederen
geërfd van haar oude peet Trijn Jacobs.
13-03-1668 Trijn Claes, geassisteerd met haar man Pieter Barentsz, ontvangt met consent van
haar man en van Cornelis Claesz Backer de goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Boeses, nagelaten zoontje van Jan Claesz Boeses en
Lijsbet Frederiks.
22-09-1665 De voogden Jan Theunisz Houttuijn, burgemeester en Claes Pietersz Bosschieter,
oud schepen, hebben ter weeskamer gebracht de goederen geërfd van zijn ouders
en broeders.
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Pieter Boeses, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Johan
Houttuijn, oud burgemeester en Claes Pietersz Bosschieter, oud president van
schepenen, en in het bijwezen van zijn schoonvader Jan Bentijn Brouwer zijn
goederen.

Geert Abrahams Hoots, weduwe van zaliger Pieter Paulusz Trom, en
burgemeester Claes Theunisz Houttuijn en Jan Pietersz Pols, voogden van Geert
Abrahams voornt: verklaren dat zij Geert Abrahams genegen is haar kinderen
hun vaders erfenis te bewijzen, maar dat door hem egene (geen?) goederen zijn
nagelaten en dat er op grond van de huwelijkse voorwaarden geen gemeenschap
van goederen is, en zij dus niet gehouden is de kinderen iets te bewijzen. Toch
zal zij de kinderen onderhouden in kost, drank, kleding en lering als een vrome
moeder schuldig is en behoort te doen tot hun mondige jaren of huwelijkse staat.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Gerbrants, nagelaten dochtertje van Garbrant
Claesz Withoedt, geteeld bij Neeltje Gerrits.
24-11-1665 Neeltje Gerrits ter eenre en Reijer Claesz Withoedt en Jacob Claesz Baen als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis.
21-12-1666 Neeltje Gerrits en Reijer Claesz Withoet en Pieter P: Josephs, voogden van
Trijntje Garbrants, zijnde moeder en zuster van de overleden Maritie Garbrants
ontvangen in presentie van de gewezen voogd Jacob Claesz Baen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz, nagelaten zoontje van Claes Jansz Hoorn, geteeld
bij Wem Dircks.
01-12-1665 Wem Dircks ter eenre en Pieter Dircksz Groot en Lambert Dircksz Roos als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz, nagelaten zoon van Jan Jansz Tanningh en Geert
Teunis op Oorgaet.
01-12-1665 De voogden Pieter Jansz Tanningh en Pieter Martsz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders, waaronder een derde
part in f 240.- die zijn zuster Trijn Jans en f 54.10.- die zijn broeder Teunis Jansz
van de gemene boedel hebben ontvangen.
24-04-1674 Pieter Jansz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd
Pieter Jansz Tanningh en zijn broeder Theunis Jansz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Nanningh Fredricksz Hoeckboot, nagelaten zoontje van
Welmoet Nanninghs, geteeld bij Frederick Jansz Hoeckboot.
22-12-1665 Frederick Jansz Hoeckboot heeft met consent van de voogden Jan Volckertsz
Onrust en Sijmon Claesz Schaep het kind zijn moeders erfenis als uitkoop
bewezen.
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Staat van de goederen toebehorende Trijntje Thijs, nagelaten dochter van Thijs Wijertsz
Niedorp en Lijsbeth Mathijs van Kercksbergen.
29-12-1665 De voogden Cornelis Volckertsz en Harmen Mom laten het kinds vaders en
moeders erf registreren.
29-12-1665 De voogden Cornelis Volckertsz en Harmen Mom laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar neef Wijert Jansz Wognum.
14-09-1666 Dirck Cornelisz Dirckjan, weesvader, Mr. Niclaes Oudtclaes, armenvoogd,
Hendrick Pietersz Tasman als proevevoogd en Dirck Outgertsz als diacon dezer
stede, gecommitteerden van de voors: respectieve collegiën als universele
erfgenamen van Trijntje Thijs bij haar testament voor notaris Claes Brasker 0303-1666, hebben de goederen van Cornelis Volckertsz en Harmen Heijnsz Mom,
gewezen voogden en executeurs van het testament, ontvangen.

Staat van de goederen van Leentje en Neeltje Cornelis Doos, nagelaen kinderen van Cornelis
Pietersz Doos en IJtje Roels.
20-07-1666 De voogden mr. Albert Claasz Hasselt en Reijer Claesz Buijsman laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders.
25-01-1678 Leentje Cornelis Doos, geassisteerd met haar man Claas Claasz Laan ontvangt
met consent van de voogden mr. Albert Claasz Hasselt en Jan Claasz Boer haar
goederen en die van haar overleden zuster Neeltje.

Staat van de goederen van Balthasar Jansz, nagelaten zoon van Jan Jacobsz Schoenmaker en
Guijrtje Harmens.
27-07-1666 De voogden Claes Thijsz Cadden en Jan Pietersz Pols laten de goederen
registreren het kind aanbestorven van zijn bestevader Harmen Wesselsz en zijn
vader.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Jansz, nagelaten zoon van Neel Pieters geteeld bij
Jan Dircksz Boorder.
21-09-1666 Jan Dircksz Boorder ter eenre en de voogd Jan Pietersz Vos ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
02-02-1672 De voogden Jan Pietersz Vos en Theunis Jansz Waterhaalder brengen f 91.13.boven het kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestemoeder Geert
Jans.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Lamberts, nagelaten dochter van Trijn Jans, geteeld
bij Lambert Claesz Ruijch metselaar.
28-09-1666 Lambert Claesz Ruijch ter eenre en Pieter Louijs de Zeeuw en Albert Mollenaer
als voogden ter andere zijde zijn de (niet vermelde) uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
21-10-1681 Deze overleden en de goederen gelicht door Lambert Claesz Ruijgh.
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Staat van de goederen van Pieter, Cornelis en Claes Hendericksz Munckendam, nagelaten
kinderen van Henderick Claesz Munckendam en Guijrtien Pieters.
16-11-1666 De wettelijke voogden mr. Albert Claesz Hasselt en Vincent Brouwer laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders en hun zuster Annetie Hendericks.
06-08-1675 Pieter Monnickedam, notaris hier ter stede, getrouwd, ontvangt met consent van
zijn voogden Albert Claesz Hasselt en burgemeester Vincent Brouwer zijn portie
in de goederen.
26-01-1680 Cornelis Munckendam, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Albert
Claesz Hasselt en burgemeester Vincent Brouwer zijn goederen.
26-01-1680 De goederen van Claes Hendricksz Munckendam zijn gebracht in het volgende
boek.

Staat van de goederen van Ael Jans, nagelaten dochter van Jan Heijnsz Heijnoom en Saertien
Jacobs.
23-11-1666 De wettelijke voogden Pieter Thijsz Oosterlingh en (niet ingevuld) laten de
goederen registreren het kind aanbestorven van haar ouders, grootvader en
grootmoeder, o.a. de helft van f 500.- in de geoctrojeerde Westindische
Compagnie ontstaan uit verdiende gage van haar vader Jan Heijnsen Heijnoom.
Een gedeelte van de goederen is subject fidei commis volgen testamentaire
dispositie van haar grootmoeder Geertruijd Jans.
02-08-1667 Ael Jans, geassisteerd met haar man Jan Willemsz Eubels ontvangt met consent
van haar man en haar voogden Pieter Thijsz Oosterlingh en Reert Jacobsz Boes
de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Elberich Heijns, nagelaten dochter van doctr: Henricus
Martini geteeld bij Geert Cornelis Poorts, anders genoemd Geert Sijmons.
23-11-1666 Geert Cornelis Poorts ter eenre en de voogden Dirck Martensz Bouwes en Jan
Cornelisz Poort ter andere zijde laten de goederen registreren die het kind als
vaders erfenis zijn aangedeeld.
28-04-1671 Nicolaes Nordens als man en voogd van Geert Sijmons ontvangt de goederen
van de overleden Elberich Heijns met consent van de gewezen voogd Dirck
Martin Bouwens.

Bewijs van 's moeders erfenis van (doorgehaald Aaf) Trijn, Griet, Claes en Jacob Martsz,
kinderen van Marten Claesz Barck tot Axwijck, geteeld bij Grietemoer Jacobs.
14-12-1666 Marten Claesz Barck ter eenre en de voogden Bouwen Martsz Barck en Claes
Claesz Boom ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
nota
Vaders erfenis staat geregistreerd 02-10-1668.

(geen titel)
21-12-1666

Reijer Claesz Withoet en Pieter Pietersz Josephs, voogden van Trijntje
Garbrants, nagelaten dochter van Garbrant Claesz Withoet en Geert Jans,
laten de goederen registreren het kind aanbestorven van haar zuster Maritie
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Garbrants; verdere goederen staan geregistreerd 12-09-1663. De voogden
moeten f 525.- uitkeren aan het kinds stiefmoeder Neeltie Geerts.
Trijntje Garbrants, geassisteerd met haar man Gerrit Arisz ontvangt haar hier en
op 12-09-1663 geregistreerde goederen met consent van haar voogd Pieter
Reijersz Withoet.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aecht Jans, dochter van Nelletien Cornelis, geteeld bij Jan
Florisz Cat.
28-12-1666 Nelletien Cornelis ter eenre en de voogden Willem Salomonsz en Claes Jacobsz
Rieder ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Isaacsz, zoon van Isaac Harmensz geteeld bij Neel Jans.
04-01-1667 Neel Jans ter eenre en de voogden Evert Heijnsz en Jan Willemsz Nelen ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
10-03-1676 Jan IJsaacksz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn moeder en Anna Thomas
in plaats van de overleden voogden zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Garbrantsz, nagelaten zoon van Garbrant Dircksz,
geteeld bij Eefje Claes Oosterbaens.
11-01-1667 Eefje Claes Oosterbaens ter eenre en de voogden Jan Jansz Oosterbaen en Claes
Jacobsz Swart ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
21-05-1680 Dirck Gerbrantsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden
Claes Baen, regerend burgemeester en Claes Jacobsz Swart zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Trijn Cornelis, nagelaten kinderen van Trijn
Jacobs, geteeld bij Cornelis Claesz Vrouws, beiden van Quadijck.
18-01-1667 Cornelis Claesz Vrouws ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Kaal en Claes
Jansz Vrouws ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen. Ook worden de goederen geregistreerd de kinderen aanbestorven van
hun zaliger oom Willem Jacobsz Kaal.
23-01-1691 Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Claasz Tromp, haar zuster
Trijn overleden, ontvangt met consent van de gewezen voogd Jan Jacobsz Kaal
van Quadijck de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Eefje en Pieter Pietersz, nagelaten kinderen van
Aeltje Jacob Bruijnses daar vader af is Pieter Sijmonsz.
18-01-1667 Pieter Sijmonsz ter eenre en de voogden Jan Jacob Bruijnses en Pieter Jansz ter
andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
04-02-1676 Pieter Claesz Koijman ontvangt met consent van de vader Pieter Sijmonsz en de
gewezen voogd Jan Jacobsz Bruijnses de goederen van zijn overleden huisvrouw
Trijntje Pieters.
03-03-1682 Pieter Pietersz en Eefje Pieters, mondig, ontvangen met consent van hun vader
Pieter Sijmons en hun oom en voogd Jan Jacobsz Bruijnses hun goederen.
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Staat van de goederen van Grietje Jans Backers, nagelaten dochter van Jan Jansz Backer en
Neeltien.
22-02-1667 De voogden Cornelis Volckersz Metselaer en Jan Jansz Vijselaer de Jonge laten
de goederen registreren het kind aanbestorven van haar ouders en van haar
bestemoer van vaders zijde, waaronder een handtekening van f 50.- tot laste van
Neeltie Gerts wonende in Zeeland in dato 08-06-1661.
10-12-1669 Grietje Jans Backers, geassisteerd met haar man Louris IJsbrantsz ontvangt met
consent van haar voogden Cornelis Volckertsz Metselaer en Jan Jansz Wit haar
goederen.

Staat van de goederen van Sijmon Pietersz Hoots, nagelaten zoon van Pieter Cornelisz Hoots
en Griet Dircks.
Staan tegenwoordig geregistreerd op 11-12-1686.
23-02-1667 De voogden burgemeester Sijmon Fransz Pont, Pieter Sijmonsz Hoots en
Cornelis Abrahamsz Borst laten de (omvangrijke) goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. De voogden moeten nog
ontvangen wegens enige verkochte landen van de erfenis van Vrouw Pieters van
der Laen, Sijmon Pietersz Hoots oude moeije.

Staat van de goederen van Gerrit en Welmoet Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz
en Griet Jacobs Gruts.
01-03-1667 De voogden Jacob Jansz Breed en Cornelis Reijersz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders.
20-02-1668 Pieter Cornelisz Groot en Albert Jansz Rarop, armenvoogden dezer stede,
ontvangen in presentie van de voogd Pieter Eijersoecker de goederen van Gerrit
Jacobsz, die in het armenweeshuis was gekomen.
05-02-1669 Pieter Eijersoecker als voogd van Welmoet Jacobs ontvangt f 150.- voor haar
onderhoud.
17-06-1686 (of 1687) Jan Lourisse als in huwelijk hebbende Welmoet Jacobs ontvangt met
consent van haar gewezen voogd Gerrit Reijersz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Roel Reijnersz, nagelaten kinderen van Trijntje
Roels, daar vader van is Reijner Hendericksz.
01-03-1667 Reijner Hendericksz ter eenre en de grootmoeder Grietje Jans ter andere zijde
zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
19-09-1681 Lijsbet Reijners ontvangt met consent van de grootmoeder enige goederen.
20-11-1687 Lijsbet Reijnders, mondig geworden, haar broeder overleden, ontvangt met
consent van haar grootmoeder Grietje Jans de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten zoon van Jan Cornelisz Hoijberg,
daar moeder af is Griet Meijnerts.
15-03-1667 Griet Meijnerts ter eenre en de voogden Claes Jacobsz Grootschoen en Marten
Claesz Barck ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
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Frans Jansz Keijser en Jacob Jacobsz Ruijter, voogden van de kinderen van Jan
Jansz Vrouws en Trijn Jacobs, mitsgaders Jacob Jacobsz Ruijter voor hemzelf,
Claes Jansz Doets, Dirk Jansz Reus en Cornelis Hendericksz hebben ter
weeskamer gebracht de fidei-commissaire goederen nagelaten door Dirck en
Welmoet Jans van Middelie.
Jacob Jacobsz Ruijter, Claes Jansz Doets, Cornelis Hendericksz Teeuwes en Jan
Lambertsz Thuijn, de rato caverende voor Geert Outgers, Dirck Jansz Reus en
Pieter Lambertsz Thuijn, allen als erfgenamen van Dirck Jansz Decker en
Welmoet Jans, oude vrijer en vrijster, in hun leven gewoond hebbende tot
Middelie, hebben de goederen gedeeld met de voogden van de kinderen van
Trijn Jacobs en Trijn Jacobs zelf, en zullen de goederen zelf administreren
volgens accoord voor notaris Vincent Brouwer 19-01-1669, en ontvangen hun
goederen.
Griet Jans, geassisteerd met haar man Harmen Colthof als erfgenaam van Dirck
Jansz Decker en Welmoet Jans, oude vrijer en vrijster in hun leven gewoond
hebbende tot Middelie, ontvangt met consent van de voogden Frans Keijser en
Lambert Jacobsz haar portie in de goederen.
Trijn Jacobs, weduwe van Jan Jansz Vrouws, met haar kinderen Hendrickje Jans,
geassisteerd met haar man Meijnardt Jansz, Jan Jansz Vrouws en Trijn Jans,
geassisteerd met haar man Jan Andriesz, allen als erfgenamen van Dirck Jansz
Decker en Welmoet Jans, oude vrijer en vrijster, ontvangen ieder hun portie,
alsmede de portie van de overleden twee jongste kinderen, met consent van de
gewezen voogden Frans Keijser en Lammert Jacobsz.

Staat van de goederen van Jan en Grietje Jans, kinderen van Jan Pietersz Dapper, geteeld bij
Aecht Jans.
22-03-1667 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Pietersz Josephs laten een
weesmeesterkennis van f 700.- registreren de kinderen aanbestorven bij
testamentaire dispositie van hun halve broeder Pieter Jansz Dapper en gelicht uit
het register van Pieter Jansz voornt: in dato 11-06-1652. Zij zijn met Jan Dapper
voornt: overeengekomen dat deze als moeders erfenis bewijst de vruchten van
deze f 700.-.
19-09-1684 Griet Jans, getrouwd, haar broeder Jan overleden, ontvangt ter presentie van haar
man Pieter Jansz Loene, haar peet Neel Pieters Dappers, haar neef Jacob Arisz
Vulder en haar voogden Pieter Reijersz Withoet en Jacob Claasz Vogel, die
consenteerden, de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Justus Rademaker, zoon van Dirck Rademaker, geteeld bij
Margrita Meus.
25-03-1667 Dirck Rademaker ter eenre en de voogden mr. Jacob van Dalen en mr. Steven
Florisz ter andere zijde zijn als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen
een portie land liggende bij het dorp Lamuijen in de Veenen, zoals hij het met
zijn zaliger huisvrouw in boelgave heeft ontvangen, en nog dat gedeelte van de
boelgave die hem nog zou competeren voor zoveel zijn vrouws zaliger oudste
zuster meer heeft genoten dan hij of anders voor zoveel de boedel van 's kinds
grootmoeder zou kunnen uitrijken.

ORA 3987 1659-1670

208

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Pietersz Josephs, nagelaten zoon van Lijsbeth Jans,
daar vader van is Pieter Pietersz Josephs.
Vaders erfenis is geregistreerd 25-03-1670.
05-04-1667 Pieter Pietersz Joseph ter eenre en de voogden Jan Pietersz Josephs en Reijer
Claesz Withoet ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen
gekomen.
16-11-1674 Pieter Pietersz Joseph, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden
Jan Pietersz Joseph en Reijer Claesz Withoet de hier en op 25-03-1670
geregistreerde goederen.

Obligatie van Lijsbet Andries, dochter van Andries Rotaris en Maria Koecks.
26-04-1667 Claes Jansz Coster verklaarde dat Lijsbet Andries, nagelaten dochter van
Anderies Rotaris en Maria Koecks aanbestorven was door testamentaire
dispositie van Michiel Arentsz een obligatie van f 800.-.
08-05-1669 Andreas Rademaecker, doctor medicinae, met procuratie gepasseerd tot
Middelburgh voor notaris Locgus 25-04-1669 door Elisabeth Rademaecker, of
hierboven genoemd Lijsbet Andries, mondig geworden, ontvangt met consent
van de testamentaire voogden Albert Claesz Hasselt en Claes Jansz Coster de
obligatie.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirckje, Trijntje en Aefje Thomas, nagelaten kinderen van
Geert Floris geteeld bij Thomas Willemsz Taender.
26-01-1666 Thomas Willemsz Taender ter eenre en de voogden Dirck Cornelisz Dirckjan en
Marten Nannicksz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
28-06-1667 De weesvaders Claes Jacobsz Koetswagen en Jan Pietersz Pols ontvangen de
porties van Trijntje en Aefje Thomas, die na het overlijden van de vader in het
weeshuis zijn gebracht.
20-09-1667 Marten Nanningsz en Dirck Cornelisz DirckJan als voogden van Dirckje
Thomas, nagelaten dochter van Thomas Taenman, hebben vaders erfenis
bovengebracht.

Staat van de goederen van Cornelis Heijnsz, nagelaten zoon van Heijn Cornelisz Mollenaer
en Aeltje Arijaens.
26-01-1666 De wettelijke voogd Jacob Florisz Schoutten laat de goederen registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders (...) Anna Jans.
16-02-1666 Jacob Florisz Schouten heeft goederen bovengebracht die onder het kinds
bestevader Arijaen Reijertsz berustten.
04-01-1667 Jacob Florisz Schoutten heeft rekening gedaan zo van grootvaders en
grootmoeders erfenis alsook van Anna Jans.
20-12-1667 Cornelis Heijnsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jacob Florisz
Schouten zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Heijns, nagelaten dochter van Niesje Harmens
geteeld bij Heijn Claesz Lodder tot Volendam.
09-02-1666 Heijn Claesz Lodder ter eenre en de voogden Brant Harmensz en Jan Doets ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders, bestemoeders en
zusters erfenis.
30-09-1687 Claes Jansz Visscher, wonende op Oorgaedt, als in huwelijk hebbende Aeltie
Heijns, ontvangt met consent van zijn vrouws voogden Jan Heijnsz Pronck en
Cornelis Thaemsz Poijer de goederen.

Staat van de goederen van Cornelis, Stijntje en Hendrick Woutersz, nagelaten onmondige
kinderen van Wouter Hendricksz en Geert Jans.
10-02-1666 De voogden Jan Woutersz en Thijmen Claesz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
20-01-1671 Jan Cornelisz, getrouwd geweest met Stijntje Wouters, ontvangt met consent van
de voogd Jan Woutersz de portie van zijn overleden vrouw.
10-05-1672 Jan Woutersz als broeder en voogd van Cornelis Woutersz brengt f 100.- boven.
23-09-1692 Jan Woutersz, enige erfgenaam van zijn overleden broeder van Cornelis
Woutersz, ontvangt met consent van de medevoogd Cornelis Veen, wonende tot
Neck, de goederen.

Quitantie van de kinderen van Dirck Lambertsz geteeld bij Geert Pieters Heertses.
23-02-1666 Jan Dircksz Roos, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder Geert
Pieters en zijn voogd Dirck Joosten Persijn de goederen op de weeskamer
berustende hem aanbestorven door het overlijden van zijn bestemoeder Dieuw
Dircks Pastoors.

Staat van de goederen van Grietje Remmits, nagelaten dochter van Brechje Jacobs geteeld bij
Remmit Pietersz.
09-03-1666 De voogden Jan Theunisz en Claes Jacobsz Rieder laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestemoeder Griet Sijmons
Bosschieter, die door haar fidei commis zijn gemaakt.
Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Remmits, dochter van Brechje Jacobs geteeld bij
Remmit Pietersz.
23-10-1666 Remmit Pietersz ter eenre en de voogden Claes Jacobsz Rieder en Jan Theunisz
zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
30-09-1670 Jacob Brasker en Claes Jansz Baen, regenten van het weeshuis, ontvangen met
consent van Claes Jacobsz Rieder de goederen, aangezien het kind in het
weeshuis is gekomen.

(geen titel)
20-04-1666

Cornelis Danielsz Slagter ter eenre en Dirck Thijsz Cadde en Jan Pietersz Pols
ter andere zijde, beiden voogden van Sijmon Pols geteeld bij Jacob Pietersz
Pols en Geert Dircks, zijn overeengekomen dat Sijmon Pols als uitkoop van zijn
vaders en moeders erfenis van zijn stiefvader Cornelis Danielsz voornt: zal
ontvangen f 15.-.
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Cornelis Danielsz Slagter ter eenre en Dirck Thijsz bestevader en voogd van
Daniel Cornelisz, zoon van Cornelis Danielsz voornt: geteeld bij Geert Dircks
ter andere zijde, zijn overeengekomen dat Daniel Cornelisz als uitkoop van
moeders erfenis van zijn vader zal ontvangen f 15.-.

Maritie Gerts, dochter van Gerrit Claesz Slaper, geassisteerd met haar man
Jan Albertsz, ontvangt met consent van haar vader Gerrit Claesz Slaper en
Cornelis Claesz Nieuweboer, haar voogden, haar goederen.

Staat van de goederen van Pieter en Claes Claesz, nagelaten zonen van Claes Garbrantsz en
Trijn Pieters.
25-05-1666 De voogden Cornelis Claesz Backer en Cornelis Jacobsz laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
geen datum Noch bevonden de voorn: Claes Claesz door het overlijden van zijn moeije Trijn
Jaap Jaaps aanbestorven te zijn f 100.- voortgekomen uit de verkochte tuin.
20-09-1672 Pieter Barentsz ontvangt f 25.- die hij geërfd heeft door het overlijden van Pieter
Backer voornt:.
16-02-1677 Pieter Backer, voogd van Claes Claesz, ontvangt met consent van de medevoogd
Jan Cornelisz Backer f 50.8.- om voor de scheepsuitrusting te gebruiken.
18-12-1685 Claes Claesz, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Pieter Mojertsz en Jan
Cornelisz Backer, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert, Claes en Meijnu Claes, nagelaten kinderen van
Neeltje Dircks, geteeld bij Claes Claesz Haen.
01-06-1666 Claes Claesz Haen ter eenre en de voogden Remmit Jansz Goudebloem en Jan
Woutersz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
Bijgeschreven: deze goederen zijn verkocht en gedeeld in drie delen, een part in
het weeshuis, een part in het armenhuis en een derde part als in het vervolg te
zien is.
10-05-1672 Remmit Jansz Goudeblom en Jan Woutersz als voogden van Geert Claes,
nagelaten dochter van Claes Claesz Haen en Neeltie Dircks, hebben haar
goederen na het overlijden van haar vader uit het bewijs van moeders erfenis en
uit de boedel van haar vader verkocht. Ook is er geld haar aanbestorven van haar
oude moeije Welmoet Jans.
13-04-1677 Geert Claas, geassisteerd met haar man Willem Jacobsz, ontvangt met consent
van de voogden Remmit Goudeblom en Jan Woutersz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Trijn en Heijn Reertsz, nagelaten kinderen van
Geert Heijns, geteeld bij Reert Jacobsz Poort.
01-06-1666 Reert Jacobsz Poort ter eenre en de voogden Pieter Thijsz en Pieter Cornelisz
Wits ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis,
waaronder het huis of herberg genaamd den Aecker aan de noordzijde van de
Voorhaven.
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Pieter Segersz Somer, Pieter Cornelisz Wit en Reert Jansz Boes als voogden van
Jacob, Trijn en Heijn Reertsz, nagelaten kinderen van Reert Jacobsz Poort en
Geert Heijns laten de goederen van vaders erfenis registreren.
Heijn Reertsz Poort, geassisteerd met zijn wettelijke voogden Pieter Segersz
Somer en Dirck Tijsz Oosterlingh, mondig geworden, zijn broeder Jacob en
zuster Trijn overleden, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz, nagelaten zoon van Geert Jans daar vader af is
Jan Dircksz tot Middelie.
26-04-1667 Jan Dircksz ter eenre en de voogden Dirck Sijmonsz en Pieter Jansz Kock ter
andere zijde zijn als uitkoop van moeders erfenis f 2800.- overeen gekomen.
01-06-1688 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirk Jansz Hartogh
en Jacob Jansz Groot zijn goederen.

Staat van de goederen van Jacob en Trijn Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob Jacobsz
Taenman en Welmoet Sijmons.
24-05-1667 De voogden Reijer Claesz Buijsman en Pieter Dircksz Snoijer laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders.
20-08-1675 Jan Jansz Visser haalt goederen af om door de kinderen gebruikt te worden.
01-03-1678 Jacob Jacobsz en Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jansz, ten
huwelijken staat gekomen, ontvangen met consent van de voogden Pieter
Snoeijer en Jan Jansz Visser de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Trijn, Cornelis, Jannetje en Neel Dircks, nagelaten
kinderen van Dirck Cornelisz geteeld bij Dieuw Jans.
24-05-1667 Dieuw Jans ter eenre en de voogden Cornelis Cornelisz en Heijn Jansz Schipper
ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Leendert Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis Jansz
Grebber, geteeld bij Trijn Leenderts.
07-06-1667 Trijn Leenderts ter eenre en de voogden Pieter Claesz Fraij en Jacob Florisz
Schouten ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
07-01-1676 De voogden Jacob Florisz Schoutten en Jan Slot brengen f 380.- boven, het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn grootvader Jan Cornelisz Grebber na
gedane quitantie van zijn oom Heijn Jansz Grebber.
20-01-1688 Leendert Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Heijn
Jansz Grebber en Claes Karelsz zijn goederen.

Staat van de goederen van Jan en Trijntje Willems Ubels, nagelaten kinderen van Willem
Jansz Ubels en Wem Claes.
07-06-1667 De voogden Dirck Martsz 't Wit en Garbrant Jansz Boes laten de goederen
registreren.
02-08-1667 Jan Willemsz Eubels, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Garbrant
Jansz Boes zijn goederen.
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Jan Willemsz Eubels ontvangt met consent van de gewezen voogd Garbrant
Jansz Boes de goederen van zijn overleden zuster.

Quitantie van de erfgenamen van Claes Cornelisz Nelemaets, zoon van Cornelis Heijnsz
Nelemaets en Welmoet Dircks, waarvan het artikel staat geregistreerd op 14-01-1653.
21-06-1667 Jan Dircksz Bierdrager als man en voogd van Brechje Cornelis, Sijmon Jansz
Soet als man en voogd van Stijntje Cornelis, Heijn Cornelisz Nelemaet, Jan
Pietersz Nagelmaecker en Jan Dircksz Bierdrager voornoemd als voogden van
Cornelis Cornelisz Neelemaet, mitsgaders Jan Dircksz, Sijmon Jansz Soet en
Heijn Cornelisz Nelemaet voornoemd als omen en bloedvoogden van Cornelis
Jansz Bodegrave, nagelaten zoon van Trijn Cornelis, tesamen erfgenamen van
Claes Cornelisz Neelemaet, die al meer dan 13 jaar uitlandig is geweest zonder
dat men iets van hem heeft vernomen, ontvangen op grond van de ordonnantie
van de weeskamer de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje, Maritje, Trijntje en Lijsbetje Jans, nagelaten
kinderen van Jan Jansz Seilemaker, geteeld bij Marij Jacobs.
26-07-1667 Marij Jacobs, weduwe van Jan Jansz Seilemaker ter eenre en Jacob Jacobsz
Brasker en Wigger Jacobsz als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over
de uitkoop van vaders erfenis, waaronder 1/24 part in land gemeen met de
erfgenamen van Jan Sloot.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Pieter en Dirck Jacobsz, nagelaten kinderen van
Griet Jans, geteeld bij Jacob Jacobsz Vader.
02-08-1667 Jacob Jacobsz Vader ter eenre en Jan Jansz IJeijsses en Jan Cornelisz Apes als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
01-08-1673 De voogden Reijer Claesz Withoet en Jan Cornelisz Apes ontvangen het geld om
de schulden van de overleden vader te betalen en geven een nieuw bewijs van
moeders erfenis.
26-02-1675 Claes en Pieter Jacobsz, mondig en getrouwd, ontvangen met consent van de
voogden Reijer Claesz Withoet en Jan Cornelisz Apes hun moeders erfenis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Jan en Cornelis Pietersz, nagelaten kinderen van
Geert Claes, geteeld bij Pieter Jansz Moocker.
02-08-1667 Pieter Jansz Moocker ter eenre en de voogden Pieter Dircksz Garbrants en Jan
Jansz Ims ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen,
o.a. de helft in het huis op Ooregaet waarin de vader woont en land in Warder.

Staat van de goederen van Trijntje, Hilcke en Dirck Harmensz, nagelaten kinderen van
Harmen Hilckes.
02-08-1667 (niet vermeld) als executeur van het testament van Neeltje Hilckes, weduwe van
mr. Valentijn Eggesz voor secretaris Jan Theunisz Houttuijn 16-10-1664, laat de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van Neeltje
Hilckes en die fideicommis subject zijn gemaakt.
03-12-1680 Dirck Mars als voogd over Harmen Jansz brengt goederen ter weeskamer.
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Harmen Jansz, wonende tot Monnickendam als erfgenaam van wijlen Trijntje,
Hilcke en Dirck Harmensz, ontvangen met consent van Jacob Gijs en Hillebrant
Schaep als regenten van de armenkamer een gedeelte van de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Cornelisz Snoij, nagelaten zoon van Griet Jans, geteeld
bij Cornelis Snoij.
30-08-1667 De voogden Jan Pietersz Pols en Jan Cornelisz Snoij ter eenre en Cornelis Snoij
ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Staat van de goederen van Cornelis Jansz, nagelaten zoon van Jan Crijnsz en Aecht Cornelis,
hem aanbestorven van zijn peet Maritien Crijnen.
13-09-1667 De voogden Willem Claesz Sloot en mr. Albert Claesz Hasselt laten de goederen
registreren het kind bij testamentaire dispositie aanbestorven van zijn peet
Maritien Crijnen.
25-08-1676 Cornelis Jansz, meerderjarig, ontvangt geld ter presentie van mr. Albert Claesz
Hasselt.
25-04-1679 Cornelis Jansz, 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen ter presentie van de
voogd mr. Albert Hasselt; zijn gewezen voogd burgemeester Willem Claesz
Sloot overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Marij en Aeltje Claes, nagelaten kinderen van
Lijsbet Sijmons, geteeld bij Claes Fredericksz Slob.
20-09-1667 De voogden Isaacq Pietersz en Jan Jansz Oosterbaen ter eenre en Claes
Fredericksz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
29-12-1671 De vader Claes Fredericksz Slob en de voogden Isaac Pietersz Teeten en Tijmon
Sijmonsz brengen f 318.7.10 boven de kinderen aanbestorven door het overlijden
van hun oude moeije van moeders zijde Jacobje Tijmons, gewoond hebbende tot
Haerlem.
02-10-1685 Grietje en Marij Claes, geassisteerd met hun mannen Pieter Jacobsz en Pieter
Sentsen ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Thomasz Taenman, geteeld bij Thomas Taenman.
20-09-1667 De voogden Marten Nanninghsz en Claes Del ter eenre en Aeltje Jans ter andere
zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, die Aeltje Jans aan
haar voors: kind zal bewijzen.
03-11-1671 Aeltie Jans, geassisteerd met haar man Claes Fredericksz Slob, voor de helft en
Jacob Brasker als regent van het weeshuis voor twee zesde en Dirck Cornelis
Dirckjan, oud schepen en raad als voogd over Dirckje Thomas, nagelaten dochter
van Thomas Willemsz Taenman en Geert Floris(?) voor een zesde, ontvangen
met consent van de gewezen voogd Claes Del, oud schepen, de goederen van de
overleden Willem Tomasz Taenman.
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Staat van de goederen van de kinderen alreeds geteeld en nog te telen van Sijmon Jansz
Snijder en Maritje Jans.
27-09-1667 Sijmon Lambertsz Munnickedam als executeur en administrateur van het
testament van Jannetje Jans, weduwe van Sijmon Jansz Boonacker, gepasseerd
13-04-1667 voor notaris Gerrit van Breugel tot Amsterdam, laat de goederen
registreren.
02-06-1693 Geert Sijmons, geassisteerd met haar man Adriaan Thijsz Plecker, en Neeltje
Sijmons, mondig, ontvangen met consent van de voogd Adriaan Lammertsz de
goederen.

Staat van de goederen van Niesjen Jans Kunst, nagelaten en nu bejaarde doch innocente
dochter van Jan Jansz Kunst en Aeltien Dircks Emenes.
01-11-1677 Isaac Pietersz Teeten en Cornelis Jacobsz Emenes, curateuren en voogden over
Niesje Jans Kunst volgens akte voor burgemeesteren en schepenen gepasseerd
10-12-1666 laten de goederen registreren.
02-10-1678 Aeghje Alberts, huisvrouw van Cornelis Jacobsz Immenes, geassisteerd met haar
zoon Jacob Cornelis Immenes, Breghje Jacobs, weduwe van Jan Reijers de Haen,
Niesje Jacobs, weduwe van IJsack Pietersz Teeten, en Duwer Jacobs huisvrouw
van Tijmon Everts, ontvangen als erfgenamen van de overleden Niesje Jans
Kunst met consent van de gewezen voogden Jacob Thijsz Horn en Jacob Claesz
Roothart de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Lijsbet en Trijntje Dircks Pleckers, geteeld bij
Maritien Sijmons.
01-11-1667 De vader Dirck Ariaensz Plecker ter eenre en de voogden Willem Claesz Boon
en Thijs Ariaensz Plecker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
05-04-1678 Claes Dirx Plecker en Lijsbet Dirx Pleckers, geassisteerd met haar man Dirck
Dirx, ontvangen met consent van de voogden Thijs Plecker en Willem Claesz
Boon hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Baefje, Neeltje en Grietje Jacobs Swarts, kinderen van
Capt: Jacob Andriesz Swart geteeld bij Trijn Pieters.
05-11-1667 Capt: Jacob Andriesz Swart ter eenre en de voogden mr. Albert Claesz Hasselt
en Jan Bentijn Brouwer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
23-07-1669 Baefje Jacobs, geassisteerd met haar man Marten Emandel, ontvangt met consent
van haar man en in presentie van haar voogd Albert Claesz Hasselt haar portie in
de goederen.
30-07-1675 Capt: Jacob Swart als vader en luitenant Jan Bouwens als man van Neeltje
Swarts zaliger als erfgenamen van dezelfde Neeltje Swarts volgens haar
testament, en Grietje Swarts geassisteerd met haar man Pieter Monnickedam,
notaris hier ter stede, ontvangen de goederen, met betrekking tot Grietje met
consent van de voogden Jan Bentijn Brouwer, regerend schepen en raad dezer
stede en Albert Claesz Hasselt.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Vredericksz Hoeckboot, daar vader af was Vrederick
Hoeckboot, geteeld bij Geert Pieters.
15-11-1667 De moeder Geert Pieters ter eenre en de voogden Paulus Pietersz Rooletter en
Claes Jansz Pater ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee nagelaten kinderen van Aeltje Marts daar vader af is
Jan Martsz Perhannes genaamd Marten en Jan Jansz. (deze tekst is niet zeker)
22-11-1667 Jacob Martsz Perhannes en Pieter Cornelisz Withoet als voogden laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
moeder.
21-05-1686 Jan en Marten Jansz, mondig, ontvangen in presentie van hun gewezen voogd
Jan Martsen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de kinderen genaamd Geert en Griet Jans, daar moeder af
was Aef Claes en vader Jan Pietersz Schoenmaecker.
06-12-1667 De vader Jan Pietersz Schoenmaecker ter eenre en de voogden Jan Pietersz
Dicke en Marten Claesz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.
02-04-1680 Griet Jans, geassisteerd met haar man Reijnder IJefsz Keijser wonende alhier,
ontvangt haar goederen.

Bewijs of staat van de goederen van Jan Cornelisz, daar vader af is geweest Cornelis Jansz en
moeder van is Elsje Willems, mitsgaders Claes Cornelisz daar vader af is Cornelis Kool en
moeder af was Guert Jans.
20-12-1667 Pieter Quirijnsz Breemburch, Jacob Claasz en Jan Kool, voogden over de
kinderen, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van haar
bestemoeder Marritje Bruijnen(?) en peet Afje Jans.
21-05-1675 Jan Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden Jacob
Claesz en Jan Kool zijn goederen.
09-01-1685 Claes Cornelisz Kool, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Kool
en zijn vader Cornelis Kool zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind genaamd Egbert Jansz, daar moeder af was Aeltje
Egberts en vader Jan Jansz.
06-12-1667 De vader Jan Jansz ter eenre en de voogden Baert Pietersz en Gerrit IJemelsz ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Staat van de goederen van Neeltje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz van Quadijck en
Trijn Intes.
13-12-1667 De voogden Hidde Intesz en Jan Cornelisz laten de goederen van vaders en
moeders erfenis registreren.
13-05-1670 Hidde Intes en Jan Cornelisz, voogden van Pieter Jansz voornt:(!) laten de
goederen registeren het kind aanbestorven van zijn grootvader.
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Neeltje Pieters, geassisteerd met haar man Jan Pieters, ontvangt met consent van
haar voogden Hidde Intes en Jan Jan Boom haar goederen.

Pieter Jacobsz van Middelie, nagelaten zoon van Jacob Pietersz Haan en Alet
Isaacs, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Allertsz zijn
op 25-11-1653 geregistreerde goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Griet Jans, nagelaten kinderen van Marij Claes,
daar vader van is Jan Jacobsz Wits.
03-01-1668 De vader Jan Jacobsz Wits ter eenre en de voogden Dirck Harmensz en Bastiaan
Thijsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
16-02-1706 Jacob Horn, als in huwelijk hebbende Lijsbet Jans, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Jacob Pietersz, nagelaten zoon van Pieter Thijsz Broeck en Aecht
Jans.
03-01-1668 De voogden Gerrit Pietersz Clopper en Reijer Jansz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven van zijn ouders en van zijn zuster, waaronder de helft in
een stuk land waarvan de wederhelft toekomt aan Jan Dircksz Dick.
14-01-1670 Marten Pietersz Broeck ontvangt als enige erfgenaam van zijn overleden broeder
Jacob Pietersz Broeck in presentie van de gewezen voogd Reijer Jansz de
goederen.

(geen titel)
10-01-1668

Pietertien Tomas, geassisteerd met haar man Jan 't Jarcksz, heeft van haar
voogden burgemeester Mathijs Florisz Schoutten en Jacob Ariaensz Jonge Jans
alle goederen van haar voogdij ontvangen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz, nagelaten zoon van Jan Pietersz Schutter en Griet
Jans.
24-01-1668 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Pietersz Josephs laten de goederen
registreren.
02-04-????
(jaar niet vermeld) Pieter Pietersz Schut, met procuratie in dato 21-03-1669 van
zijn moeder Grietje Schutters, wonende in Frederickstadt, ontvangt ter presentie
van Dirck Claasz Vogel in plaats van de voogd Reijer Claasz Withoet de
goederen van zijn overleden broer Pieter Jansz.

Bewijs van de goederen van Willem en Cornelis Pieters Lang van bestemoeders en moeders
erfenis, daar vader af is Pieter Willemsz Lang.
24-01-1668 De vader Pieter Willemsz Lang en de voogden Jan Moens en Heijn Heijnsz
Floor laten de goederen van moeders erfenis en van grootmoeders erfenis
registreren.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dieuw en Welmoet Pieters, nagelaten kinderen van Pieter
Jacobsz Grut, daar moeder af is Marij Pieters.
31-01-1668 De moeder Marij Pieters ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Blaeubijl en Pieter
Pietersz Eijersoecker zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
14-11-1690 Welmoet Pieters, mondig geworden, Dieuw Pieters overleden, ontvangt met
consent van de voogd Jan Blaubijl de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Jansz Kennis, nagelaten kind van Jan Willemsz
Kennis, daar moeder van is Grietien Gerrits.
31-01-1668 De moeder Grietien Gerrits ter eenre en Claes Jansz Cooper, wonende tot
Saenredam, als naaste vrund van vaders zijde, ter andere zijde, zijn de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
21-01-1670 De voogd Lambert Jacobsz Slodt laat de goederen registreren het kind
aanbestorven van zijn huisvrouw Trijntien Claes, 's kinds oude peet.
03-11-1671 Grietie Gerrits, geassisteerd met haar man Evert Evertsz, ontvangt met consent
van de gewezen voogd Lambert Jacobsz Slodt de goederen van haar overleden
zoon Willem Jansz Kennis.

Staat van de goederen van Sijmon, Jan, Claes en Maritien Claes, nagelaten kinderen van
Claes Claesz Valck en Maritien Martens.
14-02-1668 De voogden Pieter Claesz en Heijn Heijnsz Floor laten de goederen registreren
de kinderen aanbestorven van hun ouders, hun bestemoeder Marij Sijmons, en
hun peet Griet Jans, waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Sijmon Claesz
Valck voornt: in dato 01-04-1654.
17-02-1688 Lijsbet Pieters, weduwe van wijlen Sijmen Valck, Jan en Claes Valck,
mitsgaders Maritie Claes Valck, geassisteerd met haar man Thijs Cornelisz,
gezamenlijk mondig en getrouwd, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Mues en Aechien Pieters Maets, nagelaten kinderen van Pieter
Claesz Maat en Griet Mues van Middelie.
14-02-1668 De voogden Jan Cornelisz Apes en Dirck Meijnertsz laten de goederen
registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven, waaronder de helft in een
stuk land waarvan de wederhelft toekomt aan Theunis Broersz.
23-09-1681 Mues Pietersz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Dirck
Martsz en Jacob Jansz zijn portie.
26-03-1686 Aechie Pieters, geassisteerd met haar man Dirck Claasz Plas en haar voogd
Jacob Jansz, wonende tot Middelie, ontvangt haar portie.

Staat van de goederen van Niesien Jans, nagelaten dochter van Jan Muesz en Jannetien
Jacobs Watervis.
14-02-1668 De voogden Mues Pietersz, wonende in de Schermer en Willem Watervis laten
een obligatie ten laste van Trijntien Jacobs Watervis van f 732.- registreren, het
kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
26-06-1674 De voogden Pieter Muesz en Jan Claesz Bruijnvis brengen f 233.10.- boven, het
kind aangedeeld na het overlijden van Mues Pietersz en Sij Jans, haar grootvader
en grootmoeder.
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Niesjen Jans, geassisteerd met haar man Jan Maartensz Ficken en haar voogden
Pieter Muusz en Claas Jansz Bruijnvis in plaats van zijn overleden vader Jan
Claasz Bruijnvis, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de kinderen genaamd Trijntje en Aeltje Arens, daar moeder
af was Griet Jans en vader Arent Jansz.
20-03-1668 De vader Arent Jansz ter eenre en de voogden Cornelis Jansz en Jan Pietersz ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
29-11-1672 De voogden Jan Pietersz en Jan Cornelisz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
Nota
De kinderen zijn f 275 schuldig aan de jonge kinderen van Welmoet Willems.
Nota
Het accoord aangaande de erfenis van Grietje Arents te zien achter het artikel
van de jonge kinderen 06-12-1672.
21-08-1685 Trijntje en Aeltje Arents, geassisteerd met hun respective mannen Mues Teunis
en Claes Maes, wonende in de Purmer en de Wormer, ontvangen met consent
van de administrerende voogd Jan Prz vant Endt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het kind genaamd Fijtje Jans, daar moeder af is Annetje
Pieters en vader af is geweest Jan Jaspersz.
27-03-1668 Annetje Pieters ter eenre en Jan Bentin Brouwer en Willem Salomonsz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
09-06-1676 Annetje Pieters ontvangt met consent van de gewezen voogden Jan Bentijn
Brouwer, raad en oud schepen dezer stede en Willem Salomonsz glasemaker, de
goederen van haar overleden dochter Fijtje Jans.

Bewijs van 's moeders erfenis van de kinderen Henderick Hendericksz Backer, Jacob, Aeltje
en Claes Hendericksz Backer, daar moeder af was Maritje Henderickx en vader af is
Henderick Dircksz Backer.
27-03-1668 Henderick Dircksz Backer ter eenre en Jan Pietersz Pols en Jan Nienghsz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
Henderick Hendericksz Backer krijgt om redenen van zijn ongezondheid nog
f 300.- extra.
01-09-1671 Op verzoek van Jan Hendricksz Backer en Claes Jansz Koster als voogden van
Henderick Hendericksz Backer ontvangt deze f 50.- 'om hem daer mede met sijn
handtwerck te genezen(?)'.
21-11-1673 Jan Hendricksz Backer ontvangt met consent van Jan Pols, Claes Jansz Coster en
Pieter Quirijnsz Breemburgh, voogden van zijn hier vermelde overleden broeder
Henderick Hendericksz Backer, zijn gerechte portie in de goederen van moeders
erfenis.
30-11-1677 Jacob Backer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Pols en
Claes Jansz Coster zijn goederen.
25-01-1678 Aelte Hendericx Backer ontvangt enige goederen.
05-08-1681 Aeltje Hendricks, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan
Claesz Koster en haar broeder Jacob Backer haar goederen.
19-06-1685 Claes Backer, het eerste gebod om in de huwelijkse staat te treden gehad,
ontvangt met consent van zijn voogd Jacob Backer zijn goederen.
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Staat van de goederen van Jan, Trijn en Griet Alberts, nagelaten kinderen van Trijn Jans
Ubbels, daar vader af is Albert Jansz Barnevelt.
01-05-1668 De voogden Ubbel Tijmonsz en Cornelis Claesz Roos laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven wegens moeders erfenis, waaronder de helft
in een lijfrentebrief van f 300.- ten lijve van Anna Hillebrants.
Vide 26-02-1675 grootvaders en grootmoeders erfenis.

Staat van de goederen van Cornelis Jansz Bodegraeff, nagelaten zoon van Jan Claasz
Bodegraeff en moeder Trijn Cornelis over erfenis van zijn oom Heijn Cornelisz.
Het bewijs van vaders en moeders erfenis is op dato 25-07-1662.
29-05-1668 De voogd Jan Dircksz Smit laat de goederen registreren.
14-02-1673 Mr. Arent Garbrantsz, Cornelis Pietersz Dolck en Jantengelant, als curateuren
over de boedel van de overleden Trijntje Jans als erfgenaam van haar broeder
Cornelisz Jansz, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten zoontje genaamd Pieter Claasz, geteeld bij
zaliger Claes Pietersz Vos en nog moeder af is Trijn Dircks Snoeijers.
29-05-1668 De moeder Trijn Dircx heeft met consent van haar man Cornelis Reijersz en de
voogden Pieter Snoeijer en Claes Clasen Vos het kind zijn vaders erfenis
bewezen.
Nota
Moeders erf staat 12-05-1671.

Bewijs van 's vaders erfenis van Theunis en Sijtien Jans, nagelaten kinderen van Jan
Ariaensz, geteeld bij Jannetien Warnaers.
05-06-1668 Jannetien Warnaers ter eenre en de voogden Jan Theunisz Kaescooper tot Hoorn
en Jan Cornelisz Drijver ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
04-12-1668 Jan Cornelisz Drijver als last en procuratie hebbende in dato 27-11-1668 van
Jacob Beugels hoedestoffer als getrouwd hebbende Jannetie Warrenaers,
ontvangt de goederen die zijn huisvrouw zijn aanbestorven door het overlijden
van haar kind Sijtje Jans. Jan Cornelisz Drijver heeft consent van zijn
medevoogd Jan Cornelisz Caescoper.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltien Cornelis, nagelaten dochter van Neeltien Martens,
daar vader af is Cornelis Reijersz.
05-06-1668 Cornelis Reijersz ter eenre en de voogden Marten Claesz Waterhaelder en
IJsbrant Jacobsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, waaronder f 300.- in een rentebrief van f 800.- waarvan de resterende
f 500.- toekomt aan IJsbrant Jacobsz voornd:, een obligatie van f 60.- ten laste
van Jan Claesz Waterhaelder op de Hogedijck, welke obligatie berust onder
Hillegont Martens, het kinds peet.
29-07-1670 Cornelis Reijersz als vader van zijn overleden dochter Aeltien Cornelis voor de
helft en Cornelis Volckertsz Metselaer en IJsbrant Jacobsz als voogden van de
kinderen van Cornelis Reijersz en Lijsbet Dircks, genaamd Dirck en Reijer
Cornelisz voor de andere helft ontvangen de goederen.

ORA 3987 1659-1670

(geen titel)
13-11-1668

220

Geert Marten Bouwens, huisvrouw van Fredrick Cornelisz Loen, voor dezen
getrouwd hebbende Jan Jacobsz Baen ter eenre, en Jan Jacobsz Westerbaen en
Dirck Marten Bouwensz als voogden van Marten Jansz Baen, geteeld bij Geert
Martens en Jan J: Baen, verklaren de hier ter weeskamer gebrachte goederen in
het geheel weer te hebben ontvangen.

Staat van de goederen van Trijn, Griet, Claes en Jacob Martsz, nagelaten kinderen van
Marten Claesz Barck en Grietemoer Jacobs.
Moeders erfenis staat geregistreerd 14-12-1666.
02-10-1668 De oude oom en voogd Bouwen Martsz Barck laat de goederen de kinderen
aanbestorven van hun vaders erfenis registreren.
13-05-1669 De voogden Bouwen Barck en Pieter Wijpse laten f 200.- in een losrentebrief
van f 400.- registreren, de kinderen aanbestorven van hun oude moeije Aecht
Martens.
04-02-1687 Trijn Martens, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Reert Claesz en
haar voogd Pieter Cornelisz Mosser haar goederen.
27-01-1688 Jacob Martsz, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter
Cornelisz Mosser en zijn zuster Aaf Martens zijn goederen.
Nota
Staat geregistreerd op 23-12-1692.

Bewijs en staat van de goederen van Marij Cornelis tot Quadijck, vader Cornelis Jacobsz
Jager, moeder Neel Jacobs, van haar bestemoeder genaamd Stijn Harkes.
13-11-1668 De voogden Pancras Jansz Groen en Jan Dircksz Wortel laten de goederen
registreren het kind aanbestorven van haar bestemoeders erfenis, waaronder 1/3
in anderhalf morgen land gemeen met Jacob Jansz wonende tot Warvershooff in
het westend, daar het land ook is gelegen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Jans, daar moeder af was Geert Vredericks en
vader is Jan Cornelisz Bonne van Volendam.
20-11-1668 Cornelis Bonne van Volendam heeft zijn kind haar moeders erfenis bewezen ten
overstaan van de voogd Jan Vredericksz.

Staat van de goederen van Evert Jansz, meerderjarige persoon, daar vader af was Jan Evertsz
en moeder Aefje Pieters.
27-11-1668 Pieter Leendertsz Moens, Pieter Jacobsz Clem en Dirck Adriaensz Plecker,
curateuren en voogden over de persoon en goederen van Evert Jansz volgens
akte 23-11-1668 voor de schepenen, hebben de goederen ter weeskamer
gebracht, waaronder drie lijfrentebrieven ten lijve van Evert Jansz in dato 02-061668, 07-06-1637 en 28-02-1639.
24-11-1671 Do. Rijser voor hemzelf en Pieter Clem wegens zijn huisvrouw Annetie
Leenderts, ontvangen de rato caverende voor de mede erfgenamen de goederen
van de overleden Evert Jansz.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Cornelis, daar moeder af was Aeltje Willems en vader
is Cornelis Jansz Waterhaelder.
11-12-1668 Cornelis Jansz Waterhaelder ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Groot en
Sijmen Jacobsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders en van broeders
erfenis overeen gekomen, waaronder een obligatie ten laste van Jacob Jansz
Waterhaelder van f 400.- in dato 30-08-1667 en f 200.- in een obligatie van
f 1000.- in dato 08-01-1664 ten laste van Cornelis Jansz Waterhaelder,
berustende in de doos van Griet Jans Cockx.
07-09-1683 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Sijbrantsz, ontvangt met
consent van de voogd Sijmon Jacobsz Kuijper haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Claesz Bost, nagelaten zoon van Claes Sandersz Bost,
daar moeder af is Annetie Jans Vijselaer.
15-01-1669 Annetien Jans Vijselaer ter eenre en de voogden mr. Jacob Vijselaer en Albert
Claesz Hasselt ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen. Ook laten de voogden de goederen registreren het kind aanbestorven
van zijn grootmoeder van vaders zijde.
29-06-1688 Pieter Claasz Bost, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Staat van de goederen van Baart Pietersz, Neel, Claes, Geert en Griet Pieters, nagelaten
kinderen van Pieter Baertsz en Trijn Hillebrants, mitsgaders de twee kinderen van de
overleden dochter Anna Pieters en een kind van de overleden zoon van Hillebrant Pietersz.
15-01-1669 Cornelis Brommersz en Pieter Jansz Admirael als voogden van de voorn:
minderjarige kinderen laten de goederen registreren aanbestorven door het
overlijden van hun vader en moeder en grootvader en grootmoeder voor zoveel
de kinds kinderen aangaat, uitgezonderd dat de vier jongste kinderen vooraf uit
de boedel bij de deling zullen genieten ieder f 200.- volgens testament door de
moeder gemaakt.
05-04-1672 Neel Pieters, bejaarde dochter, Griet Pieters, geassisteerd met haar man IJsbrandt
Pietersz en Geert Pieters, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz Backer,
ontvangen met consent van de voogd Cornelis Brommers, regerend schepen en
raad dezer stede, hun goederen.

Staat van de goederen van Aechien Hendericks, nagelaten dochter van Henderick Jacobsz
Drappier en Lijsbet Jans.
15-01-1669 De voogden Simon Jacobsz Schipper en Jan Salomonsz Soete laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader en moeder.
25-04-1679 Aechjen Hendricx, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden
Simon Jacobsz Schipper en Jan Salomonsz Soete haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Pietersz Hil, nagelaten zoon van Pieter Claesz Hil, daar
moeder af is Marij Jacobs, van Axwijck.
22-01-1669 Marij Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Claesz, ter eenre en de voogden Jan
Claesz Hil en Cornelis Jacobsz Schaep ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.
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Claes Pietersz Hil, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Claesz
Hil zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Garbrant Jansz, nagelaten zoon van Jan Garbrantsz
Cramer, daar moeder van is Aecht Jans van Middelie.
29-01-1669 Aecht Jans ter eenre en de voogden Jan Claesz Groot en Pieter Claesz
Grootschoen ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
28-04-1671 De voogden Pieter Claesz Grootschoen en Jan Wijpsz laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn bestemoeder van
vaders zijde, waaronder de helft in een stuk land waarvan de wederhelft toekomt
aan Pieter Claesz Grootschoen.
16-01-1680 De voogden Pieter Claesz Grootschoen en Jan Wijpsz brengen een losrentebrief
boven.
06-01-1682 De moeder Aecht Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jan Cornelisz
Bootemaecker, wonende tot Middelie, ontvangt met consent van de gewezen
voogden Pieter Clasen Grootschoen en Jan Reijersz de goederen van haar
overleden kind.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltien Paulus, nagelaten dochter van Aecht Luijts, daar
vader af is Paulus Claesz Snoij.
29-01-1669 Paulus Claesz Snoij ter eenre en de voogden Evert Luijtsz en Jan Jacobsz
Waterhaelder ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
03-12-1669 De armenvoogd Jan Coenraetsz Bras ontvangt de (meeste) goederen omdat het
kind door het overlijden van zijn vader in het armenweeshuis was gekomen.

Staat van de goederen van Jongetrijn Michiels, Marten Michielsz en Claes Michielsz,
kinderen van Michiel Martensz daar moeder af was Trijntjen Huijberts, geërfd van hun
oudoom Claes Claesz Backer, subject fideicommis.
05-03-1669 De voogden Jacob Claesz Doets en Cornelis Pietersz Mueses laten de goederen
registreren uit de erfenis van Claes Claesz Backer, waaronder de helft in een
losrentebrief van f 500.- gemeen met de kinderen van Claes Clasen Toijen en in
dezelve kinderen doos berustende.
11-03-1670 De voogd Cornelis Pietersz Mueses laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oudoom Dirck Claesen Doets.
06-01-1672 Michiel Maertensz ontvangt zijn gerechte portie in de goederen geregistreerd op
11-03-1670 door het overlijden van zijn zoon Claes Michielsz.
10-05-1672 Michiel Maertensz ontvangt met consent van de voogd Cornelis Pietersz Mueses
de hier geregistreerde goederen van zijn overleden kinderen uit de erfenis van
hun moeder en oudoom.

Bewijs van 's moeders erfenis van Elsje Willems van haar kind genaamd Geert Jacobs daar
vader af is Jacob Jansz Schoonhoven.
16-04-1669 Jacob Jansz Schoonhoven heeft het kind haar moeders erfenis bewezen met
consent van de voogden Cornelis Jacobsz Baeij en Jan Jelisz.
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Jacob Jansz Schoonhoven heeft zijn dochter uit pure genegenheid en met consent
van de voogden Jan Jelisz en Marten Jansz Schoonhoven nog meer bewezen.

Staat van de goederen van Cornelis Jacobsz Schuijt, nagelaten zoon van Jacob Jansz Pancras
en Trijn Cornelis Schuijt.
07-05-1669 Secretaris Vincent Brouwer en Pieter Jacobsz Blaeubijl als voogden laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders.
13-09-1672 Cornelis Jacobsz Schuijt, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden
secretaris Vincent Brouwer en Pieter Jacobsz Blauwbijl zijn goederen.

Staat van de goederen van Claes Claesz, daar moeder af was Trijn IJsbrants en vader Claes
Claesz Huijgh.
28-05-1669 De voogden Jan Thijsz Salomons en IJsbrant Claesz Bijl laten de goederen van
moeders erfenis registreren.

Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet Dircks daar moeder af was Jannetje Jans en vader
af is Dirck Jansz Pos.
28-05-1669 Dirck Jansz Pos ter eenre en de voogden Claes Pietersz Draecks en Paulus Jansz
Pos ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Paulus en Claes Sijmonsz, daar vader af was Sijmon
Claesz Goethart en moeder Trijn Paulus.
18-06-1669 Trijn Paulus heeft ter presentie van de voogden Claes Pietersz Draeckx en
Cornelis Volckertsz haar kinderen hun vaders erfenis als uitkoop bewezen.

(geen titel)
02-07-1669

Claes Jansz en Aecht Jans, kinderen van Jan Adriaensz en Jannetje Claes,
mondig geworden, ontvangen in presentie van Jan Egbertsz Waegemaecker hun
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Henderick Jansz Soes, nagelaten zoon van Sijtien Claes,
daar vader van is Jan Hendericksz Soes.
27-08-1669 Jan Hendericksz Soes ter eenre en de voogden Claes Heijnsz Huijgh en mr.
Albert Claesz Hasselt ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis, waaronder f 100.- in een obligatie van f 400.-, berustende in de
doos van de kinderen van Claes Heijnsz Huijgh.
21-01-1691 Henderick Jansz Soes, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Albert
Claes Hasselt en Claes Heijnsz Huijgh zijn goederen.

(geen titel)
05-11-1669

Jacob Pietersen, nagelaten zoon van Pieter Jansz en moeder Trijn Jacobs doet
de voogden Cornelis Dircx Pieteijs en Gerrit Pietersz Clopper bedanken voor
hun goede administratie.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Claes en Jannetien Cornelis, nagelaten kinderen van Dieuw
Barents, daar vader af is Cornelis Claesz Valck.
23-12-1669 Cornelis Claesz Valck ter eenre en de voogden Claes Barentsz Reijntjes en Pieter
Thijsz Hellebaerdt ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
07-08-1685 Claes Cornelisz Valck heeft zijn portie ontvangen en ontvangt nu met consent
van Claes Cornelisz Grootelouw als voogd geweest zijnde van zijn overleden
zuster Jannetje Cornelis haar goederen.

De erfenis nagelaten door Griet Jans aan haar zusters zoon Pieter Jansz Vlamingh, nagelaten
zoon van Anna Jans, daar vader af is Jan Pietersz Vlamingh, wiens goederen staan
geregistreerd hiervoor 07-02-1662.
31-12-1669 Willem Claesz Sloot, regerend schepen en raad dezer stede en Jan Jacobsz Groot,
voogden van Pieter Jansz Vlamingh, laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn peet Griet Jans.
12-03-1675 Pieter Jansz Vlamingh ontvangt f 1013.18.- gekomen van de boedel en dat geen
restitutie subject is, in de vorm van een obligatie ten laste van Jan Jacobsz Groot,
met consent van Cornelis Brommersz, raad en oud schepen en Jan Cornelisz
Snoij als diacon hier ter stede.
02-04-1693 Pieter Jansz Vlamingh ter eenre en Hilbrant Schaep als diacon van de
gereformeerde kerk ter andere zijde ontvangen de goederen volgens contract van
16-03-1693 voor notaris Pieter Wappers.

Staat en inventaris van de goederen van Grietje Garbrants en Volckert Garbrantsz Boes,
nagelaten kinderen van wijlen Capt: Boes, daar moeder af is Lijsbet Pieters Outclaes.
14-01-1670 Compareerden ten huize van Lijsbet Pietersz Outclaes als weduwe van Capt:
Garbrant Boes voor de weesmeesteren Lijsbet Pieters Outclaes ter eenre en
burgemeester Pieter Pietersz Outclaes als grootvader en Martin Volckersz Block,
oom van vaders zijde, als wettelijke voogden ter andere zijde; zij hebben
gescheiden en laten de goederen registreren aanbedeeld aan de kinderen Geertje
en Volckert Garbrantsz tot hun vaderlijke erfenis. Onder de goederen zijn
begrepen de f 4000.- door de grootmoeder Trijn Garbrants bij codicil van 17-051658 voor notaris Gerrit Meijer tot Amsterdam aan de kinderen zijn verbonden
onder fideicommis subject. Er blijven goederen van Trijn Garbrants gemeen
volgens de deling van 21-07-1663.
15-12-1671 De voogden Pieter Pietersz Outclaes, oud burgemeester en raad dezer stede en
Garbrant Jansz Boes hebben f 500.- ter weeskamer gebracht de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun oude moeije Grietje Garbrant Boes.
28-11-1679 De voogden burgemeester Pieter Outclaes, Garbrant Boes en burgemeester Jacob
Brasker de Jonge hebben een losrentebrief boven gebracht.
14-05-1680 De voogden van de twee kinderen van Capt: Garbrand Boes saliger hebben een
obligatie ter weeskamer gebracht.
geen datum In plaats van afgehaald en ontvangen geld zijn brieven bovengebracht (na 13-081680).
geen datum De aangeërfde goederen van Stijn Gerbrants, de oude peet van de kinderen,
worden geregistreerd.
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Geertje Gerbrants Boes, in het bijwezen van haar man Volckert Del, ontvangt
met consent van haar voogden Pieter Outclaes, Jacob Brasker, burgemeester
dezer stede en Garbrant Boes, haar goederen.
Volckert Boes, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter Outclaes
de Oude, Garbrant Boes en Jacob Brasker zijn goederen.
Is nog ter weeskamer berustende een obligatie van f 2500.- toebehorende
Volckert Boes enVolckert Del afgekomen van Stijn Garbrants en een zilveren
lepel en enig potgeld.
De heer Volckert Del en Boes hebben met speciaal consent van burgemeester
Dirck Oosterbaan als in huwelijk hebbende Trijntie Hendricks Outclaes de
goederen van de weeskamer gehaald van hun oude peet Stijn Garbrants geërfd.

Bewijs van 's moeders erfenis van Paulus Jansz, nagelaten zoon van Anna Jans, daar vader af
is Jan Danielsz tot Axwijck.
21-01-1670 De vader Jan Danielsz tot Axwijck ter eenre en de voogden Claes Danielsz en
Sijmon Arisz Decker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
26-02-1675 Jan Danielsz ontvangt met consent van de gewezen voogden Claes Danielsz en
Sijmon Arisz Decker de goederen van zijn overleden zoon Paulus Jansz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Paulus, nagelaten dochter van Im Jacobs, daar vader
af is Paulus Martsz van Warder.
28-01-1670 De vader Paulus Martsz ter eenre en de wettelijke voogden Pieter Claesz Warder
en Jacob Dircksz Schaeckelaer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Heijnsz, nagelaten zoon van Maritien Tolkes, daar
vader af is Heijn Cornelis.
28-01-1670 Heijn Cornelisz ter eenre en de voogden Frederick Claesz Bruijn en Theunis
Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
14-05-1675 De vader Heijn Cornelisz Hoogemast lost een obligatie van moeders erfenis af.
21-10-1687 De voogden Cornelis Wijbetsz Vlieger en Claes Olij brengen een losrentebrief
van f 500.- boven gedateerd 15-04-1685 op naam van de erfgenamen van Trijn
Jaspers van Edam, uit welke boedel het kind de brief is aanbestorven.
05-05-1693 Cornelis Heijns, getrouwd, (aantekening niet afgemaakt).
09-06-1693 Cornelis Heijnsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen; er is een contract met
diaconen van de gereformeerde kerk alhier dat zij afstand doen van hun recht op
de erfenis van Trijn Jaspers.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Cornelis, nagelaten dochter van Sijberich Pieters,
daar vader af is Cornelis Jansz Schilder van Middelie.
04-02-1670 Cornelis Jansz Schilder ter eenre en de voogd Jacob Pietersz ter andere zijde zijn
door tussenspreken van de weesmeesters de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
10-06-1681 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar
vader en haar voogden de goederen.
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Staat van de goederen van Jan, Barent, Reert en Pieter Cornelisz, nagelaten kinderen van
Cornelis Jansz Bootmaecker en Hillegont Barents van Middelie.
04-02-1670 De voogden Pieter Barentsz en Jan Pietersz Dicke Pieter laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
15-03-1672 Jan en Barent Cornelisz, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden
Pieter Barentsz en Jan Pietersz Dicke hun portie.
15-02-1684 Pieter Cornelisz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Barentsz
zijn portie.

Staat van de goederen van Geert Pieters, nagelaten dochter van Pieter Copperses en Trijn
Jacobs.
18-02-1670 De voogden Jacob Ariaensz Jonge Jans en Cornelis Pietersz Copperses laten de
goederen registreren het kind aanbestorven van haar moeder, destijds
fideicommis en nu bij octrooi van de Staten van Holland en Westvriesland vrij,
staande ook op het register van de moeder 22-09-1626.
18-05-1683 Geert Pieters, getrouwd, ontvangt in presentie van haar man Roelof Arentsz
Hopman en haar voogd Cornelis Coppertsz, raad en oud schepen dezer stede, de
goederen.

Erfenis van Jacob, Dirck en Sijtien Cornelis, nagelaten kinderen van Cornelis Albertsz
Gravenaer, daar moeder af is Aecht Jacobs tot Axwijck.
20-02-1670 De voogd Claes Gerritsz Graef, wonende tot Saerdam, laat de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oudoom Claes
Gavesz, gewoond hebbende tot Saerdam op de Suijdtdijck.
21-06-1672 De voogden Cornelis Gerritsz Matte(?) en Claes Gerritsz Graef brengen geld
boven uit de erfenis van hun oudoom Jacob Gavesz.
09-05-1673 Jacob Cornelisz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Claes Gerritsz
Graef zijn goederen.
09-05-1673 Claes Gerritsz Graef, voogd van Dirck en Sijtje Cornelis, laat f 88.17.12
registreren de kinderen aanbestorven van hun oudoom Jacob Gavesz.
04-01-1684 Dirck Cornelisz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Claesz Hil
zijn goederen.
13-08-1686 Sijtje Cornelis, mondig, ontvangt in presentie van haar moeder Aecht Jacobs en
met consent van haar voogd Jan Clasen Hil haar goederen.

Staat van de goederen van Jan, Meijnu, Dirck en Geert IJsbrants, nagelaten kinderen van
IJsbrant Jansz Kool en Anna Sijmons van Warder.
25-02-1670 De voogden Cornelis Melisz en Jacob Sijmonsz Melis, beiden van Warder, laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders, waaronder een obligatie van f 300.- ten laste van Almer Jansz en Jacob
Sijmonsz Melis als voogden van Sijmon Melisz tot Warder in dato 10-06-1668.
31-01-1673 De voogd Jacob Sijmonsz Melis heeft een obligatie afgelost om te emploijeren
tot onderhoud van de kinderen.
06-06-1673 De voogden hebben f 50.- van de weeskamer gelicht om tot de kinderen te
emploijeren.
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Bewijs van de twee nagelaten kinderen namelijk Garbrant en Anna Gerrits van 's moeders en
's bestvaders erfenis van 's moeders zijde, van Warder. Vader Gerrit Jansz en moeder Trijn
Almers.
04-03-1670 De vader Gerrit Jansz, wonende tot Warder, heeft met consent van de voogden
Jan Gerritsz en Jan Almersz door het overlijden van zijn vrouw en bestevader
aan zijn kinderen hun goederen bewezen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Otto Hendricksz, nagelaten zoontje van Stijntjen Ots, daar
vader af is Hendrick Arentsz.
04-03-1670 Hendrick Arentsz Voerman van Edam ter eenre en Jan Coenraetsz Bras en Isaac
Pietersz Teeten als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
30-09-1670 Hendrick Arentsz Voerman ontvangt in presentie van Jan Coenraetsz Bras en
Isacq Pietersz Teten de goederen van zijn overleden zoontje Otto Hendricksz.

Staat en inventaris van de goederen aanbestorven door het overlijden van Dirck Claasz Doets,
oudoom, aan Pieter Claasz, nagelaten zoon van Welmoet Jans, geteeld bij Claes Clasen tot
Middelie. Zijn andere goederen staan geregistreerd 31-10-1656.
11-03-1670 De voogd Pieter Jansz laat de goederen registreren het kind aanbestorven door
het overlijden van zijn oudoom Dirck Clasen Doets, de helft in een losrentebrief
van f 300.- die in de doos van de kinderen van Machiel Maertsz ligt en f 113.-.
17-03-1671 De voogd Pieter Jansz heeft f 63.- ontvangen tot uitrusting van het kind, kostgeld
en andere nooddruftigheden.
23-02-1672 Pieter Jansz voogd ontvangt de resterende f 50.-.
21-02-1673 De voogden Pieter Jansz en Claes Jansz Doets ontvangen f 100.- om tot het kinds
nooddruft geëmploijeerd te worden.
21-12-1694 Compareerden Trijn Claas en Hillegont Claas, wonende tot Axwijck, halve
zusters van Pieter Claasz. Ief Jans, weduwe van Pieter Claasz, had diens
goederen in vruchtgebruik. Door haar overlijden zijn die goederen nu aan de
comparanten vervallen, die de goederen van de weeskamer ontvangen.

Staat en inventaris van Neeltjen Pouwels, nagelaten dochter van Paulus Jans Pels en
Lobberich Cornelis, voor zoveel zij heeft geërfd van haar peet Griet Cornelis.
25-03-1670 Haar oom Jan Cornelis van Roem en Jan Cornelisz Munnick, beiden voogden,
laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar
peet Grietjen Cornelis.
24-04-1674 Neeltje Pauwels, geassisteerd met haar man Jan Dircksz Meijer, ontvangt met
consent van haar gewezen voogd Jan Cornelisz haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Pietersz Joseps, nagelaten zoon van Pieter Pietersz
Joseps en Lijsbet Jans.
Moeders erfenis staat op 05-04-1667.
25-03-1670 Jan Pietersz Joseps, zijn broeder, en Reijer Clasen Withoet, beiden voogden,
laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn
vader.
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Staat en inventaris van de goederen van Marten, Neeltgen, Jan en Welmoet Frans Pont,
nagelaten kinderen van Frans Zijmons Pont en Welmoet Martens.
25-03-1670 De voogden Dirck Martin Bouwens en Vredrick Sijmonsz Pont laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader
en moeder.
24-06-1670 De oom en voogd Frederick Sijmonsz Pont laat de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Sijmon Fransz
Pont.
05-08-1670 De oom en voogd Dirck Marten Bouwens laat de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun moeije en zijn zuster
Annetien Martens, subject fidei commis.
12-01-1672 De voogd Frederick Sijmonsz Pont, raad dezer stede, laat de goederen registreren
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oudoom Jan Fransz Pont.
23-03-1683 Marten Fransen Pont, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Vredrick
Pont, regerend schepen en raad dezer stad, zijn portie.
23-03-1683 Bovenstaande goederen gergistreerd in het nieuwe register op de naam van
Neeltje, Jan en Welmoet Frans Pont.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind genaamd Aeltje Jans, daar moeder af is
geweest Griet Pieters en vader is Jan Hillebrants wonende alhier.
01-04-1670 Pieter Pietersz Vreucht en Pieter Hillebrantsz laten f 25.- registreren het
dochtertje aanbestorven van haar moeder en onder de vader berustende. De
voogd Pieter Pietersz Vreucht laat de goederen registreren Aeltje Jans
aanbestorven door het overlijden van haar bestevader en bestemoeder, o.a.
f 1000.- in een obligatie van f 1500.-.
26-05-1682 Pieter Pietersz Vreucht van Warder als wettelijke voogd over Aeltje Jans,
nagelaten dochter van Griet Pieters en Jan Hillebrantsz, heeft f 100.- getrokken
van Pieter Claese Jongepieter, mede van Warder, zodat deze nu f 600.- in de
obligatie van f 1500.- bezit.
06-04-1683 De weduwe van Pieter Claesz Jongepieter en de broeder Jan Claesz Timmerman
beiden tot Warder heeft op de bovengenoemde obligatie wederom f 100.opgeschoten zodat de voors: dochter daar een somma van f 800.- in toekomt.

Staat van de goederen van Stijn Jans en Welmoet Jans, nagelaten kinderen van Jan Jansz
Veen en Lijsbet Jans.
29-04-1670 De voogden Jan Jansz Veen en Harman Jansz Bost, grootvader en oom, laten de
goederen registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven.
12-05-1676 Stijn Jans, geassisteerd met haar man Pieter Adamsz, ontvangt met consent van
de voogden Pieter Veen, vroedschap en Harmen Jansz Bost, regerend
burgemeester haar hier geregistreerde goederen alsmede haar goederen uit de
niet geregistreerde erfenis van haar grootvader en grootmoeder maar
bovengebracht.
22-01-1687 Welmoet Jans Veens, mondig, ontvangt met consent van haar gewezen voogd
Pieter Veen haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Jansz, nagelaten kind van Jannetje Minnes zaliger,
vader Jan Floor.
13-05-1670 Jan Floor, geassisteerd met de voogden Jacob Munnichuijsen en Heijn Floor,
hebben het kind zijn moeders erfenis bewezen.

Staat van de goederen van de twee nagelaten zonen Cornelis en Pieter Heijn Loen van Heijn
Loen en Griet Jans, aanbestorven door het overlijden van hun grootvader.
13-05-1670 De voogd Cornelis Volckertsz Metselaer laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun grootvader.
05-09-1684 Cornelis Wijpsz en Pieter Jansz Admirael als voogden over de kinderen van
Diewtje Pieters, Dirk Aemsz voor hemzelf als getrouwd hebbende Lijsbet
Jacobs, Bouwe Loen mede voor hemzelf en Aeltje Dircks Bouwens, weduwe van
zaliger Cornelis Loen mede voor haarzelf, ontvangen de goederen van Cornelis
en Pieter Heijnsz Loen, van wie al lange tijd geen tijding gekomen is.

Staat en inventaris van Lijsbet Jacobs, nagelaten dochter van Brecht Jans.
13-05-1670 De voogden Pieter en Cornelis Wijpsen laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar bestevader.
02-02-1677 Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar man Dirck Aemsz ontvangt met consent
van haar voogden Cornelis Wijbsz en Heijn Hogemast haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Pietersz Vlieger, nagelaten zoon van Lijsbet Jacobs,
daar vader af is Pieter Wijpsz Vlieger.
03-06-1670 De vader Pieter Wijpsz Vlieger ter eenre en de voogden Cornelis Jacobsz Schaep
en Cornelis Wijpsz Vlieger ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
06-11-1674 De voogden Cornelis Wijbsz Vlieger en Jan Juriaensz Breemburch laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader
Pieter Wijbsz Vlieger.
23-10-1685 Jacob Pietersz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden Cornelis
Wijbsz Vlieger en Jan Juriaensz Breemburch zijn goederen.

(geen titel)
07-06-1670

25-03-1687

Nicolaes Teengs de Oude, burger dezer stede verklaart in het bijwezen van zijn
neven mr. Nicolaes Teengs, raad en oud burgemeester en Claes Pietersz
Bosschieter, president van schepenen, voogden over zijn vier kinderen geteeld
bij Geertruijtien Brouwers, afstand te doen ten behoeve van zijn kinderen en
verdere fideicommissaire erfgenamen van de goederen die hij van zijn oom
Claes Claesz Teengs en moeije Reijnu Claes Teengs, beiden overleden, volgens
hun codicil gepasseerd voor notaris Claes Keetman 20-01-1658, heeft geërfd,
bedragende een som van f 11600.-.
Aefje Theenghs, geassisteerd met haar man Pieter Thamusz, en Jacob Theenghs,
met verkregen venium etatis, ontvangen met consent van de voogden Cornelis
heijnsz Goede en Johan Theenghs de goederen.
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Willem Claesz Boonacker, medicine doctor, geassisteerd met de procureur
Matheus Ravesteijn, verklaarde na de deling van de goederen van zijn oom
Willem Willemsz Boonacker zaliger aan geld was bevonden f 650 subject fidei
commis, welk geld hij hier ter weeskamer in de doos toebehorende zijn zwager
mr. Gerrit Paeu heeft gebracht ten profijte van zijn zwager.
Docter Wilhelmus Boonacker en mr. Albert Hasselt, geauthoriseerde voogden
over de twee nagelaten kinderen van Gerrit Pauw zaliger, chirurgijn, daar
moeder af is Aegje Claes Boonackers, doen afstand van de erfenis van de vader
van de kinderen. Ter verzekering van de erfenis van de oudoom Pieter Reijers,
op de kust van Guinea overleden, en met fidei commis bezwaard, verbinden zij
en stuk land in de Purmer. De moeder is door langdurige ziekte en schulden niet
in staat de kinderen te alimenteren; dat zal gebeuren door de oude peten van
vaders zijde.

Staat van de goederen van Pieter Cornelis, nagelaten zoon van Cornelis Pietersz en
Cornelisjen Cornelis, van Quadijck.
24-06-1670 De voogden Jan Claesz Cael en Claes Jansz Schoenmaecker laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders.
21-07-1671 De voogden hebben geld onder zich voor het onderhoud van het kind.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Maritien, Lijsbet, Pieter en Hillegondt Jans,
nagelaten kinderen van Lijsbet Pieters, daar vader af is Jan Claesz Kael van Quadijck.
24-06-1670 Jan Claesz Kael ter eenre en de voogden Paulus Jansz en Jan Cornelisz
Schoenmaecker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.

Staat van de goederen van Stijntien en Neeltien Claes, nagelaten kinderen van Claes
Lodewijcksz, daar moeder af is Welmoet Dircksz Caddens en de verdere kinderen die zij nog
zou mogen krijgen en ter wereld brengen.
01-07-1670 Welmoedt Dircks Caddens en Sijmon IJsbrantsz Verwer, oom en voogd, laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
grootvader en grootmoeder Dirck Thijsz Cadden en Neel Sijmons volgens hun
testamentaire dispositie, waaronder f 1000.- in een losrentebrief van f 3000.waarvan het resterende toekomt aan Jan Dircksz Uijttenhout en in zijn doos is
berustende.
30-05-1679 Sijmon Verwer als vader van zijn kinderen heeft een obligatie van f 1000.bovengebracht ter voldoening van de f 1000.- die de kinderen hadden in de
rentebrief van f 3000.-.

Staat van de goederen van Daniel Cornelisz Maesbergen, nagelaten zoon van Geert Dircks
Caddens, daar vader af is Cornelis Danielsz Maesbergen.
01-07-1670 Cornelis Danielsz Maesbergen en de voogd Jan Cornelisz Kieft laten f 2000.registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootvader en
grootmoeder Dirck Thijsz Cadden en Neel Sijmons.
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De voogden officier Jacob Brasker en Jan Cornelisz Kieft brengen geld boven
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn broeder Sijmon Jacobsz Pols.
Daniel Maesbergen, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Niesje Sijmons Ponts, geassisteerd met haar man Isaac Hartoghs, chirurgijn,
heeft de goederen van haar zaliger vader en moeder ontvangen van de wettelijke
voogden Frederick Sijmonsz Pont, haar broeder, en Dirck Dircksz Pont, haar
neef.

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet, Jaep en Joris Jorisz, nagelaten kinderen van Joris
Claesz daar moeder af is Geert Jacobs.
19-08-1670 Geert Jacobs ter eenre en de voogden Claes Jacobsz Rieder en Cornelis Jansz
Mijnheer ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
20-09-1689 Welmoet, Jaep en Joris Jorisz, mondig geworden, ontvangen met consent van
hun voogd Cornelis Jansz Mijnheer de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet en Aeltjen Jans, nagelaten kinderen van Jan Volckertsz
Onrust, daar moeder af is Aeltjen Jans.
02-12-1670 Aeltjen Jans ter eenre en de voogden Jacob Heijnsz Gijs en Pieter Jansz
Hoeckboot ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Baefjen, Stijntjen (bijgeschreven minderjarig overleden),
Welmoet en Trijn Pieters, nagelaten kinderen van Geert Cornelis, daar vader af is Pieter
Snoeijer.
02-12-1670 Pieter Snoeijer ter eenre en de voogden Cornelis Willemsz van 't End en Cornelis
Snoeijer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
10-01-1679 De vader Pieter Dircksz Snoeijer en de voogden Anderies Dircksz Snoeijer en
Jan Pietersz laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun bestevader Cornelis Willemsz van 't End, waaronder drie
lijfrentebrieven ten lijve van Baefje, Wellemoet en Trijntje Pieters voorn:.
05-12-1691 Baefje Pieters, geassisteerd met haar man Frans Dircksz, Welmoet Pieters,
mondig en Trijn Pieters, geassisteerd met haar man Claes Reijndertsz, ontvangen
met consent van de voogden Frans Dircksz voorn: en Willem Jansz Kaetjes de
goederen.

Staat van de goederen van Grietien en Volckert Martsz Block, nagelaten kinderen van
Marten Volckertsz Block en Griet Remmits Bracks.
31-12-1670 De voogden Garbrant Jansz Boes en Vincent Brouwer laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
waaronder de helft in een obligatie van f 1100.- waarvan de wederhelft toekomt
aan Geert Volckerts en bij haar is berustende, lijfrentebrieven ten lijve van
Grietie Martens, de oudste gedateerd 28-10-1662, ten lijve van Volckert Martsz,
de oudste gedateerd 28-10-1662, ten lijve van Geert Volckers in dato 16-02-1654
waarin de kinderen een derde toekomt. Ook 1/64 part aan schipper Claes Plas

ORA 3987 1659-1670

02-08-1672
03-01-1679

23-12-1681
27-11-1709

232

van Middelie, 1/32 part aan het schip van Dirck Jansz Laen van Middelie, 1/32
part aan het schip van Adriaen Pont, 1/32 part aan het schip van Jacob Pietersz
Neef, 1/64 part aan het schip van Jacob Claesz Stijns alias Vader Knap van
Middelie, 1/64 part aan het schip van Jacob Claesz Baeij van Edam.
De voogd Garbrant Jansz Boes laat de goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun peet Grietie Garbrants.
Mr. Volckert Block, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Garbrant
Boes, Gerrit Pietersz Gaelen, Vincent Brouwer en mr. Nicolaes Teengs,
burgemeesteren en raden dezer stede, zijn goederen.
De voogden van Grietje Martens Block (verder niet ingevuld).
Secretaris Volckert Block ontvangt als ab intestato universele erfgenaam van zijn
overleden zuster Grietje Martens haar nagelaten goederen.

Oud Rechterlijk Archief 3988: 1671 - 1680

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz Baij daar
moeder af is Trijn Claes.
27-01-1671 De moeder Trijn Claes ter eenre en de voogden Jacob Heermans en Jacob Thijsz
Oosterlingh ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
05-12-1673 De voogd Jacob Thijsz Oosterlingh verklaarde dat het kind door het overlijden
van haar bestemoeder een huis op Oorgaet was aanbestorven.
30-04-1675 De grootmoeder van het kind heeft met consent van de voogd Jacob Thijsz
Oosterlingh f 50.- opgenomen om de moeders doodschulden te voldoen en zal
het kind verder alimenteren.
04-03-1692 Trijn Pieters Baijs, met haar man Abraham Cornelisz Copperses, ontvangt met
consent van haar voogd burgemeester Wappers haar goederen.

28-01-1671

29-12-1682

Staat van de goederen van Neeltie Willems, nagelaten dochter van Willem
Gertsz Pastoor, geteeld bij Lijsbet Willems Schoons, geërfd van haar moeije
Luwtie Gerrits Pastoors, alle subject fidei commis, en op 28-12-1660 door Dirck
Joosten, toen haar voogd, ter weeskamer gebracht, gelijk op hetzelve register
gezien kan worden, en nu bevonden te zijn alsvolgt:
Een (lange) lijst waardepapieren.
Op 21-07-1665 door Dirck Joosz, toen haar voogd, nog ter weeskamer gebracht
de goederen geërfd van Geert Willems, dochter van Willem Pietersz Smuijl, als
te zien is op het register 12-05-1665, en worden nu bevonden alsvolgt: een half
huis bij de Kleine Kerk en f 1000.- aan contant geld. In deze posten competeert
Grietie Claes, nagelaten dochter van Annetie Willems daar vader af is Claes
Jansz Clees een gerechte vierde part.
Neeltje Willems Pastoors, geassisteerd met haar man Pieter Claasz Boudes en
Grietje Claas, geassisteerd met haar man Jacob Pietersz Canarij, ontvangen met
consent van hun gewezen voogden Pieter Roelofs, Froon Jansz en Grebber Jansz
hun goederen.

Staat van de goederen van Marten, Jacob, Claes, Itie en Jan Hillebrantsz, nagelaten kinderen
van Hillebrant Jansz Hoorn en Griet Martens, in hun leven gewoond hebbende tot Warder.
17-02-1671 De voogden Jacob Dircksz Schaeckelaer, Cornelis Jansz en Pieter Martsz laten
de goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders
aanbestorven. Het betreft veel stukken land en een huis te Warder, maar
bezwaard met f 300.- ten behoeve van Claes Hillebrantsz Pronck en nog eens
f 100.-.
22-03-1678 Marten Hillebrantsz Hoorn, mondig geworden, ontvangt, in presentie van zijn
gewezen voogden Jacob Dircxe Schaeckelaer, Jacob Dircxe Joncker en Dirck
Heremansz, zijn goederen.
16-02-1683 Jacob en Claes Hilbrantsz, mondig geworden, ontvangen met consent van hun
voogden Jacob Dircksz Schakelaer en Dirck Hermans hun goederen.
18-03-1687 IJtje Hillebrants, geassisteerd met haar man Dirck Pietersz Koster, alsmede
Marten Hillebrantsz, Claes Hillebrantsz, Jacob Hillebrantsz ontvangen met
consent van Jacob Dircksz Schakelaer de goederen; Jan Hillebrantsz is
overleden.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Trijn, Claes, Trijntie en Hillebrant Martensz,
nagelaten kinderen van Griet Hillebrants, daar vader af is Marten Claesz Baijs.
03-03-1671 De vader Marten Claesz Baijs, wonende in de Schermer, ter eenre en de voogden
Jan Hillebrantsz Wester en Claes Pietersz ter andere zijde zijn als uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen twee stukken land in Warder.
28-01-1687 De voogden Claas Pietersz en Niengh Claasz Wester brengen een losrentebrief
van f 500.- boven op naam van Stijn Claas, die door haar bij testament aan de
kinderen vermaakt is.
08-03-1689 Griet Martens, Jan Jansen als in huwelijk hebbende Trijn Martens, Trijntie en
Hillebrant Martense, kinderen en erfgenamen van Marten Clase Baijs en Griet
Hillebrants, in hun leven wonende tot Warder, getrouwd of 25 jaar geworden met
uitzondering van Trijntje Martens die nog minderjarig is, ontvangen met consent
van de voogden Niengh Clase Wester en Claes Pietersz de goederen. Jannetje
Vlaers, wonende tot Hoorn, stelt zich borg voor de minderjarige Trijntje.

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntie en Heijn Florisz, nagelaten kinderen van Jannetie
Jacobs Breed, daar vader af is Floris Heijnsz.
10-03-1671 De vader Floris Heijnsz ter eenre en de voogden Pieter Jacobsz Breed en Sijmon
Jacobsz Tralij ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn en Griet Claes, nagelaten kinderen van Geert
Cornelis, daar vader af is Claes Hillebrantsz Tuijnman.
10-03-1671 De vader Claes Hillebrantsz Tuijnman ter eenre en de voogd Jacob Muesz ter
andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
19-09-1684 Cornelis Claesz, als getrouwd hebbende Trijn Claas, wonende tot Ilpendam,
ontvangt met accoord van de voogd Jacob Muusz Clopper de helft van het huisje,
waarvan de wederhelft toekomt aan zijn vrouws zuster Griet Claes onder de
conditie dat hij Griet Claas zal onderhouden en alimenteren totdat zij mondig of
getrouwd zal zijn.

Bewijs van 's vaders erfenis van Harmen Dircksz, nagelaten zoon van Dirck Harmensz, daar
moeder af is Luuwtie Jans.
10-03-1671 Luuwtie Jans, geassisteerd met haar man Dirck Claesz Moij ter eenre en de
voogden Jan Jacobsz Wits en Cornelis Jansz Backer ter andere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, o.a. een obligatie van f 1000.tegen 3 1/2 % ten laste van Geert Jans Backers, laatst weduwe van Jan
Fredericksz Hop, in zijn leven backer hier ter stede.
27-06-1690 Harmen Dircksz, geassisteerd met zijn voogden Jan Jacobsz Wits, raad en oud
burgemeester dezer stad en Dirck Clase Mooij zijn behuwd vader, getrouwd,
ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Trijn Jans, wonende tot Middelie, nagelaten dochter van Jan Claesz
Groot en Griet Jans.
28-04-1671 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Claesz Grootschoen laten de
goederen registreren het kind van zijn ouders aanbestorven, o.a. de helft in een
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stuk land waarvan de wederhelft toekomt aan Pieter Claesz Groot, een lijfrente
ten lijve van Trijn Jans zelf in dato 22-12-1664.
Trijn Jans, geassisteerd met haar man Claes Pietersz Hil, ontvangt met consent
van haar gewezen voogd Pieter Claesz Grootschoen haar goederen.

Staat van de goederen van Baefie en Lijsbet Gerts, mitsgaders Pieter Claesz Vos, hetgeen hun
aanbestorven is door het overlijden van hun moeder Trijn Dircks Snoeijers.
12-05-1671 Jan Claesz Draecx als voogd van Baefie en Lijsbet Gerts en Claes Claesz Vos als
voogd van Pieter Claesz Vos laten de goederen registreren, die ter weeskamer
onverdeeld moeten blijven tot het jongste kind mondig zal zijn geworden. Er zijn
obligaties o.a. ten laste van Pieter Dircksz Snoeijer als hellingmeester in dato 0803-1668, geld, een huis in de Kerkstraat, een vierde part in een huis op de
Achterhaven, een vierde part in een huis op Oorgaet, een vierde part in twee
lijfrentebrieven ten lijve van Cornelis en Andries Dircksz Snoeijer, die onder
Cornelis Dircksz Snoeijer berusten.
26-01-1672 De voogden Claes Claesz Vos en Pieter Dircksz Snoeijer van Pieter Claesz Vos
brengen f 50.- boven het kind door het overlijden van zijn bestemoeder Geert
Jans aanbestorven.
30-03-1683 Pieter Claesz Vos, mondig geworden, ontvangt met consent van Pieter Snoeijer
en Claes Claesz Vos zijn goederen.

(geen titel)
02-06-1671

Wijert Hendericksz Vinck ontvangt het geld dat voor hem door Adam Hoorn is
ontvangen bij het college ter Admiraliteit te Amsterdam en anderszins en in de
weeskamer gebracht, in presentie van zijn zuster en Adam Hoorn.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert en Pieter Claesz, nagelaten kinderen van Grietemoer
Pieters, daar vader af is Claes Claesz Huijberts.
11-08-1671 De vader Claes Claesz Huijberts ter eenre en de voogden Claes Pietersz en Jan
Jacobsz Hartogh ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, o.a. een stuk land, een vierde part in een worf te Middelie, een
lijfrentebrief ten lijve van zijn dochter Geert Claes in dato 22-12-1664. Ook
hebben de kinderen geld geërfd van hun oudoom Pieter Claesz.
05-01-1672 De voogden Claes Pietersz en Jan Jacobsz Hartogh laten de goederen registreren
de kinderen door het overlijden van hun vader Claes Claesz Huijberts
aanbestorven; deze goederen zijn met de schoonmoeder gescheiden. Het betreft
een huis in Middelie en stukken land, maar bezwaard met f 1005.5.- .
12-12-1673 Geert Claes, geassisteerd met haar man Jan Claesz Hartogh, ontvangt met
consent van haar voogden Claes Pietersz en Jan Jacobsz Hartogh de helft van de
geregistreerde goederen.
05-03-1680 Pieter Claesz Huijberts, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claes
Pietersz en Jan Jacobsz Hartogh zijn goederen.
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Staat van de goederen van Jan en Paulus Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob Claesz
Schoen en Guurt Jans, door hen geërfd van hun vader.
01-09-1671 De voogden Reijer Claesz Withoet en Pieter Roelfs hebben de goederen ter
weeskamer gebracht de kinderen aanbestorven van hun vader Jacob Claesz
Schoen.
(nota: dat grootvaders erf van 's moeders zijde staat folio 21-07-1665.)

Staat van de goederen van Lijsbet Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Pietersz Copperses en
Welmoet Floris, door haar van haar moeder geërfd.
15-09-1671 De voogden Cornelis Pietersz Copperses en Jacob Florisz Schoutten hebben de
goederen ter weeskamer gebracht.
21-05-1675 Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Claesz Coster, ontvangt met
consent van de voogden Cornelis Pieter Copperses en Jacob Florisz Schoutten
haar moeders erfenis staande alhier, alsmede haar vaders en bestevaders erfenis
staande hiervoor op 21-05-1658 geregistreerd.

Staat en inventaris van de goederen van Trijntje Reijnderts, nagelaten dochter van Reijner
Jacobsz Walraven en Geert Floris.
19-09-1671 De voogden Jacob Florisz Schouten en Heijn Jansz Pittoor hebben ter
weeskamer gebracht de goederen door haar moeder Geert Floris nagelaten.
01-07-1682 Trijntje Reijnders, met haar man Timotius Tol, ontvangt met consent van Heijn
Jans Putoor, raad en oud schepen dezer stede en Floris Schouten, haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Brommersz, nagelaten zoon van Brommer Cornelisz
daar moeder af is Grietie Jans Uijttenhout.
22-09-1671 De moeder Grietie Jans Uijttenhout ter eenre en de voogden Cornelis
Brommersz, regerend, en Claes Del, oud schepen dezer stede ter andere zijde
zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
(geen datum) Door het overlijden van Aeff Jans Kramer is het kind aanbestorven f 2000.- in
een losrentebrief van f 5000.-, onder de voogd Adam Hoorn berustende.
18-03-1687 De voogden Claas Versteveren en Pieter Pietermaat, oud schepen en secretaris,
mitsgaders raden, brengen f 1000.- boven uit de nalatenschap van wijlen de heer
burgemeester Cornelis Brommersz.
03-06-1692 Jan Brommer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Jan
Reijntjes, raad en oud schepen dezer stede, Adam Hoorn en Pieter Pietermaat,
zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Egbert Jansz, nagelaten zoon van Jan Egbertsz, daar moeder
af is Grietie Dircks.
22-09-1671 De moeder Grietie Dircks ter eenre en de voogden Garbrant Gertsz Backer en
Dirck Sijmonsz Mul, wonende tot Purmerend, ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van vaders erfenis.
04-01-1678 De voogd Garbrant Gertsz Backer brengt f 100.- boven aan het kind gelegateerd
door zijn overleden nicht Hilgont Martens
23-01-1691 Eghbert Jans, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Sijmonsz
Waterloper en Jacob Florisz van Monnickendam zijn goederen.
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Staat van de goederen van Joost Dircksz Veen, nagelaten zoon van Dirck Joosten Veen en
Grietie Claes.
29-09-1671 De voogden Cornelis Volckertsz Matselaer en Grebber Jansz Groot laten de
goederen registreren het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven,
o.a. de helft in een huis op de Halich waarvan Neel Pieters de wederhelft
toekomt en f 200.- te ontvangen van de erfgenamen van Dirck van Os.
11-06-1675 Grietje Claes, wonende tot Amsterdam, moeder(?) voor een derde en Neel
Pieters Koers, oude moeije van de overleden Joost Dircksz Veen voor twee
derde, ontvangen met consent van de voogden Cornelis Volckertsz Matselaar en
Grebber Jansz Groot de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jacobs, nagelaten dochter van Annetie Cornelis,
daar vader af is Jacob Pickman.
29-09-1671 De vader Jacob Pickman ter eenre en de voogden Pieter Quirijnsz Breemburch
en Cornelis Volckertsz Matselaer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis, waaronder de gerechte helft van de goederen
fideicommis subject, nagelaten bij haar overgrootvader Volckert Jansz.
22-12-1671 Het kinds grootmoeder Trijn Jans stemt met een transactie in.
05-04-1689 Trijntje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Korver, ontvangt met
consent van Claes Jansz Bruinvis in plaats van haar overleden voogden, de
goederen.

(geen titel)
03-11-1671

Dirck Remmitsz, nagelaten zoon van Remmit Dircksz en Welmet Pieters
heeft ontvangen van zijn voogd Willem Claesz Sloot, regerend schepen en raad
dezer stede, f 129.2.14 als zijn portie in de erfenis van zijn moeije Lobberich
Dircks.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetie, Metje en Sijvert Adamsz, nagelaten kinderen van
Annetie Hendericks, daar vader is Adam Sijvertsz.
03-11-1671 De vader Adam Sijvertsz ter eenre en de grootvader van moeders zijde
Henderick Intersz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
19-09-1690 Annetie en Sijvert Adams, Metje overleden, mondig geworden, ontvangen met
consent van hun vader Adam Sijvertsz de goederen.

Staat van de goederen van Barent Arisz Ruijter, nagelaten zoon van Aris Barentsz Ruijter en
Trijn Jans van Middelie.
10-11-1671 De voogden Reert Claesz en Jacob Jacobsz Ruijter laten de goederen van het
kind, na deling met zijn broeder en zuster gedaan, aanbestorven van zijn ouders,
registreren. Jan Pietersz, wonende tot Middelie, zal Barent Arisz Ruijter
onderhouden. Als Barent minderjarig ongetrouwd komt te overlijden, dan zullen
zijn goederen worden geërfd door alle erfgenamen tesamen van Neel Claes,
moeder van zijn tegenwoordige vrouw.
15-02-1678 Barent Arisz Ruijter, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Reert
Claesz en Jacob Jacobsz Ruijter zijn goederen.
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Staat van de goederen van Lijsbet Claes, nagelaten dochter van Claes Dircksz Roodirck en
Trijntie Gerts.
10-11-1671 De oom Cornelis Dircksz Roodirck verklaarde dat het kind van zijn grootvader
aanbestorven is bij legaat f 150.- en daarboven voor haar erfenis een vijftiende
part in de nagelaten goederen, f 50.-.
18-10-1678 Lijsbet Claes, geassisteerd met haar man Jan Claesz, ontvangt met consent van
haar voogd Cornelis Dircx Roodirck de goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Uijttenhout, nagelaten zoon van Capt. Jan Pietersz
Uijttenhout en Trijn Hillebrants, waarmee het geregistreerde van 12-01-1655 komt te
vervallen.
17-11-1671 De voogden Harman Heijnsz Loen en Claes Barentsz Reijntjes laten de goederen
registreren geërfd van zijn vaders en van zijn broeder, evenals de goederen
aanbestorven door het overlijden van zijn moeder Trijn Hillebrants.
19-10-1677 Pieter Jansz Uijttenhout, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden Harman Heijnsz Mom(!) en Claas Barentsz Reijntjes zijn alhier
geregistreerde goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Willemsz, nagelaten zoon van Willem Pietersz, daar
moeder af is Neeltie Mues.
24-11-1671 De moeder Neeltie Mues ter eenre ende voogden Otto Juriaansz en Thijs
Adriaensz Plecker ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen f 310.-, zijnde de gage van haar man door hem verdiend op zijn
Oostindische reis.
09-06-1682 Pieter Willemsz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietie Hendericks, nagelaten dochter van Annetie Heijns,
daar vader af is Henderick Thijsz.
01-12-1671 De vader Henderick Thijsz ter eenre en de voogden Cornelis Jansz Bras en Jelis
Wijbrantsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
30-05-1673 Albert Jansz Rarop, oud schepen en Paulus Wappers, raad, als armenvoogden,
ontvangen de goederen omdat door het overlijden van Hendrick Thijsz zijn
dochter Grietie Hendericx in het armenhuis alhier was aangenomen om
gealimenteerd te worden.

Staat van de goederen van Geert Pieters, nagelaten dochter van Pieter Jansz Kock en Geert
Paulus, in hun leven gewoond hebbende tot Axwijck.
15-12-1671 De voogden Sijmon Paulusz en Dirck Jansz Hartoch laten de goederen
registreren het kind aanbestorven van haar ouders, stukken land, een huis in
Axwijk (later verkocht voor f 575.-), een derde part in een lijfrentebrief van
f 300.- ten lijve van Trijn Paulus, welke brief berust bij de voogd Sijmon Paulusz
die zelf ook een derde part toekomt, 27 stuiver aan lijfrente ten lijve van Claes
Loen, welke brief onder hem berust.
01-04-1681 De voogden brengen goederen boven.
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Geert Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Martsen, ontvangt met consent
van de voogden Dirck Jansz Hartogh en Cornelis Sijmonsz haar goederen.

Staat van de goederen van Geert Pieters, nagelaten dochter van Pieter Cornelisz Pikes en
Marij Jans.
15-12-1671 De voogden Jacob Pietersz Tinnegieter en Gerrit Coensz laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar grootvader
Cornelis Pietersz Smit.
30-03-1677 Geert Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Galen, ontvangt haar
goederen.

Staat van de goederen van Neeltie Pieters, nagelaten dochter van Capt. Pieter Magnusz en
Trijntie Hillebrants.
29-12-1671 De voogden Bastiaen Hillebrantsz Blaeuwbijl en Vincent Brouwer, raad en
secretaris dezer stede, laten de goederen registreren het kind aanbestorven van
haar ouders, waaronder de helft in een lijfrentebrief van 15-06-1671 ten lijve van
Neeltje Pieters, waarin Aecht Pieters(!), grootmoeder van Neeltje Pieters, de
wederhelft toekomt.
07-06-1678 De vorengenoemde voogden en Aecht Claes, weduwe van zaliger Magnus
Vincente, hebben goederen boven gebracht.
NB: de erfenisse van de voorn: Aecht Claas, grootmoeder van Neeltje Pieters,
zijn geregistreerd in het volgende boek op dato 06-02-1681.
05-05-1681 Neeltje Pieters, geassisteerd met haar man Do. Jodocus van Laren, bedienaar des
Goddelijken woords tot Tricht in het graafschap Buuren, ontvangt met consent
van de voogden Vincent Brouwer, regerend burgemeester en raad dezes stads en
Jan Blaubijl haar goederen.

Staat van de goederen van Elberich Jans Poorts, nagelaten kind van Jan Poort daar moeder af
is Niesie Wiggers.
12-01-1672 De voogden Wigger Jacobsz, burgemeester en raad en Jan Pietersz Pols oud
schepen dezer stede laten de goederen registreren het kind aanbestorven van haar
oude oom Jan Fransz Pont.
24-12-1697 Elbrigh Jans Poorts, meerderjarig, haar beide voogden overleden, laat de
goederen overhandigen aan de heer Pont, president weesmeester.

Quitantie van Aecht Dircks en Michiel Dircksz, nagelaten kinderen van Dirck Lammertsz
Roos, daar moeder af is Geert Pieter Heertses.
05-01-1672 Aecht Dircks en Michiel Dircksz, mondig geworden, ontvangen met consent van
hun moeder Geert Pieter Heertses hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetie Gerrits, nagelaten dochter van Neeltie Dircks, daar
vader af is Gerrit Willemsz.
05-01-1672 De vader Gerrit Willemsz ter eenre en de voogden Dirk Martsz van Middelie en
Jan Willemsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Aecht Pieters, nagelaten dochter van Aecht Jacobs, daar
vader af is Pieter Fredericksz wonende tot Middelie.
19-01-1672 De vader Pieter Fredericksz ter eenre en de voogden Jan Wijpsz en Reert Claesz
wonende tot Middelie ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
23-03-1694 Aecht Pieters, geassisteerd met haar man Dirck Pietersz Koopman, ontvangt met
consent van haar vader Pieter Fredericksz en haar voogden Claas Boom en
Cornelis Dircksz Roos haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Brechie Cornelis, nagelaten dochter van Anna Claes, daar
vader af is Cornelis Jansz Schipper.
26-01-1672 De vader Cornelis Jansz Schipper ter eenre en de voogden Job Jansz Schipper en
Jacob Sijmonsz Melis ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
04-02-1687 Brechje Cornelis, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert en Griet Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob Jansz
daar moeder af is Neeltie Pieters.
26-01-1672 De moeder Neeltie Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Jansz Schipper
die consenteerde, ter eenre en de voogden Claes Jacobsz en Jacob Pietersz ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
07-02-1690 Harmen Jansz Saelmons als getrouwd met Geert Jacobs en Griet Jacobs,
getrouwd met de uitlandige Willem Jacobsz, ontvangen met consent van de
moeder Neeltie Pieters, de voogden overleden, de goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jacobsz Muts, nagelaten zoon van Jacob Cornelisz Muts en
Aeltie Pieters.
26-01-1672 De voogden Cornelis Pietersz Dolck en Jacob Cornelisz Muts laten de goederen
registreren het kind van zijn ouders aanbestorven.
27-03-1691 Griet Cornelis, Aeltie Dolcks, Claes Jansz Muts, Jacob Jansz Muts, Trijn
Cornelis en Trijn Dircks als moeder en voogdesse van haar dochter Nellitie
Jacobs Muts, als erfgenamen van Pieter Jacobsz Muts in Oostindien overleden,
ontvangen in presentie van de voogden Dirck Muts en Mr. Jacob Theten de
goederen.

Staat van de goederen van Jan Cornelisz Boer, nagelaten zoon van Cornelis Jansz Boer en
Trijn Cornelis.
15-03-1672 De voogden Dirck Cornelisz Snoij en Jan Harmensz Fack laten de goederen
registreren geërfd van zijn oude moeijen Jannitie en Welmoet Jans.
05-02-1675 Jan Cornelisz Boer, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Dirck Snoij
de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Hermen, Pieter en Trijntie Sents, nagelaten kinderen van
Aeltie Pieters daar vader af is Sent Harmensz.
22-03-1672 De vader Sent Harmensz ter eenre en de voogden Jan Dircksz Molenaer en
IJsbrant Claasz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
22-02-1689 De voogden IJsbrant Claesz en Harmen Sentsz over Trijntje Sents hebben
f 327.12.- bovengebracht, gekomen van haar portie van haar land gelegen in
Vrieslandt en door haar geërfd van haar grootvader en grootmoeder.
23-05
(geen jaar vermeld) Lijsbet Sijmons als in huwelijk hebbende gehad Harmen
Centsz en Pieter Centsz verklaren in presentie van hun vader Cent Harmensz en
IJsbrant Claasz Sajer, hun gewezen voogden, dat zij al enige jaren eerder van
hun moeders erfenis voldaan waren.
Trijntje Cents, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader Cent
Harmensz en haar voogd IJsbrant Claasz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertie Joris, nagelaten dochter van Griet Jans, daar vader
af is Joris Martsz.
05-04-1672 De vader Joris Martsz ter eenre en de voogden IJsbrant Pietersz en Jan Cornelisz
Hoefsmit ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
15-04-1685 De dochter van zaliger Joris Martsz heeft goederen geërfd van haar oom Jan
Gertsen, overleden op Macassar.
01-08-1690 Jan Jansz Orange en zijn huisvrouw Geertie Joris ontvangen in presentie van de
voogden Floris Adriaensen en Pieter Megoede de goederen.

Staat van de goederen van Jacob Sijmonsz Hoen, nagelaten zoon van Sijmon Jansz 't Hoen
en Trijn Jacobs Walravens.
12-04-1672 De voogden Heijn Jansz Putoor en Claes Spanjaert hebben de goederen
aanbestorven van zijn ouders ter weeskamer gebracht.
15-01-1675 Jacob Sijmonsz Hoen, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden Heijn
Jansz Putoor, raad en oud schepen hier ter stede en Claas Spangiaart de
goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz Kist, daar
moeder af is Marijtie Thijs.
12-04-1672 De voogden Mr. Jacob Vijselaer, advokaat en Jan Claesz Bruijnvis laten de
goederen registreren die het kind geërfd heeft van Jannetie en Welmet Jans, haar
oude moeijen.
06-02-1674 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar man Jan Pietersz Perhannis, ontvangt met
consent van haar gewezen voogd Jan Claesz Bruijnvis haar goederen.

Staat van de goederen van Claes Claesz Haen, nagelaten zoontje van Claes Claesz Haen, daar
moeder af is Trijntie Theunis.
12-04-1672 De voogden Pieter Quirijnsz Breemburch en Remmit Goudeblom laten de
goederen registreren het kind aanbestorven van zijn oude moeije Welmet Jans.
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Trijntje Theunis ontvangt in presentie van de gewezen voogden Pieter Quirijnsz
Breemburch en Remmit Jansz Goudeblom de goederen van haar overleden
zoontje.

Staat van de goederen van Cornelis Claesz, nagelaten zoon van Claas Hendericksz, daar
moeder af is Trijn Heerts van Quadijck.
10-05-1672 De voogd Pieter Backer brengt f 100.- boven het kind aanbestorven van zijn
oude moeije Lijsbet Claes.
Tussen 08-03-1673 en 28-01-1676 ontvangt de moeder Trijn Heerts ontvangt
met consent van de voogd Pieter Backer een aantal malen geld.

Staat van de goederen van Aechie Cornelis, nagelaten dochter van Jannetie Jans, daar vader af
is Cornelis Willemsz Croon.
24-05-1672 De voogden Pieter Jansz Rarop en Pieter Willemsz Croon laten f 137.10.registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder en
broeder.
31-07-1674 Cornelis Willemsz Kroon zal zijn dochter Aechje Cornelis onderhouden en
alimenteren.
01-12-1693 De voogd Pieter Jansz Rarop heeft het geld afgehaald om te verantwoorden.

Staat van de goederen van Heert Claesz, nagelaten zoon van Claes Adriaensz Velaer en Geert
Heerts.
16-08-1672 De voogden Pieter Quirijnsz Breemburgh en Dirck Pietersz Muts hebben de
goederen het kind aanbestorven van zijn ouders ter weeskamer gebracht.
11-01-1689 Heert Claasz, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn voogd Dirck
Pietersz Muts zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Laurus en Jacob Cornelisz, nagelaten kinderen van Cornelis
Jacobsz Pauw daar moeder af is Lijsbet Jans.
23-08-1672 De moeder Lijsbet Jans ter eenre en de voogden Claes Jacobsz Rieder en
Cornelis Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Sijmon Pietersz, nagelaten kinderen van Pieter
Jansz Rood, daar moeder af is Maritie Jans in de Purmer.
12-10-1672 De moeder Maritie Jans ter eenre en de voogden Cornelis Cornelisz Bordingh en
Jan Cornelisz Kieft ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis en die van
hun moeije Marij Jans overeen gekomen.
18-01-1684 Cornelis Pietersz, getrouwd, ontvangt in presentie van Geerlof Dircksz en
Richhert Willemsz als naaste bloedverwante zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon Cornelisz en Lijsbet Cornelis, nagelaten kinderen van
Cornelis Jacobsz Schaep, daar moeder af is Trijn Cornelis, wonende tot Axwijck.
08-11-1672 De moeder Trijn Cornelis ter eenre en de voogden Jan Sijmonsz Schaep en Jacob
Claesz Stijns ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
06-02-1680 Sijmon Cornelisz en Lijsbet Cornelis, getrouwd, ontvangen met consent van de
voogden Jan Sijmonsz Schaep en Jacob Claesz Stijns hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Leendert, Carel en Pieter Jansz, nagelaten kinderen van
Geert Carels, daar vader af is Jan Leendertsz.
08-11-1672 De vader Jan Leendertsz ter eenre en de voogden Jan Carelsz en Cornelis
Pietersz Tinnegieter, vroedschap, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aecht Jacobs en Jan Jacobsz Corver, nagelaten kinderen
van Trijn Jansz Corvers, daar vader af is Jacob Branties.
15-11-1672 De vader Jacob Branties ter eenre en de voogden Jan Branties en Jacob Claesz
Baen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
05-06-1674 Jacob Claesz Baen als voogd van Jan Jacobsz brengt f 150.- boven afkomstig van
de moeders en zusters zaliger klederen.
22-02-1678 Aan Jan Jacobsz Corver is door het overlijden van zijn grootvader Jan Claasz
Corver aanbestorven drie vierde part in een huis, waarvan de vader Jacob
Brantjes het resterende vierde part in toekomt.
17-01-1679 Aan Jan Jacobsz Corver is door het overlijden van zijn vader Jacob IJsbrantsz
Brantjes o.a. aanbestorven het resterende vierde part in het bovenstaande huis.
08-02-1689 Jan Jacobsz Corver, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob
Claesz Baen en Pieter Reijersz Withoet zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Florisz Boes, nagelaten zoon van Floris Jansz Boes daar
moeder af is Griet Willems.
29-11-1672 De moeder Griet Willems ter eenre en de voogden Barent Jacobsz Slot en Pieter
Jansz Moocker ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
31-03-1676 De voogden Pieter Jansz Moocker en Jan Sijmonsz Waterloper laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder.
23-11-1683 De voogden Pieter Jansz Moocker en Jan Sijmonsz Waterloper ontvangen de
goederen van de overleden Jan Florisz Boes.

Staat van de goederen van Grietie en Maritie Arents, nagelaten kinderen van Arent Jansz en
Welmoet Willems.
06-12-1672 De voogden Jan Pietersz en Jan Claesz Draex hebben de goederen de kinderen
door het overlijden van hun ouders aanbestorven, ter weeskamer gebracht. O.a.
f 256.5.- die zij competeren van de oude kinderen geteeld bij Geert Jans, die de
kinderen van hun vaders erfenis, geregistreerd 20-03-1668, zijn schuldig
gebleven.
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Jan Pietersz Grooteman en Jan Claesz Draacx als voogden van Maritie Arents ter
eenre, en dezelve Jan Pietersz Grooteman en Jan Cornelisz als voogden over de
oude kinderen nagelaten van Arent Jansz en Griet Jans ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de erfenis van de overleden Grietje Arents.
Marijtie Arents, geassisteerd met haar man Pieter Jacobsz Swart, ontvangt met
consent van de voogden de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jacobsz, nagelaten zoon van Anna Jans, daar vader af
is Jacob Adriaansz Jongejans.
03-01-1673 De vader Jacob Adriaansz Jongejans ter eenre en de voogden Jan Claesz Cos en
Cornelis Theunisz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.

Staat van de goederen van Jan Pietersz Singer, nagelaten zoon van Pieter Jansz Singer en
Welmoet Thijs.
03-01-1673 De voogden Jacob Thijsz van 't End, Sijmon Jansz Groot en Cornelis Willemsz
van 't End laten de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn ouders.
13-12-1689 Jan Pietersz Singer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter
Sijbrantsz en Jan Swart zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Niesie Barents, nagelaten kind van Niesie Claes, daar vader
af is Barent Cornelisz wonende tot Middelie.
17-01-1673 De vader Barendt Cornelisz ter eenre en de voogden Cornelis Jansz
Waterhaelder en Pieter Barentsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen, o.a. de helft in een stuk land gemeen met Neel Gerrits
tot Warder.
Ook is het kind aanbestorven van zijn peet Neel Dirckx zaliger enig land.
06-01-1699 Niesie Barents, geassisteerd met haar man Willem Pietersz Groot, ontvangt met
consent van haar vader Barent Cornelisz, de voogden overleden, de goederen.

Staat van de goederen van de nagelaten kinderen van Pieter Jansz Piets, vader, en moeder
Dieuwer Hillebrants, van Warder, genaamd Jan, Dirck, Marritjen en Neeltjen Pieters.
07-02-1673 De voogden Pieter Jansz Moocker en Jan Hillebrantsz Wester laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
??-12-1684 Dirck, Pieter Claesz als man en voogd van Marij Pieters, mitsgaders de voogden
Jan Jansz Ims en Niengh Claesz Wester over Neeltje Pieters, het vierde kind
overleden, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claasje, Cornelis, Neeltje en Maritjen Jops, nagelaten
kinderen van Claesje Cornelis daar vader af is Jop Jansz.
07-02-1673 De vader Jop Jansz ter eenre en de voogden Thijmon Jansz en Cornelis Sijmonsz
zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
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Bewijs van vaders erfenis van de vijf nagelaten kinderen van Jacob Jansz Al van Quatwoud,
daar moeder af is Jannetjen Harmens.
14-02-1673 De moeder Jannetje Harmens ter eenre en de voogden Frant Harmensz en Jan
Jansz Oud, beiden omen, ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis
overeen gekomen.
25-11-1710 Jan Heijnsz Pronck en Bastiaen Al hebben de bovenstaande twee lijfrentebrieven
van de weeskamer gehaald, daar zij al vele jaren meerderjarig zijn, en de rato
caverende voor Niesje Jacobs die ook in portie in de brieven heeft.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Jacobsz Nelen, nagelaten zoon van Jacob Willemsz
Nelen, daar moeder af is Trijntie Pieters Mout.
21-02-1673 Trijntie Pieters Mout ter eenre en Arent Gerbrantsz Muessen en Jan Jacobs
Kock, voogden, ter andere zijde, zijn f 500.- als bewijs van vaders erfenis
overeen gekomen.
21-12-1680 Willem Jacobsz Nelen, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Jan
Jacobsz Kock het geld.

Staat van de goederen van Jan Claesz, nagelaten zoon van Claas de Hooghduijtsche Doctor en
Barber Michiels.
21-03-1673 De voogden Jan Salomons Soeten en Jacob Heijnsz verklaren dat Jan Claasz
door het overlijden van zijn ouders is aanbestorven f 100.-.
14-08-1674 Jan Claesz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Salomons
Soeten en Jacob Heijnsz het geld.

Staat van de goederen van Marij en Pieter Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob Pieter
Jorisen en Trijn Outgers.
09-05-1673 De voogden Frans Jansz Keijser, Claas Jacobsz Quart en Cornelis Jansz Schipper
laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van
hun ouders.
03-03-1693 Marijtje Jacobs, mondig geworden, haar broer Pieter Jacobsz overleden, ontvangt
met consent van haar voogden Pieter Claesz Boudens en Cornelis Jansz haar
goederen.
Bewijs van moeders en bestemoeders erfenis van Heijn, Lijsbet, Cornelis en Sijmon
Cornelisz Veerman, nagelaten kinderen van Jannetie Heijns, daar vader af is Cornelis Jansz
Veerman van Volendam.
06-06-1673 De vader Cornelis Jansz Veerman ter eenre en de voogden Job Jansz en Heijn
Heijnsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis
en wat de kinderen van hun bestemoeder is aanbestorven.
24-03-1682 Heijn Cornelisse, geassisteerd met zijn vader en zijn oom Job Jansz, ontvangt
zijn portie.
08-08-1684 Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Dircksz, ontvangt met
consent van haar vader haar goederen.
10-09-1686 Cornelis Cornelisz, geassisteerd met zijn vader Cornelis Jansz Veerman,
getrouwd, ontvangt zijn portie.
15-01-1692 Sijmon Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader
Cornelis Jansz Veerman zijn goederen.
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Jacob Munnickhuijsen en Heijn Heijnsz Floor als wettelijke voogden over Pieter
Jansz Groot, nagelaten zoon van Jan Jansz Floor en Jannetie Minnes ter
eenre, en de grootvader Jan Pietersz Moens en zijn dochter Maritie Jans, moeije,
ter andere zijde, zijn overeen gekomen dat Jan Pietersz Moens en Maritie Jans de
voorn: Pieter Jansz Groot te zullen alimenteren en onderhouden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltjen Claes, nagelaten dochter van Claes Sijmonsz daar
moeder af is Anna Pieters.
25-07-1673 Anna Pieters ter eenre en Jan Reijerzen en Pieter Dircksz Groot als voogden ter
andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Griet, Neeltie, Trijn, Cornelis en Warnaer Jansz, nagelaten
kinderen van Jan Cornelisz Drijver, daar moeder af is Lijsbet Warnaers.
29-08-1673 De moeder Lijsbet Warnaers ter eenre en de voogden Pieter Wijbsz en Pieter
Cornelisz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetie Jacobs, nagelaten dochter van Trijntie Lammerts
daar vader af is Jacob Jansz Swart.
26-10-1673 De vader Jacob Jansz Swart ter eenre en de voogden Lammert Willemsz
Messemaker en Capt. Jacob Swart ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen.
12-06-1674 De voogd Capt. Jacob Swart brengt geld boven gekomen van de klederen van de
moeder.
06-08-1675 Lammert Willemsz Messemaker ter eenre en Capt. Jacob Swart ter andere zijde
zijn overeengekomen dat de voorn: Lammert Willemsz Messemaker als
grootvader het kind zal alimenteren en onderhouden tot het 18 jaar zal zijn voor
f 471.5.-, zijnde de gehele vaders en moeders erfenis.
16-09-1681 Lammert Willemsz Messemaecker, grootvader en enige erfgenaam van het kind,
ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Reijndersz, nagelaten zoon van Lijsbet Jans, daar
vader af is Reijner Dircksz Heertjes.
21-11-1673 De vader Reijner Dircksz Heertjes ter eenre en de voogd Jan Slot ter andere
zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Griet, Sijmen en Annetie Jans, nagelaten kinderen van
Dieuw Sijmons, daar vader af is Jan Jansz Visscher.
21-11-1673 De vader Jan Jansz Visscher ter eenre en de voogden Pieter Claesz Roos en
Claes Barentsz Reijntjes ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis
overeen gekomen, o.a. een huis op de Schepemakersdijk, land en obligaties.
30-01-1685 Annetje Jans, in presentie van haar man Aert Harmensz, en ten overstaan van
haar vader Jan Jansz Visscher en Claas Barentsz als voogden, ontvangt haar
goederen.
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Grietje en Sijmon Jansz Visscher, getrouwd, respectievelijk mondig, ontvangen
hun goederen, en samen met hun zuster Annetje Jans, geassisteerd met haar man
Aart Hermensz Vijfhoek, de goederen van hun overleden broeder Jan Jansz
Visscher de Jonge.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Jansz en Griet Jans, nagelaten kinderen van Jan
Dircksz Roos, daar moeder af is Hillegondt Remmits.
05-12-1673 De moeder Hillegondt Remmits ter eenre en de voogden Lambert Dircksz Roos
en Jan Pietersz Boerejan ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
19-12-1673 De grootvader Remmit Goudeblom brengt f 150.- in een losrentebrief boven.
28-03-1679 Jan Pietersz Dick(?) als voogd brengt de goederen boven de kinderen
aanbestorven van hun bestevader.
05-02-1686 De voogden Jan Jacobsz Rood en Jan Jansz Slot laten de goederen registreren de
kinderen van hun moeije Trijntje Remmits aanbestorven.
24-04-1688 Griet Jans, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz Bras, ontvangt met consent
van de voogden Albert Claasz Hasselt en Jacob Claasz Stijns haar goederen.
07-03-1690 Dirk Roos, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Albert Hasselt en
Jacob Stijns zijn goederen.

Staat van de goederen van Dirck Jansz Dicke Pieter, nagelaten zoontje van Jan Dircksz Dicke
Pieter en Stijntje Pieters.
12-12-1673 De voogden Jan Pietersz Boerejan, Jan Claesz Bruijnvis en Reijer Jansz laten de
(zeer omvangrijke) goederen registreren het kind aanbestorven van zijn ouders.
19-09-1679 De voogd Jan Pietersz Dicke heeft goederen boven gebracht.
02-02-1680 Er worden nog meer losrentebrieven etc. geregistreerd.
Nota
Deze goederen staan geregistreerd op 30-09-1693 omdat hier geen plaats meer
was.

Bewijs van 's moeders erfenis van Isaac en Grietje Salomons, nagelaten kinderen van Jelletje
Hessels, daar vader af is Salomon Isaacksz.
12-12-1673 De vader Salomon Isaacsz ter eenre en de voogden Oets Hesselsz en Isaac
Jacobsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet, Griet en Jan Jansz Clees, nagelaten kinderen van Jan
Jansz Clees, daar moeder af is Griet Jans.
02-01-1674 De moeder Griet Jans ter eenre en de voogden Capt: Jacob Willemsz Broeder en
Jacob Jansz Pieteijs, oud burgemeester, ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Jan Jacobsz Baij, nagelaten zoon van Jacob Jansz Baij en Annetje
Jeroens.
06-02-1674 De voogden Lambert Jacobsz en Cornelis Thijsz Oosterlingh laten de goederen
registreren het kind aanbestorven van zijn ouders.
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Jan Jacobsz Baij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis Thijsz
Oosterlingh zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn, Sijcke en Pieter Cornelisz, nagelaten kinderen van
Geert Pieters, daar vader af is Cornelis Pietersz van Quadijck.
20-02-1672 De vader Cornelis Pietersz ter eenre en de voogden Lubbert Intesz en Pieter
Jansz Molenaer zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Geert en Anna Pieters, nagelaten kinderen van
Pieter Jansz, daar moeder af is Griet Cornelis van Quadijck.
20-02-1674 De moeder Griet Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz die
consenteerde, ter eenre en de voogden Jan Jansz en Frederick Meijlandt ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Dirck Pietersz, nagelaten zoon van Grietemoer Bouwens, daar
vader af is Pieter Cornelisz Slacht.
20-02-1674 De voogden IJsbrandt Claesz Bijl en Jan Rijcksz laten de goederen registreren
het kind aanbestorven van zijn grootmoeder van moeders zijde Lijsbet Jans.
21-03-1690 Dirck Pietersz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jan
Rijcksz de goederen.

Staat van de goederen van Henderick Jansz, nagelaten zoon van Jan Bouwensz Barck, daar
moeder af is Geertje Hendericks Kloecks.
20-02-1674 De voogd Dirck Claesz Vogel laat de goederen registreren het kind aanbestorven
van zijn grootmoeder van vaders zijde Lijsbet Jans.

(geen titel)
27-02-1674

Claes Pater als voogd van Jan Fredericksz Hoeckboot, nagelaten zoon van
Frederick Hoeckboot en Geert Pieters, ter eenre en Claes Cornelisz
Broodtboer als medevoogd ter andere zijde zijn overeen gekomen dat Claes
Cornelisz Broodtboer het kind zal alimenteren en onderhouden tot zijn mondige
jaren of huwelijkse staat.

Staat van de goederen van Michiel Pietersz, nagelaten zoon van Pieter Michielsz Grauw en
Marij Dircks.
27-02-1674 De voogden Cornelis Theunisz en Jacob Jongejans laten de goederen registreren
het kind aanbestorven van zijn oude moeije Lobberich Dircks.
28-01-1676 De armenvoogden Jan Cornelisz Kieft en Dirck Dircksz Bont ontvangen met
consent van de gewezen voogden Jacob Jongejan en Cornelis Cornelisz de
goederen van de overleden Michiel Pietersz.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Sijbrich Jans, nagelaten dochter van Jan Claesz Plas, daar
moeder af is Aeltje Cornelis van Middelie.
06-03-1674 De moeder Aeltje Cornelis ter eenre en de voogden Cornelis Pietersz Muses en
Claes Cornelisz Plas, grootvaders van het kind ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van vaders erfenis.
21-05-1697 De voogden Claas Cornelisz Plas en Pieter Cornelisz Muesses laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar behuwd vader
Lammert Dircksz Schrevel, een vierde part in twee obligaties, waarvan de
overige drie vierde parten toekomen aan de drie kinderen van Lammert Dircksz
Schrevel.

Staat van de goederen van Geertje, Meijnardt en Marten Nanninghsz Eminga, nagelaten
kinderen van Nanningh Eminga en Trijn Martens.
06-03-1674 De voogden Joost Martsz Persijn en Reijer Buijsman laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
waaronder een losrentebrief van f 2000.- van Mr. Maerten Pauw in dato 08-041639 en f 1750.- in een obligatie van f 3000.- onder Trijn Barents, huisvrouw
van Reijer Buijsman, berustende. Ook zijn de voogden overeen gekomen met de
grootmoeder Geert Fredriks dat zij de kinderen haar leven lang zal alimenteren
en onderhouden tot zij 20 jaar zullen zijn.
24-08-1688 Meijnard en Martin Eminga, hun zuster Geertje overleden, getrouwd, ontvangen
met consent van hun voogd Reijer Buijsman, raad en oud burgemeester, de
goederen.

Staat van de goederen van Griet Pieters, gezegd Griet Jacobs, nagelaten dochter van Pieter
Jacobsz Thaentje, geteeld bij Aecht Jans.
13-03-1674 De voogd Gerrit Pietersz Galen laat de goederen registreren het kind aangedeeld
van haar zuster, van de portie van haar broeder, wegens haar vaders erfenis en de
erfenis van haar peet Marij Jacobs en haar oom Claas Jacobsz Uithof, bewezen
en geregistreerd op 11-01-1661, o.a. de helft in een obligatie vanf 542.- ten laste
van haar moeder in dato 11-01-1661 waarvan de wederhelft aan haar broeder
toekomt, een obligatie van f 100.- ten laste van haar schoonvader Egbert Bittersz
in dato 24-03-1671, een obligatie ten laste van haar broeder Jacob Pietersz 't
Haentje van f 300.- in dato 13-03-1674.
20-01-1680 Pieter Jansz Pos als in huwelijk hebbende gehad Griet Pieters, gezegd Griet
Jacobs, ontvangt met consent van de gewezen voogden Gerrit Pietersz Galen en
Jacob Pietersz Haen de goederen.

Staat van de goederen van Jan Pauwelsz Crijnen, nagelaten zoon van Pauwels Jansz Crijnen
en Geert Pieters.
20-03-1674 De voogden Jacob Jongejans en Claes Cornelisz Broodtboer laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders, zijn
grootvader en grootmoeder van vaders zijde en van zijn broeder Pieter Pauwelsz,
o.a. een obligatie van f 450.- ten laste van zijn moeder Geert Pieters zaliger, op
28 april 1665 door haar aan haar twee kinderen als vaders erfenis bewezen.
12-01-1677 Claas Cornelis Brootboer ontvangt op grond van het accoord op 27-02-1674
tussen hem en Claas Pater, medevoogd van Jan Frederiksz Hoeckboot hier ter
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weeskamer gemaakt, geld uit moeders erfenis in presentie van Claas Pater en de
medevoogd Claas Jansz Laan.
Jan Pauwelsz Crijnen, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas
Cornelisz Brootboer de goederen. Claas Jansz Laan was medevoogd.

Staat van de goederen van Cornelis Isaacsz, nagelaten zoon van Isaac Joosten en Eefje
Cornelis.
01-05-1674 De voogden Willem Claesz Sloot, weesmeester en raad dezer stede en Arent
Garbrantsz Miester laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het
overlijden van zijn ouders, o.a. twee lijfrentebrieven ten lijve van het kind in dato
23-04-1665 en 29-10-1671.
06-08-1675 Trijntje Cornelis, weduwe van Wijbrant Tollenaar wonende tot Amsterdam, voor
de ene helft en Abraham Joosten voor een vierde, Laurus Jacobsz voor een
zestiende en Heijn Jansz Putoor als weesvader voor drie zestiende voor Claes
Jacobsz, nu naar Oostindië, als erfgenamen van Cornelis Isaacsz, volgens
certificaat voor schout, burgemeesters en schepenen van de stad Utrecht in dato
16-07-1675 overleden, ontvangen met consent van de gewezen voogd Willem
Claesz Sloot, regerend burgemeester en raad dezer stede, de goederen. Voor
Trijntje Cornelis hebben zich borg gesteld Jan Thuijnman en Henderick
Adriaansz Cleijnschol; Reijer Claesz Withoet stelde zich borg voor Abraham
Joosten en Jan Jacobsz Kock voor Laurus Jacobsz.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Cornelis Hiddesz, nagelaten kinderen van Lijsbet
Pieters, daar vader af is Hidde Intesz van Quadijck.
22-05-1674 De vader Hidde Intersz ter eenre en de voogden Claes Jansz Hoots en Jan
Cornelisz zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
30-12-1692 Pieter Hiddesz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Hidde
Intersz en Jan Cornelisz Oud, zijn voogden, de goederen; Cornelis Hiddesz was
overleden.

Staat van de goederen van Jan Dircksz Wit, nagelaten zoon van Dirck Jansz Wit en Griet
Jans.
22-05-1674 De voogden Bouwen Claesz Chirurgijn en Dirck Adriaensz Plecker laten de
goederen registreren het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven,
waaronder een obligatie van f 500.- van Mr. Marten Pauw in Den Haag in dato
09-05-1644.
16-04-1680 Jan Dircksz Wit, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden burgemeester
Bost en Mr. Bouwen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Bartholomeus Christiaensz, nagelaten zoon van Christiaen
Gerritsz, daar moeder af is Marijtje Bartholomeus.
05-06-1674 De moeder Marijtje Bartholomeus ter eenre en de voogden Cornelis Wijbrantsz
en Albert Jansz Rarop, regerend schepen hier ter stede, ter nadere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder het touw en verder
gereedschap tot een laken drapperij.
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Staat van de goederen van Marijtje, Jacobus en Jannetje de Roo, nagelaten kinderen van Do.
Johannes de Roo en Weijntje Jans Drents.
11-09-1674 De voogden Nicolaes Teengs, raad en oud burgemeester enz. dezer stede en
Albert Claesz Hasselt laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven
door het overlijden van hun ouders, hun grootmoeder Marij Jans en hun moeije
Maria de Roo. O.a. een vierde part in drie huizen in Amsterdam in de
Ridderstraat gemeen met Mr. Jacobus de Roo en Jan Hendericksz Backer en een
groot aantal waardepapieren.
18-08-1676 Nicolaes Teengs, regerend burgemeester en raad dezer stede en Albert Claasz
Hasselt als voogden over de drie onmondige nagelaten kinderen van Do.
Johannes de Roo en Weijntje Jans Drents laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun neef Mr. Jacobus de Roo volgens testament
gemaakt door Do. Jacobus de Roo de oude en zijn dochter Marijtje de Roo.
09-09-1678 Marijtje de Roo, geassisteerd met haar man Claes Pietersz Decker, ontvangt met
consent van haar voogden burgemeester Nicolaes Teengs en Albert Claesz
Hasselt en haar goederen.
30-04
(geen jaartal, waarschijnlijk na 1681) Jacobus de Roo, mondig, en Jannetje de
Roo, geassisteerd met haar man Floris Reijntjes, ontvangen met consent van de
wettelijke voogden meester Albert Hasselt en Cornelis Munckendam hun
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Sijbrantsz en Claes Sijbrantsz, nagelaten kinderen van
Sijbrant Jansz daar moeder af is Trijn Claes.
25-09-1674 De moeder Trijn Claes ter eenre en de voogden Jan Jansz Smit wonende tot
Hoorn en Reijer Claesz Withoet ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van vaders erfenis.
07-09-1683 Pieter Sijbrantsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Reijersz
zijn geld.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes en Geertje Martens, nagelaten kinderen van Griet
Dircks, daar vader af is Marten Jansz Schoonhoven.
13-11-1674 De vader Marten Jansz Schoonhoven ter eenre en de voogden Jacob Jansz
Schoonhoven en Jacob Cornelisz Muts ter andere zijde zijn de uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen.
10-02-1682 Claas Martsz Schoonhoven ontvangt zijn portie.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claesz en Marij Claes, nagelaten kinderen van Claes
Jansz Coster daar moeder af is Trijn Rems van Warder.
21-11-1674 De moeder Trijn Rems, geassisteerd met haar man Dirck Claesz Cramer die
consenteerde, ter eenre en de voogden Jacob Dircksz Schaeckelaer en Pieter
Jansz Moocker ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
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Staat van de goederen van Griet Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz Nieuwboer en
Anna Cornelis.
20-11-1674 De voogden Jan Cornelisz Steeckelenburch en Gerrit Slaper laten de goederen
registreren het kind aanbestorven van haar ouders. Stukken land, bezwaard met
f 133.6.12 uit te keren aan Aecht en Jan Jansz Kraeckman.
18-07-1681 Jan Jansz Kraeckman en zijn zuster Aecht Jans, geassisteerd met haar man Arian
Gertsz, getrouwd, ontvangen met consent van Cornelis Danielsz Maesbergen,
Jan Cornelisz Steeckelenburgh en Pieter Roelfsen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem, Jan en Cornelis Pietersz, nagelaten kinderen van
Eef Jans, daar vader af is Pieter Dircksz Groot.
18-12-1674 De vader Pieter Dircksz Groot ter eenre en de voogden Heijn Heijnsz Floor en
Jacob Muesz Clopper ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen. Ook worden de goederen de kinderen aanbestorven van hun
peet Geert Pieters Groots geregistreerd.
10-04-1691 Willem en Jan Pietersz Groot, getrouwd, resp. mondig, ontvangen met consent
van Paulus Wappers, oud burgemeester en raad dezer stede en Pieter Claesz
Boudes, hun naaste bloedverwanten, hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans, nagelaten dochter van Geesje Juriaens daar
vader af is Jan Doedesz.
08-01-1675 De vader Jan Doedesz ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Broeder, raad en oud
burgemeester dezer stede en Gerrit Imelsz Backer ter andere zijde zijn de uitkoop
van moeders erfenis overeen gekomen. Ook worden de goederen geregistreerd
het kind aanbestorven van haar oom Henderick Juriaensz.

Bewijs van vaders erfenis van Aechje Claes, nagelaten dochter van Claes Jacobsz Coppes daar
moeder af is Trijn Claes van Middelie.
15-01-1675 De moeder Trijn Claes ter eenre en de voogden Dirk Albertsz Groot en Sijmon
Arisz Decker ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen een lijfrentebrief ten lijve van Aechje Claes in dato 22-12-1660. Ook
laten de voogden de goederen registreren Aechje Claes aanbestorven door het
overlijden van haar nicht Marij Jacobs, door het overlijden van Claes Jacobsz
Koetswagen en door het overlijden van haar grootvader en grootmoeder Jacob
Claesz Coppes en Trijn Jacobs. Bij de laatste goederen o.a. de helft in een stuk
land waarvan Cornelis Jansz Doets en Jacob Cornelisz Apes de wederhelft
toekomt.
19-03-1720 Dirk Albertsz Groot als enige erfgenaam van de overleden Aegje Claes ontvangt
met consent van de vrunden van moeders zijde de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Wijb Pietersz en Pietertje Pieters, nagelaten kinderen van
Pieter Wijbsz Vlieger daar moeder af is Marij Jans Barckhouts.
22-01-1675 De moeder Marij Jans Barckhouts ter eenre en de voogden Cornelis Wijbsz
Vlieger en Tjerck Lolkes ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen. Ook worden de goederen geregistreerd de kinderen
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aanbestorven van hun overleden grootmoeder Engel Cornelis, waarin hun halve
broeder Jacob Pietersz Vlieger een gerechte derde part toekomt.
Wijb Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis
Wijbsz, Pieter Jansz Barckhout en Cornelis Nienghsz de goederen uit vaders
erfenis.
NB Deze goederen onder de erfgenamen verdeeld zijnde, zijn opnieuw
geregistreerd 13-01-1693.

Staat van de goederen van Jan, Anna en Griet Alberts, nagelaten kinderen van Albert Jansz
Barnevelt en Trijn Jans Ubbels van Warder.
26-02-1675 De voogden Claes Jans Ubbels, Cornelis Claesz Roos en Pieter Claesz Roos
laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven volgens testament van
hun grootvader en grootmoeder Ubbel Thijmonsz en Meeuw Jans, o.a. de helft in
een lijfrentebrief van f 100.- in dato 10-04-1629 ten lijve van Jacob Nienghsz.
29-04-1687 Jan en Anna Alberts, Anna geassisteerd met haar man (aantekening niet
afgemaakt)
14-12-1688 Jan Albertsz Barnevelt en Wouter Cornelisse als in huwelijk hebbende Anna
Alberts, Griet Alberts overleden, ontvangen met consent van de voogden Claas
Jansz Ubbels en Pieter Claesz de hier geregistreerde goederen en die in het
vorige boek op 01-05-1668.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Benedictus de Haan, nagelaten zoon van Jaapje Jans,
daar vader af is Benedictus de Haan.
19-03-1675 De vader Benedictus de Haan laat in presentie en met consent van de voogden
Dirck Pont en Lammert Dircksz Roos en zijn voorn: zoon moeders erfenis
registreren.

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem Pietersz, nagelaten zoon van Annetje Pieters, daar
vader af is Pieter Willemsz.
30-04-1675 De vader Pieter Willemsz laat in presentie en met consent van de voogden Jan
Jansz en Willem Christiaensz moeders erfenis registreren.
13-08-1675 Griet Jans, huisvrouw van Pieter Willemsz, ontvangt met consent van de
voogden Jan Jansz en Willem Christiaensz de goederen van de overleden Willem
Pietersz.

Bewijs van 's vaders erfenis van Volckert, Marij en Cornelis Volckertsz, nagelaten kinderen
van Floris Volckertsz, daar moeder af is Trijn Jacobs, wonende in de Purmer.
04-06-1675 De moeder Trijn Jacobs ter eenre en de voogden Crijn Dircksz van de Camer en
Volckert Cornelisz wonende in de Schermer ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen, met consent van haar man Cornelis IJves. Ook
laten de voogden de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun
grootvader en grootmoeder Jan Sijmonsz Stenepoort en Alidt Cornelis.
11-04-1679 De voogden Evert Huijbertsz en Dirck Cornelisz brengen f 350.- boven waarvan
Marij Floris de helft toekomt en Volckert en Cornelisz Florisz de andere helft.
24-09-1695 Volckert Florisz, mondig geworden, ontvangt zijn portie en de helft van de portie
van zijn overleden broeder Cornelis Florisz.
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De voogden Volckert Florisz en Cornelis IJvesz over Marij Floris brengen
f 482.- boven zijnde Marij Floris' portie haar competerende uit de hier
geregistreerde goederen. Cornelis IJvesz, getrouwd met Neel Gerrits, zal Marij
Floris in zijn huis nemen, onderhouden en alimenteren.
Jan Brommer en Thijs Jansz (...) , diaconen van de gereformeerde kerk alhier,
zijn met de voogd(en) Volckert Florisz overeen gekomen dat zij Marij Floris
haar leven lang zullen alimenteren en ontvangen daarvoor haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Jansz Cos, nagelaten zoon van Jan Claasz Cos daar
moeder af is Trijn Sijmons.
13-08-1675 De moeder Trijn Sijmons ter eenre en de voogden Heijn Claesz Vooghdt en Jan
Coenraatsz Bras ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
10-08-1683 De moeder Trijn Simons en de voogd Jan Gerritsz Bakker hebben de goederen
bovengebracht uit de erfenis van de overleden grootmoeder Trijn Claas Vos.
25-01-1684 De voogden Jan Gerritsz Bakker en Claas Cornelisz Grootelouw hebben de
goederen uit de erfenis van de overleden moeder Trijn Simons ter weeskamer
gebracht.
03-06-1692 Claas Jansz Cos, getrouwd, ontvangt met consent van Thijs Cornelisz Grotelouw
in plaats van zijn overleden vader en Hillebrant Pronck de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Cornelis, nagelaten dochter van Jannetje Cornelis
daar vader af is Cornelis Sijmonsz Hoorn van Volendam.
17-09-1675 De vader Cornelis Sijmonsz Hoorn ter eenre en de voogden Jan Sijmonsz Hoorn
en Jan Cornelisz Boer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen, waaronder alle klederen door haar moeder en zuster
nagelaten.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Hendericksz, nagelaten zoon van Henderick Jansz
Wennich, daar moeder af is Theunisje Leenardts.
01-10-1675 De moeder Theunisje Leenardts ter eenre en de voogd Jan Salomonsz Soeten ter
andere zijde zijn overeengekomen dat de moeder als uitkoop van vaders erfenis
zal bewijzen een derde part in een huis, erf en land op de Rijpwateringh buiten
Leiden, zijnde haar door het overlijden van haar peet Pietertje Leenardts
Deijssermans aanbestorven.
27-08-1680 Teunisje Lenardts en Jan Salomonsz Soeten zijn overeen gekomen dat de moeder
aan haar zoon ter voldoening van het vorenstaande bewijs zal bewijzen f 250.- in
een leningbrief.
21-01-1698 Jan Hendriksz Wenning, nu te meer tot zijne jaren gekomen, en zijn voogd Jan
Saalmonsz Soete, ontvangen de goederen, gemerkt dat aan de meerderjarigheid
van Jan Hendriksz maar weinig mankeerde.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Ots, nagelaten dochter van Trijntje Muts, daar
vader af is Otto Juriaansz Backer.
25-10-1675 De vader Otto Juriaansz Backer ter eenre en de voogden Jacob Jongejans en
Matheus Ravesteijn ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
14-08-1691 Geertje Ots, getrouwd met Jannes Hendricksz van Wijen, ontvangt met consent
van de voogden Simon Dircksz Plecker en Frederick van Rojen de goederen.

Staat van de goederen van Cornelis Claasz, nagelaten zoon van Claas Jacobsz, daar moeder af
is Lijsbet Cornelis.
12-11-1675 De voogden Remmit Jacobsz Besemaker en Albert Claasz Hasselt laten de
goederen registreren het kind bij testament aanbestorven van zijn oom Jacob
Jacobsz Besemaker, waaronder een huis, genaamd de drie besemen, gelegen op
de Bult.
27-05-1687 Aan het kind is een lijfrentebrief aanbestorven, staande ten lijve van Remmit
Jacobsz en hemzelf.
06-06-1690 Cornelis Claasz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Albert Hasselt en Evert Gerritsz Groot de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Jansz, Pieter Jansz en Willem Jansz, kinderen van
Maritje Reijers, daar vader af is Jan Claasz Vogel.
26-11-1675 De vader Jan Claasz Vogel ter eenre en de voogden Reijer Claasz Withoet en
Dirck Claasz Vogel ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, o.a. drie lijfrentebrieven, ten lijve van de eerste zoon Claas Jansz in
dato 08-09-1665, van zijn tweede zoon Pieter Jansz in dato 15-07-1669 en ten
lijve van zijn derde zoon Willem Jansz in dato 15-06-1671.
10-02-1682 De vader Jan Claasz Vogel en de voogden Pieter Reijersz en Dirck Jansz Jepta
laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun peet Neeltje
Pieters Cloppers en van hun grootvader, waaronder 2/3 in een losrentebrief,
waarvan de resterende derde part behoort aan Gerrit Pietersz Galen.
08-09-1684 Claes Jansz Vogel, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn
voogden Pieter Reijersz en Dirck Jansz Jepta zijn goederen.
09-01-1691 Pieter Jansz, getrouwd, ontvangt met consent zijn voogden Pieter Reijersz en
Dirck Jansz Jepta zijn goederen.
10-02-1693 Willem Jansz Vogel, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Pieter
Reijersz en Dirck Jansz Jeptha zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje, Trijntje en Nelletje Claas, nagelaten kinderen van
Jannetje Claas, daar vader af is Claas Jansz Coster.
10-12-1675 De vader Claas Jans Coster ter eenre en de voogden Nicolaas Teengs, raad en
oud burgemeester en Poulus Wappers, regerend schepen en mede raad dezer
stede ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Jansz, Trijn Jans en Jan Jansz, nagelaten kinderen
van Jan Pietersz, daar moeder af is Welmoet Jans van Middelie.
31-12 1675 De moeder Welmoet Jans ter eenre en de voogden Pieter Lammertsz Thuijn en
Claas Jansz Outgers ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
15-03-1698 Pieter Jansz, Jan Groot als hebbende in huwelijk (gehad?) Trijn Jans en Jan Jansz
tegenwoordig zijnde getrouwd, de voogden overleden, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Volckert en Leenardt Claasz Del, nagelaten kinderen van Claas
Jansz Del, in zijn leven schepen en vroedschap en Griet Volckerts.
07-01-1676 Jan Del, schepen tot Purmerend, Cornelis Brommersz, regerend burgemeester en
raad dezer stede en Cornelis Pieter Copperses als voogden laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders,
namelijk een half huis en erf met de halve wal in het Oostend, een vierde part in
een huis en erf op Volendam en f 200.- in een lijfrentebrief van f 400.- ten lijve
van Lenardt Claasz Del in dato 26-06-1671. Daarnaast zijn er goederen gemeen
met de twee meerderjarige kinderen Jan Claasz Del en Lijsbet Claas Del,
waaronder een lijfrentebrief ten lijve van Volckert Claasz Del van f 300.- in dato
22-12-1664, de helft in een stuk land waarvan de wederhelft toekomt aan
Ariaantje Jans Dels, de moeij van de kinderen, de helft in 3/64 part van het schip
genaamd de Vries, daar Nelletje Wappers, hun schoonmoeder, de wederhelft
toekomt.
24-07-1681 Jan Del, Lijsbet Claes Dels weduwe van Cornelis Gerbrants Snoij, beiden ten
huwelijken staat gekomen en Volckert Del, geadmitteert tot zijn eigen voogd,
hebben de goederen van de voogden burgemeester Brommer, Cornelis Coppers
en Jan Del ontvangen.
Nota de goederen van het onmondige kind Leendert Del geregistreerd op dato in
het nieuwe boek.

Staat van de goederen van Griet en Lijsbet Pieters, nagelaten kinderen van Pieter Heertsz en
Lijsbet Pieters.
28-01-1676 De voogden Jan Pietersz Grooteman en Jan Slot laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders.
05-07-1691 Lijsbet Pieters, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Breed, ontvangt met
consent van haar voogden haar goederen.
28-10-1692 Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Hillebrant Schaap, ontvangt met
consent van haar voogd Jacob Claasz Groot haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Jan en Heijn Heijnsz Vlieger, nagelaten kinderen van
Heijn Jansz Vlieger, daar moeder af is Dieuw Pieters.
25-02-1676 De moeder Dieuw Pieters ter eenre en de voogden Pieter Lammertsz Thuijn en
Pieter Jansz Admiraal ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen, waaronder de helft in een huis op Volendam waarvan Statie Jansz
Spaander de wederhelft toekomt.
04-12-1684 De voogden Pieter Jansz Admiraal en Cornelis Wijbetsz Vlieger laten de
goederen registreren die de kinderen hebben geërfd van hun neven Pieter en
Cornelis Loen, alhier overleden.
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Pieter Heijnsz Vlieger, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden Pieter
Jansz Admiraal en Cornelis Wijbsz Vlieger zijn goederen.
Jan Heijnsz Vlieger, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis
Wijpsz Vlieger en Pieter Jansz Admirael zijn goederen.
Heijn Heijnsz Vlieger, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis
Wijbetsz Vlieger zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Theunis, nagelaten dochter van Theunis Cornelisz,
daar moeder af is Neel Claas.
03-03-1676 De moeder Neel Claas ter eenre en de voogden Sijmon Claasz Jonghclaas en
Pieter Claasz ter andere zijde zijn met consent van haar man Claas Willemsz
Sloot de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claasz Prijs, nagelaten zoon van Claas Jansz Prijs, daar
moeder af is Neel Luijtjes van Quadijck.
02-06-1676 De moeder Neel Luijtjes, geassisteerd met haar man Jacob Cornelisz Pets die
consenteerde, ter eenre en de voogden Pieter Jansz Molenaar en Hidde Intesz ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
16-04-1680 De voogden Pieter Jansz en Hidde Intesz laten een stuk land registreren het kind
aanbestorven van zijn moeder.
04-03-1687 Jan Clase Prijs, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn voogden zijn
goederen.

Staat van de goederen van Cornelis Pietersz Niengs, bejaard persoon doch innocent, onmachtig
zijn goederen te kunnen administreren, nagelaten zoon van Pieter Jansz Niengs en Welmoet
Jans van Warder.
02-06-1676 De voogden Jan Gerritsz Hop en Pieter Pietersz Akes laten de goederen die
Cornelis Pietersz Niengs in eigendom heeft, registreren, waaronder een
lijfrentebrief ten lijve van hemzelf in dato 10-04-1629, en vervolgens de
goederen hem aangeërfd van zijn broer Jan Pietersz Niengs.
27-02-1685 Pieter Jacobsz Akes, Griet Jans, Cornelis Baertsz van Swaegh, Welmoet Dircks
ontvangen als naaste erfgenamen van de overleden Cornelis Pietersz de
goederen.

Bewijs van ´s vaders erfenis van Jan Pietersz, nagelaten zoontje van Pieter Willemsz, daar
moeder af is Griet Jans.
04-08-1676 De moeder Griet Jans verklaarde in presentie van Jan Pietersz Nagelmaker als
voogd over haar zoontje, dat vrijwillig door hem aangenomen is, dat zij haar
zoontje voor vaders erfenis f 25.- bewijst.
15-06-1700 Jan Pietersz, tot zijn jaren gekomen, ontvangt met consent van zijn voogd
Andries Bras de goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis Jacobsz
Houtlosser, daar moeder af is Aecht Cornelis.
22-09-1676 De moeder Aecht Cornelis ter eenre en de voogden Pieter Jacobsz Doets en Jan
Pietersz Vlamingh ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
31-08-1688 De moeder Aacht Cornelis, geassisteerd met de voogden (...) en Pieter Jacobsz
Doets, ontvangt het geld om daarmee een twee en twintigste part in de houtboot,
door de voogden voor Jacob Cornelisz gekocht, te betalen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Geert en Jan Jansz Galen, nagelaten kinderen van Jan
Jansz Galen daar moeder af is Trijn Dircks Beijes.
10-11-1676 De moeder Trijn Dircks Beijes ter eenre en de voogden Heijn Heijns Floor en
Jacob Munnickhuijs ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.

Staat van de fideicommissaire goederen alhier geregistreerd voor Geesje en Geertje Pieters
Troms, nagelaten onmondige kinderen van Mr. Pieter Trom en Geert Abrahams Hoots.
17-11-1676 De voogden Vincent Brouwer, oud burgemeester en raad en Theunis Brasker,
regerend schepen, laten de goederen registreren de kinderen volgens testament
aanbestorven door het overlijden van hun oom Henderick Abrahamsz Hoots, na
accoord tussen de vrunden en voogden van de kinderen ter eenre en Gualtus
Palmer, schoonvader van de kinderen ter andere zijde, gerekend op f 10.000.-.
03-03-1682 Teunis Brasker, als administrerende voogd over de hier vermelde goederen van
Geesje en Geertje Pieters Troms, heeft op 28-12-1678 vanwege Geesje, mondig
geworden of in de huwelijkse staat getreden, verantwoording afgelegd in
presentie van Volckert Block en burgemeester Brouwer als mede voogden, die
de rekening hebben geapprobeerd, en evenzo vanwege Geertje Pieters, eveneens
getrouwd, in presentie van burgemeester Brouwer en Jan Jansz Putoor, die de
rekening hebben geapprobeerd actum als boven.
05-01-1703 Jan Putoor heeft goederen afgehaald volgens contract in een later register
aangetekend op dato 08-09-1702; de andere posten blijven voor zijn kind.

Staat van de goederen van Aeltje, Jan en Trijntje Thijs, nagelaten kinderen van burgemeester
Thijs Florisz Schoutten en Trijn Jacobs.
17-11-1676 De voogden Jacob Florisz Schoutten en Jacob Thijsz Schoutten laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders, waaronder
lijfrentebrieven ten lijve van Jan Mathijsz in dato 16-10-1665 en 29-10-1671, ten
lijve van Trijntje Mathijs in dato 16-10-1665 en 29-10-1671 en ten lijve van
Aaltje Mathijs in dato 23-12-1665 en 29-10-1671.
09-08-1678 Aeltje Thijs, 25 jaar geworden, ontvangt haar lijfrentebrieven met consent van
haar voogden Jacob Florisz Schouten en Mr. Jacob Matthijsz Schouten.
02-04-1686 Trijntje Thijs, mondig geworden, haar voogden overleden, ontvangt haar
goederen.
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Bewijs van ´s vaders erfenis, genaamd Jacob Jansz Houtcoper, van Pieter, Neeltje en Lijsbet
Jacobs daar moeder af is Marritje Pieters.
08-10-1676 De moeder Marretje Pieters ter eenre en de voogden Gerrit Pietersz Galen en
Claas Jacobsz van Oosthuijsen ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders
erfenis overeen gekomen een pakhuis op Mercken.
30-05-1679 De moeder Maritje Pieters brengt voor haar jongste dochtertje Lijsbet nog een
obligatie van f 1318.- boven.
10-03-1699 Lijsbet Jacobs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Gerrit
Pietersz Galen de goederen; haar broer en zuster zijn overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Arentsz, nagelaten zoon van Anna Jans, daar vader
af is Arent Pietersz Roon van Middelie.
02-02-1677 De vader Arent Pietersz Roon ter eenre en de voogden Jan Jansz Graaf en
Cornelis Jansz Schilder zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
09-09-1687 De goederen geërfd van zijn vader worden geregistreerd.
06-02-1691 Pieter Arentsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis Jansz
Schilder en Jan Jansz Ooms zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Stijntje Cornelis, Pieter Cornelisz en Jacob Cornelisz,
nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz, daar moeder af is Marij Jacobs van Quadijck.
16-02-1677 De moeder Marij Jacobs ter eenre en de voogden Cornelis Claasz en Jan Jacobsz
ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten dochtertje genaamd Grietjen Pieters, daar
moeder af is Geertjen Bouwens en vader was Pieter Jacobsz Teercoper.
23-02-1677 De moeder Geertjen Bouwens heeft met consent van de voogden Thaems
Sijmonsz Hoeck en Fredricq van Roijen haar dochtertje als uitkoop van vaders
erfenis f 25.- bewezen.
10-05-1689 Grietje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden
Vredrick van Roijen en Pieter Bouwensen haar goederen.

Staat van de goederen van Dirck Jansz Smit, nagelaten zoon van Jan Dircksz Smit en
Brechje Cornelis.
02-03-1677 De voogden Harmen Dircksz Smit en Jan Pietersz Nagelmaker laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders.
18-04-1684 Dirck Jansen, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Lijsbet
Jans, nagelaten weduwe van Harmen Dircksz Smit en Jan Pietersz Nagelmacker,
zijn goederen.

Accoord tussen Aechtje Theunis, weduwe van Claas Baartsz mitsgaders de voogden van de
kinderen van de bovengenoemde Claas Baartsz en Baart Pietersz, grootvader van de kinderen.
09-03-1677 Aechje Theunis, weduwe van Claas Baarts, wonende tot Quadijck, en Mattheus
van Ravesteijn, procureur en apotheker, wonende hier ter stede en Hidde Intesz
mede wonende tot Quadijck als voogden over de kinderen van Claas Baartsz ter
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eenre en Baart Pietersz, wonende in de Beemster, grootvader van de kinderen, ter
andere zijde.

(geen titel)
13-04-1677

Grietje Hillebrants, geassisteerd met haar man Jacob Dircks, ontvangt met
consent van haar voogd Claas Fredricksz Slob haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marritje en Sijmon Sijmonsz Slooff, nagelaten kinderen van
Sijmon Slooff, daar moeder af is Marij Claes.
29-06-1677 De moeder Marij Claes ter eenre en de voogden Dirck Martsz Wit en Geert
Pietersz Galen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
10-06-1687 Marij Claes, geassisteerd met haar man Jan Pieter Joseph, Claes Jansz (As?),
getrouwd geweest met Diewer Sijmons en Baert Pietersz, getrouwd met Trijn
Sijmons, beiden zusters van de kinderen, ontvangen met consent van de voogden
de voorn. Joseph en Gerrit Pietersz Klaver de goederen van de overleden Sijmon
Sijmonsz.
31-05-1692 De voogden Jan Pietersz Joseph en Gerrit Pietersz Galen brengen een
lijfrentebrief ten lijve van Marijtje Sijmons Sloof boven, gekomen van het bewijs
van vaders erfenis.
18-10-1695 Maritie Sijmons Sloofs, mondig geworden, ontvangt haar goederen met consent
van haar voogden Jan Pietersz Joseph en Gerrit Pietersz Galen.

Bewijs van ´s vaders erfenis van Pieter Barentsz Pietermaat, nagelaten zoontje van Barent
Pietersz Pietermaat, daar moeder af is Dieuwtje Dircks.
17-08-1677 De moeder Dieuwtje Dirks ter eenre en de wettelijke voogden Dirck Outgersz
Oostsanen, oud burgemeester en raad enz., grootvader, en Reijer Buijsman, oud
schepen dezer stede, man van de grootmoeder ter andere zijde, zijn het bewijs
van vaders erfenis overeen gekomen.
26-01-1683 Dieuwertje Dircks Oostzaan als universele erfgenaam van haar overleden zoon
Pieter Barentsz Pietermaat, ontvangt de goederen.

Bewijs van ´s vaders erfenis van Jan en Juriaan Jansz Putoor, nagelaten kinderen van Jan
Jansz Putoor, daar moeder af is Beertje Juriaans.
19-10-1677 De moeder Beertje Juriaans ter eenre en de voogden Heijn Jansz Putoor, raad en
oud schepen en Jan Juriaansz Breemburgh ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.
12-05-1682 Jan Jan Putoor, getrouwd, ontvangt in presentie van de voogden Heijn Jansz
Putoor en Jan Juriaensz breemburgh zijn goederen.

Staat van de goederen van Geertje Claas, nagelaten dochter van Claas Jansz Schilder, daar
moeder af is Aefje Gerts.
09-11-1677 De voogden Dirck Thijsz Oosterlingh en Dirck Sijmonsz Rijser laten de
goederen registreren het kind aanbestorven van haar grootvader en grootmoeder
van vaders zijde en van haar vader Claas Jansz Schilder, waaronder een obligatie
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ten laste van Claas Jansz Schilder ten behoeve van zijn overleden moeder
Rengert Willems in dato 12-05-1669, f 300.- in een hypothecatie op de herberg
den Eenhoorn ten laste van Jan Hendricksz backer in dato 06-08-1670,
berustende onder Aefje Willems Baijs, de helft in een losrentebrief van f 1700.-,
berustende onder Ael Jans, weduwe van doctor Schuijt, de helft in een 64-e part
van het schip de Edam daar schipper op is Jacob Claasz Baeij.
Geertie Claes, geassisteerd met haar man Jan Willemsz Hoogebrugh ontvangt
met consent van haar voogden Sijmen Boes en Pieter Baeij de goederen.

Staat van de goederen van Ariaan Claasz, nagelaten zoon van Claas Jansz Schoenmaker en
Jannetje Ariaans van Quadijck.
23-11-1677 De voogden Jan Jacobsz Strilp(?) en Jan Jansz Vlas laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders.
12-02-1699 Adriaan Claasz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van IJtje Claas, nagelaten dochtertje van Claas Cornelisz van 't
Oor, daar moeder af is Lijsbet Claas.
20-11-1677 Lijsbet Claas, huisvrouw van Jan Hendericksz Backer ter eenre en Mr. Jacob
Vijselaar Advt: en Thames Cornelisz meelmolenaar, voogden over haar
dochtertje geteeld bij haar eerdere man Claas Cornelisz van 't Oor ter andere
zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van de kinderen van Jan Claasz Roos en Lijsbet Pieters, namelijk
Claas, Pieter, Sijmon en Jan Jansz Roos.
18-01-1678 De vader Jan Claasz Roos verklaarde dat zijn vier kinderen tesamen van hun
oom Cornelis Claasz Roos volgens testament voor notaris Vijselaar 18-06-1677
hebben geërfd f 225.- onder fideicommis, welk bedrag onder de vader blijft
berusten volgens obligatie in de weeskamer in de doos van de kinderen.
07-02-1690 Claes, Pieter en Jan Jansz Roos, Sijmen Jansz Roos overleden, de jongste van de
kinderen niet alleen gekomen tot de ouderdom van 18 jaren, maar boven de
ouderdom van 22 jaren, ontvangen de obligatie.

Bewijs van 's moeders erfenis van Harmen Cornelisz, nagelaten zoontje van Grietje Pieters,
daar vader af is Cornelis Harmensz Hens van Middelie.
18-01-1678 De vader Cornelis Harmensz Hens ter eenre en de voogden Cornelis Blom, Jan
Remmitsz Edel, de medevoogd Cornelis Claasz Hil uitlandig, ter andere zijde,
zijn overeen gekomen dat de vader zijn kind als moeders erfenis zal bewijzen de
helft van de boedel.

(geen titel)
15-02-1678

De erfgenamen van Cornelis Claasz Roos hebben tot hun securiteit op de
weeskamer gebracht een lijfrentebrief ten lijve van Brechje en Annetje Pieters,
daar moeder af is Clara Jans, aangekocht door de voorn: Roos zaliger,
fideicommis subject.
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Gerrit Roos, regerend schepen dezer stad en Claas Jansz Roos, Pieter Jansz Roos
en Jan Jansz Roos als erfgenamen van Cornelis Claasz Roos, ontvangen de brief.
Zij waren daartoe gerechtigd door het overlijden zonder kinderen van Maritje
Jans Roos.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn en Lijsbet Jacobs, nagelaten kinderen van Elbrich
Jans, daar vader af is Jacob Pietersz Groot van Axwijck.
22-02-1678 De vader Jacob Pietersz Groot ter eenre en de voogden Jan Jansz Rood en
IJsbrant Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
03-12-1686 De voogd IJsbrant Jacobsz bengt geld boven aan de kinderen nagelaten door hun
grootvader.
19-10-1694 De voogden IJsbrant Jansz en Jacob Albertsz laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun peet Griet Jans.
Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Jacobs, nagelaten dochter van zaliger Francie
Jacobs Febure, daar vader af is Jacob Pietersz Groot, wonende tot Axwijck.
06-02-1685 De vader Jacob Pietersz Groot ter eenre en de voogden Isbrant Jansz en Pieter
Jansz Roodt ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen. Dirckie Cornelis, huisvrouw van de voorn: Jacob Cornelisz Groot is
accoord.
22-11-1695 De voogd Jacob Albertsz heeft ten behoeve van de kinderen Trijn en Lijsbet
Jacobs van Elbrigh Jans geld bovengebracht afkomstig van hun grootvader Jan
Jansz Rood.
13-05-1698 Trijn en Lijsbet Jacobs, mondig geworden, ontvangen met consent van hun
voogd hun goederen.

Staat van de goederen van Heert Cornelisz, nagelaten zoontje van Cornelis Heerts goudsmid
en Geert Jans.
01-03-1678 De wettelijke voogden Cornelis Pietersz Copperses, regerend schepen en raad en
Cornelis Danielsz Maasbergen laten de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn ouders.
26-09-1698 Heert Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van de heren
Copperses en Maasbergen, zijn voogden, de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Hendericks, Cornelis en Annetje Hendericks,
nagelaten kinderen van Henderick Cornelisz, daar moeder af is Griet Jans van Quadijck.
08-03-1678 Griet Jans, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Smit ter eenre en de voogden
Jan Jansz en Jan Pietersz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.

Staat van de goederen van Trijntje Tijs, nagelaten dochter van Thijs Jansz Heijnoom en
moeder Geert Pieters.
15-03-1678 De voogden Jan Willemsz Eubels en Pieter Claasz Boudens laten de goederen
van het kind registreren.
19-02-1686 Trijntje Thijs, geassisteerd met haar man Volckert Heertsz, ontvangt met consent
van haar voogden Jacob Boudens en Willem Baij haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Hendrickx, nagelaten dochter van Aeffje Heijns,
daar vader af is Hendrick Jan Backer tot Quadijck.
15-03-1678 Hendrick Jansz Backer van Quadijk ter eenre en de voogden Adriaen Heijnsz en
Pieter Heijnsz van Warder ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
Contract van Neel Dirck van Quadijk met de voogden van Annetie Hendricks, nagelaten
dochtertje van Aefje Heijns en Henderick Jansz Backer mede van Quadijk.
02-12-1678 Neel Dircks, laatst wedeuwe van Henderick Jansz Backer voornt ter eenre en de
voogden Aerijaen Heijnsz en Pieter Heijnsz wonende tot Quadijk en Henderick
van Rijen tot Campen als omen en bloedvoogden van Annetie Hendricks ter
andere zijde, zijn overeen gekomen dat Neel Dircks de nagelaten goederen, met
uitzondering van de kleren, van Henderick Jansz Backer zal bezitten, waarvoor
zij de dochter Annetie Hendricks zal onderhouden. Sijmon Dircksz en Jan Claesz
Swart van Quadijk stellen zich borg.
23-01-1685 Annetie Hendricks, getrouwd met Claes Dircksz Valckes, ontvangt met consent
van de voogden Ariaen Heijnsz en Pieter Heijnsz de goederen.

Staat van de goederen van de drie nagelaten kinderen van commandeur Claes Poortegael en
Trijn Claes van Lichten, gewoond hebbende alhier.
26-04-1678 Burgemeester Jan Jacobsz Wits en Pieter Jacobsz Blaeubijl als voogden laten de
goederen van de kinderen registreren.
16-05-1690 Lobberigh Claes, mondig, Poulus Jansz Moens als in huwelijk hebbende
Grietie Claes en Welmoet Claes, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Gijs,
ontvangen met consent van hun voogd burgemeester Jan Jacobsz Wits de
goederen.

Staat van de goederen van de twee nagelaten kinderen van Dirck Cornelisz Koster en Lijsbet
Pieters, gewoond hebbende in de Purmer.
10-05-1678 De voogden Claes Cornelisz Koster, wonende in de Purmer, en Reijer Cornelisz
van IJdersem laten de goederen van de kinderen registreren.
19-01-1694 Pieter Dircksz Koster, mondig, en Reijnier Willemsz, getrouwd met Annetie
Dircks, ontvangen met consent van de administratieve voogd Jacob Jansz Koster
de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Jacobs en Marten Jacobsz, nagelaten kinderen van
Jacob Sijmonsz, daar moeder af is Trijn Sijbrants.
26-07-1678 De moeder Trijn Sijbrants ter eenre en de voogden Pauwels Jansz Pol en Jan
Brantsz Jager ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.

Staat van de goederen van het nagelaten kind van Albert Jacobsz Breed, daar moeder af is
geweest Niesje Hesselt, gewoond hebbende alhier.
27-09-1678 De voogden Pieter Olij en Hessel Oetsz laten de goederen registreren.
18-12-1692 De voogden Jan Jacobsz Breed en Hessel Oetsen brengen goederen boven.
19-12-1702 Jacob Albertsz Breed, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn oom
Jan Jacobsz Breed de goederen.
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Wilhelmus Richert van ... in het land van Trier geeft f 900.- in bewaring.
Wilhelmis Richart van ... ontvangt het geld.

Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van Aeltje Gerrits Kips, daar vader af is
Thijs Plecker.
15-11-1678 De heer officier Jacob Brasker, Thijs Plecker en Garbrants Kips, tesamen
voogden, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven als legaat van
Jacob Pietersz Tinnegieter.
18-10-1689 Adriaen Plecker, Grietie Pleckers en Maritie Pleckers, de eerste mondig, de
twee laatsten getrouwd, het vierde kind overleden, ontvangen ten overstaan van
hun vader Thijs Plecker en met consent van de gewezen voogd de officier Jacob
Brasker de goederen.

Staat van de goederen van de drie nagelaten kinderen van Jan Groen zaliger, daar moeder af is
Hestertje Jans.
06-12-1678 De voogd Pieter Jacobs Klem laat drie lijfrentebrieven, op de naam van Stijntje
Jans, ten lijve van Jan Jansz Groen en ten lijve van Trijntje Jans, registreren
aan de kinderen gelegateerd door Jan Meusz Rijser.
19-02-1697 Stijntje Jans, geassisteerd met haar man Hendrick Jansz Bruijn, en Trijntje Jans,
mondig, hun broeder Jan Jansz Groen als meer dan 10 jaar overleden, de
voogden overleden, ontvangen de goederen.

Bewijs van ´s vaders erfenis van Dirck Jobsz en Cornelisje Jobs, nagelaten kinderen van Job
Dircxe Voerman, daar moeder af is Elsje Cornelis.
06-12-1678 De moeder Elsje Cornelis ter eenre en de voogden Claes Jansz Koster en Pieter
Blaeubijl ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
01-07-1681 De moeder is overleden en de kinderen zijn in het weeshuis gegaan.

Staat van de goederen van Trijn Barents, nagelaten kind van Barent Arisz en Aecht Outgers.
13-12-1678 De voogden Jaep Aris en Cornelis Outgersz laten de goederen registreren.
12-12-1702 Trijn Barents, geassisteerd met haar man Albert Dircksen, ontvangt met consent
van de voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Backer, IJtje Claes, Jan Olij en Trijntje Claes,
nagelaten kinderen van Claes Backer daar moeder af is Aeltje Cornelis.
07-02-1679 De moeder Aeltje Cornelis ter eenre en de voogden Claes Olij en Cornelis
Backer ter andere zijde zijn als bewijs van vaders erfenis overeen gekomen een
obligatie van f 100.- ten laste van Jan Cornelisz Backer, onverminderd het recht
van de erfenis de kinderen aangekomen door het overlijden van hun grootvader
na het overlijden van de grootmoeder.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jansz Wester, nagelaten kind van Aecht Jans, daar
vader af is Jan Jansz Wester.
21-02-1679 De vader Jan Jansz Wester ter eenre en de voogden Niengh Claesz Wester en
Gerrit Jansz Hop ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
09-04-1686 De voogd Niengh Clase Wester laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn vader.
25-03-1692 Claes Jansz Wester, geassisteerd met zijn voogden Niengh Claesz Wester en
Claes Sijmonsz, 25 jaar geworden, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Jacob en Sijbregh Emander, nagelaten kinderen van
Marten Emander, in zijn leven schepen en raad dezer stede, daar moeder af is Baefje Swarts.
28-02-1679 De moeder Baefje Swarts ter eenre en de voogden Pieter Veen, regerend schepen
en raad dezer stede en notaris Pieter Munckendam ter andere zijde, zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
13-02-1680 De voogden Pieter Jansz Veen en Jan Pietersz Swart brengen de goederen boven
die de kinderen geërfd hebben van hun peet Annetje Scheij(?).
26-05-1693 Jan Emander, getrouwd, zijn broeder en zuster overleden, ontvangt met consent
van zijn gewezen voogd burgemeester Veen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Sijmons, nagelaten dochter van Geert Jans, daar
vader af is Sijmon Jacobsz Wester van Warder.
18-04-1679 De vader Sijmon Jacobsz Wester ter eenre en de voogden Sijmon Claesz Wester
en Jan Jansz Ims ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Meisje Jacobs, nagelaten dochter van Jacob Claesz
Bosschieter, in zijn leven schepen en raad dezer stede, daar moeder af is Grietje Pieters.
09-05-1679 De moeder Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz Keulen,
die consenteerde, ter eenre en de voogden Claes Pietersz Bosschieter,
weesmeester dezer stede, grootvader, Pieter Jansz Admirael en Mr. Nicolaes
Teengs ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
05-03-1686 De voogden Pieter Jansz Admirael en Pieter Keijser laten de goederen
registreren het kind aanbestorven dorr het overlijden van haar grootvader Claes
Pietersz Bosschieter.
25-04-1691 Meijsje Jacobs, geassisteerd met haar man Erasmus Pietersz, ontvangt met
consent van de voogden Pieter Jansz Admirael en Jan van den Berg de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier nagelaten kinderen van wijlen Pieter Heijnsz Sijs, daar
moeder van is Leentje Davidts de Wijn.
13-06-1679 De moeder Leentje Davits de Wijn ter eenre en de voogden Taems Hoeck, raad
en regerend schepen en Jacob Heijnsz Gijs ter andere zijde zijn als uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen het huis waar zij tegenwoordig in woont,
gelegen op de Nieuwe Haven.
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Lijsbeth Kornelis en Neeltje Kornelis, erfgenamen van hun vader Kornelis
Jacobsz Sed, hebbende gewoond tot Westerwijck in Zweden, hebben, volgens
procuratie door hun mannen aan hun gezonden, de boedel van hun vader
gedeeld. De goederen van hun uitlandige broer Klaas Kornelisz Sed, vertrokken
naar de Middelandse Zee, werden geadministreerd door Jan Jansz Klees,
getrouwd met Griet Jans, die nu getrouwd is met Cornelis Barentsz Moij. De
goederen van hun broer worden nu in de weeskamer vastgelegd, bestaande uit
een huis aan de Voorhaven en een obligatie van f 1500.- op Griet Jans. Griet
Pieters, weduwe van Claas Jacobsz Quart gaat nu de administatie voeren.
Griet Jans, huisvrouw van Kornelis Barentsz Moij, vervangt met consent van
haar man de obligatie van f 1500.- in een losrentebrief van f 850.- ten laste van
het gemene lands comptoir alhier en een weesmeesterskennis van f 700.gepasseerd door Cornelis Barentsz Moij.
Geertje Dircks Vael en Trijn Pieters Winter, wonende tot Westerwijck in
Zweden, voor hunzelf en procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van
Claas Cornelisz Zed, in de Straat overleden, ontvangen de goederen. Griet
Pieters, weduwe van Claas Jacobsz Qwart en Anna Pieters, weduwe van Pieter
Sijmensz Muts, beiden wonende alhier, stellen zich borg.

Bewijs van 's vaders erfenis van Aefje en Aeltje Dircx, nagelaten kinderen van Dirck Jacobsz
Vos en daar moeder af is Lijsbet Pieters.
04-07-1679 De moeder Lijsbet Pieters ter eenre en de voogden Pieter Veen en Albert Rarop,
beiden oud schepenen en raden dezer stede, ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Jelis, nagelaten kind van Elsje Fredricx daar vader
af is Jilles van Loo.
15-08-1679 De vader Jillis van Loo ter eenre en de voogden Sijmon Dircksz Plecker en
Fredrick van Roijen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
09-03-1683 De vader Jillis van Loo heeft goederen bovengebracht ten behoeve van het
bovengenoemde kind en zijn andere kind Hilbrand Jillisz van Loo, daar moeder
af was Pietertje Teunis en welk kind in het bovengenoemde bewijs mede zal
participeren.
10-05-1695 Lijsbet Jelis, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader Jillis van
Loo en haar voogd Frederick van Roijen haar goederen en die van haar
overleden broer Hillebrant van Loo.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Dirck en Pieter Heijnsz, nagelaten kinderen van Heijn
Jacobsz Wappers daar moeder af is Stijn Jans Kocx.
12-09-1679 De moeder Stijn Jansz Kocx ter eenre en de voogden Paulus Wappers, oud
schepen en raad dezer stede en Jan Jacobsz Kock ter andere zijde zijn de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
14-05-1680 De voogden hebben de goederen bovengebracht de kinderen aanbestorven uit de
erfenis van Geert Heijns, weduwe van Pieter Quirijnsz.
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De voogden Poulus Wappers, raad en oud burgemeester en Jacob Clase Groot
hebben met de moeder Stijn Jans Kocks en haar man Gerrit Willemsz Groot een
regeling getroffen vanwege het overlijden van de kinderen Dirck en Pieter
Heijnsz.
Jacob Heijnsz, zijn twee broeders overleden, 25 jaar geworden, ontvangt met
consent van burgemeester Paulus Wappers de goederen.

Meijndert en Wouter Jansz hebben losrentebrieven ter weeskamer gebracht,
vermits deze fideicommis zijn, o.a. een obligatie van 15-07-1662 van f 1100.- op
naam van burgemeester Thoen cum socuis als voogden van Jan Meijndertsz en
(...), zijn kinderen.
Ariaentje Meijnderts, dochter van Meijndert Jansz, in presentie van haar man
Aris Claesz, ontvangt met consent van haar voogden Grebber Jansz Groot en Jan
Willemsz haar goederen.
De voogden halen een losrentebrief op die aan Aaghje Meijnderts ten deel is
gevallen.
Ariaentie Wouters, dochter van wijlen Wouter Jansz, geassisteerd met haar man
Jan Jansz Baes, ontvangt met consent van de voogd Adam Hendricksz Bebber
haar goederen.

Staat van de goederen van Mieus Jacobsz, daar moeder af was Dieuwertje Dircx, daar vader af
is Jacob Meusz Klopper.
05-12-1679 Jacob Meusz Klopper, wonende alhier, bewijst aan zijn zoon uit kracht van de
acte van authorisatie van 24-10-1679 door de voogden Claes Pietersz Bobeldijck
wonende in de Beemster en Teunis Jansz Joncker wonende tot Houwert, als
moeders erfenis een stuk land in de Beemster bij de Beetser mijlpaal, een stuk
land in de Zeevang achter de Oosthuizer kerk genaamd de Waterkamp, een stuk
land op de Westerleek buiten Hoorn en een huis in de Gevangenpoortstraat in
Edam.
22-03-1691 Mues Jacobsz Klopper, getrouwd, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van de drie nagelaten kinderen van Trijn Tijs, daar vader af was Jan
Pietersz Kaetjes.
12-12-1679 De voogden Jan Pietersz Wimmels, Reijer Claesz Withoet en Cornelis Jansz
laten de goederen door hun ouders aan de kinderen nagelaten, registreren.
24-12-1686 Pieter en Willem Jansz Kaetjens, mondig geworden en getrouwd, ontvangen met
consent van de voogden Claes Jacobsz Huijser en Jan Pietersz Wimmels hun
goederen.
20-12-1695 Claas Jansz Kaeties, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Claes
Jacobsz Huijser en Willem Kaeties zijn goederen.

Staat van de goederen van Heijn Teunisz, nagelaten zoon van Teunis Stevensz, daar moeder af
was Geert Heijns.
19-12-1679 De voogd Vincent Brouwer, regerend burgemeester en raad dezer stede, laat de
goederen, het kind van zijn ouders aanbestorven, registreren.
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Heijn Teunisse, geassisteerd met burgemeester Vincent Brouwer, getrouwd,
ontvangt zijn goederen.

Staat van de goederen van Claas Hendricxe Munckendam, nagelaten zoon van Hendrick
Claesz Munckendam, daar moeder af was Geurtje Pieters.
26-01-1680 De voogden Vincent Brouwer, regerend burgemeester en raad dezer stede en Mr.
Albert Claasz Hasselt laten de goederen van het kind registreren.
30-06-1682 Claas Munckendam, geassisteerd met zijn voogden Vincent Brouwer, raad en
oud burgemeester en Albert Clase Hasselt mede wonende alhier, getrouwd,
ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Sijcke, Janwillem en Neeltje Reijers, nagelaten kinderen
van Reijer Jansz daar moeder af is Griet Jans.
30-01-1680 De moeder Griet Jans ter eenre en de voogden Marten Pietersz Broeck en Claes
Jacobsz Hartogh ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen
gekomen. Jacob Jansz Hartogh als in huwelijk hebbende Trijn Reijers, dochter
van de voorn: Griet Jans, accepteert dit bewijs.
12-12-1697 Jan Reijersz, Jacob Ruijter als in huwelijk hebbende Sijke reijers, Jan Willemsz
en Bouwe Pietersz als in huwelijk hebbende Neeltje Reijers, mondig en
getrouwd, de voogden overleden, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Geert Alderts en Jan Aldertsz, nagelaten kinderen van Aldert
Jansz, daar moeder af was Welmoet Jacobs.
20-02-1680 De voogden Jan Almertsz en Pieter Dircxe Coopman laten de goederen van de
kinderen registreren.
29-10-1693 Geert Alders, Jacob Aldersz overleden, mondig geworden, ontvangt met consent
van haar voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Jans, nagelaten dochter van Jan Hendricxe van der
Sloot, daar moeder af is Geert Jans.
05-03-1680 De moeder Geert Jans ter eenre en de voogden Claes Jansz, molenaar op de
tweede watermolen in de Purmer, en dr. Wilhelmus Boonacker ter andere zijde
zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, waarmee Adriaen Jansz
Joncker, man van Geert Jans, consenteerde.
07-12-1683 De voogden doct. Wilhelmus Boonacker en Dirck Jansz brengen goederen boven
door het overlijden van de moeder.
13-06-1684 Trijn Jans, geassisteerd met haar (man) Jan Cornelisz Kael ontvangt met consent
van haar voogden Dr. Wilhelmus Boonacker en Dirck Jansz de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Jansz
Putoor, daar moeder af is Sijtje Jans Bost, huisvrouw van Melchior Tobias.
12-03-1680 De moeder Sijtje Jans Bost ter eenre en de voogden de burgemeesters Harmen
Jansz Bost en Heijn Putoor, oud schepen en raad dezer stede, zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen ingevolge de huwelijkse voorwaarden van Sijtje
Jans Bost met haar tegenwoordige man.
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Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Isaac Salemoensz, ontvangt met
consent van de voogd burgemeester Claas Bost haar goederen.

Staat van de goederen van Griet en Jan Jansz, nagelaten kinderen van Jan Cornelisz en
Jannetje Jans.
12-03-1680 De voogden Steven Jansz Backer en Jacob Claesz Groot, wonende alhier, laten
de goederen registreren, o.a. twee losrentebrieven op naam van Cornelis Pietersz
in dato 08-07-1639 en 14-09-1637.
28-04-1682 Griet Jans, geassisteerd met haar man Claes Sijmonsz Pauw, ontvangt met
consent van haar voogden Steven Jansz Backer en Jacob Claasz Groot haar
goederen.
28-10-1692 Jan Jansz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jacob Claasz
Groot zijn goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Jan Jacobsz Tien, daar moeder
af was Griet Jans.
19-03-1680 De voogden Dirck Tijsz Oosterlingh en Jacob Pietersz Mooij, wonende alhier,
laten de goederen registreren.
09-01-1691 Jacob Pietersz Moen, Geert Jans Moens als gequalificeerd door haar zoon Jacob
Jorisz en haar dochter Hillegondt Pieters, Pieter Pietersz en Aeltie Jacobs, allen
burgers en burgeressen dezer stede, ontvangen als erfgenamen van de overleden
Lijsbet Jans de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dieuwertje Claes, nagelaten dochter van Maritje Pieters,
daar vader af is Claas Cornelisz Kat.
26-03-1680 De vader Claes Cornelisz Kat ter eenre en de voogden Pieter Cornelisz en Dirck
Pietersz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

(geen titel)
09-04-1680

10-04-1691

(geen titel)
16-04-1680

Jacob Jansz Lijn, Jan Willemsz Backer en IJsbrant Jacobs, vader en voogden
van IJtje Jacobs, daar moeder af was Trijntje Lucas zaliger, laten de goederen
registreren die het kind van haar peet heeft geërfd.
IJtje Jacobs, in presentie van haar man Jan Pietersz Taij en met consent van haar
voogden Jan Aldertsz en Jan Dircksz, ontvangt haar goederen.

Dirck Cornelisz Ruijter, getrouwd met Trijn Allerts, laatst weduwe van
zaliger Klaas Gerritsz Kips, is f 275.- schuldig aan de voogden van het kind van
Trijn Allerts en Klaas Gerritsz Kips op grond van een accoord tussen de voogden
en Dirck Cornelisz Ruijter over een legaat van Jacob Pietersz Kannegieter en zijn
vrouw aan Klaas Gerritsz Kips. Ook genoemd Garbrant Kips en de kinderen van
Aaltje Kips. Griet Klaas, weduwe van Allert Claasz Houtkoper en Jan Allertsz
stellen zich borg.
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Staat van de goederen van Brant Jansz, nagelaten onmondige zoon van Jan Brantsz Jager,
daar moeder af was Sijbrigh Dirx zaliger.
21-05-1680 De voogden Dirck Garbrantsz Oosterbaan en Reijnder Dircxe Heertses
vermelden de goederen: een vijfde part in een stuk land en geld uit de verkochte
inboedel en anders. Het kind competeert van Trijn Baijes f 75.-.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Jansz, nagelaten onmondige zoon van Jan Dircxe daar
moeder af is Neel IJsbrants wonende op Oorgaet.
08-06-1680 De moeder Neel IJsbrants ter eenre en de voogden Heijn Jansz en Claes Roelofsz
wonende op Oorgaet ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
17-12-1697 Dirk Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen. De voogden zijn overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Johannis Bentijn, nagelaten onmondige zoon van Nicolaes
Bentijn daar moeder af is Belia Palm wonende tot Haarlem.
18-06-1680 Willem Palm, broeder van de voorn: Belia Palm en de rato caverende voor zijn
zuster ter eenre en Joan Bentijn, raad en oud schepen dezer stad als grootvader
van het kind en de voorn: Palm in de naam van zijn vader Francois Palm ter
andere zijde, tesamen grootvaders en voogden van het kind, zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen.
23-10-1703 Johannes Bentijn, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn oom en
voogd Willem Palm zijn goederen. Ook ontvangt hij f 460.3 als een vierde part
van de opbrengst van het kapitaal van de goederen van zijn grootvader en
grootmoeder aan vaders zijde.
31-08-1706 De heer Roos heeft ten behoeve van Jan Bentijn boven gebracht f 165.9.- uit de
goederen van zijn grootvader en grootmoeder van vaders zijde.
Op 14-10-1707 een soortgelijke aantekening, en op 25-09-1708, 31-12-1709 en
30-12-1710 soortgelijke aantekeningen, maar dan brengen de voogden over de
nagelaten goederen van wijlen Jan Bentijn zaliger het geld boven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geert Jacobs en Cornelis Jacobsz, nagelaten onmondige
zoon van Hillegont Cornelis, daar vader af is Jacob Cornelisz Peth tot Quadijck.
30-07-1680 De vader Jacob Cornelisz Peth ter eenre en de voogden Jan Claesz Kael en Jan
Wilbertsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
20-02-1691 De voogden hebben f 20.- afgehaald om daarvoor ten behoeve van het meisje
enige noodzakelijkheden te kopen.
10-12-1693 Dirck van Veen als voogd van Claes Jansz Peths wonende tot Ilpendam en
Annetje Olfers huisvrouw van Cornelis Luijcassen Peths als procuratie van hem
hebbende gepasseerd voor de schrijver Steven de Veer varende op het schip
Hollandia, tesamen erfgenamen van Geert Jacobs, ontvangen met consent van de
voogden Dirck Jan en Cornelis Jansz de goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Claes, nagelaten onmondig dochtertje van Claes
Claes Kuijck(?) daar moeder af is Aefje Jans, wonende alhier.
06-08-1680 De moeder Aefje Jans ter eenre en de voogden IJsbrant Claesz Bijl en Gerrit
Jansz Munnekendam zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Harmensz, nagelaten onmondig zoontje van Welmoet
Tralis, daar vader af is Harmen Jansz Verwer, wonende alhier.
24-09-1680 De vader Harmen Jansz Verwer ter eenre en de voogden Taems Hoeck, mr.
Cornelis Loen en Cornelis Pietersz Dolck zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Lijsbet Gerrits, nagelaten dochters van Lijsbet
Frans, daar vader af is Gerrit Jansz Munckendam, wonende binnen dezer stede.
24-09-1680 De vader Gerrit Jansz Munckendam ter eenre en de voogden Jan Jansz Visscher
en Cornelis France Joen zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geurtje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Hendricxe
Munckendam, daar moeder af is Grietje Swarts, wonende alhier.
11-10-1680 De moeder Grietje Swarts ter eenre en de voogden Jan Claesz Del, oud schepen
en raad dezer stede en Cornelis Munckendam ter andere zijde zijn de uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen, o.a. de helft van een stuk land in de Purmer
waarvan Baefje Swarts de wederhelft toekomt en een derde part in een huis op de
Voorhaven op de hoek van de Verwersteeg genaamd De Blauwe Hant, gemeen
met het kinds oom van vaders zijde, 1/6 part in obligaties ten laste van Jan Swart
en Aeff Jans, 1/6 part in hetgeen dat wegens het kinds grootvader tot Amsterdam
op het hof te goed is.
27-07-1683 Bartel Wiltschut, getrouwd met Grietje Swarts, moeder van de overleden Geurtje
Pieters, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Trijntje en Aaltje Adriaens Ponts, nagelaten onmondige kinderen
van Welmoet Jans zaliger daar vader af is Adriaen Dircxe Pont.
17-12-1680 De voogden Dirck Dirksz Pont en Cornelis Dircxe Laauw laten de goederen
registreren die de kinderen hebben geërfd van hun grootvader en grootmoeder
Jan Muusen Osseweijder en Geert Jans, waaronder 1/4 part in een traankokerij.
19-08-1681 De vader Adriaen Dircksz Pont bewijst als moeders erfenis een losrentebrief van
f 700.- welk bewijs door de voogden Dirck Bom en Tonis Jansz is geaccepteerd.
19-09-1684 Trijntje Adriaans Pont, getrouwd, ontvangt ter presentie van haar man Jacob
Jacobsz Deijl en haar voogd Dirk Leendertsz Bom de helft van de goederen.
18-03-1687 Aaltje Adriaans Pont, getrouwd, ontvangt in presentie van haar voogd Dirk
Leendertsz Bom en haar man Cornelis Jansz Veen haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Claes, nagelaten onmondige dochter van Cornelisje
Jans. daar vader af is Claes Martsz, wonende alhier.
17-12-1680 De vader Claes Martsz en de voogden Tonis Jansz en Albert Jansz zijn de
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
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Staat van de goederen van Jan Pieters Wittert, nagelaten onmondig zoontje van Pieter
Garrebrants Witter en Eef Jans zaliger.
31-12-1680 De voogden Cornelis Garrebrantsz en Tjerck Lollekesz laten de goederen
registreren, o.a. de helft in een stuk land waarvan de wederhelft toekomt aan
Pieter Cornelisz Mosser.
23-11-1688 Lijsbeth Garbrants en Remmet Garbrantsz Wittert, muij en oom, Maarten
Pietersz Broek wegens Luw Jans dochter wijlen Jan Dircksz Meester en nicht
van de ter zee verongelukte Jan Pietersz Wittert, als enige erfgenamen,
ontvangen de goederen onder borgtocht van Cornelis Wijps Vlieger en Martin
Pietersz Broeck in het geval Jan Pietersz Wittert tussen nu en 25 jaar
tevoorschijn mocht komen.

(geen titel)
06-02-1681

05-05-1681

Burgemeester Vincent Brouwer en Jan Blaubijl als voogden over Neeltje Pieters
hebben de goederen boven gebracht die Neeltje Pieters geërfd heeft van haar
grootmoeder Aeght Claes.
Neeltje Pieters is getrouwd.

Staat van de goederen van Dirck en Trijntje Claes, nagelaten kinderen van Wem Dircx
Oosterlings daar vader af is Claes Hoorn.
04-03-1681 De vader Claes Hoorn en de voogden Dirck Tijsz Oosterlingh en Adam Hoorn
laten de door hun moeder nagelaten goederen registreren.
03-08-1683 De voogden Dirck Tijsz Oosterlingh en Adam Hoorn hebben twee
losrentebrieven bovengebracht, die zijn gekomen uit de erfenis van zaliger Trijn
Dircks en uit de verkochte klederen van zaliger Wem Dircks.
05-02-1687 De voogden Adam Hoorn, Jan Cornelisz Steeckelenburgh en Jacob Thijssen
Oosterlingh hebben de goederen bovengebracht de kinderen aanbestorven van
hun grootvader Dirck Thijsz Oosterlingh.
21-03-1702 Dirk Hoorn, geassisteerd met zijn voogden Adam Hoorn en Jan Cornelisz
Steeckelenburgh, getrouwd, ontvangt de goederen; zijn zuster is overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Meijsje Garbrants Schouten, nagelaten
onmondige kinderen van Grietje Bosschieters daar vader af was Garbrant Schouten.
11-03-1681 De moeder Grietje Bosschieters ter eenre en de voogden Claes Pietersz
Bosschieter en Jacob Schouten ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen. Ook hebben de kinderen geld, aanbestorven van hun oom Jan
Baen.
12-12-1691 Grietje Bosschieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jan van den
Bergh en de voogden Volckert Boes en Jan Pieteijs passen het bewijs van vaders
erfenis aan tot een bedrag van f 1000.- onder de moeder berustende, de erfenis
van de oom Jan Baen daar onder begrepen.
09-08-1695 Trijntje Garbrants Schouten, geassisteerd met haar man Wijb Claasz Olij, heeft
haar portie van haar moeder Grietje Bosschieters en de voogden Volkert Boes en
Jan Pieteijs ontvangen.
31-03-1699 Meijsje Gerbrants Schouten, geassisteerd met haar man Mr. Matthijs van den
Bergh, ontvangt met consent van haar voogd Jan Pieteijs haar goederen.
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Staat van de goederen van Gerrit Claesz, nagelaten zoon van Welmoet Cornelis daar vader af
is Claas Gerritsz.
01-04-1681 De vader Claes Gerritsz en de voogden Claes Claesz Boom en Pieter Claasz
Grootschoen laten de goederen registreren, waaronder 1/5 part in twee
lijfrentebrieven ten lijve van Annetje Cornelis en Marijtje Cornelis; bij deze
laatste staat 'deze persoon is gestorven'.
18-01-1689 De voogden hebben bovengebracht een aangekochte obligatie van f 400.- op
naam van Neel Jacobs in dato 07-01-1672, gemeen met Pieter Claasz
Grootschoen.
16-02-1706 Gerrit Claasz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Crelis Melisse en Pieter Melisse, nagelaten kinderen van
Grietje Pieters daar vader af is Melis Cornelisse van Cadijck.
13-05-1681 De vader Melis Cornelisse van Cadijck ter eenre ende voogden Claes Jansz
Hoots en Hidde Intese ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.

Staat van de goederen van Jongejan, Remmet Pietersz en Bouwen Pietersz, nagelaten
kinderen van Trijn Bouwes en daar vader af is geweest Pieter Remmitsz.
13-05-1681 De voogden Jan Remmetz Edel en Jan Cornelisz Hartogh laten de goederen
registreren, waaronder een huis op het noordeind van Middelie belend met Trijn
Claes ten zuiden en Claes Jansz Doets ten noorden, f 150.- in een obligatie van
f 600.- in dato 01-06-1648 die onder Remmit Martsz tot Middelie is berustende
en f 100.- in een obligatie van f 300.- waarvan de andere f 200.- toekomt aan de
de weduwe van Pieter Jacobsz Melis, welke brief bij de weduwe is berustende.

Staat van de goederen van Trijntje Claes Wits, nagelaten kind van Trijn Jans en daar vader
van is geweest Claes Pietersz Widt.
13-05-1681 De voogden Heijn Jansz Baen en Harmen Stoffelsz laten de goederen registreren.
05-03-1697 Trijntje Claes Wits, geassisteerd met haar man Jan Jansz Klees, ontvangt met
consent van haar voogden Heijn Baen en Jacob Jansz (...) haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van Jannetje Pieters daar vader
van is Pieter Dirksz Voorn.
03-06-1681 De vader Pieter Dircksz Voorn ter eenre en de voogden Jacob Heijnsz Gijs en
Meijndert Luijcasse Backer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.

Staat van de goederen van Lijsbet Pieters, nagelaten dochter van Pieter Heijnsen en Eefje
Vrericks, aanbestorven van haar peet Griet Vrericks.
03-06-1681 De voogden laten de goederen registreren.
12-05-1700 Cornelis Claesz Nooij als enige erfgenaam van de overleden Lijsbet Pieters
ontvangt met consent van de voogden de goederen.
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Staat van de goederen van de kinderen van Sijmon Claasz Hermans daar moeder af is Trijn
Dircks Heertses zoals die van hun oom Claas Claasz Hermans alias Claas Huijgh zijn
aangeërfd.
24-06-1681 Jan Cornelisz Bever en Reijnder Dircksz Heertses als voogden laten de goederen
registreren.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Moens, nagelaten onmondige zoon van Neeltje
Dirckx daar vader af is Jan Jansz Moens wonende alhier.
24-06-1681 De vader Jan Jansz Moens ter eenre en de voogden Paulus Jansz Moens en
IJsbrant Claasz Bijl ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen. Het kind zijn ook goederen van zijn grootmoeder Trijn Pieters,
gewezene huisvrouw van Jan Cornelisz Sweed aanbestorven.
26-06-1690 Jan Jansz Moens heeft geld afgehaald aan opgeld voor de aankoop van een
losrentebrief.
02-01-1703 Jan Jansz Moens brengt f 400.- boven en neemt f 150.- op, tot kledinge van zijn
zoon Jan Jansz Moens geëmploijeerd.
08-05-1703 Jan Jansz Moens als universele erfgenaam van zijn overleden zoon Jan Jansz
Moens ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Gerrits Burgers, nagelaten onmondige dochter van
Gerrit Burger daar moeder af is Lijsbet Jacobs, wonende alhier.
24-06-1681 De moeder Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter
Uijtenhout ter eenre, en de voogden Fredrick Jansz Knirff en Gerrit Pietersz
Gaalen ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
17-02-1699 Trijntje Gerrits Burgers, geassisteerd met haar man Marten Persijn, ontvangt met
consent van haar gewezen voogd Gerrit Pietersz Galen haar goederen.

Staat van de goederen van Leendert Claesz Del, nagelaten zoon van Claes Del en Griet
Volck(erts).
24-07-1681 De voogden Jan Del, schepen tot Purmerend, Cornelis Brommers, regerend
burgemeester en Cornelis Coppersz oud schepen dezer stede laten de goederen
registreren.
11-03-1690 Leendert Del, getrouwd, ontvangt zijn goederen in presentie van zijn voogden
Volckert Del, raad en schepen dezer stede, Jan Del, raad der stad Purmerend en
wegens deze stad gecommitteerde in het Ed: Mog: Collegie residerende tot
Hoorn, en Willem Harmensz burger alhier.

Bewijs van 's moeders erfenis van Maertje Reijnders, nagelaten dochter van Jannetjen
Hendericksz daar vader af is Reijnder Dircksz Heertjens.
19-08-1681 De vader Reijnder Dircksz Heertjens en de voogden Jan Jansz Slot en Jan
Cornelisz Backer zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, o.a.
twee derde parten in een huis hier ter stede op Mercken.
17-01-1696 Maritie Reijnders, mondig geworden, ontvangt in presentie van haar voogden Jan
Cornelisz Backer en Dirck Roos en haar vader Reijnder Dircksz Heertses, haar
goederen.
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Staat van de goederen van Trijntje Reijnders, nagelaten dochter van Reijner Pieters Smit
daar moeder van is Anne Mertens.
16-09-1681 De voogden Pieter Jacobsz Blauwbijl en Jacob Dircksz Taenman laten de
goederen registreren, o.a. een obligatie van 15-11-1672 ten laste van haar
grootmoeder Geert Fredericks.
13-08-1686 Annetje Martens, weduwe wijlen Reijnder Pietersz Smit, geassisteerd met Jacob
Dircksz Taenman als voogd over haar overleden dochter, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Machgeltje Jans, nagelaten dochtertje van Trijntje Stevens,
daar vader van is Jan Jansz van Schagen.
11-10-1681 De vader Jan Jansz van Schagen ter eenre en Steven Siocksz en Pieter Siocksz
als wettelijke voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
03-10-1697 Jan Sjoecksz als voogd over Machteltje Jans heeft boven gebracht f 350.11.- uit
de boedel van Steven Sjoecksz als geweest zijnde administaratieve voogd.
16-01-1698 Henderik Henderiksz en zijn vrouw Magteltje Jans van Schagen ontvangen, met
consent van Jan Siocksz voor de voogden, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Rijcksz, nagelaten zoon van Maertje Pieters, daar
vader van is Rijck Dircksz.
18-10-1681 De vader Rijck Dircksz ter eenre en de wettelijke voogden Jan Aemmesz en
Cornelis de Os ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, namelijk de helft in een huis in de gevangepoortssteeg en een zilveren
lepel en bel.
18-10-1695 Rijck Dircksz en Jan Aem als vader en voogden ontvangen de f 25.- afgekomen
van het verkochte halve huis om te emploijeren voor de uitrusting van Dirck
Rijckesen voor zijn reis naar Oostindiën.
21-09-1700 Rijck Dircksen ontvangt in presentie van Jan Aemsz als gewezen voogd de
goederen van zijn overleden zoon Dirck Rijcksen.

Staat van de goederen van Cornelis Cornelisz Cruijff, nagelaten zoon van Cornelis Geurtsz
Cruijff en Aal Pieters.
11-11-1681 De voogden Jan Pietersz Door en Steven Jansz Backer laten de goederen
registreren.
29-01-1696 Cornelis Cornelisz Kruijff, mondig geworden, ontvangt in presentie van zijn
voogd Jan Pietersz Door zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van zaliger Jannetje Jans, daar vader van
is Andries Abramsen.
02-12-1681 De vader Andries Abramsz ter eenre en de wettelijke voogden Vrerick van
Roijen en Jacob Tijssen Horn ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen.
12-01-1683 De vader Andries Abramsz ontvangt de goederen van het overleden kind; de
voogden waren Jacob Thijsz en Fredrick van Rooij.
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Staat van de goederen van de nagelaten kinderen van zaliger Cornelis Jansz Bras, daar moeder
van is Jannetje Thijs, geërfd van hun grootvader Jan Coenraetsz Bras.
02-12-1681 De wettelijke voogden Pieter Jansz Bras en Jan Clase Koster laten de goederen
registreren.
02-12-1692 Jan Cornelisz Bras, getrouwd, ontvangt de helft van de geregistreerde
goederen.
21-10-1694 Mathijs Cornelisz Bras, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Andries Bras, raad en oud schepen en Volckert Boes, schepen dezer stede zijn
goederen.

Staat van de goederen van de kinderen van Steven Florensz en Trijntje Tijs, namelijk Tijs,
Aafje, Jacob en Bastiaan Stevensz.
09-12-1681 De voogden Jan Jacobsz Wits, oud burgemeester en raad en Pieter Jansz Klees,
mede raad dezes stads laten de goederen registreren, o.a. een lijfrentebrief ten
lijve van Tijs Stevensz dd 01-01-1665.
23-09
(jaar niet vermeld) Marij Cornelis, huisvrouw van de uitlandige Tijs Stevensz en
Aefie Stevens, mondig geworden, ontvangen met consent van de voogden Pieter
Jansz Klees en Jan Jacobsz Wits, beiden regerend burgemeester, en Tijs
Bastiaansz Wit, mede raad dezes stads, hun goederen en hun portie in de
nalatenschap van hun broeder Jacob Stevensz.
08-01-1692 De voogden Jan Jacobsz Wits, oud burgemeester en Thijs Bastiaansz Wit, beiden
raden dezer stede, over Bastiaen Stevensz hebben de goederen bovengebracht
Bastiaen aanbestorven door het overlijden van zijn zuster Aefje Stevens.
23-10-1696 Bastiaan Stevensz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Jan Jacobsz Wits, regerend burgemeester en Thijs Bastiaansz Wit, oud schepen
en beiden raden dezes stads, zijn goederen.

Staat van de goederen van Grietje en Claas Heijnsz Voocht, nagelaten onmondige kinderen
van Heijn Claasz Voocht en Aaf Claas.
09-12-1681 De voogden Dirck Claasz Voocht en Steven Jansz Backer laten de goederen
registreren.
02-07-1699 Grietie en Claes Heijnsz Vooght, de eerste mondig en de tweede bijna,
ontvangen met consent van de voogden Mr. Volckert Block en Dirck Vooght
hun goederen.

Bewijs van moeders erfenis van Griet en Gerrit Gerrebrantsz, nagelaten kinderen van Lijsbet
Lamberts daar vader van is Gerrebrant Gerritsz Kipts.
16-12-1681 De voogden Pieter Jansz Klees en Claes Cornelis Grootelouw verklaren
geaccordeerd te zijn over het bewijs van moeders erfenis.
10-02-1699 Grietje Garbrant Kips, wonende tot Amsterdam, mondig geworden, ontvangt met
consent van de voogden haar goederen.
20-12-1701 Grietje Garbrants Kips, wonende tot Amsterdam, haar broeder overleden en zij
de gerechte erfgenaam ab intesto, ontvangt met consent van de voogden de
goederen.
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Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van Jaep Aris, daar moeder af was Griet
Meijnders wonende tot Middelie.
23-12-1681 De voogden Cornelis Willemsz, Dirck Martsz Barck en Jacob Jacobsz Ruijter,
allen wonende tot Middelie, laten de goederen registreren, waaronder een huis in
Middelie bij de kerk.
23-01-1691 Trijn Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Groot, ontvangt met consent van
haar voogden haar goederen.
18-02-1694 Meijndert Jacobsz Ruijter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Jacob Ruijter, Cornelis Willemsz en Dirck Martsz Barck zijn goederen.
22-10-1697 Pieter (doorgehaald en veranderd in Meijndert) Jacobsz en Jan Groot als in
huwelijk hebbende Trijn Jacobs, mondig geworden, ontvangen met consent van
de voogden de goederen.
(Bij de goederen staat dat er ook aan Pieter Jacobsz is aanbedeeld!)

Bewijs van 's moeders erfenis van Lobberich en Meijnu Jans, nagelaten onmondige dochters
van Neeltje Paulus daar vader af is Jan Dircksz Meijer wonende alhier.
30-12-1681 De vader Jan Dircksz Meijer ter eenre en de voogden Dirck Claasz Groot en Jan
Cornelisz Kieft ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
19-10-1700 Meijnouw Jans, geassisteerd met haar man Jacob Jansen Singelaer, en Dirck
Sijmonsz Plecker als in huwelijk hebbende Lobberigh Jans, in het kinderbed
liggende, ontvangen met consent van hun vader Jan Dircksz Meijer de goederen.

Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van zaliger Jan Sijmonsz daar moeder
van is geweest Anne Jans, hebbende gewoond tot Middelie.
06-01-1682 Cornelis Jansz en Dirck Jansz Hartogh als voogden over de kinderen, allen
wonende tot Middelie en Axwijk, laten de goederen registreren.
04-02-1694 Welmoet Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Cornelisz, ontvangt met
consent van de voogden Dirck Jansz Hartoch en Jan Martsz Barck haar portie en
haar deel van de portie van de overleden Lijsbet Jans.
23-02-1694 Jan Jansz Slodt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirck
Hartogh en Jan Martsz zijn goederen.
06-03-1698 Geertje Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz van Brugge, ontvangt met
consent van haar voogden Dirck Jansz Hartogh en Jan Jansz Slot haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Jannetje en Philippus Pietersz, onmondige
kinderen van Sweetje Jacobs, daar vader van is Pieter Philipsz, wonende alhier.
20-01-1682 De vader Pieter Philipsz ter eenre en de voogden Dirck Philipsz en Cornelis
Roohart ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
Er is een stuk land dat de kinderen hebben geërfd van hun grootvader Jacob
Remmetsz.
28-10-1692 De voogden Tjerck Lolckes en Jan Cornelisz Roohart over de nog in leven zijnde
Philippus Pietersz ter eenre en de vader Pieter Philipsz ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de scheiding van de goederen van de twee overleden zusters
van Philippus.
08-05-1714 Philippus Pietersz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Pieter
Philipsz en zijn voogd Tjerk Lolkes zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Willemsz Kroosboer, nagelaten kind van Grietje
Pieters daar vader van is Willem Pietersz Kroosboer.
03-02-1682 De voogden Gerrit Imesz Backer en Claes Pietersz van Obreed zijn geaccordeerd
over de uitkoop van moeders erfenis.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbeth, Pieter en Niesje Jacobs, onmondige nagelaten
kinderen van Trijn Pieters, daar vader van is Jacob Pietersz Laan wonende alhier.
10-02-1682 De vader Jacob Pietersz Laan ter eenre en de voogden Pieter Reijersz Withoet,
Cornelis Garbrantsz Roohart en Tjerck Lolckes ter andere zijde zijn de uitkoop
van moeders erfenis overeen gekomen.
17-03-1693 Lijsbet Jacobs, geassisteerd met haar man Claas Dircksz Vogel, ontvangt met
consent van haar voogden Pieter Reijersz Withoedt en Tjerck Lolckes in plaats
van haar portie in de hier geregistreerde goederen f 200.- van haar vader Jacob
Pietersz Laan.
04-03-1704 Pieter Jacobsz Laan en Niesje Jacobs Laan, mondig geworden, ontvangen in
presentie van hun vader Jacob Pietersz Laen en voogd Tjarck Lolckes hun
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Hilgont Bruijninghs daar
vader af is Jan Jansz Hoorn tot Volendam.
21-04-1682 De vader Jan Jansz Hoorn ter eenre en de voogden Heijn Bruijninghsz Knuckel
en Cornelis Claasz Cool ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen, o.a. de helft in een huis in Volendam waarvan de vader de
wederhelft toekomt.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van Harmke Hendrickx daar vader af is
Marten Martensz.
28-04-1682 De vader Marten Martensz ter eenre en de voogden Claas Sloot en Gerrit
Teunisz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Jacob Jansz, onmondig zoontje van Jan Cornelisz Schoenmaker
en Geert Jacobs wonende tot Quadijck.
28-04-1682 De voogden Melis Cornelisz en Hidde Intesz laten de goederen registreren, o.a.
een huis in Quadijck tegenover de kerk.
25-02-1690 Melis Cornelisz, Pieter Jacobsz Backer, Jacob Jacobsz en Aefje Claes,
huisvrouw van Cornelis Jacobsz voor hunzelf, en Melis Cornelisz en Pieter
Cornelisz als voogden over het nagelaten kind van zaliger Jacob Cornelisz Wijck
den Toorn, naaste erfgenamen van de overleden Jacob Jansz, ontvangen in
presentie van de voogden Hidde Intesz en de meergemelde Melis Cornelisz de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van zaliger Sijcke Claes daar vader van is
Pieter Dircksz Groot.
12-05-1682 De vader Pieter Dircksz Groot ter eenre en de voogd Pouwels Wappers ter
andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, o.a. het
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gedeelte van de erfenis van Trijntje Claes voor zo veel als Claes Adel daarvan
geërfd heeft.
Willem en Jan Pietersz Groot, enige erfgenamen van hun overleden zuster
Elbrigh Pieters ontvangen ter presentie van Paulus Wappers, oud burgemeester
en raad dezer stede en haar voogd Pieter Claesz Boudens haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind van Trijntje Jacobs daar vader van is Pieter Jansz
Barckhout.
12-05-1682 De vader Pieter Jansz Barkhout ter eenre en de voogden Cornelis Jansz
Waterhaelder en Sijmon Claasz Vrous ter andere zijde zijn de uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen.
17-06-1704 Jacob Pietersz Berkhout, nagelaten zoon van wijlen Trijntje Jacobs daar vader
van is Pieter Jansz Berkhout, meerderjarig en getrouwd, ontvangt met consent
van zijn oom Claas Bruijnsz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van zaliger Cornelis Dircksz
Dirckjan, daar moeder af is Geertje Wouters.
02-06-1682 De moeder Geertje Wouters ter eenre en de voogden Cornelis Coppersz,
regerend schepen en raad dezer stad en Pieter Jansz Bras ter andere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder een aantal huizen.
13-08-1686 De voogden Cornelis Koppersen, raad en oud schepen, en Pieter Jansz Bras,
regerend schepen, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door
het overlijden van hun moeder Geertje Wouters.
25-08-1693 Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Copperses, en Sijmon
Cornelis, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden Cornelis Copperses
en Andries Bras de goederen van vaders erfenis.
04-11-1698 Lijsbet Cornelis, geassisteerd bij absentie van haar man met haar schoonvader
Cornelis Copperses, Sijmon Cornelisz en Grietje Cornelis, geassisteerd met haar
man Jan Jansz Haan, allen getrouwd, ontvangen met consent van hun voogden de
heren Copperses en Bras de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jacobsz, Claes Dircksz en Geert Jacobs, nagelaten
kinderen van zaliger Griet Claes hebbende gewoond alhier daar vader van is Jacob Clase
Wester.
02-06-1682 De vader Jacob Clase Wester ter eenre en de voogden Niengh Dircksz en Marten
Wester, wonende tot Warder, ter andere zijde, zijn zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen, o.a. een derde part in een huis in Warder.

Staat van de goederen van Trijn en Stijntje Andries, nagelaten kinderen van zaliger Andries
Egbertsz en Griet Jacobs, hebbende gewoond alhier.
02-06-1682 De voogden Jan Egbertsz, wonende tot Oosthuijsen en Jan Clase Vogel wonende
alhier laten de goederen registreren, o.a. twee lijfrentebrieven ten lijve van
Stijntje Andries en ten lijve van Trijntje Andries in dato 15-07-1669 ten laste van
de stad Groningen en Ommelanden. Een losrentebrief is (later) verkocht ten
behoeve van de inkoop van een winkel voor Trijntje Andries.
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Trijntje Andries, getrouwd, ontvangt in presentie van haar man Claas Jansz en
haar voogden Jan Eghbertsz en Jan Claasz Vogel haar goederen.
Stijntje Andries, getrouwd, ontvangt in presentie van haar man Jan Muusz en
haar voogden Jan Eghbertsz en Jan Claasz Vogel haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van zaliger Griet Jans, hebbende
gewoond alhier, daar vader van is Reijnder IJfsz Keijser.
02-06-1682 De vader Reijnder IJfsz Keijser ter eenre en de voogden Cornelis Hendriksz
wonende tot Middelie en Pieter Dircksz Opperdoes wonende alhier ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, bestaande uit
stukken land in Middelie.

Staat van de goederen van het nagelaten kind van zaliger Jan Claesz Coster, daer moeder van
was Lijsbet Jacobs, genaamd Jannitje Kosters.
09-06-1682 De wettelijk voogden Cornelis Pr Coppersz, raad en regerend schepen dezer
stede en Dirck Vooght laten de goederen registreren.
23-04-1686 De voogden Dirck Vooght en Pieter Coppersz laten de goederen registreren die
het kind van haar grootvader Claes Jansz Koster waren aanbedeeld.
11-01-1698 Jannitje Kosters, geassisteerd met haar man IJsack de Mol, ontvangt met consent
van de voogden Dirck Vooght en Pieter Cornelisz Koppertsz haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie onmondige kinderen van zaliger Welmoet Abrams,
daar vader van is de heer Cornelis Pr Coppersz raad en regerend schepen dezer stede.
09-06-1682 Cornelis Pr: Coppersz ter eenre en de wettelijke voogden Heijn Jansz Putoor,
raad en oud president schepen dezer stede en Pieter Cornelisz Coppersz ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, o.a. een huis
op de Kleijne Bult, een lijfrentebrief in dato 18-11-1671 ten lijve van Pieter en
Abraham Cornelisz.

Staat van de goederen van Jan Jansz, nagelaten van Jan van Brugge en Maritje Cornelis
hebbende gewoond tot Axwijck.
23-06-1682 De voogden Pieter Clase Grootschoen en Jan Jansz Laen laten de goederen
registreren, o.a. de helft in een rentebrief van f 400.- gemeen met de peet van het
kind Annetje Cornelis, bij wie de brief berust.
06-03-1698 Jan Jansz van Brugge, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter
Clase Grootschoen en Jan Sijmonsz Schaep zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee nagelaten kinderen van IJsaacq Leendertsz, daar
moeder af is Marijtje Hendricks.
25-08-1682 De moeder Marijtje Hendricks ter eenre en de voogden Pieter Roelofsz en Jan
Jansz Hens zijn als uitkoop overeen gekomen, f 20.-, voor ieder kind f 10.-,
waarvoor zij haar huis op de Schepenmakersdijk verbindt.
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Bewijs van moeders erfenis van Trijn, Welmoet en Teunis Pietersz, nagelaten onmondige
kinderen van Beertje Claas, daar vader af is Pieter Teunisz Sonderlant alias Pieter Oostinje.
25-08-1682 De vader Pieter Teunisz Sonderlant alias Pieter Oostinje ter eenre en de voogden
Claas Claasz en Dirck Oosterbaan, raad en regerend schepen ter andere zijde,
zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
31-08-1683 Trijn Pieters, geassisteerd met haar tegenwoordige man Gerrit Adriaensz,
ontvangt in presentie van haar vader Pieter Theunisz en haar voogd Claes Clase
haar goederen.
29-05-1691 Dirck Maertsz Wit als koper van Pieter Theunisz portie van de houtboot
afgedaan de somma van f 300.-.
26-02-1693 Welmoet Pieters, geassisteerd met haar man Hendrick Thijsz, ontvangt haar
portie van moeders erfenis en van haar overleden broeder met consent van haar
vader Pieter Oostindie en haar voogden Claas Jacobsz Wagenaar en Jan Lucasz.

Staat van de goederen toebehorende de twee nagelaten kinderen van zaliger Claes Clase en
Trijn Riewers, hebbende gewoond tot Axwijck.
15-09-1682 De wettelijke voogden Dirck Martsz en Pieter Barentsz Hoeck ter eenre en Ief
Jans, nagelaten huisvrouw van zaliger Pieter Claesz Toij ter andere zijde zijn
overeengekomen dat na het overlijden van Ief Jans de kinderen uit haar goederen
land, een losrentebrief en geld zullen opeisen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Nelletje Jacobsz Muts, nagelaten dochter van zaliger Jacob
Cornelisz Muts daar moeder van is Trijn Dirks.
29-09-1682 De moeder Trijn Dircks ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Wits, oud
burgemeester en raad dezer stede, en Jan Cornelisz Muts ter andere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
04-12-1696 Nelletje Jacobs is al twee jaar overleden met haar moeder Trijn Dircks als
erfgenaam. Volgens testament van Trijn Dircks 19-11-1694 voor notaris Claas
Bost is haar man haar universele erfgenaam. Claes Jansz Backer, gewezen man
van Trijn Dircks ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Pieter en Aachje Teunis, nagelaten kinderen van Teunis
Jansz Waterhaelder daar moeder af is Griet Dirckx wonende op Oorgaet.
17-11-1682 De moeder Griet Dirckx ter eenre en de voogden Pieter Dircksz Snoeijer en
Jacob Dircksz Taanman zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
22-11-1695 Annetie Heijns bij uitlandigheid van haar man Jan Teunisse, Pieter Teunisse en
Aeghie Teunis, allen mondig behalve Aeghie Teunis die voornemens is te gaan
trouwen en voor wie haar broeder Pieter Teunisz insaat, ontvangen de hier
geregistreerde goederen van hun vaders erfenis alsmede de goederen die hun van
hun overleden moeder zijn aanbestorven, in presentie van de administratieve
voogd Jacob Dircksz Taenman.
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Staat van de goederen van Juriaen, Trijntje en Gerrit Abrahamsz Rechteren, nagelaten
onmondige kinderen van Abraham Jansz Rechteren en Lijsbeth Juriaens, hebbende gewoond
alhier.
17-11-1682 De voogden Pieter Jansz Bras en Jacob Claasz Wester laten de goederen
registreren, o.a. een huis en erf op de Bult belend Jacob Claasz Wester ten
zuiden, en lijfrentebrieven ten lijve van ieder van de kinderen in dato 01-02-1682
en 15-05-1682.
26-02-1692 Juriaen Abraemsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob
Claesz Wester en Andries Bras, raad en schepen dezer stede, zijn goederen.
02-12-1700 Gerrit Abrahamsz Richteren, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden Andries Bras en Juriaen Richteren zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Niesje en Sijmon Dircksz Wit, nagelaten kinderen
van zaliger Dirck Martsz Wit en moeder van is Geert Sijmons.
24-11-1682 De moeder Geert Sijmons ter eenre en de voogden Teunis Jansz Brasker, raad en
oud schepen dezer stede en Jacob Claasz Groot laten de uitkoop van vaders
erfenis registreren.
20-01-1688 Niesje en Sijmon Dircksz Wit, met brieven van veniam aetatis van de Ed: Groot
Mog: verkregen, ontvangen met consent van hun voogden Jan Pietersz Joseph,
Teunis Brasker, raad en oud burgemeester dezer stede en Jacob Claesz Groot hun
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marij en Lijsbet Cornelis, nagelaten kinderen van zaliger
Lijsbet Jans daar vader af is Cornelis Outschersz.
01-12-1682 De vader Cornelis Outschers ter eenre en de voogden Jan Jansz Graef en Claes
Jacobsz Commandeur van Schardam ter andere zijde, zijn de uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen.
29-09-1705 Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar voogd Jan Jansz Ooms tot Oosthuijsen,
mondig geworden, ontvangt haar goederen.

Staat van de goederen van Hessel en Johannes Jansz, nagelaten kinderen van zaliger Jan
Teunisz Vulder en moeder Barber Hessels.
01-12-1682 De voogden Salemonen IJsacksz en Jan Jansz Velthuijsen laten de goederen
registreren, o.a. een huis in de Doelstraat hier ter stede en een weesmeesters
kennis ten laste van Teunis Jansz Dierdorp in dato 30-09-1682.
23-11-1688 Jan Jansz Dierdorp, geassisteerd met zijn voogd Jan Jansz Velthuijsen, getrouwd,
ontvangt de goederen; zijn broeder Hessel Jansz Dierdorp heeft aan de
weesmeesters verklaard dat hij zijn portie van vaders en moeders erfenis van de
voogden heeft ontvangen.

Staat van de goederen van Marij, Geertje, Aris, Dirck en Neel Claes Moens, nagelaten
onmondige kinderen van zaliger Claes Moensz en Griet Aris, hebbende gewoond tot Axwijck.
01-12-1682 De voogden Jacob Pietersz Klomp en Cornelis Jacobsz Stijns, wonende tot
Axwijck, laten de goederen registreren, o.a. stukken land, een huis en erf in
Middelie op de Zijvent, een bezegelde brief van f 400.- waarin Willem Jacobsz
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f 100.- toekomt en lijfrentebrieven ten lijve van Marij Claes en van Geertje
Claes.
Marij Claes en Geertie Claes, beiden getrouwd, ontvangen met consent van de
voogden in presentie van hun mannen en met consent van hun voogden Cornelis
Jacobsz Pets en Jacob Claesen Stijns, hun goederen.
Aris Claesz Moens, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Cornelis Jacobsz Peths en Jacob Claesz Stijns zijn goederen.

Staat van de goederen van Aeltje Jans, nagelaten kind van zaliger Niesje Cornelis en vader van
is Jan Lammertsz de Rijp.
08-12-1682 De voogd Dirck Jacobsz Snooij laat f 24.- registreren.
13-03-1691 De voogden Dirk Snoij en Lammert Ariaensz ontvangen het geld om kleren tot
haar lichaam te kopen.

Staat van de goederen van de zeven kinderen van Jan Doets van Volendam daar (moeder) af
was Aeltje Claes.
22-12-1682 De voogden Grebber Jansz Groot en Dirck Heijnsz Pronck laten de goederen
registreren de kinderen aangeërfd van hun vaders zuster en het bewijs van hun
vader Jan Doets van moeders erfenis, een stuk land en de helft van een huis op
Volendam, waarvan de vader zijn leven lang het gebruik zal genieten.
03-10-1697 Doede Jansz, Lijsbeth en Jannetje Jans, kinderen van Jan Doets, Pieter
Cornelisz als in huwelijk gehad hebbende Welmoet Jans, Jan Adriaensz als in
huwelijk hebbende Lijsbeth Jans dochter van de meergemelde Jan Doets, allen
getrouwd, ontvangen met consent van de voogden Dirck Heijnsz Pronck en
Grebber Jansz Groot hun goederen.
11-04-1702 Pieter Cornelisz als vader en voogd van zijn twee kinderen geteeld bij Welmoet
Jansz Doets brengt f 87.19.4 boven afkomstig van twee hier voren staande
losrentebrieven, waarvan de jongste van zijn twee kinderen de vruchten zal
genieten todat zij 20 jaar zal zijn, waarna het geld gedeeld moet worden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Jacobsz, nagelaten kind van zaliger Jacob Dircksz
Reijnders en moeder Welmoet Dirckx van Warder.
12-01-1683 De moeder Welmoet Dirckx ter eender en Pieter Pr: Akes en Claes Jansz Ubbels
als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis. Ook worden de goederen geregistreerd het kind aangeërfd van zijn
vaders zuster Anne Dirckx.
09-02-1700 Dirck Jacobsz Reijnders, geassisteerd met zijn voogden Pieter Akes en Claas
Jansz Ubbels, mondig geworden, ontvangt zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Willemsz, nagelaten zoon van Willem Jansz daar
moeder van is Aecht Pieters van Quadijck.
12-01-1683 De moeder Aecht Pieters ter eender en de voogden Cornelis Claesz en Jan Jansz
ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, een huis in
Quadijck met alle inboedel.
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Staat van de goederen van Volckert Boes, nagelaten zoon van zaliger capt. Garbrant Boes
daar moeder van is Lijsbet Pieters Outclaes.
(Deze goederen afgehaald als te zien is bij de goederen van beide kinderen van
wijlen de capt.Gerbrant Boes in het vorige register op dato 14-01-1670.)
02-02-1683 De voogden Pieter Outclaes, Garbrant Boes en Jacob Brasker, regerend
burgemeester en raad dezer stad, laten de (aanzienlijke) goederen registreren,
waaronder een lijfrentebrief van f 350.- ten lijve van Volckert Boes in dato 1506-1671, de helft in de mobile goederen van de overleden peet Stijn Garbrants,
de helft in een obligatie van f 2500.-, geërfd van de overleden peet Stijn
Garbrants, waarvan de andere helft toekomt aan Volckert Del.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Jan Sijmonsz, nagelaten kinderen van zaliger
Sijmon Jansz Scheer daar moeder van is Neeltje Pieters Pens.
05-02-1683 De voogden Sijmon Sijmonsz en Dirck Baen, raad en regerend burgemeester
dezer stede ter eenre en de moeder Neeltje Pieters Pens ter andere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
02-12-1687 De kinderen aanbestorven van hun oude peet Trijn Sijmons een somma van
f 42.12.8.
06-02-1691 De voogden Jacob Gijs en Cornelis Scheer hebben boven gebracht f 161.10.- de
kinderen aanbestorven van hun oude muij Beertje Sijmons.
13-04-1696 Trijntje Sijmons, geassisteerd met haar man Jan Claasz, en Jan Sijmonsz Scheer,
mondig, ontvangen met consent van de voogden Jacob Gijs en Cornelis Scheer
de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier nagelaten kinderen van Pieter Lammertsz Thuijn en
moeder van is Anne Pieters tot Middelie.
16-02-1683 De moeder Anna Pieters ter eenre de voogden Jan Thuijn en Jacob Jacobsz
Ruijter ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen,
waaronder een stuk land aangeërfd van hun oude peet Geert Outgers.
03-04-1685 De voogden Jan Lambertsz Thuijn en Jacob Jacobsz Ruijter laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun moeder Anna Pieters, waaronder
een huis in Middelie en de helft in een losrentebrief van f 800.- op de naam van
Dirck Jansz Dobber waarvan de wederhelft toekomt aan Claas Jansz Doets, bij
wie de brief berust.
27-02-1691 Lammert en Cornelis Pietersz Thuijn, de een mondig en de ander getrouwd,
ontvangen met consent van de voogden Jan Thuijn en Jacob Ruijter hun
goederen.
13-01-1705 Jacob en Pieter Tuijn, mondig geworden, ontvangen met consent van de
voogden Jan Lammertsz Tuijn en Claas Jansz Doets hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aldert Jansz, nagelaten zoon van zaliger Dieuwertje Jacobs
en vader van is Jan Aldertsz.
09-03-1683 De vader Jan Aldertsz ter eenre en de voogden Pieter Reijersz en Pieter Jansz
Barckhout ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, waaronder een derde in een stuk land waarvan Jan Claasz Vogel twee
derde toekomt.
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Jan Aldertsz Houtkooper ontvangt met consent van de gewezen voogden Pieter
Reijertsz en Pieter Jansz Barckhout de goederen van zijn overleden kind.

Staat van de goederen van Anna Claes, nagelaten dochter van Claes Theunisse en Welmoet
Pouwels.
23-03-1683 Reijer Buijsman, wonende alhier en Pieter Theunissen wonende tot Warder als
voogden laten de goederen registreren.
18-01-1701 Claes Pietersz, Marten Pietersz, Teunis Pietersz, Jan Pietersz Pauw, Jan Pietersz
Remkes, Jan Pietersz Laen tot Warder voor hunzelf en de rato caverende voor de
verdere mede erfgenamen van Anne Claes, overleden tot Warder, ontvangen de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Diewertje Pieters, nagelaten kind van Diewertje Gijsberts,
daar vader af is Pieter Lourisse Hogerius.
23-03-1683 De vader Pieter Lourisse ter eenre en de voogden Heijn Jansz Grebber en Barent
Jansz Kuijper ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
17-05-1689 Pieter Lourensz Hogerius ontvangt ter presentie van de gewezen voogden Heijn
Jansz Grebber en Barent Jansz Kuijper de goederen van zijn overleden kind.

Staat van de goederen van Neeltje, Jan en Welmoet Frans Pont, nagelaten kinderen van
zaliger Frans Sijmonsz Pont en Welmoet Maertens.
23-03-1683 De voogd Vredrick Pont, regerend schepen en raad dezer stad, laat de goederen
registreren die de kinderen door het overlijden van hun vader, moeder, peet
Annetje en anderen zijn aanbestorven, alsmede goederen die de kinderen nog in
gemeenschap met hun broer Marten Fransz Pont hebben, waaronder twee
lijfrentebrieven van f 500.- op de naam van Marten Fransz Pont en op de naam
van Neeltje Frans Pont in dato 22-12-1664, twee lijfrentebrieven van f 500.- ten
lijve van Jan Fransz Pont en ten lijve van Welmoet Frans Pont in dato 01-061668.
17-02-1685 Welmoet Frans Pont, geassisteerd met haar man Jan Claesz Reijntjes, ontvangt
met consent van haar voogden Fredrick Pont, raad en oud burgemeester en
Marten F Pont haar goederen.
18-05-1688 Neeltje Frants Ponts, geassisteerd met haar man Pieter Reijndertsz Pont, en Jan
Fransz Pont, mondig geworden, ontvangen met consent van hun voogd Fredrick
Pont, regerend burgemeester, hun goederen.
18-05-1688 Neeltje Claas Seldens, weduwe van zaliger Marten Frantsz Pont, Neeltje Frans
Ponts, geassisteerd met haar man Pieter Reijndertsz Pont, Welmoet Frants Ponts,
geassisteerd met haar man Jan Claesz Reijntjes en Jan Fransen Pont, allen
kinderen en erfgenamen van Frans Sijmonsz Pont en Welmoet Martens,
ontvangen met consent van de voogd Vredrick Pont, regerend burgemeester, de
nog in gemeenschap zijnde goederen.
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Staat van de goederen van Jan en Geert Jans, nagelaten kinderen van zaliger Trijn Jans en
vader van is Jan Andriesz Mugh.
30-03-1683 Jan Andriesz Mugh en Harmen Kolthoof brengen de goederen boven de kinderen
aangeërfd van hun grootmoeder Trijn Jacobs volgens haar testamentaire
dispositie, namelijk f 350.- in een losrentebrief van f 500.- in dato 25-11-1665 op
naam vanWelmoet Jans van Middelie waarvan het resterende deel toekomt aan
hun peet Hendrikje Jans.
06-09-1698 Jan Jansz Mugh, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Gerrit Barentsz
zijn goederen.
06-09-1698 Andries Bras, raad en oud schepen dezer stede, ontvangt als regent van de
armenkamer de goederen van Geert Jans, die in de armenkamer wordt
gealimenteerd.

Staat van de goederen van Neeltje Dirckx, nagelaten kind van zaliger Dirck Pos en moeder van
was Aefje Frans.
30-03-1683 De voogden Pieter Jansz Pos en Jacob Jansz Groot laten de goederen registreren,
o.a. de helft in een losrentebrief van f 600.- waarvan de wederhelft toekomt
Lijsbet Frans, huisvrouw van Albert Jacobsz Vrijer tot Barsingerhorn.
29-05-1696 Neeltje Dircks, geassisteerd met haar voogden Jacob Jansz Groot, Sijvert Fransz
en Pieter Loen, mondig geworden, ontvangt haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dieuwertje Pouwels, nagelaten kind van zaliger Aefje
Frans en vader van is Pouwels Jansz Moens.
06-04-1683 De voogd Cornelis Fransz Joen en voor rato caverende voor de medevoogd Jan
Jansz Moens ter eenre, en de vader Pouwels Jansz Moens ter andere zijde zijn de
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
15-10-1704 Poulus Jansen Moens, als gequalificeerd van zijn dochter Diewertie Pouwels en
haar man Hendrick Willemsen van Elseneur volgens akte 12-11-1698
inhoudende een quitantie dat de vader zijn dochter van dit bewijs heeft voldaan,
ontvangt met consent van de gewezen voogd Jan Jansz Moens de goederen

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Simon Pietersz, nagelaten kinderen van Trijn
Simons, daar vader van is Pieter Willemsz Boendermaker.
27-04-1683 Pieter Willemsz Boendermaker ter eenre en de voogden Jan Willemsz Schipper
en Tjerk Lolkesz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders(!) erfenis overeen
gekomen.
13-02-1691 Door het overlijden van Sijmon Pietersz zijn aan Grietje Sijmons goederen
aanbestorven, evenals door het overlijden van haar oom Claes Sijmonsz en haar
grootmoeder Trijn Pouwels.
23-06-1693 De voogden Jan Willemsz, Jerck Lolckes en Paulus Sijmonsz laten de goederen
registreren die Grietje Pieters zijn aanbestorven door het overlijden van haar
vader, waaronder 1/16 part in het fluitschip de Olijmolen waar schipper op is
Jacob Laen.
15-01-1697 Jan Willemsz, Jarck Lolkesz en Paulus Simonsz, voogden over Grietje Pieters,
hebben de goederen bovengebracht haar aanbestorven door het overlijden van
haar grootmoeder Aeltje Cornelis zaliger volgens testamentaire dispositie voor
notaris Jacob Boes.
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Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Hendrick van der Leij, ontvangt met
consent van haar voogden Jan Willemsz, Tjerck Lolckes en Paulus Simonsz
goederen; de goederen van haar grootmoeder Aeltje Cornelis blijven nog in de
weeskamer.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Simonsz Slot, nagelaten zoontje van wijlen Simon
Jacobsz Slot, daar moeder af is Hilletje Cors.
27-04-1683 Hilletje Cors ter eenre en de voogden Simon Jansz Slot en Maarten Jacobsz Slot
ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
28-04-1711 Jacob Sijmonsz Slot, mondig, ontvangt met consent van zijn moeder zijn
goederen.

Staat van de goederen van Annetje Jacobs, nagelaten dochter van wijlen Jacob Cornelisz
Herck, daar moeder van is Trijntje Barents.
27-04-1683 De voogden Barent Jelisz en Pieter Philipsz Bilboer laten de goederen registreren
het kind aanbestorven van haar grootvader en grootmoeder.
05-12-1690 Annetje Jacobs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Pieter
Philipsz Bilboer haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Cornelisz Snoij, nagelaten zoon van zaliger Cornelis
Garbrantsz Snoij en moeder Lijsbet Claes Dels.
18-05-1683 De moeder Lijsbet Claes Dels ter eenre en de voogden Volckert Claesz Del, raad
dezer stede en Jacob Dircksz Taenman ter andere zijde zijn als uitkoop van
vaders erfenis overeen gekomen f 600.- in een losrentebrief van f 1000.- waarvan
de resterende f 400.- toekomt aan de grootmoeder.
30-08-1683 De moeder Lijsbet Claes Dels, geassisteerd met haar tegenwoordige man Willem
Harmensz, heeft f 400.- aan de grootmoeder voldaan en ontvangt wegens het
overlijden van het kind de obligatie.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Claes Maes, nagelaten dochter van zaliger Guertje
Heijns Brouwers en vader Claes Jansz Maes.
26-06-1683 De vader Claes Jansz Maes ter eenre en de voogden Vincent Brouwer, oud
burgemeester en raad dezer stede en Jan Maes ter andere zijde als de uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen de winst in een koopmanschap van een partij
walvisbaarden voor zoveel als Claes Maes portie daarin is, mits dat het kind daar
geen verlies van zal hebben, en een bed met toebehoren als het kind meerderjarig
of getrouwd zal zijn.

Bewijs van 's vaders erfenis van het nagelaten kind van zaliger Dirck Claesz Ruijgh en moeder
van is Trijntje Hendrickx Pos, genaamd Annetje Dirckx.
17-08-1683 De voogden Marten Claasz Breed en Jacob Jansz Groot ter eenre en de moeder
Trijntje Hendricks Pos ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
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Staat van de goederen van Jannus Kinnema en Marijtje Claes, nagelaten kinderen van zaliger
Jannus Kinnema en Claes Willemsz Hem en moeder Welmoet Jans Tralis.
07-09-1683 De wettelijke voogden Pieter Frantsz Pont, regerend schepen dezer stede en
Hillebrant Claesz Pronck hebben de goederen aangegeven.
03-04-1696 Marij Claas, gequalificeerd door haar uitlandige man Reijer Pietersz, ontvangt
met consent van de voogden Pieter Pont en Hillebrant Pronck haar goederen.
12-07-1698 Johannes Kinnema, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden
Pieter Pont, president weesmeester en Hillebrant Pronck zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Dircksz Snooij, daar moeder van is geweest Grietje
Claes.
16-10-1683 De vader Dirck Jacobsz Snooij ter eenre en de voogden Pieter Jansz Rarop en
Niengh Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
04-11-1698 Jacob Dircksz Snooij is in het voorleden voorjaar met het oorlogsschip de Maan
onder commando van baron van Nieulandt gebleven en overleden. De vader
Dirck Jacobsz Snooij als enige erfgenaam ontvangt met consent van de voogd
Pieter Rarop de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Dirk Claasz, onmondige kinderen van Claas Jansz
Ubbels, daar moeder van was Dirkje Dirks van Warder.
30-11-1683 De vader Claas Jansz Ubbels ter eenre en de voogden Pieter Pietersz Akes en Jan
Claasz Butter ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
11-03-1695 Jan Claesen Ubbels, geassisteerd met zijn vader Claes Jansz Ubbels en Pieter
Jansz Akes, zijn voogden, getrouwd, ontvangt de goederen. Zijn broeder Dirck
Clasen is overleden.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Cornelis, nagelaten kind van zaliger Trijntje
Cornelis en vader is Cornelis Willemsz Ruijter.
14-12-1683 De voogden Cornelis Pietersz Muesz en Jan Lammertsz Thuijn ter eenre en de
vader Cornelis Ruijter ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Annitje en Cornelis Jansz, onmondige kinderen van
Jan Cornelisz daar moeder af was Marij Claas, in haar leven hebbende gewoond tot Quadijk.
28-12-1683 De vader Jan Cornelisz ter eenre en de voogden Adriaan Cornelisz Coster en Jan
Hermansz Babber ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.
15-03-1689 De vader en voogden brengen geld boven wegens de erfenis van de kinderen van
hun oude moeije Aaltje Melis tot Ilpendam overleden.
22-01-1709 Claas Jansz voor hemzelf en gekwalificeerd van zijn zuster en broeder Annetje
en Cornelis Jansz, alle drie getrouwd en mondig respective, de voogden
overleden, ontvangt de goederen.
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Claes Jacobsz Huijser, Dirck Muts en Pieter Koningh ter eenre en Trijn Dircks
Beijens als geïnstitueerde erfgenaam en boedelhoudster van haar overleden man
Claes Claesz Loen ter andere zijde, gepasseerd zeker testament voor notaris
Johannes Loenius inhoudende dat Trijn Beijens bij haar overlijden zekere
goederen fideicommis gemaakt op Claes Huijser, Dirck Muts en Pieter Koningh
zal moeten uitkeren, laten deze goederen registreren.
Dirk Muts, Pieter Francen Koning en Dirck Pot als in huwelijk hebbende Neeltje
Claas, zo voor hemzelf als voor zijn vrouws zuster Eefje Claas, ontvangen met
consent van de erfgenamen van de overleden Trijntje Beijes de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Pietersz, nagelaten onmondige zoon van wijlen Pieter
Pietersz daar moeder van is Trijn Jacobs.
25-01-1684 De moeder Trijn Jacobs ter eenre en de voogden Jan Aldertsz Houtcoper en
Pieter Reijersz Withoet ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
vaders erfenis, waaronder een lijfrentebrief van 02-06-1672 ten lijve van haar
zoon, een derde part in een stuk land gemeen met het kind van Jan Aldertsz
Houtcoper en de kinderen van Jan Claasz Vogel, de helft in een huis op het
Nieuwerck met een vierde part in de tuin daar achter.
03-02-1693 Jacob Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Aldertsz en
Pieter Reijersz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Neeltje Claes, nagelaten kinderen van Griet Jans en
vader is Claes Pietersz Muijser.
22-02-1684 De vader Claes Pietersz Muijser ter eenre en de voogden Garbrant Jacobsz en
Sijmon Pietersz Muijser ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
20-02-1691 De voogden Gerbrant Jacobsz en Sijmon Pietersz Muijser zijn met de weduwe
van de overleden vader een aanpassing van het bewijs van moeders erfenis
overeen gekomen.
08-01-1692 De voogden Garbrant Jacobsz en Sijmon Pietersz Muijser verklaren dat de
kinderen door het overlijden van hun vader een huis in Axwijk is aanbestorven,
belend met Garbrant Jacobsz ten oosten.
25-05-1694 Sijmon Pietersz Muijser als voogd over Neeltje Claas brengt een lijfrentebrief op
haar naam van f 200.- boven.
30-12-1698 Neeltje Claas is overleden en de lijfrentebrief geroijeerd.
06-01-1705 Jan Clasen Muijser, mondig, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd
Sijmen Pietersz Muijser zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Dircksz, nagelaten kind van zaliger Griet Jans, daar
vader af is Dirck Dircksz Koer.
09-05-1684 De vader Dirck Dircksz Koer ter eenre en de voogden Jan Jansz Neele en
Grebber Jansz Groodt ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
24-01-1704 Jan Dircksz Koer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Jacob Horn en Jan Jansz Neelen, Grebber Jansz Groot afwezig, de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtje Mues, nagelaten dochter van Marijtje Jans en
vader is Mues Pietersz.
24-05-1684 De vader Mues Pietersz, geassisteerd met zijn huisvrouw Welmoet Pieters die
consenteerde, ter eenre en de voogden Sijmon Claesz Valck en Jan Jansz Putoir
ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen,
waaronder al hetgene de vader wegens vaders erfenis van de moeder van het
kind is pretenderende hetgeen zou komen uit de boedel van Appeloentje Pieters.
Van haar grootmoeder is aanbestorven de helft van een huis in de Kerckstraat en
de helft in een weesmeesterskennis van f 2000.- berustende in de doos van Griet
Jans, haar nicht.
21-06-1707 Pieter Muesz, halve broeder en erfgenaam ab intestato van de overleden Maritje
Mues ontvangt met consent van de voogd Cornelis Veen de goederen.

Staat van de goederen van Trijntje en Dirk Zentsz daar moeder af was Beertje Jans en
tegenwoordig nog vader af is Cent Dircksz, wonende tot Haarlem, afkomstig van hun
grootmoeder Trijn Michiels, alhier overleden.
30-05-1684 De voogden Melis Simonsz van de Lagedijk en Gerrits Barentsz van alhier laten
het geld registreren.
08-12-1738 was er meer geld in de doos dan hier bekend.

Staat van de goederen van de kinderen van zaliger Pieter Eijersoecker en Gelbrigh Pouwels,
namelijk Neeltje en Grietje Pieters.
13-06-1684 De voogden Pieter Outclaes, raad en regerend weesmeester dezer stede en Pieter
Olij laten de goederen registreren.
27-05-1695 Grietje Pieters Eijersoeckers, geassisteerd met haar man Jan Dircksz Moij,
ontvangt met consent van haar voogd Pieter Pietermaat de goederen.

Notitie van de goederen van Heijn Semcen Voorn toebehorende Sijbrigh Sem en Marij
Gerrits.
13-06-1684 De voorn: erfgenamen hebben volgens het appointement van schepenen een
losrentebrief van f 600.- bovengebracht in dato 25-05-1641 op naam van Trijn
Jans Goudebloems, waarvan Marijtje Gerrits nu f 30.- heeft en gezamenlijk
f 570.-.
15-06-1688 Claes Jacobsz Kuijper en Sijbrigh Sem hebben in lange jaren geen bericht van
Heijn Semsz gekregen, zodat hij overleden zal zijn en ontvangen de
losrentebrief; (?)ip Hendriksz had zich borg gesteld.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Aris Gerritssen, nagelaten kinderen van zaliger
Gerrit Cornelisse, wonende tot Axwijck, daar moeder af is Neel Cornelis, mitsgaders hetgeen
de kinderen van hun grootmoeder Neel Cornelis hebben geërfd.
01-08-1684 De voogd Pieter Claasz Grootschoen, de rato caverende voor de medevoogd
Dirck Cornelisz Kuijper ter eenre en de moeder Neel Cornelis ter andere zijde
zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis en grootmoeders erfenis.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Guertje Pieters, nagelaten dochter van zaliger Femmetje
Jans daar (vader) van af is Pieter Jansz Ben.
01-08-1684 De voogden Jan Jacobsz Kock en Froon Jansz ter eenre en de vader Pieter Jansz
Ben ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Staat van de goederen van Neeltje Jans, nagelaten dochter van zaliger Jan Pietersz Coppes en
moeder was Neeltje.
08-08-1684 De voogden Claes IJsbrantsz en Jan Jacobsz Al laten de goederen registreren het
kind van haar oom Cornelis Pietersz Coppes aanbestorven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje en Aechje Jacobs Groots, en moeder af was
Marijtje Hendrickx Pos en vader is Jacob Jansz Groot.
05-09-1684 De vader Jacob Jansz Groot ter eenre en de voogden Cornelis Jansz
Waterhaelder en Pieter Jansz Pos ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen.
09-07-1697 De vader Jacob Jansz Groot en zijn huisvrouw Neeltie Jans ter eenre en de
voogden Dirck Jansz Jeptha en Claes Bruijntses ter andere zijde zijn door
bemiddeling van de weesmeesters geaccordeerd over de voldoening van een deel
van de uitkoop van moeders erfenis.
15-11-1718 Annetje en Aechje Jacobs Groots, geassisteerd met hun mannen Jacob Nitters en
Pieter Laan, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Lijsbeth Reijnders, nagelaten onmondige
kinderen van Trijn Heijns, daar vader af is Reijnder Pietersz Spijkermaker.
19-09-1684 De vader Reijnder Pietersz Spijkermaker ter eenre en de voogden Claas Keijser
en Jan Aldertsz Houtcooper ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop
van moeders erfenis.
25-03-1692 De voogden Claes Keijser en Jan Aldertsz brengen de goederen boven de
kinderen aanbestorven van hun vader Reijnder de Spijckermaecker, waaronder
een weesmrs. kennis ten laste van Cornelis Florisz van f 1000.- in dato 18-121691 en een weesmr. kennis ten laste van Henrick Claesz Hoijman van f 1100.in dato 25-03-1692, waarin Lijsbeth Reijnders vooraf f 100.- toekomt.
25-03-1692 Neeltje Reijnders, getrouwd met Cornelis Florisz, ontvangt met consent van haar
voogden Jan Aldertsz en Claes Keijser haar goederen.
14-03-1698 Jan Henderiksz Wennig als in huwelijk hebbende Lijsbet Reijnders ontvangt met
consent van de voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje en Trijntje Del, nagelaten onmondige kinderen van
zaliger de heer Jan Del, daar moeder af is Geert Jans Veen.
23-09-1684 De moeder Geert Jans Veens ter eenre en de voogden Volckert Del en Cornelis
Pieteijs, beiden regerende schepenen en raden dezer stad, ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
23-09-1692 Volckert Del en burgemeester Pieteijs als voogden over de kinderen van wijlen
Jan Del, daar moeder af is Geert Jans Veen, brengen een losrentebrief boven.
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De voogden burgemeester Pieteijs, Cornelis Veen en Jan Jansz Nelen hebben
goederen ontvangen uit handen van de voogden over het kind van Volckert Del,
geweest zijnde administrerende voogd over de kinderen.
Grietje Jan Dels, gekwalificeerd door haar man Fredrik Loen, ontvangt met
consent van haar voogden Cornelis Pieteijs, oud burgemeester en raad, Cornelis
Veen, oud schepen dezer stede en Jan Jansz Nele haar goederen.
Trijntje Dels, geassisteerd met haar man Pieter Vlieger, ontvangt met consent
van Cornelis Veen en Jan Jansz Nelen haar goederen.

Staat van de goederen van Aechje Alberts Rarop, nagelaten dochter van zaliger de heer Albert
Rarop en Aachje Hendrik Tasman.
03-10-1684 De voogden Pieter Jansz Rarop en Dirk Garbrantsz Oosterbaan laten de goederen
het kind door haar vader nagelaten, registreren, waaronder een lijfrente ten lijve
van Aachje Rarops in dato 15-03-1683, de helft in een lijfrente ten lijve van
Pieter Jansz Rarop en drie huizen.
04-08-1688 De voogden Pieter Jansen Rarop, Cornelis Dircksz Pieteijs en Dirck Oosterbaan,
raad en oud schepen dezer stede, ontvangen de goederen van de overleden
Aechie Alberts Rarop.

Staat van de goederen van de kinderen van Gijsbert Willemsz Drost daar moeder af was
Vroutje Pieters.
13-11-1684 De voogden Jan Pietersz de Boer en Jacob Muesz Klopper laten de goederen de
kinderen van hun ouders aanbestorven registreren.
26-05-1693 Willem Gijsbertsz Drost, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn oom
en voogd Jan Pietersz de Boer zijn goederen.
04-12-1696 Gijsbert Gijsbertsz Drost, nagelaten zoon van wijlen Gijsbert Willemsz Drost en
Vroutje Pieters, op het punt staande te trouwen, ontvangt met consent van zijn
voogden Jan Pietersz de Boer en Grebber Jansz Groot zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claertje Thijmons, nagelaten kind van Eefje Pieters en
vader is Thijmon Stevensz.
19-12-1684 De vader Thijmon Stevensz ter eenre en de voogden Pieter Pietersz, Claes Jansz
Bergen en Jan IJsacksz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen. Ook worden de goederen het kind aanbestorven van haar oom
Jan Jacobsz Bruijnsz geregistreerd.
19-12-1690 De vader Thijmon Stevensz en de oom Pieter Pietersz Bruijn ontvangen als
erfgenamen van de overleden Claartje Thimons de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van zaliger Neeltje Warrenaers
en vader is Hendrick Nitter.
02-01-1685 De vader Hendrick Nitter ter eenre en de voogden Gerrit Nitter en Jacob Pietersz
Laen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
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Staat van de goederen van Pieter Jansz Floor, nagelaten kind van Jan Jansz Floor en
Jannetje Minnes, wonende alhier ter stede, die het kind zowel van zijn vader en moeder als van
zijn peet Marijtje Moens zijn aanbestorven.
02-01-1685 (ongedateerd, datum in het handschrift van de volgende akte bijgeschreven)

Staat van de goederen van Lijsbet Jans, nagelaten dochter van Jan Gerritsz en Trijntje
Sijmons.
09-01-1685 De voogden Gerrit Imensz en Dirck Sijmonsz Hoeck hebben f 900.- boven
gebracht het kind van zijn vader en moeder aanbestorven.
05-06-1685 De voogden hebben het geld afgehaald.

Staat van de goederen van Griet Jans, nagelaten kind van zaliger Jan Cornelisz Klem en
moeder was Griet Jans.
09-01-1685 De voogden Volckert Block, raad en oud schepen dezer stede en Jan Jan
Salemoens hebben de goederen bovengebracht het kind aanbestorven van haar
grootmoeder Appeloontje Pieters.
26-01-1694 Griet Jans Klems, geassisteerd met haar man Jan Gerritsz, ontvangt met consent
van haar voogd Volckert Block de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon, Trijn, Lijsbet en Jannetje Heijns Floors, nagelaten
kinderen van zaliger Heijn Heijnsz Floor en moeder is Aeltje Sijmons.
27-01-1685 De moeder Aeltje Sijmons ter eenre en de voogden Jacob Thijsz Oosterlingh en
Garbrant Jansz Boes ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
06-02-1685 Sijmon Heijnsz Floor, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder en zijn
voogden Jacob Thijsen Oosterlingh en Garbrant Boes zijn goederen.
20-11-1691 Lijsbet Heijns, geassisteerd met haar tegenwoordige man Dominicus van Nes,
heeft effectief haar goederen van haar moeder ontvangen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn, Marij en Geert Claes, nagelaten kinderen van Claes
Jansz Laen en moeder is Sijberigh Heijndrickx.
27-02-1685 De moeder Sijberigh Heijndrickx, geassisteerd met haar man Jan Almertsz die
consenteerde, ter eenre en de voogden Pieter Jansz Garbrants en Niengh Jansz
Reijnders ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van de twee kinderen van zaliger Claes Hillebrantsz genaamd Claes en
Frerick Clasen, geboren van Marij Jans, wonende tot Warder.
06-03-1685 De voogden Dirck Pouwelsz en Jan Hillebrantsz laten de goederen van de
kinderen die van Anne Hillebrants zijn geweest alsmede die verder in eigendom
zijn, registreren.
11-01-1689 Claas Claasz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn voogden zijn goederen.
10-11-1699 Fredrick Clasen, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Dirck Poulusse en Jan Hillebrantsz Ims zijn goederen.
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Staat van de goederen van Jannetje Jans, nagelaten dochter van Jan Jansz van Hoorn daar
moeder van was Marijtje Arents.
10-04-1685 De voogden Jan Jacobsz Bouwens en Jan IJsacksz laten de aanbestorven
goederen van haar grootmoeder en oom registreren.
10-02-1693 Jannetie Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Jacob
Thaemsz en Dirck Pont haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn, Cornelis en Neeltie Sijmons, kinderen van zaliger
Marij Garbrants, daar vader af is Sijmen Cornelisz Mast.
15-05-1685 De vader Sijmen Cornelisz Mast, geassisteerd met zijn tegenwoordige huisvrouw
Pietertje Thijs, die consenteerde, ter eenre en de voogden Dirck Garbrantsz en
Jan Clasen Boer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
07-06-1689 De voogden Dirck Garbrantsz, wonende tot Warder, en Jan Claasz Boer,
wonende buiten de Oosterpoort, laten de goederen registreren de kinderen
aanbestorven van hun grootvader en grootmoeder Garbrant Fransz en Geert
Claas, tot Warder overleden.
13-11-1703 Trijntje, Cornelis en Neeltje Sijmons, mondig geworden, ontvangen met consent
van de voogd Dirck Garbrantsz de goederen; hun vader Sijmon Cornelisz is
overleden.

Staat van de goederen van de twee nagelaten kinderen van zaliger Pieter Clase Jongepieter en
Trijn Claes, hebbende gewoond tot Warder.
29-05-1685 Beschrijving van de goederen, waaronder f 400.- in een obligatie waarin Jan
Clase Timmerman eveneens f 400.- toekomt en en Aaltje Jans de resterende
f 700.-.
11-03-1695 IJtie Pieters, geassisteerd met haar man Jan Clasen Ubbels, ontvangt met
consent van de voogden haar goederen.
17-01-1696 Jan Clasen Ubbels, in huwelijk hebbende IJtie Pieters, als erfgenaam van haar
zuster Geertie Pieters, ontvangt met consent van de gewezen voogden Jan
Moocker en Pieter Jansz Garbrants de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Pieter Jacobsz, nagelaten kinderen van Geert Jans
en vader van is Jacob Pietersz Meluck.
19-06-1695 De vader Jacob Pietersz Meluck ter eenreen de voogden Jacob Claesz Rieder en
Dirck Jacobsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
30-01-1703 Jan Jacobsz Meluck, getrouwd, heeft van zijn vader zijn moeders erfenis
ontvangen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Stevens, nagelaten dochter van zaliger Steven Jansz
Backer, daar moeder af is Annetie Claes.
28-08-1685 De moeder Annetie Claes ter eenre en de voogden Dirck Voogt, wonende tot
Amsterdam en Claas Keijser, wonende alhier, ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van vaders erfenis.
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De voogden Dirck Vooght tot Amsterdam en Claes Keijser alhier hebben de
goederen bovengebracht het kind aanbestorven door het overlijden van haar
moeder Annetie Claes.
De voogd Steven Theunisz laat een weesmeesterkennis registreren en geld, dat
onder hem blijft berusten.
Jacob Heijnsz als in huwelijk hebbende Grietje Stevens ontvangt met consent
van zijn vrouws voogden de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Jacobs, nagelaten dochter van zaliger Jannetje Jans
daar vader af is Jacob Dircksen.
28-08-1685 De vader Jacob Dircksen ter eenre en de voogd Dirck Jansz ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
24-05-1701 Hendrik Backer als in huwelijk hebbende Neeltie Jacobs ontvangt met consent
van haar vader Jacob Dircksen en haar voogd Dirck Jansz Meester de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Jacobsz Brantjens, nagelaten zoon van Neel Jacobs
en vader van is Jacob Brantjens.
02-10-1685 De vader Jacob Brantjens, met zijn tegenwoordige vrouw Marij Jans die
consenteerde, ter eenre en de voogden Claes Jansz Bruijnvis en Cornelis
Garbrantsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
26-04-1695 De voogd Claes Jansz Bruijnvis vertoont een missieve van schipper Albert van
der Laen uit Kingsale 1/11 juni 1694 betreffende het overlijden van Claes
Jacobsz Brantjes en laat de obligatie van de vader roijeren.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aacht Jans, nagelaten dochter van Neeltje Cornelis, daar
(vader) van is Jan Jansz Janknecht.
20-11-1685 De vader Jan Jansz Janknecht ter eenre en de voogden Jan Pietersz Door en Jan
Claasz Kroon ter andere zijde zijn geaccordeerd over het bewijs van moeders
erfenis, o.a. de helft in een obligatie van f 700.- op de naam van Jan Sijvertsz
Janknecht.

Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtje en Neeltje Barents, nagelaten kinderen van zaliger
Niesje Pouwels en vader is Barent Jansz Kuijper.
27-11-1685 De vader Barent Jansz Kuijper ter eenre en de voogden Jacob Thijsz Horn en
Pieter Louwerentsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
20-05-1692 De voogden Jacob Horn en Pieter Hogerius hebben de goederen boven gebracht
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader, waaronder een
winkel.
16-01-1693 De voogd Jacob Horn heeft f 62.- boven gebracht uit de erfenis van hun
overleden halve broeder, daar moeder af is geweest Jannetje Cornelis.
08-02-1695 Maritie Barents, geassisteerd met haar man Pieter Jansz van t Endt ontvangt met
consent van haar voogd Jacob Horn haar goederen.
04-12-1696 Neeltje Barents, geassisteerd met haar man Jan Sijmonsz Pieteijs, ontvangt met
consent van haar voogd Jacob Horn haar goederen.
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Staat van de goederen van de erfgenamen van zaliger de heer Jan Bentijn in zijn leven raad en
oud schepen dezer stede en zijn huisvrouw Jannetje Gakiers.
02-01-1686 Claes Baen, oud burgemeester, Thunis Brasker en Dirck Pont, allen raden dezer
stede laten de (zeer omvangrijke) goederen volgens inventaris registreren. Onder
andere zijn er 16 belangen in rederijen, waarbij schepen met hun schippers
genoemd worden, een aantal van Hinlopen, het buisscheepje de Nieuwe Baan
met schipper Cornelis Dircksz Roos van Middelie, het fluitscheepje de Hoop met
schipper Claes Jansz Doets van Middelie, het buisscheepje de Witte Valck met
schiper Jacob Dircksz Heermans van alhier, het buisscheepje de Hoop met
schipper Pieter Gerritsz van Durgerdam, het buisscheepje het Dorp van Warder
met schipper Huijbert Thijsz van Quadijck, het fluitscheepje de Bontekoe met
schipper Keesje Teuwes van Middelie, het buisscheepje het Eiland Madera met
schipper Andries Bartelsz van Purmerland, het buisscheepje de Oude Baan met
schipper Jan Arisz Ruijter van Middelie, een Groenlands vleet met commandeur
ter zee Jan Thuijn van Middelie en boekhouder te land Garbrant Boes, een
Groenlands vleet met commandeur ter zee Cornelis Jansz Veeringh en
boekhouder te land Garbrant Boes.
(Er volgen een aantal adminsistratieve handelingen, de laatste op 16-11-1700)

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Jan en Cornelis Gerritsz, nagelaten kinderen van
zaliger Griet Claes en vader van is Gerrit Jansz.
19-02-1686 De vader Gerrit Jansz, geassisteerd met zijn vrouw Trijntje Pos die consenteerde,
ter eenre en de voogden Dirck Jansz Rues, Jan Dircksz Pos en Meijndert Jacob
ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
15-01-1692 Jan Gerritsz Beets, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Meijndert Jacobsz Benten en Jan Dircksz Pos zijn goederen.
12-11-1698 Cornelis Gerritsz Beets, getrouwd, ontvangt met consent van zijn broeder Jan
Gerritsz Beets en Jan Dircksz Pos, zijn voogden, zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochtertje van wijlen Pieter Pietersz
Vreught daar moeder af is Geertie Jans wonende tot Warder.
19-03-1686 Geertje Jans ter eenre en de voogden Jan Jansz Reijnders en Jacob Dircksz ter
andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
21-10-1698 Trijn Pieters, geassisteerd met haar man Fop Gerritsz, ontvangt met consent van
haar voogden de goederen.

Oud Rechterlijk Archief 3990: 1686 - 1692

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck en Marten Cornelisz Loen, minderjarige nagelaten
kinderen van wijlen den hr. Cornelis Loen, in zijn leven raad en oud schepen hier ter stede, daar
moeder af is Aeltie Dircks Bouwens.
26-03-1686 Aeltie Dircks Bouwens als moeder ter eenre en en Capt: Jan Bouwens, Bouwen
Loen en Jacob Backer als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de
uitkoop van vaders erfenis.
08-09-1693 De moeder Aeltje Dirks Bouwens ontvangt als erfgenaam van haar overleden
kinderen met consent van de voogden Reijnier Loen en Jacob Backer
(bijgeschreven Hillebrant Pronck) de goederen.

Staat van de goederen van de vijf nagelaten kinderen van wijlen Sijbrigh Pieters en Claes
Pauw, hebbende gewoond binnen dezer stede, als Geert, Claes, Pieter, Welmoet en Lijsbet
Claes.
21-05-1686 Pieter Veen, oud burgemeester en raad dezer stad en Pieter Claesen als
testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van Sijberigh Pieters en
Claes Pauw laten de goederen, de kinderen door hun vader en moeder
aanbestorven, registreren.
24-08-1690 Door de heer Veen en Pieter Pauw afgehaald ten behoeve van Lijsbet een silvert
mes en koocker, een gouden ring en vijf vergulde peeren.
26-11-1697 Lijsbet Claes, op het punt staande te trouwen, verzoekt haar goederen van de
weeskamer te mogen lichten. De voogd de heer burgemeester Veen stemt wel in,
maar stelt voor omdat de broeder Pieter Claasz Pou, eveneens voogd en mede
participant in de goederen had gezegd niet te kunnen komen om zijn goederen te
ontvangen als op zondag aanstaande, alle goederen van de weeskamer te lichten,
welk voorstel door de weesmeesters overgenomen wordt.

Staat van de goederen van Thijs Jansz Rood, nagelaten zoon van zaliger Jan Rood en Barber
Thijs.
30-07-1686 De voogden Volckert Block en Pieter Jacobsz laten de goederen, het kind door
zijn vader en moeder aanbestorven, registreren.
19-08-1687 Thijs Jansz Rood, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn voogden Pieter
Jacobsz Doets en Volckert Block zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Trijntie Bouwes, nagelaten kinderen van wijlen
Trijn Sijmons Rijcks, daar vader af is Bouwe Jansz Gruntel.
16-10-1686 De voogden Hillebrant Pronck en Albert Hasselt ter eenre en Bouwe Jansz als
vader ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis,
o.a. een obligatie van f 450.- op de naam van Jan Jacobsz Broeder en Jan
Coenraetsz Bras als voogden van Trijntje Sijmons Rijcks in dato 24-10-1659.
16-03-1693 De voogden Hillebrant Pronck en Jacob Boes over de twee minderjarige
kinderen van wijlen Bouwe Jansz Gruntel en Trijn Sijmons Rijcks brengen twee
lijfrentebrieven boven ieder van f 500.- ten laste van de stad Edam, in dato 0303-1693, de een op de naam van Jan Bouwensz oud 15 jaar en de ander op de
naam van Trijntie Bouwens oud 7 jaar.
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Jan Bouwensz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis
Keetman en Claas Jansz Cos, zijn goederen.
Trijntje Bouwens Gruntels, mondig geworden, ontvangt met consent van haar
ene voogd, de andere overleden, haar goederen.

Staat van de goederen van Pieter Cornelisz, nagelaten zoon van wijlen Cornelis Pietersz en
Aachje Pieters, in hun leven hebbende gewoond tot Quadijk.
12-11-1686 De wettelijke voogden Pieter Pietersz Appel van Quadijk en Cornelis Pietersz
Meulenaer van alhier hebben f 26.- bovengebracht het kind aanbestorven van
zijn grootvader en gekomen uit de verkoop van een oud huisje. Dit bedrag wordt
direct aan Pieter Cornelisz gegeven.

Bewijs van 's vaders erfenis van Mathijs Jacobsz Schoutten, nagelaten zoon van wijlen de
heer Jacob Tijsz Schoutten, in zijn leven geweest schepen dezes stads, daar moeder af Jaapje
Simons Waterlooper.
03-12-1686 De voogden Jan Simonsz Waterlooper, regerend schepen dezes stads en Evert
Gerritsz Varecamp ter eenre en de moeder Jaapje Simons Waterlooper ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
11-02-1693 Een obligatie geconverteerd naar een lijfrente op de naam van Mathijs Schouten
13 jaren oud.
11-05-1706 Mathijs Schouten, geassisteerd met zijn behuwd vader Tijs Bastiaensz Wit, raad
en oud burgemeester dezes stads, mondig geworden, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Sijmen Pietersz Hoots, nagelaten zoon van Pieter Cornelisz Hoots
en Griet Dircks.
11-12-1686 De voogden Vrederick Pont, raad en oud burgemeester alhier, en Cornelis
Abramsen Borst laten de (omvangrijke) goederen de gemelde Hoots
aanbestorven en geregistreerd op 23-02-1663, en door de lanckheijdt des tijds
ende veel veranderingen wat kwalijk te verstaan, hier opnieuw registreren.
23-09-1687 Jacob Brasker, hoofdofficier dezes stads voor een vierde, Cornelis Abramse als
vader en voogd van zijn twee kinderen voor twee vierde parten en de heer
Frederick Pont oud burgemeester en raad dezes stads en Cornelis Abramse Borst,
beiden als voogden over Geert Jacobs, minderjarige dochter van wijlen Jacob
Jacobsz Vrouws en Lijsbet Sijmons voor een vierde part, gezamenlijk als
erfgenamen van wijlen Sijmen Pietersz Hoots, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaghje Claas Hil, nagelaten dochter van wijlen Lijsbeth
Jacobs, daar vader af is Claas Cornelisz Hil.
17-12-1686 De vader Claas Cornelisz Hil ter eenre en de voogden Jan Claasz Hil en Cornelis
Garbrantsz Roodhart ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Pieter IJsbrantsz, nagelaten kinderen van zaliger
IJsbrant Pietersz en moeder van is Griet Pieters.
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De moeder Griet Pieters ter eenre en de voogden Baert Pietersz Boer en Pieter
Fransen Klees ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
Trijntje IJsbrants, geassisteerd met haar man Cornelis 't Hon, ontvangt met
consent van haar voogden Baart Pietersz Boer en Pieter Fransz haar goederen.
Grietie Pieters als moeder en Cornelis Hon als in huwelijk hebbende Trijntie
IJsbrants, als erfgenamen ab intestato van Pieter IJsbrantsen, op het schip van
Wagenaer overleden of met dit schip verongelukt, ontvangen het geld, f 25.-.

Jacob Pietersz Korvemaecker en Garbrandt Boes als voogden over het
minderjarige zoontje van wijlen Mues Pietersz, geteeld bij Welmoet Pieters
Moens, alhier ter stede beide overleden, zijn de alimentatie en onderhoud van het
kind overeen gekomen, welk schriftelijk accoord in de weeskamer in doos 133
van het kind is gelegd.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje Cornelis, nagelaten kind van zaliger Cornelis Aritsz
Boonefaes en moeder van is Brechje Pieters.
02-01-1687 De moeder Brechje Pieters ter eenre en Jan Aritsz Boonefaes als voogd en
Anthonij Speldernieuw bij provisie en in absentie van nader vrunt medevoogd,
zijn de uitkoop van vaders erfenis overen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Elbrich en Maritje Cornelis Louw, nagelaten kinderen van
wijlen Cornelis Dircksz Louw daar moeder af is Aaltje Jans Boes.
11-01-1687 De moeder Aaltje Jans Boes ter eenre en de voogden Claas Jansz Bakker en
Claas Claasz Valk ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis, o.a. f 600.- geld en een gelijke som die onder de moeder blijft en
waarvoor Aaltje Jans het huis waarin zij woont, haar winkel en winkelwaren enz.
tot onderpand stelt.
25-09-1696 Elberighje Cornelis ontvangt met consent van haar man Jan Simonsz Brouwer en
van haar voogden haar goederen.
26-01-1706 Maritje Cornelis Lou, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd
Claas Valk haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet, Jan, Cornelis, Dirck en Jannetje Claes Stiens,
geboren van Trijn Cornelis tot Volendam overleden, geteeld bij Claes Jansz Stin.
14-01-1687 De vader Claes Jansz Stin ter eenre en de voogden Cornelis Cornelisz en Claes
Jansz Klouwer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Albert Jacobsz van de Slaper, nagelaten zoon van wijlen
Marijtje Alberts, daar vader af is Jacob Jansz van de Slaper.
28-01-1687 De vader Jacob Jansz van de Slaper geseijt Jacob Jansz van 't Hoff ter eenre en
de voogden Pieter Albertsz en Henric Henriksz Roemer ter andere zijde zijn als
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen een vierde part in een stuk land in
de Ban van Bakkum buiten Alkmaar, waarin de vader eveneens een vierde part
toekomt en Pieter Albertsz de overige twee vierde parten.
Lijsbeth Cornelis, huisvrouw van Jacob Jansz van de Slaper, stemt in.

Staat van de goederen van Claas Henriksz Monnikedam.
11-02-1687 Albert Claasz Hasselt en Pieter IJsaacsz Thete als wettig gestelde curateuren
over Claas Henriksz Monnikedam laten de goederen registreren.
25-04-1690 De voogden of curateuren Albert Claesz Hasselt en Bouwen Claes Zelden
verklaren dat aan Claes Monnickendam door Sijmon Louwertsz Monnickendam
zaliger f 500.- is gelegateerd, welk bedrag onder Albert Claesz Hasselt berust.
26-01-1694 Griet Jans Visschers, geassisteerd met haar kinds voogd, heeft de goederen
afgehaald aangezien Claes Munnickendam overleden was en de goederen door
haar aan het kind voor vaders erfenis bewezen zijn op 26-01-1694.
07-12-1706 Simon Monickendam als voogd over het kind van Claas Monickendam heeft een
aangekochte lijfrentebrief van f 560.- bovengebracht ten lijve van Jan Claasz
Monickendam.
Nog bovengebracht een obligatie ten laste van Griet Jans Visschers van f 550.waarop nog resteert f 200.-, het kind toebehorend bij legaat van het kinds peet
Aagje Claas.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochter van wijlen Lijsbeth Jacobs
tot Warder overleden daar vader af is Pieter Claasz Otter.
25-02-1687 Pieter Claesz Otter als vader ter eenre en Jacob Dirksz Schakelaar en Jan Claasz
Otter als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Pietersz Pos, nagelaten zoon van wijlen Pieter Jansz Pos
daar moeder af is Hilletje Corsz.
25-02-1687 De moeder Hilletje Corsz ter eenre en de voogden Dirk Jansz Jepta en Gerrit
Jansz Beets ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen

Bewijs van 's moeders erfenis van Aefie Pieters, minderjarige dochter van wijlen(!) Pieter
Clase Laen, geteeld bij Neel Intes tot Quadijck.
04-03-1687 De vader Pieter Clase Laen ter eenre en de voogden Jan Jansz Kaspers en
Cornelis Pietersz Kelen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
16-01-1698 Cornelis Jansz Mars van Quadijck, getrouwd met Aefie Pieters, ontvangt de
obligatie. De ene voogd was overleden en de andere kon niet aanwezig zijn.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Jans, nagelaten dochter van wijlen Marij Cornelis
daar vader af is Jan Dirksz Pauw.
18-03-1687 Jan Dirksz Pauw als vader, en Geert IJsbrants zijn tegenwoordige huisvrouw, ter
eenre en Willem Pauw en Heijn Pietersz als voogden ter andere zijde, zijn
geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
05-03-1709 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Claas Pietersz Wester, ontvangt met
consent van haar vader Jan Dirksz Pou en haar voogd Heijn Pietersz haar
goederen.

Staat van de goederen van Jannetje Bentijns, huisvrouw van Pieter Jansz Boesses.
17-05-1687 Jannetje Bentijns, huisvrouw van Pieter Jansz Boesses, geassisteerd met de heer
Heijn Putoor, raad en oud burgemeester dezes stads, haar geëligeerde voogd, laat
overeenkomstig het accoord, gesloten op 30-07-1686 tussen Jannetje Bentijns en
haar assisterende voogden en de gewezen voogden over de persoon en voogden
van Jannetje Bentijns, haar goederen alhier ter weeskamer registreren die zij in
gemeenschap met haar man heeft gehad, alsmede haar gerechtelijke legitieme
portie die haar toekwam uit de nalatenschap van haar overleden vader en
moeder.
26-10-1688 Compareerde de heer Heijn Putoor, oud burgemeester en raad dezer stede, zijnde
voogd over Jannetje Bentijns.
04-01-1689 Jannetje Bentijn verklaarde dat zij buiten weten van de heren Jacob Brasker,
hoofdofficier, en Heijn Putoor, oud burgemeester en raad deser stede, haar
voogden, enige schulden had gemaakt en verzocht de twee obligaties, in totaal
f 1500.-, van de weeskamer te mogen lichten om haar crediteuren te voldoen. De
voogden verklaren door het gerecht van deze stad gekwalificeerd te zijn om de
crediteuren, die reeds vonnis tot laste van haar hebben geoptineerd, te voldoen en
ontvangen de twee obligaties.

Staat van de goederen van Seger, Geertruij, Aeltje en Heijn Pietersz Somers, nagelaten
kinderen van Pieter Segertsz Zomer en Dieutje Heijns.
27-05-1687 De voogd Marten Dircks t Wit laat de (omvangrijke) goederen hun door hun
ouders aanbestorven registreren, o.a. de helft in een huis op de biercaij, waarvan
Aefje Heijns verklaarde de andere helft in toe te komen, de helft in een koeberg
op het bagijneland, waarvan de voorn. Aefje Heijns verklaarde mede de andere
helft in toe te komen, een huis met zijn toebehoren gelegen buiten de
Westerpoort genaamd de Vergulde Valck, met de paardenstallen met de herberg
en huizinge daar aan staande daar tegen over.
02-12-1687 Seger Pietersz Zomer, getrouwd, ontvangt met consent van Marten t Wit en
Willem Baij, zijn voogden, zijn goederen.
04-03-1692 Bartholomeus en Adam Hoorn als voogden over het jongste zoontje van Pieter
Somer, Claas Heertsz als getrouwd zijnde met Geertruijd Pieters, en Marijtje
Mues de huisvrouw van Zegert, hebben wat zilverwerk afgehaald om dat onder
de anderen te delen.
31-03-1699 Heijn Pietersz Somer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Grebber
Jansz Groot, Claas Heertsz en Adam Hoorn zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Cornelisz, nagelaten zoon van Trijn Jacobs daar
vader af is Cornelis IJvesz.
06-05-1687 Cornelis IJvesz, wonende in de Purmer, geassisteerd met zijn tegenwoordige
huisvouw Neel Gerrits, ter eenre, Volckert Florisz en Geerlof Dircksz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
13-03-1696 Jacob Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Volckert
Florisz en Geerlof Dircksz zijn goederen.

Bewijs van moeders erfenis van Maes Jacobsz, nagelaten zoon van Jannetje Jans en vader van
is Jacob Maessen, wonende tot Volendam.
20-01-1688 De vader Jacob Maessen ter eenre en de voogden Aert Maessen en Evert Jansz
ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, met
consent van zijn huisvrouw Leen Claes.
07-02-1696 De vader Jacob Maassen wonende op Volendam heeft na nader examen van zijn
boedel het bewijs van moeders erfenis van zijn kind bij zijn eerste huisvrouw
Jannetje Jans verhoogd met f 125.-, met volkomen genoegen van zijn
tegenwoordige huisvrouw Aeltie Willems.
02-02-1706 Maas Jacobsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Jacob
Maasz en zijn oom en voogd Aart Maasz zijn goederen.

Staat van de goederen van Jan Jansz en Jacob Jansz Geus, nagelaten kinderen van wijlen Jan
Jansz Geus en Trijntje Jacobs, wonende tot Middelie.
27-05-1687 De voogden Claes Jacobsz Doets en Pieter Clase Grootschoen, wonende tot
Middelie, laten de goederen registreren die de kinderen van hun ouders zijn
aanbestorven, o.a. een losrentebrief van f 600.- in dato 10-12-1653 op naam van
Marij Jans, waarin Lambert Jansz en Jonge Trijn Jans tesamen f 50.- in
competeren, een losrentebrief van f 500.- op naam van Jan Willemsz van
Middelie in dato 01-11-1646, een obligatie va f 700.- op naam van Willem
Jansen in dato 07-01-1672, waarin Jonge Trijn Jans f 200.- is competerende,
voor Jan Jansz de helft in een huis in Middelie gemeen met Lammert Jansz.
04-06-1697 Jacob Jansz Geus en Claas Jacobsz Doets, door een brief van Jan Jansz Geus
gequalificeerd, beiden mondig geworden, ontvangen met consent van de
voogden Claas Jacobsz Doets en Lammert Jansz de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje Jans, nagelaten dochter van wijlen Trijntie Teunis
Walravens, daar vader af is Jan Jacobsz Breed.
17-06-1687 De vader Jan Jacobsz Breed ter eenre en de voogden Jacob Teunisse Walraven
en Juriaen Beets ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis, o.a. de helft in een stuk land gemeen met Harmen Dobber.
24-11-1705 Stijntje Jans, geassisteerd met haar man Jan Jansz Haringman, ontvangt met
consent van haar voogd burgemeester Beets de goederen.

Staat van de goederen van de kinderen van de heer Dirck Fransz Pont en Reijnoutje
Houttuijn, hun gelegateerd en besproken van hun oom Mr. Nicolaes Houttuijn zaliger.
19-08-1687 De testamentaire voogden over het legaat de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun oom Mr. Nicolaes Houttuijn zaliger volgens testatmentaire
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dispositie 26-03-1685 voor notaris Theunis Brasker, hebben een obligatie van
f 5000.- boven gebracht.
Pieter Pont heeft voor rekening van zijn broeders kinderen boven gebracht een
obligatie van f 2500.- en aan geld f 2550.- wegens aflossing van de vorige
obligatie.
De goederen overgebracht in een ander register alsoo t hier vol is.

Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van wijlen Arent Pietersz Haen.
23-09-1687 De voogden Jan Jacobsz Wits, regerend burgemeester en Cornelis Maesbergen
president schepen, beiden raden dezes stads, laten een somma van f 317.18.6
registreren.
15-07-1692 Grietje Arents en Dirck Arentsz, mondig geworden, ontvangen met consent
van de voogden hun portie. Er blijft nog f 69.10.10 voor Pieter de Haan de
Jonge, tegenwoordig uitlandig, en een gelijke som voor Pieter de Haan de
Oude, die overleden is en van wie het geld onverdeeld blijft tot de thuiskomst
van Pieter de Haen de Jonge.
13-01-1693 Pieter de Haen de Jonge, Dirck de Haen en Grietie Haens ontvangen in presentie
van de voogden Jan Jacobsz Wits, oud burgemeester en Cornelis Maesbergen,
oud president schepen en beiden raden dezes stads, de portie van Pieter de Haan
de Jonge, mondig geworden, en de portie van hun overleden broeder Pieter de
Haen de Oude.

Bewijs van moeders en grootvaders erfenis van Jongetrijn, Jan, Claas, Anna en Willem
Jansen, nagelaten kinderen van wijlen Achje Pieters geteeld bij Jan Jansz Wever tot
Middelie.
23-09-1687 De vader Jan Jansz Wever ter eenre en de voogden Dirck Jeptha en Pieter
Pietersz Draecks ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
29-05-1696 Jan Jansz Wever laat voor ieder van zijn vijf kinderen een lijfrentebrief
registreren, aangekocht van het geld aan de kinderen gelegateerd door Lijsbet
Jacobs, weduwe van Denijs Verschuer, hebbende gewoond op de Nieuwendijk in
het Witte Fortuijn tot Amsterdam.
13-01-1711 De voogd Pieter Pietersz Draex en Jan en Willem Jansz voor hunzelf en voor de
andere kinderen, allen meerderjarig, ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Geert Jacobs, nagelaten dochter van wijlen Jacob Jacobsz Vrouns
en Lijsbet Sijmons.
30-09-1689 De voogden Frederick Pont, raad en oud burgemeester dezer stad en Cornelis
Abramsz Borst laten de goederen registreren die de dochter heeft geërfd van
Sijmen Pietersz Hoots zaliger, namelijk een losrentebrief van f 3000.- op de
naam van Pieter Sijmonsz Hoots als voogd van Sijmon Pietersz Hoots in dato
02-02-1672, nog een van f 400.- op naam van Frederick Pont als voogd van
Sijmon Pietersz Hoots in dato 11-02-1680 en een capitale lening van f 600.- op
naam van Sijmon Pietersz Hoots in dato 01-11-1672.
23-03-1688 Geertje Jacob met haar man Arent Willemsz IJkels en geassisteerd met haar
voogden de heer Frederik Pont oud burgemeester en raad dezer stede en Cornelis
Abramse Borst, ontvangt haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Jacobsz Baeij, nagelaten zoon van Jacob Baij en
moeder van is Trijn Cornelis.
20-01-1688 De moeder Trijn Cornelis ter eenre en de voogden Jan Smitsz en Gerrit Pietersz
Galen ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Dirksz, nagelaten zoon van wijlen Lijsbet Pieters,
daar vader van is Dirk Jansz Annes in de Purmer.
27-01-1688 De vader Dirk Jansz Annes ter eenre en de voogden Cornelis Jansz Annes en
Pieter Cornelis Groot ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
26-09-1697 Claas Dirksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn oom en voogd Cornelis
Jansz Annis, de andere voogd overleden zijnde, zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk Pietersz Meester tot Middelie, nagelaten zoon van wijlen
Pieter Dirksz Meester, daar moeder af is Geert Claas tot Middelie.
02-03-1688 De moeder Geert Claas, geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter Pietersz
Appel die consenteerde, ter eenre en de voogden Pieter Cornelisz Mosser en
Tjerk Lolkes ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.

Staat van de goederen van Willem Jansz, nagelaten zoon van wijlen Jan Claasz Caal en
Grietje Claas hebbende gewoond tot Quadijck.
03-1688
De (niet ingevulde) voogden laten twee het kind toebehorende obligaties
registreren, ingevolge het accoord tussen Trijntje Huijberts, nagelaten weduwe
van wijlen Jacob Cornelisz Peth, gewezen voogd over Jan Claasz Caal, ten laste
van Jacob Cornelisz Peth, welke Trijntje Huijberts aanneemt te voldoen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Adriana en Barbara van Harrelaar, nagelaten minderjarige
kinderen van wijlen Cornelia Adriaans Slimmen, daar vader af is Henric van Harrelaar,
rector van de Latijnsche school alhier ter stede.
07-04-1688 Henric van Harrelaar als vader verklaarde, in aanwezigheid van Sijke Huijberts
van Ouderkerck, zijn overleden huisvrouws voordochter geteeld bij wijlen
Huijbert Jansz van Ouderkerck, aan ieder van zijn twee kinderen tot moeders erf
te bewijzen twaalf Carolus guldens. Sijke Huijberts van Ouderkerck, de oudste
van de nagelaten kinderen van wijlen Huijbert Jansz van Ouderkerck en Cornelia
Slimmen consenteert, instaande en de rato caverende voor haar twee andere
zusters en broeder.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn Henricx, nagelaten minderjarige dochter van wijlen
Neeltje Pieters, daar vader af is Henric Jacobsz Heerman.
14-04-1688 De vader Henric Jacobsz Heerman, geassisteerd met zijn tegenwoordige
huisvrouw Aaltje Jans Westers, die consenteerde, ter eenre en de voogden Jacob
Jacobsz Heermans en Pieter Wit ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Griet Dirks, minderjarige dochter van wijlen Griet Claas,
daar vader af is Dirck Jansz Annis in de Purmer.
04-08-1688 De vader Dirck Jansz Annis wonende in de Purmer ter eenre en de wettelijke
voogden Cornelis Jansz Vader en Cornelis Sijmonsz tot Wadwaeij ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
23-11-1700 Dirck Jansz Janknecht als in huwelijk hebbende Griet Dirks, geassisteerd met
Dirck Jansz Annis, haar vader, ontvangen haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntie Pieters, nagelaten dochtertje van wijlen Achie
Ottes, daar vader af is Pieter Cornelisse Mooij.
16-09-1688 De vader Pieter Cornelisse Mooij ter eenre en de voogden de heer Claes Decker
en Sijmen Harmensz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.
01-06-1706 Dirk Barentsz Bol, getrouwd met Stijntie Pieters, ontvangt met consent van haar
voogd de heer Claas Decker haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Claas, nagelaten dochtertje van Immetje Dirks, daar
vader af is Claas Claasz Benten.
23-11-1688 De vader Claas Claasz Benten ter eenre en de voogden Pieter Claasz Benten en
IJsbrant Claasz Saijer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeengekomen, een aantal stukken land in de Zeevang bij Warder en Middelie
en een huis aan de Lingerzijde in Edam, maar het geheel bezwaard met
f 641.14.-, namelijk f 375.- die Claas Claasz Benten aan zijn broer Pieter Claasz
Benten verschuldigd is en f 266.14.- uit de custing van het huis.
01-12-1693 De voogden Pieter Clase Benten en Jacob Walraven brengen goederen boven.
13-12-1718 Hendrik Bruiningh als in huwelijk hebbende Neeltje Claas Benten.
07-02-1719 Pieter van Benten en Aaltje Jacobs dochter van Jacob Walraven.
01-09-1744 Frans Pont, gerechtsbode dezer stad, als last hebbende van Hendrik Bruijning en
Neeltje Claas, wonende tot Purmerend, ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Mues, nagelaten dochter van wijlen Mues Willemsz
daar moeder af is Geert Jacobs op het Oorgaet.
09-12-1688 De moeder Geert Jacobs ter eenre en de voogden Jacob Clase Rieder en Cornelis
Muesen ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
20-09-1689 De voogden Jacob Claesz Rieder en Cornelis Muessen laten de goederen
registreren het kind van haar moeder aanbestorven.
24-12-1697 Cornelis Muesz, wonende op het Oorgaet, en Lijsbet Heijns, huisvrouw van Joris
Jorisz, tegenwoordig uit de stad, erfgenamen van de overleden Lijsbet Mues van
vaders en moeders zijde, mede voor de overige erfgenamen, ontvangen met
consent van de medevoogd Jacob Pietersz Molinck de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Elbrigh en Dirk Cornelisz Schoon, nagelaten kinderen van
wijlen Wem Dirkx Groot, daar vader af is Cornelis Dirksz Schoon.
28-12-1688 De vader Cornelis Dirksz Schoon ter eenre en de voogden Pieter Dirksz Groot en
Pieter Claasz Boudes ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen, namelijk de gerechte vierde part in een meelmolen staande

ORA 3990 1686 - 1692

11-03-1692
30-08-1695

306

buiten de Middelieër poort omtrent de Purmer brug en de gerechte helft in een
huis en erf mede buiten de Middelieër poort.
Elbrigh Cornelis, geassisteerd met haar man Huijbert Evertse, ontvangt haar
goederen.
Dirck Cornelisz Schoon, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
Pieter Claesz Boudes en Grebber Jansz Groot zijn goederen.

Staat van de goederen van Barbar Tijs, nagelaten dochtertje van wijlen Grietje Fredrix daar
vader af is Tijs Jansz Rood.
02-04-1698 De voogden voogden Pieter Jacobsz Houtlosser en Willem Frederiksz van
Zuijlen laten de goederen registreren het kind wegens haar moeder aanbedeeld,
o.a. de helft in een lijfrente ten lijve van Anna Jacobs (bijgeschreven obiit) van
f 8.- 's jaars welke brief berust bij Pieter Jacobsz voornt. De vader zal de
inkomsten van deze goederen ontvangen om het kind te onderhouden.
17-03-1693 De voogd Pieter Jacobsz brengt een aangekochte losrentebrief boven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrick en Fredrick Jacobsz Backer, nagelaten kinderen
van Welmoet Fredericks Loen en vader van is Jacob Hendricksz Backer.
12-05-1689 De vader Jacob Hendricksz Backer ter eenre en de voogden Bouwen Fredericksz
Loen, de heer Jan Reijntjes, schepen dezer stede en Jan Hendricksz Backer ter
andere zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
24-05-1701 Hendrick Backer, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn vader Jacob Backer
zijn goederen.
23-03-1706 Jacob Backer, met een hanschrift van zijn getrouwde zoon Fredrik Jacobsz
Backer, die verhinderd was uit Monnickendam over te komen, ontvangt diens
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Jan, Marten Versteveren, nagelaten kinderen van Mr.
Claas Versteveren in zijn leven raad en oud schepen dezes stads, daar moeder af is Geertje
Pieters Deckers, mitsgaders van de kind of kinderen daarvan zij, zwanger zijnde, nog zoude
komen te verlossen. (is naderhand van een zoontje verlost, dat genaamd is Claas Versteveren.)
17-05-1689 De moeder Geertje Pieters Deckers ter eenre en de wettelijke voogden Jan
Reijntjes, regerend schepen, Claas Decker, oud schepen alhier, en Mr. Jan
Blaubijl ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
19-12-1702 Pieter Versteveren, getrouwd, geassisteerd met zijn vader Josephus Schemaecker
ontvangt met consent van zijn voogden Claes Decker en Jan Blaubijl de
goederen, zijn drie broeders waren al overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Wijbet Claasz Olij, nagelaten zoon van Claas Cornelisz Olij
daar moeder af is Geertje Wijbets.
07-06-1689 De moeder Geertje Wijbets ter eenre en de wettelijke voogden Cornelis Wijbetsz
Vlieger en Jan Willemsz ter andere zijde zijn overeen gekomen dat de moeder
aan haar zoon zal uitkeren de goederen zoals die haar zoon zijn aanbedeeld, o.a.
een losrentebrief van f 200.- op de naam van IJtje Cornelis Olij in dato 26-051641, waarin Aaltje en Dirk Cornelis ieder f 50.- harederen, en 1/5 part in alle
boeckschulden van peet Grietje Olijs.
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Wijbet Claasz Olij, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Cornelis
Wijbetsz en Jan Willemsz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Sijmonsz Wappers, zoon van wijlen Barentje
Pieters geteeld bij Sijmen Jacobs Wappers.
21-06-1689 De vader Sijmen Jacobsz Wappers ter eenre en de wettelijke voogden Poulus
Wappers, raad en oud burgemeester dezer stad en Adriaen Lambertsz ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietie Jans, minderjarige dochter van wijlen Jan Pietersz
Vijselaer, geteeld bij Annetie Cornelis Schuijt.
29-07-1689 De moeder Annetie Cornelis is met Jacob Willemse Bont en Jan Clase, bij
uitlandigheid van de voogden en met consent van de weesmeesters overeen
gekomen dat zij haar kind bij wijze van uitkoop zal bewijzen f 50.-.
28-08-1696 De voogd Jacob Willemsz Bont brengt f 26.- boven wegens de uitkoop van de
legitieme portie aanbestorven van de grootmoeder van vaders zijde.
13-03-1711 Grietje Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Albert
Cornelisz Stuijfzant, de andere voogden overleden, haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Claesz Sloot, nagelaten zoon van zaliger Claes
Willemsz Sloot en moeder van is Neel Claes, alsmede derzelver grootvaders en grootmoeders
erfenis.
20-09-1689 De voogden Gerrit Roos, schepen dezer stede, en Sijmon Claesz Jongeclaes ter
eenre en de moeder Neel Claes ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen, o.a. een losrentebrief van f 400.- in dato 12-05-1675 op naam
van Jan Claesz van Edam en een losrentebrief van f 500.- in dato 01-06-16?? op
naam van Jan Willemsz Sloot als voogd van zijn broeders kinderen, 1/3 in twee
lijfrentebrieven ten lijve van Wem Willems.
31-01-1702 Gerrit Roos als in huwelijk hebbende Wem Willems en Jan Putoor als
erfgenamen van Willem Claesz Sloot hier ter stede overleden ontvangen met
consent van de medevoogd de goederen.

Staat van de goederen van Marten en Catharina Joost Parsijns, nagelaten kinderen van Joost
Martsz Parsijn en moeder van is Clementsje Kloetes.
25-10-1689 De voogden Pieter Jacobsz Blaubijl en Claes Jansz Backer hebben de goederen
bovengebracht de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder zaliger Geert
Frederikx.
09-02-1694 Catharina Joosts Persijn, geassisteerd met haar man Albert Pietersz, ontvangt met
consent van haar voogden Pieter Blaubijl en Claas Jansz Backer haar goederen.
25-02-1698 Marten Joostsz Persijn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter
Jacobsz Blaubijl zijn goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet Bouwes, nagelaten dochter van Lijsbet
Hillebrants en vader van is Bouwen Jansz.
22-11-1689 De vader Bouwen Jansz ter eenre en de voogden Baert Jorissen Boer en Outger
Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van 's moeders erfenis overeen gekomen,
o.a. de helft in een huis alhier op t Nieuwerck.
29-11-1689 De grootmoeder Grietie Sijmons heeft zich voor de heren schepenen appeland
gesteld voor dit bewijs.
23-11-1700 Welmoet Bouwens, geassisteerd met haar man Claes Vooght, ontvangt haar
goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Backer, nagelaten zoon van Jan Jansz Backer, daar
moeder af is Aeltie Pieters.
29-11-1689 De voogd Jacob Jansz Lijn brengt de goederen boven het kind aangekomen
wegens grootvaders en grootmoeders erfenis van vaders zijde.
15-10-1690 De moeder heeft geld afgehaald.
25-10-1701 Pieter Jansz Backer, mondig geworden, ontvangt in presentie van Willem
Evertsen Groot, zijn voogden overleden, zijn goederen.

Staat van de goederen van Pieter, Aechie en Aefie Jans, nagelaten kinderen van wijlen Jan
Jansz Slodt en Maritie Gerrits.
29-11-1689 De voogden Aris Gerritsz Mol en Claes Carelse Kleijns laten de goederen
registreren de kinderen van hun vader en moeder zaliger aanbestorven, o.a. een
lijfrentebrief ten lijve van Aefie Jans van f 200.- in dato 15-03-1686, een
hypothekatie van f 100.- ten laste van Neel Jans Slodts in dato 06-03-1680, een
huis op het Bagijnelandt en een huis op de Schepemaeckersdijck.
17-08-1694 Jacob Arentsz van Alcmaer als in huwelijk hebbende Maritie Slodt, Aefie Slots
en Aeltie Siocks als in huwelijk hebbende gehad Jan Slodt de Jonge, erfgenamen
van wijlen Aeghie Slodts, ontvangen met consent van de gewezen voogden Aris
Gerritsz Mol en Claes Carelsz Kleijns de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van IJtje Jacobs, nagelaten kind van Trijntje Lucas, daar vader
af is Jacob Jansz Lijn.
13-12-1689 De vader Jacob Jansz Lijn, met zijn tegenwoordige huisvrouw Annetje Gerrits,
die ook consenteerde, ter eenre en de wettelijke voogden Jan Aldersz en Jacob
Dircksz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
13-12-1689 De bovenvermelde voogden hebben dit bewijs verstrekt aan Sijmon Dircksz
Plecker als voogd over het kind van Otto de Backer in aflossing van een obligatie
tot laste van dit kind bij de voorn. vader getrokken.

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmen en Adriaen Jansz Joncker, nagelaten minderjarige
kinderen van wijlen Jan Sijmonsz Joncker, geteeld bij Neel Pleckers.
10-01-1690 De moeder Neel Pleckers ter eenre en de voogden Thijs Plecker en Jacob Clase
Rijswijck ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

ORA 3990 1686 - 1692

309

Staat van de goederen van de vijf kinderen van Dirck Dircksz Loef en Lijsbet Dirckx.
17-01-1690 De voogden Sijmon Dircksz Plecker, Jan de Wit en Claes Dircksz Loef laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Trijntje
Dirckx.
28-01-1698 Abram Govertsz als in huwelijk hebbende Maritje Dirksz ontvangt met consent
van de voorn. voogden zijn vrouws portie.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Dircksz, nagelaten zoon van Jan Dircksz Laen en moeder
van is Marijtje Jans, wonende tot Axwijk.
31-01-1690 De moeder Marijtje Jans ter eenre en de voogden Lammert Claesz en Jan Swart
ter andere zijde, zijn, met consent van Cornelis Cornelisz, tegenwoordige man
van Marijtje Jans, de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, o.a. de erfenis
van zijn grootvader, die zijn grootmoeder krachtens testamentaire dispositie haar
leven lang zal bezitten en de helft van hetgeen het kind gedurende zijn
minderjarigheid zal komen te winnen.
15-04-1700 De voogden Jan Jansz Laan en Remmit Dircksz Laan laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder Trijn
Jans, o.a. een losrentebrief van f 320.- op de naam van Dirck Jansz Laan c.s.
uitgezet op 01-06-1673 en een derde in een lijfrentebrief van f 500.- ten laste van
de stad Aarnhem ten lijve van Remmit Dircksz Laan. Ook zijn de voogden, met
consent van de weesmeesters, met de moeder en haar man Cornelis Cornelisz
Hoijbergh overeen gekomen dat de moeder de helft van het vruchtgebruik van
deze goederen zal genieten, mits zij hem het ambacht van scheepstimmerman zal
laten leren.
25-08-1711 Jan Dircksz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd zijn
goederen.

Staat van de goederen van Neeltje, Nantje, Lijsbetje en Marijtje Pieters Keijser, nagelaten
kinderen van Pieter Keijser en Sijtje Pieters van Quadijck.
31-01-1690 De voogden Cornelis Kuelen en Jacob Claasz Wester laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders.
17-01-1713 Neeltje Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Jacobsz Roos, Nantje Pieters
met haar man Claes Pietersz Keelen en Lijsbet Pieters Keijsers, allen
meerderjarig, ontvangen met constent van de procureur Dirck Janse Meester en
Pieter Ceulen, hun voogden, de goederen.

Staat van de fideicommissaire goederen, die de kinderen van Rem Willemsz Bel en Elbrich
Goverts van hun zaliger peet Geert Poulus (alias Geert Mues) hebben geërfd.
01-02-1690 De wettelijke voogden Thijs Bastiaansz Wit, oud schepen, en Jacob Brascker,
regerend president burgemeester en beiden raden dezes stads, laten de goederen
registreren, o.a. een losrentebrief van f 1600.- op naam van Geert Pouwels van
Edam wonende tot Monnickendam en een obligatie van f 333.6.11 op de naam
van Adriaan en Elbrich Goverts.
04-01-1720 Tijs Widt, oud burgemeester en raad des stads Edam voor zichzelf voor een
vierde part alsmede de rato caverende en vast staande voor Bastiaan Claasz
Widt, Frans Strooker in huwelijk hebbende Elberigh Claas Widt en Claas Rijke
getrouwd met Neeltje Claes Widt, alle drie kinderen en erfgenamen van Claas
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Bastiaansz Wit, tesamen mede voor een vierde part, en zulks beide voor de ene
helft, en Jacob Ketel, regerend burgemeester en raad van de stad Monnickendam
als door de heren van de gerechte van de stad Monnickendam op 05-11-1707
gesteld als voogd, naast Melis Pel die overleden is, over de fideicommissaire
goederen van de kinderen van Aderiaen Pel en Trijntje Tijs Pel, geërfd van Geert
Poulus in den jare 1670 tot Edam overleden, alzo voor de wederhelft, en zulks
tesamen erfgenamen van de fideicommissaire goederen van de kinderen van
Rem Bel en Elberigh Goverts, afgekomen van Geert Poulus voornoemd, welke
kinderen alle overleden zijn uitgezonderd Willem Bel, wiens leven of dood
onzeker is doch van wie in meer dan 40 jaar geen tijding, noch van zijn leven
ofte dood gekomen is, en na alle apparentie lange overleden.
Deze erfgenamen ontvangen ingevolge de qualificatie en consent van de heren
van de gerechte van de stad Edam 05-12-1719 de goederen die voor rekening
van Willem Bel voornoemd ter weeskamer waren berustende. Tijs Wit en Jacob
Ketel stellen zich borg voor resitutie voor het geval dat Willem Bel weer te
voorschijn mocht komen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Fop, Claes, Pieter, Aefje, Jacob, Annetje en Jan Gerritsz
Hop, nagelaten kinderen van Gerrit Jansz Hop en moeder van is Trijn Fops van Warder.
24-02-1690 (03-04-1691) Trijn Fops, geassisteerd met haar tegenwoordige man Adriaan
Heijnsz ter eenre en de voogden Gerbrandt Gerritsz Hop en Jan Harmensz Vonck
ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen.
21-05-1697 Fop en Claas Gerritsz Hop, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden
Gerbrant Gerritsz Hop tot Warder en Jacob Claasz de Boer en Cornelis Willemsz
Kramer op de Beets hun goederen.
23-11-1700 Pieter Gerritsz Hop, getrouwd, ontvangt met goedvinden van zijn moeder Trijn
Fops en zijn voogd Cornelis Willemsz Kramer zijn goederen.
10-03-1705 Jacob Gerritsz Hop, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder Trijn Fops
en zijn voogd Cornelis Willemsz Kramer zijn goederen.
15-11-1707 Aefje Gerrits Hop, geassisteerd met haar man Jan Heijnsz, ontvangt met consent
van haar moeder Trijn Fops en haar voogd Cornelis Willemsz Kramer haar
goederen.
07-02-1708 Annetje Gerrits, geassisteerd met haar man Jacob Meijndertsz, en Jan Gerritsz,
staande in de huwelijkse staat te treden, ontvangen met consent van hun voogd
Cornelis Willems Kramer hun goederen.

Staat van de goederen van Cornelis Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Cornelisz Wijck den
Toorn en Geert Cornelisz van Quadijck.
25-02-1690 De voogden Melis Cornelisz en Pieter Cornelisz laten de goederen registreren.
10-02-1699 Pieter Cornelisz Muesses als vader en voogd over zijn kinderen, Jacob Cornelisz,
Wijnant Arentsz en Cornelis Melisz, allen wonende tot Quadijck, en Willem
Pietersz wonende tot Purmerland, erfgenamen van de overleden Cornelis
Jacobsz, ontvangen met consent van de voors. Pieter Cornelisz Muesses en Jacob
Cornelisz, de voogden, de goederen.
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Staat van de goederen van Marten en Jacob Jansz, nagelaten kinderen van zaliger Jan
Jelissen Anckersmit en Grietje Martens.
09-05-1690 De voogden Jan Jansz Vijselaer, Dirck Thijsz Smit en Jacob Pietersz Meluck
hebben de goederen bovengebracht door de vader en moeder nagelaten, o.a. een
huis en erf buiten de Noordoosterpoort op Oorgaet en enig gereedschap tot een
smidswinkel.
09-10-1697 Marten Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Aldert Cornelisz
en Jelis Jacobsz de goederen; zijn broeder Jacob Jansz is overleden.

Staat van de goederen van Griet, Trijn en Marijtje Mues, nagelaten kinderen van Mues
Theunissen en Trijntje Arents.
08-08-1690 De voogden Cornelis Daalder en Dirck Jacobsz hebben de goederen
bovengebracht de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven.
14-04-1693 De voogden Cornelis Daalder en Jan Jacobsz Breed laten drie lijfrentebrieven
registreren groot f 250.- in dato 15-10-1692 ten lijve van Griet Mues, van
Trijntje Mues en van Maritje Mues.
20-11-1703 Grietje Mues, geassisteerd met haar man Jan Oetsz ontvangt met consent van
haar voogd Jan Jacobsz Breed haar goederen.
22-12-1705 Trijntie Mues, geassisteerd met haar man Hendrick Backer, ontvangt met consent
van haar gewezen voogd Jan Breed haar goederen.
18-03-1710 Maritje Mues, geassisteerd met haar man (niet ingevuld), ontvangt met consent
van haar voogden Jan Breed en Hendrik Backer haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Gertsz en Claes Gertsz, nagelaten kinderen van
Gerrit Cornelisz Schuijtemaecker, daar moeder af is Lijsbet Cornelis, wonende tot Quadijck.
29-08-1690 De moeder Lijsbet Cornelis, geassisteerd met haar tegenwoordige man Wijnant
Arentsz Boor die consenteerde, ter eenre en de voogden Huijbert Cornelisz en
Pieter Cornelisz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
05-04-1707 Claes Gerritsz, het andere kind overleden, mondig geworden, ontvangt met
consent van zijn moeder en voogd de goederen.

Staat van de goederen van Sent, Welmoet en Aeltie Harmens, nagelaten kinderen van wijlen
Harmen Sentsen en Lijsbet Sijmons.
19-09-1690 26-05-1693 Claes Bost als administratieve voogd laat de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun vader en moeder, o.a. drie lijfrentebrieven van
f 100.- in dato 10-09-1692 ten lijve van Sent Harmensz oud 7 jaren, ten lijve van
Aeltie Harmens oud 5 jaren en ten lijve van Welmoet Harmens oud 2 jaren. (Bij
de laatste twee brieven staat in de kantlijn obiit.)
20-01-1699 De voogden brengen een losrentebrief van f 300.- bovengebracht het kind van
zijn peet Sijtje Sijmons aanbestorven.
02-03-1740 Harmanus en Pieter Staat, meerderjarig en wonende alhier en tot Zaandam
ontvangen 2/3 part in de goederen van hun neef Cent Harmensz die al 35 a 36
jaar uitlandig is en in welke tijd niet de minst tijding van hem is gekomen.
20-09-1746 Pieter en Harmanus Staat ontvangen met consent van de voogd Garbrand Lolkes
de goederen van hun overleden broer Claas, zoon van Trijntje Cents.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit Tijsen, minderjarige zoon van Tijs Gertsen
Oosterling en Sijtie Gerrits.
04-11-1690 De vader Thijs Gertsen Oosterlingh ter eenre en de voogden Jan Clase Valck en
Sijvert Jansz ter nadere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
05-05-1693 Thijs Gerritsz, vader en erfgenaam ab intestato van het overleden kind, ontvangt
de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz, nagelaten zoontje van Leentje Davidts daar
vader af is Jan Cornelisz Smit.
05-12-1690 De vader Jan Cornelisz Smit en de voogden Harmanus de Wijn en Juriaan Kieft
zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geert Jans, nagelaten dochter van Jan Cornelisz
Bootemaecker en moeder van is Aecht Jans van Middelie.
12-12-1690 De moeder Aecht Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claes Boom
die consenteerde, ter eenre en de voogden Pieter Cornelisz Bootemaecker en
Pieter Fredericksz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
04-09-1696 De voogd Pieter Cornelisz laat twee losrentebrieven registreren aangekocht van
het geld dat het kind gelegateerd is van haar nanicht Lijsbet Jacobs, hebbende
gewoond tot Amsterdam.
21-02-1702 Jacob Jansz Pos als in huwelijk hebbende Geert Jans ontvangt met consent van
haar voogden haar goederen.

Staat van de goederen van het kind van Trijntje Cents, genaamd Claas.
23-01-1691 De testamentaire voogden Jacob Thaamses, burgemeester en Volckert Del,
weesmeester laten de goederen registreren het kind gelegateerd door Outger
Oossanen.
25-02-1716 Claas (niet ingevuld) zoon van Trijntje Cents, 27 jaar geworden, ontvangt een
deel van de goederen.
14-10-1747 Pieter Staat tot Zaandam en Harmanus Staat tot Edam als enige erfgenamen van
hun in 1746 in Edam overleden broeder Claas ontvangen de resterende goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het kind van Dirck Jansz Meegh daar moeder af is geweest
Saartje Sacharias, genaamd Elsje Dircks.
23-01-1696 De vader Dirck Jansz ter eenre en de voogden Sijmon Dircksz Plecker en Sijmon
Claasz jonge Claas ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.
27-02-1691 Dirck Jansz als enige en universele erfgenaam van zijn overleden dochter Elsje
Dircks ontvangt met consent van de voogden Sijmon Dircksz Plecker en Sijmon
Claesz Jongeklaes de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Pietersz, nagelaten zoon van Neeltje Claes en vader
van is Pieter Abraemsz van Quadijck.
06-02-1691 De vader Pieter Abraemsz ter eenre en de voogden Claes Krijnsz Steijl en Jan
Cornelisz Oud zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
30-01-1714 Claas Pietersz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader en zijn
voogden Claas Jansz Koster en Gerrit Adriaansz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes, Pieter, Dirck en Claes Claesz, nagelaten kinderen van
Claes Claesz Kramer en moeder van is Hilgont Claes wonende tot Warder.
06-02-1691 De moeder Hilgont Claes ter eenre en de voogden Jan Cornelisz Zeeman en Jan
Pietersz Moocker ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
13-09-1694 De voogden Jan Cornelisz Zeeman en Jan Moker hebben f 489.8.8 boven
gebracht de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder
Trijn Dircks.
26-09-1695 De voogden Jan Moker en Jan Cornelisz Seeman hebben f 623.10.8 boven
gebracht de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder
Trijn Dircks.
25-01-1701 Pieter Claesz Kramer en Claas Claasz Kramer, getrouwd, ontvangen met consent
van hun voogden hun goederen.
10-02-1705 Dirck Clasen, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Pieter
Swaen en Cornelis Pauw zijn goederen.
08-03-1707 Claas, Pieter en Dirk Claasz Cramer, mondig geworden, ontvangen met consent
van de voogd Pieter Swaen hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob (doorgehaald), Claes (doorgehaald), Geertje en
Grietje Jans, nagelaten kinderen van Trijn Jacobs en vader van is Jan Sijmonsz Wester
wonende tot Warder.
06-02-1691 De vader Jan Sijmonsz Wester ter eenre en de voogden Niengh Claesz en Claes
Sijmonsz Wester ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen. O.a. aan ieder kind een koe en hooi en een boot vol turf, en zal de
oudste zoon Jacob Jansz vooruit en alleen hebben de nieuwe kuecken aan het
huis staande tot Warder met een vrije overgang over het erf aan de gouw tot de
gouw toe, maar niet door het huis. Het jongste kind krijgt f 300.- en een
losrentebrief van f 200.- wanneer de vader komt te overlijden. In de kantlijn staat
op datum 13-05-1694 dat de twee oudste kinderen zijn overleden en goederen
zijn geërfd door de meerderjarige dochter Trijn Jans.
13-05-1694 De vader en voogden van de twee minderjarige kinderen laten een stuk land
registreren de kinderen van hun grootmoeder zaliger aanbestorven.
09-12-1698 Geert Jans, geassisteerd met haar man Elmer Dircksen ontvangt met goedvinden
van haar vader en haar voogd Claes Sijmonsz Wester haar goederen.
20-01-1719 Grietje Jansz, geassisteerd met haar vader Jan Sijmonsz Wester en haar voogd
Pieter Swaen, getrouwd, ontvangt haar goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Hendricksz, nagelaten onmondig zoontje van wijlen
Hendrick Thijsz, daar moeder af is Geert Claas.
20-02-1691 De moeder Geert Claas ter eenre en de voogden Jan Jansz Vijselaar en Jacob
Sijmonsz ter nadere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
24-01-1696 Claas Hendricksz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jacob
Sijmonsz zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet en Neeltje Outgers, nagelaten kinderen van Outger
Cornelisz en moeder van is Trijn Bouwens wonende tot Axwijck.
27-02-1691 De moeder Trijn Bouwens ter eenre en de voogden Lammert Cornelisz en Jan
Martsz Thijnes ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
25-01-1695 Jan Jansz Graaf, als in huwelijk hebbende Trijn Bouwens, ontvangt met consent
van de voogden Lammert Cornelisz en Jan Martsz Thijnes de goederen van de
twee overleden dochters van zijn vrouw.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Trijntje, Cornelis en Welmoet Claes Burger,
nagelaten kinderen van Claes Burger en moeder van is Annetje Jacobs.
13-03-1691 De moeder Annetje Jacobs ter eenre en de voogden Floris Reijntjes, oud schepen
dezer stad en Gerrit Pietersz ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Evert en Trijntje Dirckx, nagelaten kinderen van Dirck
Evertsz en moeder van is Weijntje Jans.
13-03-1691 De moeder Weijntje Jans ter eenre en de voogden Hillebrant Jansz Blauwbijl en
Claes Jacobsz Kuijper ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
11-05-1694 De voogden Hillebrant Jansz Blaubijl en Pieter Jansz Caatjes hebben na het
overlijden van de moeder het jongste kind Trijntje in het weeshuis geplaatst en
nemen zelf de opvoeding van het oudste kind Evert voor hun rekening. Zij
ontvangen de goederen.

Staat van de goederen van Sijmon Jansz Visscher.
13-03-1691 De voogden Gerrit Roos, oud schepen dezer stede en Jan Willemsz Veerman
hebben de goederen boven gebracht. Een gedeelte is van zijn zusters Griet Jans
Visschers en Annetje Jans.
03-06-1692 Gerrit Pietersz Roos heeft boven gebracht een lijfrentebrief van f 1000.- ten lijve
van Sijmon Jansz Visser in dato 30-11-1691. (In de kantlijn staat bijgeschreven
obiit.)
19-05-1716 Jan Claasz ontvangt met consent van desselfs voogden de goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Jacobsz en Griet Jacobs Kloppers, nagelaten kinderen
van wijlen Jacob Muesen Klopper, geteeld bij Adriaentie Wulperts.
22-03-1691 Adriaentie Wulpers als moeder ter eenre en Mues Jacobsz Klopper benevens
Reijer Adriaensz als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
19-12-1713 Dirck Muesz(!) Clopper ontvangt met consent van de voogd Reijer Adriaensz de
helft van de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Diewertie en Grietie Jans, nagelaten kinderen van wijlen
Metie Wouters daar vader af is Jan Jansz Moens.
27-03-1691 Jan Jansz Moens als vader ter eenre en Gerrit Woutersz als voogd met consent
van Poulus Jansz Moens, medevoogd, ter andere zijde zijn de uitkoop van
moeders erfenis overeen gekomen.
10-09-1706 De voogd Poulus Jansz Moens heeft boven gebracht ten behoeve van de kinderen
f 30.- geprocedeerd van de goederen van hun overleden vader Jan Jansz Moens.
04-12-1708 Jan Jansz Trompetter, weduwnaar van wijlen Diewertje Jans en haar enige
erfegenaam omdat haar zuster Grietje Jans al eerder overleden was, ontvangt de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Thijs Jansz van den Bergh, oftewel zijn legitieme portie,
nagelaten zoon van wijlen Jannetie Thijs daar vader af is de heer Jan van den Bergh.
23-03-1691 De voogden Jan Reijntjes, oud schepen, Jacob Walraven, burgers dezer stede en
(niet ingevuld) wonende tot Monnickendam zijn op ordre van de heren van den
gerechte met de vader geaccordeerd over de legitieme portie, twee
losrentebrieven van in totaal f 1500.-, in overeenstemming met het testament
door Jan van den Bergh en zijn overleden huisvrouw gemaakt.
28-10-1698 Matthijs van den Bergh, meerderjarig geworden, geassisteerd met zijn voogden
Jan Reijntjes, Jacob Jansz Walraven en Jan Tedingh Berckhout, ontvangt na
vertoon van een akte van de heren van den gerechte dezes stads op dato dezes,
zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertie en Pieter Cornelisz Vijselaer, nagelaten kinderen van
wijlen Cornelis Pietersz Vijselaer alias Kit daar moeder af is Lijsbet Martens.
27-03-1691 De moeder Lijsbet Martens ter eenre en de voogden Jacob Hendricksz Stockman
en Sijmen Martsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
28-08-1696 De voogden Jan Jansz en Pieter Bilboer brengen ten behoeve van de kinderen
f 26.- boven als legitieme portie wegens de erfenis van hun grootmoeder van
vaders zijde.
12-03-1697 Dit geld is aan de moeder in haar nood om singuliere redenen ter hand gesteld.
24-06-1704 Geertje Cornelis, geassisteerd met haar moeder Lijsbet Martens, 22 jaar
geworden, haar voogden overleden, ontvangt haar goederen na getuigenis van de
moeder van haar dochters goed comportement.
05-04-1707 Pieter Cornelisz Vijselaar, nog niet mondig of getrouwd ontvangt zijn goederen
na getuigenis van de moeder van zijn goed comportement.
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Staat van de goederen van Trijntje Sijmons nagelaten kind van zaliger Sijmon Hermansz en
moeder van was Neeltje Joost.
10-04-1691 De voogden Claes Pietersz en Jan Tip brengen de goederen boven het kind van
zijn ouders aanbestorven.
10-02-1699 Aaltje Sijmons, Henderik Adamsz Bebber en Tamme Jans, tesamen erfgenamen
van de overleden Trijntje Sijmons, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietie, Lijsbet en Trijntie Baeijs, nagelaten kinderen van
wijlen Willem Baeij, geteeld bij Brechje Jacobs Oosterlingh.
24-07-1691 De moeder Brechie Jacobs ter eenre en de voogden Jacob Thijsen Oosterlingh en
Pieter Baeij zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
31-05-1692 De voogd Jacob Thijsz Oosterlingh heeft boven gebracht drie lijfrentebrieven ten
lijve van de kinderen van Willem Baij zaliger, groot tesamen f 600.-, aangekocht
van het bewijs van vaders erfenis, waarin Jacob Thijsz Oosterlingh voor hemzelf
toekomt ieder f 50.-.
14-06-1712 Bregje Jacobs en haar dochter Lijsbet Baes ontvangen, omdat zij en haar andere
dochter mondig geworden zijn, met consent van de voogd, de andere voogd
overleden, hun goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de vijf nagelaten kinderen van wijlen Rem Thoen, geteeld bij
Annetie Pieters, als namelijk Maritie, Cornelis, Trijntie, Grietie en Pieter Remsz Thoen.
14-08-1691 Annetie Pieters als moeder ter eenre en Juriaen Beets en Jan Sijmonsz
Waterloper, raden en oud schepenen dezes stads met consent van Cornelis 't
Hoen regerend schepen tot Purmerend als voogden ter andere zijde zijn
geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
13-01-1693 Barent IJsacksz Bruijn en zijn vrouw Maritie Rems hebben haar vaders erfdeel
van haar moeder ontvangen.
22-06-1694 Cornelis Remsz 't Hoen, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder
Annetje Pieters en zijn voogden Juriaan Beets, Cornelis 't Hoen en de heer
Waterlooper zijn goederen.
10-11-1699 Trijntie en Pieter Remsen Thoen, mondig geworden en getrouwd, ontvangen met
consent van de voogd Juriaen Beets hun goederen.

Staat van de goederen van Geertje Jan Schorels, nagelaten dochter van zaliger Jan Schorel en
moeder van is Fijtje Aems.
29-09-1691 De voogden Theunis Brasker, Jacob Thaemses, oud burgemeesters en raden
dezer stede en Dirck Aemsen hebben bovengebracht de goederen het kind door
het overlijden van haar vader aanbestorven. Zeer aanzienlijk, met o.a. obligaties
op naam van Geertje Jans Pieterknechts of Knechts, weduwe Schorel en van
(secretaris) Lammert Schorel, een lijfrentebrief van Aefje Jans Knechts in dato
01-06-1628.
23-01-1704 Geertje Schorels, geassisteerd met haar man Boudewijn Pont, ontvangt met
approbatie van haar administratieve voogd burgemeester Thaemses, haar oom en
voogd Jan Aemsz absent, de goederen.
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Staat van de goederen van Geertje Jaspers, nagelaten dochter van Jasper Cornelisz, daar
moeder af is geweest Lijsbet Jacobs, beiden alhier overleden.
13-11-1691 De wettelijke voogden Jacob Cornelisz Meijn en de heer Theunis Brascker, raad
en oud burgemeester, hebben goederen laten registreren.
05-05-1693 De voogd Jacob Cornelisz Meijn brengt de goederen boven het kind
aanbestorven van haar grootmoeder Claasje Claas, hebbende gewoond binnen
deze stad.
18-01-1702 Geertje Jaspers, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden
Jacob Cornelisz Meijn en Cornelis Draecks haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Delpes, nagelaten zoon van Siscilia Reijnou en
vader van is Jan Delpes.
08-01-1692 De vader Jan Delpes ter eenre en de heer Hilbrant Schaep, oud schepen en raad
dezer stede en Jacob Claesz Groot als wettelijke voogden ter andere zijde, zijn de
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jans Door, nagelaten dochter van Jan Pietersz Door
en moeder van is Annetje Jans Brackx.
08-01-1692 De moeder Annetje Jans Brackx ter eenre en de voogden Lammert Jansz Klees
en Volckert Block, raad en secretaris dezer stede, ter andere zijde zijn de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
11-09-1708 Trijntje Jans Doors, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd de
secretaris Volckert Block haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Jacob Cornelisz, nagelaten kinderen van Griet Jans
en vader van is Cornelis Jansz van Quadijck.
15-01-1692 De vader Cornelis Jansz ter eenre en de voogden Huijbert Jansz en Jan Gerritsz
Poortegijs ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
06-01-1693 Jacob Cornelisz is overleden.
30-03-1700 De vader Cornelis Jansz van Quadijck laat de helft in een stuk land registreren,
het kind van zijn grootmoeder aanbestorven en waarvan hijzelf de wederhelft
heeft.
01-02-1707 De voogden Huijbert Jans, wonende tot Oost Sardam en Jan Gerritsz Portugijs
wonende tot Monnickendam laten de andere helft in dit stuk land registreren, het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader.
05-01-1709 Jan Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje en Trijntje Cornelis Orangie, nagelaten kinderen
van Cornelis Orangien en moeder van is Marijtje Lammerts.
22-01-1692 De moeder Marijtje Lammerts ter eenre en de voogden Jan Jansz Orangien en
Jan Pietersz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis, o.a. een obligatie van f 250.- op naam van Lammert Willemsz
Messemaecker in dato 01-12-1660.
03-10-1702 Maritje en Trijntje Cornelis Oranje, mondig geworden en getrouwd, ontvangen
met consent van hun moeder, de voogden overleden, hun goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Leendert en Jan Dircksz Snoij, nagelaten kinderen van
Jannetje Leenders en vader van is Dirck Jacobsz Snoij.
22-01-1692 De vader Dirck Jacobsz Snoij ter eenre en de wettelijke voogden Leendert en
Jacobus Kroon en Jacob Jansz Wit ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.
18-11-1692 De voogden Jacob Jansz Wit en Jacobus Kroon over de kinderen van Dirck Snoij
hebben de goederen bovengebracht de kinderen aanbestorven door het overlijden
van hun grootvader Leendert Kroon.
30-12-1710 Leendert Dircksz Snooij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn
voogd zijn goederen.

Staat van de fideicommissaire goederen van de kinderen en erfgenamen van wijlen de heer
Pieter Outclaes.
15-02-1692 Volckert Del, regerend schepen en raad en Volckert Boes oud schepen dezer stad
als executeurs naast Jacob Brasker, regerend burgemeester alhier, als executeurs
van het testament van wijlen de heer Pieter Outclaes, oud burgemeester dezer
stede, laten de fideicommissaire goederen registreren volgens testament 28-091691 voor notaris Jacob Boes aanbedeeld aan zijn dochter Lijsbet Pieters
Outclaes in een somma van f 3183.1.-.
----Hier moet volgen de vaste goederen van Lijsbet Outclaes uit de vaste goederen
die nog onverkocht en onverdeeld zijn gebleven.
24-06-1698 De weesmeester hebben op verzoek van Volckert Boes enige goederen ter hand
gesteld om aan zijn moeder in haar nood te worden geëmploijeerd.
----Volgt nu hetgeen Grietje Pieters Outclaes aan fideicommissaire goederen is
aanbedeeld monterende een somma van f 2669.-.
----Hier moet nu mede volgen de vaste goederen van dezelve Grietie Outclaes die
ontvangen staan te worden uit de nog onverkochte gemene vaste goederen.
02-08-1701 Compareerden (benevens Lijsbet Pieters Outclaes) de heer Claes Decker, raad en
Thijs van den Bergh, beiden oud schepenen dezes stads als curateuren over de
fideicommissaire goederen van Lijsbet Pieters Outclaes, volgens akte van 14-061701 bij de heren van den gerechte, die enige goederen ontvangen om te worden
gebruikt ten behoeve van Lijsbet Pieters Outclaes.
----Volgt nu hetgeen de heer burgemeester Dirck Baen als in huwelijk hebbende
Trijntje Hendricks Outclaes voor fideicommissaire goederen zijn aanbedeeld,
monterende f 3194.-.
26-01-1717 Pieter Houtingh met zijn huisvrouw Eefje Baans ontvangen de fideicommissaire
goederen van de overleden Trijntje Hendricx Outclaas, als mede de goederen die
haar zijn aanbedeeld van haar grootvader Pieter Outclaas.
----Hier moet nu mede volgen hetgeen uit de nog onverkochte en onverdeelde vaste
goederen ontvangen staat te worden.
09-12-1698 De executeur Volckert Boes brengt vier obligates etc. boven ter voldoening van
een afgeloste obligatie van gelijke hoofdsom.
03-04-1703 Lijsbet Pieters Outclaas ontvangt een van deze obligaties met consent van de
heren curateuren en executeuren om dezelve tot haar nooddruft te emploijeren.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Claas, nagelaten onmondig kind van wijlen Marijtje
Frans, daar vader af is Claas Jansz Boom.
04-03-1692 De vader Claas Jansz Boom ter eenre en de voogden Jan Jansz Boom en Pieter
Claasz Cramer, des kinds oom en neef, ter andere zijde, allen burgers dezes
stads, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

(geen titel)
04-03-1692

Egbert Jansz Wagemaker, wonende buiten de Purmerpoort, verzoekt de
goederen van zijn overleden zuster Niesje Adriaans, alhier in de weeskamer
berustende, te mogen lichten. Hessel Oetsz en Michiel Lammertsz, wonende in
de Purmer, zijn haar voogden geweest en verklaren dat Egbert haar enige
erfgenaam is, zodat aan het verzoek wordt voldaan.

Staat van de goederen van Grietje en Pieter Jacobsz, nagelaten kinderen van Jacob Martsz en
Jannetje Pieters.
25-03-1692 De voogden Cornelis Dircksz, Jan Aldertsz en Dirck Fredericksz laten de
goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders, o.a. twee huizen
in Edam, in de Kerkstraat en in de Kaassteeg.
21-02-1708 Grietje en Pieter Jacobsz, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden Jan
Aldersz en Dirck Fredericksz Beets de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Ariaentie en Jan Florisz Reijntjes, minderjarige kinderen van
wijlen Floris Dircksz Reijntjes daar moeder af is Jannetie de Roo.
20-05-1692 Jannetie de Roo als moeder, geassisteerd met haar tegenwoordige man Hillebrant
Jansz Blauwbijl, die mede consenteerde, ter eenre en Melgert Spijker wonende
tot Amsterdam en Jacob Jansz Walraven wonende alhier als voogden ter andere
zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
02-12-1704 Ariaantje Floris, geassisteerd met haar man Pieter Cornelisz Keulen ontvangt
met consent van haar voogden Hillebrant Blaubijl en Jacob Walraven haar
goederen.
25-02-1716 Jan Florisz Reijntjes, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden Hillebrant Blaubijl en Melchior Spijker zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pietertje Hillebrants Schaaps, nagelaten dochtertje van
Geert Pieters Doesburghs, daar vader af is Hillebrant Schaap.
08-07-1692 Hillebrant Schaap, regerend schepen en raad alhier als vader ter eenre en Gerrit
Pietersz Doesburgh wonende tot Hoorn en Jacob Claasz Groot, poorter alhier,
voogden, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis,
o.a. de helft in een huis in de Kleine Kerkstraat op de hoek van de Kapsteeg.
11-12-1708 Pietertje Schaeps, geassisteerd met haar man Dr. Cornelis Olij ontvangt met
consent van haar vader de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelia, Marija en Abraham Terwelburgh, nagelaten
kinderen van zaliger Marija Veroote en vader van is Ds. Thomus Terwelburgh.
21-07-1692 In een contract gemaakt tussen Ds. Thonus Terwelburgh als vader ter eenre en
Pieter Veroote en Jan Bossu, wettelijke voogden en omen van de kinderen ter
andere zijde, gepasseerd voor notaris Hendrik Hasewindius tot Staveren op 1007-1692 is de uitkoop van moeders erfenis vastgelegd.

Staat van de goederen van de twee nagelaten kinderen van wijlen Jan Willemsz daar moeder af
is Gerritjes Geertie genaamd Pieter Jansz en Neeltje Jans.
02-09-1692 De voogden Gerrit Willemsz Graaf en Leendert Grebber hebben f 60.bovengebracht, de kinderen afgekomen van hun peet Grietie Willems wegens
haar testamentaire dispositie voor notaris Jacob Boes 03-05-1692 hier ter stede
gepasseerd.
17-05-1698 De voogden hebben f 51.- afgehaald om te emploijeren tot koop van de nodige
kleding ten behoeve van bovengenoemde Neeltje.
10-06-1698 Neeltje Jans met haar man Jan Cornelisz de Seeuw ontvangt met consent van
haar voogden het geld; haar broeder Pieter Jansz is overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Barentsz, nagelaten zoontje van wijlen Barent Jansz
Kuijper daar moeder af is Jannetje Cornelis.
02-09-1692 Jannetie Cornelis als moeder ter eenre en Pieter Jacobsz Blaubijl en Jacob Jansz
Muts als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
05-05-1693 De moeder Jannetje Cornelis en Jacob Horn als voogd over de kinderen van
Barent Jansz Kuijper bij Niesje Poulus geprocreëerd als erfgenamen ab intestato
van de overleden Jan Barentsz ontvangen met consent van de voogden Pieter
Jacobsz Blaubijl en Jacob Jansz Muts de goederen.

Staat van de goederen van Jan, Willem en (niet ingevuld) Dircksz Swaen, nagelaten kinderen
van wijlen Dirck Cornelisz Swaen geteeld bij Trijntje (niet ingevuld) wonende tot Dantsich.
02-09-1692 Pieter Swaen en Pieter Jansz Swaen, wonende tot Warder en Quadijck verklaren
dat de kinderen hebben geërfd van hun grootvader Cornelis Swaen en oom
Marten Cornelisz Swaen, afgetrokken de schuld van de boedel, alsmede f 100.die hun moeder is aanbestorven, overgehouden blijvende voor de kinderen
f 400.- aan geld en nog f 5.- blijvende onder hun oom Pieter Cornelisz Swaen.
17-09-1709 Jan en Jacob Swaen ontvangen met consent van de voorn. voogden 2/3 van de
goederen.
Nog hebben Jan en Jacob Swaen van de weeskamer gehaald de laatste derde part
voor de portie van hun zuster, nog niet mondig of getrouwd. De voornoemde
voogden stellen zich borg.
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Staat van de goederen van Grietje Dirkx Klomp, nagelaten dochter van Dirck Jacobsz Klomp
en moeder Grietje Martens zaliger van Axwijk.
23-12-1692 De voogd Jacob Martsz Schaep laat de goederen registreren het kind
aanbestorven door het overlijden van haar ouders, o.a. een f 400.- in een
lijfrentebrief van f 600.- in dato 12-05-1631 waarin Aef en Jacob Martsz ieder
f 100.- toekomt, en de helft in een huis in Axwijck op de Sijvent gemeen met
haar oom Pieter Jacobsz Klomp.
12-04-1703 Grietie Dircks Klomp, mondig geworden, ontvangt met consent van haar
voogden Jan Jansen Rob(?) en Jacob Martsen Schaep haar goederen.

Staat van de goederen van Welmoet, Abraem en Trijntje Cornelis nagelaten kinderen van
zaliger Cornelis Abraemsz Spanjaert en moeder van is Wulfje.
23-12-1692 De voogden Reijer Langedijck en Sijmon Monnickendam hebben de goederen
bovengebracht de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
grootmoeder Trijntje Cornelis.
07-12-1706 Trijntje Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Maartensz Tomer, ontvangt met
consent van haar voogd Simon Monnickendam haar goederen.

Staat van de goederen van Sijmen Jansz en Jacob Jansz als erfgenamen van wijlen Griet Jans.
13-01-1693 De voogden Claes Cornelisz Kat, Cornelis Wijbsen Vlieger en Jacob Clase Groot
hebben de goederen boven gebracht die de kinderen van wijlen Griet Jans
hebben geërfd.
03-08-1694 Jacob Jansz, thuis gekomen uit Oostindië en mondig, ontvangt met consent van
zijn voogden Jacob Claasz Groot en Claas Cornelisz Kat zijn goederen.
23-04-1697 Cornelis Tol van Volendam en Pieter Comprij van Monnickendam getuigen dat
Sijmen Jansz al ongeveer 20 jaar uitlandig is en dat voor het laatst omtrent 16
jaar geleden iets van hem gehoord is, toen hij in dienst van de koning van
Engeland was, zodat hij inmiddels zonder twijfel overleden is. Jan Jansz Cat,
broeder van halven bedde van Sijmen Jansz, ontvangt met consent van de
voogden Claas Cornelisz Cat en Cornelis Wijbsz Vlieger de goederen, waarbij
Cornelis Tol en Pieter Comprij zich borg stellen.
16-06-1699 Dirck Jansz Meester heeft f 33.8.- bovengebracht komende van Cornelis Tol en
meester Pieter Copri van Monnickendam uit kracht van de hier vermelde
borgtocht en vonnis van het gerecht.
21-07-1699 Pieter Nanningsz, Luijcas Palesteijn, Jan Rood voor hemzelf en nomine uxoris
nevens Pieter Nanningsz als voogd over Pieter Dircksz Pauw, en, met akte van
kwalificatie van Jan Putoor, regent van de armenkamer van deze stad als voogd
over IJtie Dircks tegenwoordig in het weeshuis wordende gealimenteerd, Dirck
Cornelisse Korver wonende tot Zaandam, Leendert Jansz Batenburg wonende tot
Alkmaar beiden nomine uxoris Pieter Reijniersen Pont, in kwaliteit als voogd
over het nagelaten kind van Jacob Jansz Tol, hier wonende, Jacob Abramsen en
Willem Abramsen voor hunzelf, wonende tot Amsterdam, gezamenlijk
erfgenamen van wijlen Griet Jans Jansoons wegens de hier geregistreerde
goederen door haar aan Sijmen Jansz gelegateerd, ontvangen het geld.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jannitie Jacobs, nagelaten dochter van wijlen Trijn Jans
daar vader af is Jacob Jansz Nick.
13-01-1693 Jacob Jansz Nick als vader ter eenre en Cornelis Jansz Nick en Jan Jansz Kips als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
13-03-1696 De vader is overleden, het kind is in het weeshuis gekomen en de voogd Jan
Jansz Kips ontvangt het geld ten behoeve van het armen weeshuis.

Staat van de goederen van Pietertje Pieters nagelaten dochter van wijlen Pieter Wijbetsz
Vlieger en Marij Jans.
13-01-1693 De voogden Cornelis Wijbetsz Vlieger, Tjerck Lolckes en Pieter Jansz
Barckhout laten wegens plaatsgebrek in het vorige register hier de bewijzen van
de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun vader, moeder,
grootvader en grootmoeder van vaders zijde, o.a. de helft in een losrentebrief op
naam van Wijbt en Pietertje Pieters, de helft in 5/6 part in een lijfrente ten name
van Jacob Pietersz Vlieger waarvan 1/6 toebehoort aan Jacob Pietersz Vlieger en
Cornelis Wijbertsz en Cornelis Niengsen tezamen de helft in 5/6 part, 1/3 part in
een losrentebrief op naam van Wijbet Pietersz in dato 26-02-1665 in welke brief
de andere parten toebehoren aan Jacob Pietersz Vlieger en Wijbet Pietersz
Vlieger, afkomstig van hun grootmoeder Engel Cornelis.
29-06-1694 Pietertje Pieters, geassisteerd met haar man Albert Gerritsz Crab, ontvangt met
advies van haar voogden haar goederen.
09-03-1700 Wijbet Pietersz Vlieger heeft door een ongeval wat geld nodig en ontvangt
f 250.- uit de fideicomissaire goederen in aanwezigheid van zijn zwager Albert
Gerritsz Crab in huwelijk hebbende Pietertje Pieters, hen beiden toebehorend.
Verder worden vermeld Cornelis Wijbetsz Vlieger, Geertje Wijbets en Cornelis
Niengsz als in huwelijk hebbende Annetje Wijbets.

Staat van de goederen van Cornelis Hoeck, nagelaten zoon van Thaems Hoeck, geteeld bij
Helena Judith van de Pol.
20-01-1693 De administratieve voogd Gerrit Roos brengt geld boven het kind aanbestorven
van zijn oom Dirck Hoeck hier ter stede overleden.
13-01-1705 Cornelis Hoek, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de Heer Roos
en Gerrit Jansz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet, Jan en Lobberigh Thijs, nagelaten kinderen van
wijlen Trijntje Baerts, daar vader af is Tijs Jansz Hoeckboot.
10-02-1693 Tijs Jansz Hoeckboot als vader ter eenre en Baert Pietersz Boer en Jan Dircksz
Haringman als voogden ter andere zijde zijn moeders erfenis overeengekomen.

Staat van de goederen van Heijn Pietersz Zoomer, minderjarige zoon van wijlen Pieter
Segersz Somer en Diewtie Heijns.
10-02-1693 De voogden Bartholomeus Dircksz, Adam Hoorn en Seger Pietersz Zomer laten
opnieuw de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn ouders en al
eerder met die van zijn broers en zusters geregistreerd op 27-05-1687, die nu
gedeeld en gescheiden zijn.
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Staat van de goederen van Jan, Aefje en Geertje Adam van der Wolf, nagelaten kinderen van
Adam van der Wolf en Annetje Jacobs.
17-02-1693 De voogden Claas Cornelisz Kat, Adriaen Dircksz en Jacob Claesz Groot laten
de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun
ouders, o.a. een bakkershuis op de Haligh.
03-10-1702 Jan, Aafje en Geertje Adams van der Wolf, getrouwd en mondig, ontvangen met
consent van de voogd Claas Cornelisz Kat hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Claes, nagelaten dochter van wijlen Stijntje Claes
Rieders, daar vader af is Claes Clase Bos.
23-04-1693 Claes Clase Bos als vader ter eenre en Jacob Clase Rieder en Jan Clase Bos als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
05-01-1694 Claas Claasz Bos als vader en erfgenaam ab intestato van het overleden kind
ontvangt met consent van de voogd Jan Claasz Bos de goederen.

Staat van de goederen van Jacob en Geertje Jans, nagelaten kinderen van Claesje Jans en
vader van is Jan Reertsz Baij.
19-05-1693 De voogden Jacob Pietersz Meluck en Jan Groot hebben de goederen boven
gebracht de kinderen door het overlijden van hun oude moeij Vroutje Cornelis
aanbestorven.
02-12-1698 De voogden hebben het geld bovengebracht dat Geertje Jans was aanbestorven
van haar vader.
09-12-1704 Geertje Jans, geassisteerd met haar man Dirck Barentsz, ontvangt met consent
van haar voogden Jacob Mijnluck en Jan Groot haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jans, nagelaten dochter van Jan Claesz Kroon en
moeder van is Lijsbet Claes.
19-05-1693 De voogden Jan Claesz Doncker en Claes Roelofsen zijn met de moeder Lijsbet
Claes de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
23-03-1694 Jacob Horen en Cornelis Veen als regenten van het burgerweeshuis ter eenre en
Claas Roelofsz als grootvader en voogd van het kind ter andere zijde zijn
overeengekomen dat het kind in het weeshuis zal worden groot gebracht; de
weesvaders ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Jan Claasz Boer, nagelaten kinderen van wijlen
Dieuw Claas, daar vader af is Claas Jansz Boer.
01-08-1693 De voogden Jan Pieteijs, weesmeester, Jacob Claasz Boer en Cornelis Pietersz
Keulen ter eenre en de vader Claas Jansz Boer ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van moeders erfenis.
31-12-1697 Claas Jansz Boer ontvangt wegens het overlijden van zijn zoon zijn portie in de
erfenis.
24-04-1703 Trijntje Claas, geassisteerd met haar man Hendrik Hendriksz, ontvangt met
consent van haar voogden Jan Pieteijs en Cornelis Pietersz Keulen en haar vader
Claas Jansz Boer haar goederen.
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Staat van de goederen van Jacob en Willem Abrahamsz, nagelaten onmondige kinderen van
Abraham Jacobsz van Schoonhoven daar moeder af is Maritie Eduards.
25-08-1693 Aagje Jans, huisvrouw van Pieter Nanningsz tegenwoordig van huis zijnde, voor
haar broeder Luijcas Jansz, uitlandig, en Griet Pieters, huisvrouw van Jacob
Adriaansz, mede uitlandig, beiden voogden over de kinderen, brengen f 120.- in
de weeskamer, die de kinderen geërfd hebben van hun oude peet Griet Jans,
zijnde geweest de huisvrouw van Jan Soon.
08-12-1693 De moeder ontvangt f 20.- tot een subsidie.
07-12-1695 De moeder ontvangt met consent van de voogd Lucas Jansz Palesteijn f 50.-.
21-11-1696 De moeder ontvangt met consent van de voogd Lucas Jansz Palesteijn f 25.4.
16-12-1698 De moeder ontvangt met consent van de voogd Luijcas Palesteijn het resterende
geld.

Staat van de goederen van Gerrit en Eefje Gerrits Pauw, nagelaten kinderen van Gerrit Pauw
en Aechje Boonackers.
01-09-1693 De voogd Jan Sijmonsz Waterlooper brengt de goederen boven de kinderen
aanbestorven.
07-12-1694 Gerrit Gerritsz Pauw, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Bouwe Selden en Jan Kaal zijn goederen.
28-12-1694 Mr Bouwen Selden heeft een losrentebrief van f 200.- bovengebracht die Gerrit
Gerritsz Pauw aan zijn zuster Eefje heeft gegeven omdat hij voor zijn portie te
veel heeft gehad.
05-06-1696 Eefje Gerrits, geassisteerd met haar man IJsbrant Pietersz Luijt, ontvangt met
consent van haar voogden Mr. Bouwen Selden en Jan Caal haar goederen.

Staat van de goederen van Marijtje en Eefje Alders, nagelaten kinderen van Aldert Jansz en
moeder van is Sijtje Pieters Kamerlinghs.
01-09-1693 De voogd Jacob Dirksz Thaenman heeft boven gebracht f 296.13.8 de kinderen
door het overlijden van hun oude peet aanbestorven; een gedeelte blijft onder de
voogden Claes Bost en Jacob Dircksz Thaenman.
(volgen aantekeningen, de laatste 06-03-1698, over het opnemen van geld door
de voogden.)

Staat van de goederen van Magdaleentje Thijs nagelaten onmondige dochter van Thijs
Stevensz en Annetje Coers.
08-09-1693 De voogden Jan Tip en Jan Pietersz laten de goederen registreren.
14-05-1697 De voogd Jan Tip ontvangt de goederen voor de mondig geworden Magdaleentje
Tijs.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Dicke, nagelaten zoon van Jan Dircksz Dicke en
Stijntje Pieters Bruijnvis.
30-09-1693 De voogden Claes Jansz Bruijnvis en Reijnder IJvesz Keijser laten wegens
plaatsgebrek in het voorgaande register van 12-12-1673 de (aanzienlijke)
goederen registreren hem van zijn ouders als anders aanbestorven.
20-08-1695 Pieter Jansz Dicke, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claes
Jansz Bruijnvis en Reijnder Keijser zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje en Claes Pietersz, nagelaten kinderen van Pieter
Claesz Rieder en moeder van is Trijn IJsbrants.
16-10-1693 Trijn IJsbrants als moeder ter eenre en Claes Jansz Slob en Claes IJsbrantsz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
15-04-1704 Geertje Pieters, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz Roos, ontvangt met
consent van haar voogd Claas IJsbrantsz haar goederen.
(in de kantlijn wordt ook vermeld dat aan Claas Pietersz is aangedeeld.)

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Pieters, nagelaten dochter van Pieter Lauwerisz
Hoogerius en moeder van is Aeltje Claes.
30-10-1693 Aeltje Claes als moeder ter eenre en Dirck Vooght en Cornelis Jansz Niengh als
wettelijke voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
16-05-1719 Jannitje Pietersz, mondig geworden, ontvangt haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritie Daniels van Schieren, nagelaten dochtertje van
wijlen Reijnoutie Leoninus daar vader af is Daniel van Schieren.
01-12-1693 Daniel van Schieren als vader ter eenre en Jacob Trom, Claes Decker en Jan
Druijst als voogden ter andere zijde hebbende goederen bovengebracht die het
kind door het overlijden van haar moeder zijn aanbestorven.
30-03-1694 De vader Daniel van Schieren, geassisteerd met de voogd Claes Decker,
ontvangt als erfgenaam van zijn overleden dochtertje de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lambert, Maritie, Grietie en Hillegondt Michgiels,
nagelaten kinderen van wijlen Michgiel Lambertsz daar moeder af is Annetie Pieters
Admiraels.
01-12-1693 Annetie Pieters als moeder ter eenre en Pieter Lambertsz en Pieter Pietersz
Admirael als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
16-02-1694 De voogden hebben bovengebracht f 1700.- de kinderen door het overlijden van
hun moeder aanbestorven.
Nog hebben de voogden bovengebracht hetgeen de kinderen hebben geërfd van
hun grootvader van moeders zijde.
11-05-1694 De medevoogd Cornelis Wijbertsz Vlieger brengt losrentebrieven boven,
aangekocht o.a. van de verkochte koeien, koeiengereedschappen, inboedel etc.
24-12-1700 Overgebracht in een volgend register.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltie Pieters, nagelaten dochtertje van Marij Dircks daar
vader af is Pieter Klase Benten.
22-12-1693 Pieter Benten als vader ter eenre en Jan Thuijn en Claes Clase Benten als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
21-02-1713 Neeltje Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz, ontvangt met
consent van haar vader en voogd de goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Heijn, Heijn, Cornelis en Jan Claesz, nagelaten kinderen van
Claes Jansz Hoorn en moeder van is Trijn Heijns van Volendam.
12-01-1694 De voogden Jacob Maertsz en Heijn Cornelisz ter eenre en de moeder Trijn
Heijns ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. Haar
man Gerbrant Jansz consenteerde.
10-02-1699 Heijn Claasz Hoorn de Jonge, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden
zijn portie.
05-01-1700 Heijn Claasz Hoorn de Oude, mondig geworden, geassisteerd met zijn voogden
Heijn Cornelisz Veerman en Jacob Maasz, ontvangt zijn portie.
25-01-1701 Cornelis Claasz Hoorn wonende tot Volendam, getrouwd, ontvangt met consent
van zijn gewezen voogden zijn portie.
01-06-1706 Jan Claesz Hoorn, mondig en getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd
zijn portie.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claasz Monnickendam, nagelaten onmondig kind van
wijlen Claas Hendricksz Monnickendam, daar moeder van is Griet Jans Visschers.
26-01-1694 Griet Jans Visschers, moeder, ter eenre en Adolf van Hullen(?), Mr. Sijmon
Jansz Monnickendam en Mr. Bouwen Claasz Selden, voogden, ter andere zijde,
zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
22-11-1701 Albert van der Heck en zijn huisvrouw Grietje Jans Vissers vervangen een
weesmeester kennis van f 200.- door het huis waarin zij wonen.
11-03-1710 De voogd Sijmen Jansz Monckendam brengt f 50.- boven het kind gelegateerd
door Adriaen Lammertsz tot Amsterdam overleden.
02-12-1710 De voogden Harmen Dobber en Mr. Simon Monickendam hebben het huis
verkocht en daarvoor een lijfrentebrief gekocht.
28-04-1716 Jan Claasz Munnikkendam, tot zijn jaren gekomen, ontvangt zijn goederen met
consent van zijn voogden burgemeester Harman Dobber en Simon
Munnikkendam.

Staat van de goederen van Pieter Jacobsz, nagelaten zoon van Jacob Dircksz Reus en moeder
Heijltje Pieters van Middelie.
09-02-1694 De voogden Gerbrant Jacobsz Draij en Aris Gerritsz hebben de goederen boven
gebracht het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven.
06-02-1714 Pieter Jacobsz Reus, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Aachje Pieters, onmondige kinderen van Pieter
Jansz Berckhout, daar moeder van is geweest Grietje Jans Dappers.
09-02-1694 Pieter Jansz Berckhout, vader, ter eenre en Claas Bruijnsz en Jan Aldersz,
voogden, ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
27-03-1708 Neeltje Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Fopsz, ontvangt met consent
van haar voogden haar goederen.
19-05-1711 Aegje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd haar
goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Hillegont Jans, nagelaten dochter van wijlen Anna Jans,
daar vader af is Jan Pietersz Luijt.
16-02-1694 Jan Pietersz Luijt als vader ter eenre en Pieter Sijmonsz en Luijcas Idesz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
Zijn tegenwoordige huisvrouw Hillegont Jacobs stemt in.
18-02-1700 Hillegont Jans, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz Schaap, ontvangt met
consent van de voogd haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Claes, nagelaten dochter van wijlen Claes Cornelisz
Koster, daar moeder af is Hillegont Jacobs.
16-02-1694 Hillegont Jacobs als moeder ter eenre en Dirck Jansz Huijsman en Jacob Jansz
Koster als voogden ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen. Haar tegenwoordige man Jan Pietersz Luijt consenteert.
18-09-1702 De heft van het bewijs van deze goederen wordt overgebracht onder het bewijs
van vaders erfenis van Cornelis Cornelisz Koster, minderjarige nagelaten zoon
van Cornelis Claesz Koster daar moeder af is Luuwtje Cornelis.
19-09-1702 Lijsbet Claes is overleden; haar moeder Hillegont Jacobs is voor de helft
erfgenaam en ontvangt met consent van de voogd Dirk Jansz Huijsman, tevens
voogd over haar overleden zoons kind, haar portie.

Bewijs van moeders erfenis van Claes en Lijsbet Hillebrants Pronck, nagelaten kinderen van
wijlen Welmoet Bouwens daar vader af is Hillebrant Pronck.
16-02-1694 Hillebrant Pronck als vader ter eenre en Teunis Brasker, Dirck Pont en Jacob
Thaemses raden en oud burgemeesters dezes stads als testamentaire voogden ter
andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
16-12-1704 Claes Pronck overleden.
24-08-1706 Lijsbet Hillebrants Pronk, geassisteerd met haar man Cornelis Tijsz Wit,
ontvangt met consent van haar voogden haar portie.

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerbrant Boes, nagelaten onmondig zoontje van Trijntje
Thijs Schouten daar vader van is Volckert Boes.
18-02-1694 Volckert Boes, oud schepen, als vader ter eenre en Jan Cornelisz Bras, Volckert
Del, mede oud schepen, en Volckert Block, secretaris, als voogden ter andere
zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen.
10-06-1713 Garbrant Boes, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Poulus Jacobsz, nagelaten onmondige zoon van wijlen
Anna Dircks, daar vader af is Jacob Poulusz.
23-03-1694 Jacob Poulusz als vader ter eenre en Cornelis Hendrikcksz Teeuwis en Pieter
Claasz Soon als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
23-01-1703 Poulus Jacobsz, tot zijn jaren gekomen, ontvangt met consent van zijn voogden
zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Trijn, Griet en Jan IJsbrantsz Bijl, nagelaten
kinderen van IJsbrant Claesz Bijl en moeder van is Aefje Pieters.
06-04-1694 De moeder Aefje Pieters ter eenre en de voogden Lammert Jansz Klees en Jan
Jansz Janknecht ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
08-05-1703 Jan Moenes als in huwelijk hebbende Grietie IJsbrants en Jan IJsbrantsen
wonende tot Oosthuijsen, zo voor hunzelf als voor hun broeder Pieter en zuster
Trijn IJsbrants, de een van huis en de ander ziek, allen meerderjarig, ontvangen
in presentie van hun moeder Aef Pieters en voogd Lambert Jansz Klees de
goederen.

Staat van de goederen van Jan, Maritie en Grietje Pieters, nagelaten kinderen van wijlen
Pieter Jansz Klos en Grietje Gerrits, in de Purmer in de ban van Edam overleden.
27-04-1694 De voogden Dirck Gerritsz, Cornelis Bloemert en Pieter Arisz, allen wonende in
de Purmer, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun ouders.
29-06-1694 De inventaris van de klederen en het linnen is bij de grootvader Gerrit Reijersz.
06-03-1708 Jan Pietersz, getrouwd. ontvangt met consent van de voogd de helft van de
goederen, een van de kinderen is overleden.
27-03-1708 Grietje Pieters, op het punt staande te trouwen, ontvangt met consent van haar
voogd Dirk Gerritsz haar goederen.

Staat van de goederen van Trijntje Cornelis Bordinghs, nagelaten kind van wijlen Cornelis
Cornelisz Bording en Lijsbeth Theunis Walravens.
22-06-1694 De voogd Heijn Putoor, raad en oud burgemeester dezes stads, laat de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
08-05-1703 Sijmen Boes heeft van de weeskamer gehaald een zilveren koker met een mes en
vork, een naaldenkoker, etc om door de dochter gebruikt te worden.
25-08-1705 Trijntje Cornelis Bordincx, geassisteerd met haar man Jan Breemburg, ontvangt
met consent van haar oom en voogd Jacob Walraven de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Aeghie Dobbers daar moeder af is geweest
Hillegont Teunis Walravens en vader de heer Harmen Dobber.
29-06-1694 Harmen Dobber als vader ter eenre en Jacob Walraven, Thijmen Dobber absent
zijnde, als voogd ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
20-06-1713 Cornelis Dobber, getrouwd, had zijn portie van zijn vader ontvangen.
25-10-1718 Aagje Dobber, geassisteerd met haar man Dirk Scheer, ontvangt met consent van
haar vader burgemeester Harmen Dobber haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Grietie en IJefie Jans, nagelaten kinderen van wijlen
Stijntie Pouwels, daar vader af is Jan Otto.
22-07-1694 De vader Jan Otto ter eenre en de voogden Dirck Jansz Jephta en Hendrick Jansz
zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, o.a. een losrentebrief van
f 1600.- ten laste van het gemene lands comptoir tot Hoorn op naam van Jan
Hendriksz Houwaert in dato 01-04-1638.
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Claes Jansz Otto en Tjarck Lolckes als voogden over Grietie en IJfie Jans
brengen boven de goederen de kinderen aanbestorven door het overlijden van
hun vader.
De voogden Claas Jansz Otte en Tjerk Lolkes over de twee onmondige nagelaten
kinderen van wijlen Jan Otte laten twee losrentebrieven registreren, aangekocht
uit interessen als anders.
Grietje Jans, geassisteerd met haar man Pieter Fobsz Swart, ontvangt met
consent van haar voogden Claes Otte en Tjerck Lollekes haar goederen.
Ifje Jans, geassisteerd met haar man Crelis Jansz Roothart, ontvangt, met consent
van haar broeder Claas Jansz Otto en Claas Dirksz Vogel als voogden, haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Welmoet Jans, nagelaten kinderen van wijlen Jan
Pouwelsz daar moeder af is Trijn Jans.
10-08-1694 Trijn Jans als moeder is met de voogden Cornelis Clase Laen en Bouwe Jansz de
uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Staat van de goederen van Grietje Del nagelaten dochter van Volckert Del en moeder Geertje
Boes.
28-09-1694 De voogden Volckert Boes en Mr. Volckert Block laten de goederen registreren
het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
28-02-1696 De voogd Volckert Boes brengt een obligatie van f 2650.- boven waarin Grietje
Dels 2/3 part heeft en de kinderen van wijlen Jan Del 1/3 part.
09-10-1706 Grietje Dels, geassisteerd met haar man Tijs Jacobsz Horn, ontvangt met consent
van de voogden haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Andries, Sijmon en Trijntje Cornelis, onmondige kinderen
van Lijsbet Andries, daar vader van is geweest Cornelis Sijmonsz Wieringen.
16-11-1694 De moeder Lijsbet Andries ter eenre en de voogden Claas Jansz Visscher en Jan
Aldersz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Aeltie Pieters, nagelaten kinderen van Geertje
Everts daar vader af is Pieter Pietersz Bruijn.
23-11-1694 Pieter Pietersz Bruijn als vader ter eenre en Cornelis Niengsen en Jacob Dirckse
Schouten als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.

Bewijs van vaders erfenis van Aaltje en Neeltje Harmens, kinderen van Geertje Jacobs, daar
vader van is geweest Harmen Jansz Salomon.
05-01-1695 Geertje Jacobs, borgeresse alhier, moeder, ter eenre en de voogden Willem
Jacobsz en Jan Putoor, oud schepen dezes stads ter andere zijde zijn de uitkoop
van vaders erfenis overeen gekomen.
13-01-1705 De voogden laten een weesmeesterskennis registreren ten laste van Cornelis
Jansz van Quadijk dd 18-06-1697 van f 400.-, doch hier voor de helft f 200.-. De
wederhelft komt aan Sem Jansz toe.
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Jan Dirksz Nooij als in huwelijk hebbende Aeltje Harmonsz ontvangt met
consent van de voogd Jan Putoor zijn goederen.
Jan Dirksz Noij als in huwelijk hebbende Aaltje Harmens verklaart van de
weesmeesterskennis f 100.- te hebben ontvangen; hij behoudt daarin nog f 100.en Neeltje f 200.-.
Jan Dirksz Noij verklaart voor zijn portie voldaan en betaald te wezen.
Geertje Sems, dochter van Sem Jansz, geassisteerd met haar man Jacob Heijnsz,
haar voogden overleden, ontvangt f 200.- in een weesmeesterskennis.

Staat van de goederen van Grietje Claas, nagelaten onmondig dochtertje van Claas Claasz
Laan en Leentje Cornelis.
11-01-1695 De voogden Cornelis Claasz Laan, Claas Claasz en Jan Aldersz laten de
goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders.
09-02-1700 Grietje Claas, geassisteerd met haar man Jacob Cornelisz de Wit, ontvangt met
consent van de voogden Wijb Cornelis Claasz Laan(!) en Jan Aldersz haar
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Danielsz Maesbergen, nagelaten zoon van wijlen
Neeltje Willems daar vader af is Daniel Maasbergen.
15-02-1695 Daniel Maesbergen als vader ter eenre en Pieter Willemsz van Leek en Claes
Bost als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis.
01-03-1707 Daniel Maesbergen als vader en voogd en enige erfgenaam van zijn overleden
zoon ontvangt met consent van de medevoogd Claes Bost de goederen.

Staat van de goederen van de kinderen van Marten Jacobsz Niengs tot Warder, geërfd van
Griet Claes.
08-03-1695 Jacob Dircksz Schaeckelaer en Pieter Remmitsz hebben de goederen de kinderen
aanbestorven effectievelijk ter weeskamer gebracht.
02-06-1699 Jan Vaderse geassisteerd met zijn huisvrouw Annetie Martens ontvangt met
speciaal consent van haar gewezen voogd Jacob Schaeckelaer f 100.- op
rekening van haar erfportie.
16-02-1700 Claas Martensz Nieng en Jan Cornelisz als in huwelijk hebbende Annetje
Martens, nu beiden getrouwd, ontvangen de goederen met consent van de
voogden Jacob Dirksz Schakelaar en Pieter Remmitsz.

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee nagelaten kinderen van wijlen Pieter Sijbrantsz daar
moeder af is Grietie Cornelis; de kinderen zijn Trijntie en Sijbrant Pietersz Burger.
15-03-1695 Grietie Cornelis als moeder ter eenre en Claes Bruijntsz en Jan Aldersz als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
11-02-1710 Trijntje Pieters, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar goederen.
30-01-1714 Sijbrant Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claes
Bruijnsz en Jacob Pietersz Berkhout zijn goederen.
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Staat van de goederen van Trijntje Pauwels, nagelaten dochter van Grietje Claes Poortegael
en vader van is Paulus Jansz Moens.
07-04-1695 De vader Paulus Jansz Moens en de voogd Claes Jansz Backer hebben de
goederen bovengebracht het kind door het overlijden van haar moeije Lobberigh
Claes Poortegael aanbestorven.
15-10-1704 Trijntie Pouwels, geassisteerd met haar man Jacob Pietersz Mol, ontvangt met
consent van haar vader Poulus Jansz Moens en Rijck Dircksz Poortugael. haar
voogden, haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jans, nagelaten dochtertje van Jan Jacobsz Gijs, daar
moeder van is Wem Claas Portugaals.
19-04-1695 Wem Claas Portugaals, moeder, ter eenre en de voogden Jacob Heijnsz Gijs en
Jacob Thijsz Horn ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
23-02-1706 Wem Claas brengt een lijfrentebrief van f 350.- boven waarvan haar dochter
f 100.- toebehoort en het resterende de moeder.
31-12-1709 Wem Claas als moeder en erfgenaam ab intestato van haar overleden dochtertje
ontvangt de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje Jacobs, nagelaten kind van Jacob Pietersz Canarij,
daar moeder van is Grietje Claes.
19-04-1695 De moeder Grietje Claas ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Schoen en
Volckert Heertsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis, o.a. de helft in haar helft van de meelmolen bij de Purmerpoort, waarvan
de andere helft toekomt aan Marij Gerrits weduwe van Pieter Maartsz.
26-11-1709 De moeder, geassisteerd met haar man Teunes Claasz en de voogden zijn door
intercessie van de weesmeesters geaccordeerd dat wanneer de dochter mondig of
getrouwd zal zijn, de moeder de vrije keus heeft of zij de dochter de 1/4 part in
de molen zal bewijzen of in plaats daarvan f 800.-.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Poulus Moens, nagelaten dochtertje van Grietje
Claas Poortugaals, daar vader af is Poulus Jansz Moens.
26-07-1695 De vader Poulus Jansz Moens ter eenre en de voogden Jan Jansz Moens en Pieter
Pietersz Roos ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen, namelijk f 200.- in een losrentebrief van f 500.- op naam van Jan
Lucasz Janszoon c.s. tot Edam in dato 01-05-1668, waarvan 's vaders eerste kind
Dieuwertje Poulus Moens eveneens f 200.- toekomt en de vader het restant.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jansz Moens, nagelaten kind van Weijntje Jans
Blaubijl, daar vader van is Jan Jansz Moens.
26-07-1695 De vader Jan Jansz Moens ter eenre en de voogden Poulus Jansz Moens en
Hillebrant Jansz Blaubijl ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis.
20-04-1706 Jan de Wit en IJsack Theten als regenten van de armenkamer alhier ontvangen de
goederen; de vader is overleden.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Ariaantje en Pieternelletje Carels, onmondige nagelaten
kinderen van Carel Pietersz van Horst, daar moeder van is Lijsbet Dircks van Berckeloo.
24-09-1695 De moeder Lijsbet Dircks van Berckeloo ter eenre en de voogden Jan Steen en
Heijn Reertsz Poort ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
vaders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Geert en Jacob Jansz, onmondige nagelaten kinderen
van wijlen Jan Jansz Vijselaer daar moeder van is Trijntje Pieters.
08-11-1695 De moeder Trijntje Pieters ter eenre en de voogden Pieter Claasz Bost, Claas
Adriaansz en Aldert Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis
overeen gekomen.
09-03-1706 Geert Jans, geassisteerd met haar man Harmen Florisz, ontvangt met consent van
haar voogden haar goederen.
17-05-1707 Harmen Florisz, als in huwelijk hebbende Geert Jans, ontvangt f 83.3.- in
mindering van zijn huisvrouws portie in de erfenis van de overleden Jacob Jansz.
27-09-1711 Trijntje Pieters, moeder, en Geert Jans, geassisteerd met haar man Harmen
Florisz, zuster van de overleden Jacob Jansz ontvangen als erfgenamen ab
intestato de goederen met consent van de voogd Pieter Claasz Bost.

Bewijs van 's vaders erfenis van Hendrickie Hendricks nagelaten dochter van Hendrick
Albertsz daar moeder af is IJtje Claes.
17-01-1696 IJtje Claes als moeder ter eenre en Albert Hendricksz en Claes Clasen als
voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen.
25-03-1698 De moeder IJtje Claes ontvangt met consent van de voogd het geld van het
overleden kind.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Jan, Jacob en Maritje Sijmons, nagelaten kinderen
van wijlen Neeltje Jacobs, daar vader van is Sijmon Jansz Buijsman.
24-01-1696 De vader Sijmon Jansz Buijsman ter eenre en de voogden Hillebrant Schaap,
president schepen en raad dezes stads en Jan Claasz Nans, wonende tot Warder,
zijn, met consent van zijn tegenwoordige huisvrouw Aaltje Claas Costers, de
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, de gerechte vierde part in een
bezegelde losrentebrief van f 800.- ten laste van het gemene lands comptoir
alhier op 30-10-1655 uitgezet door Dieu Pieters, weduwe van Jan Sijmonsz, in
zijn leven Alckmaar veerman, wonende tot Edam.
27-11-1696 De voogd Hillebrant Schaap heeft een bezegelde losrentebrief groot f 400.- ten
laste van het comptoir generaal van Holland op naam van Pieter Reijersz
Buijsman in dato 02-10-1665 bovengebracht, die de kinderen door het overlijden
van hun neef Pieter Reijersz Buijsman aanbestorven is.
11-12-1696 De voogden de heer Schaap en Cornelis Niengsen hebben een obligatie van
f 1000.- bovengebracht waarin de helft van de kinderen en de andere helft van
Aeltie Claes Costers weduwe Sijme Jansz Buijsman is.
11-04-1702 Jan Sijmonsz Buijsman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de
heren Schaap en Cornelis Niengsen zijn portie in 's moeders erfenis.
09-04-1704 Jacob Sijmonsz Buijsman. getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd zijn
goederen.
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Jan en Grietje Sijmons Buijsmans, mondig geworden, ontvangen met consent
van hun voogden hun goederen.
Judith Hendriks Costers, huisvrouw van Jacob Sijmonsz Buijsman,
tegenwoordig uitlandig, ontvangt haar goederen.
Maritje Sijmons Buijsmans, mondig geworden, ontvangt met consent van haar
voogden burgemeester Schaap, Cornelis Niengs en Jan Claasz Nans haar
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet Claes nagelaten dochter van wijlen Claes Jansz
Hickert op Volendam.
07-02-1696 De moeder Aeltie Willems, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob
Maessen, ter eenre en de voogden Brant Jansz Sloep en Heijn Jopsen Backer ter
andere zijde, zijn met speciaal consent van haar man de uitkoop van vaders
erfenis overeen gekomen.
18-05-1706 Welmoet Claes, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogd en haar man
haar goederen.

Staat van de goederen van de vier minderjarige kinderen van wijlen Jaep de Boer op Volendam
overleden als Cornelis, Jan, Aefie en Aeltie Jacobs de Boer.
07-02-1696 De administratieve voogd Cornelis Cornelisz Veerman laat de goederen de
kinderen van hun ouders aanbestorven registreren.
29-01-1697 Aafje Jacobs de Boer, geassisteerd met haar man Dirck Claasz, ontvangt met
consent van haar voogden haar goederen.
10-02-1699 Aeltje Jacobs de Boer, geassisteerd met haar man Heijn Koorn de Jonge,
ontvangt met consent van de voogden haar portie in de goederen.
(In de kantlijn staat dat er ook aan Cornelis en Jan is aanbedeeld.)

Staat van de goederen van Grietie en Trijntie Pieters, nagelaten kinderen van wijlen Pieter
Jacobsz Velsen daar moeder af is Lijsbet Cornelis.
28-02-1696 De moeder, geassisteerd met de voogd Tjarck Lolckes brengen de goederen
boven de kinderen aanbestorven van hun oom Claes Jacobsz Velsen tot Hoorn
overleden.
01-09-1711 Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Koer, en Trijntje Pieters,
meerderjarig, ontvangen met toestemming van Tjerk Lolkes de goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Harmen, Grietie en Trijntie Floris, nagelaten kinderen van
wijlen Floris Pietersz daar moeder af is Lijsbet Harmens.
28-02-1696 De moeder Lijsbet Harmens, geassisteerd met haar tegenwoordige man Marten
Jacobsz Niengh ter eenre en de voogden Pieter Heijnsz Vlieger en Dirck
Harmensz ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen
de helft van een huis op de zuidzijde van de Lingerzijde.

ORA 3991 1692 - 1698

334

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaghje, Cornelis, Claas en Neeltje Jacobs Groot,
minderjarige kinderen van wijlen Grietje Cornelis daar vader van is Jacob Claasz Groot.
06-03-1696 De vader Jacob Claasz Groot ter eenre en de voogden Hillebrant Schaap, raad en
president schepen en Heijn Baan, oud schepen, ter andere zijde, zijn op 06-081695, voor het hertrouwen van de eerste comparant, geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis. Aaghje Jacobs is zijn oudste dochter.
03-04-1696 Aan Aaghje Jacobs, geassisteerd met haar vader en oom Hillebrant Schaap,
wordt toegestaan haar goederen onder haar te hebben.

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Claas Pietersz Muesses, nagelaten onmondige
kinderen van wijlen Trijn Claas daar vader van is Pieter Cornelisz Muesses van Middelie.
06-03-1696 De vader Pieter Cornelisz Muesses ter eenre en de voogden Wijnant Arentsz en
Jan Cornelisz, beiden van Kwadijk, ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeengekomen.
18-09-1696 Pieter Cornelisz Muesses vergroot het bewijs van moeders erfenis.
12-01-1706 De voogden Jan Groot en Willem Thuijn laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
08-01-1715 Grietje Pieters Muesses ontvangt haar goederen met consent van haar voogd Jan
de Graaf en haar man Jan Kaar.
(In de kantlijn staat dat er sinds het overlijden van de vader goederen berusten bij
de peet Lijsbet Claas en dat er stukken land de kinderen zijn aanbestorven van
hun neef Cornelis Jacobsz Wijk den Toorn.)

Staat van de goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Bentijn, in zijn leven schepen en raad
dezes stads, en zijn huisvrouw Jannetje Gakiers, eerder geregistreerd op 02-01-1686 en op
verzoek van de heren Claas Baan, president burgemeester, Theunis Brascker en Dirck Pont, oud
burgemeesters en allen raden dezes stads, executeurs van het testament van gemelde Jan Bentijn
en Jannetje Gakiers en voogden over hun nagelaten goederen, omdat daarin aanmerkelijke
veranderingen zijn opgetreden sinds 02-01-1686.
28-03-1701 De heer Roos als voogd heeft bovengebracht f 212.9.- zijnde 1/4 part van de
rente van de goederen sedert 1700. De resterende drie vierde parten zijn
uitgedeeld aan Claes Claas Bos Jan en Lijsbet Boeses en dit geld is de portie van
Jan Bentijn. (soortgelijke aantekeningen 25-04-1702, 25-09-1708.)
07-05-1711 Johannes Bentijn is overleden. Er worden zekere goederen verdeeld onder de
heer Veltkamp N:U:, Jan Boeses en de voogden over Lijsbet Claas Bos.
06-10-1716 Jan Boeses, ?nias (Aeneas) Veltcamp als in huwelijk hebbende Elisabet Boeses,
wonende tot Arnhem, en Cors Valencijn als in huwelijk hebbende Lijsabet Bos,
wonende alhier, alle kinderen van Jannetje Bentijn en kinds kinderen en
erfgenamen van Jan Bentijn en Jannetje Gakiers, alhier overleden, de jongste van
de erfgenamen de leeftijd van 20 jaar bereikt heeft zodat volgens het testament
deling plaats mag hebben, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Griet, Trijn en Jan Jansz, nagelaten kinderen van Aaghje
Jans hebbende gewoond tot Middelie daar vader van is Jan Reijersz.
20-03-1696 De vader Jan Reijersz ter eenre en de voogden Cornelis Dircksz Roos en Jan
Willemsz, mede wonende tot Middelie, ter andere zijde zijn geaccordeerd over
de uitkoop van moeders erfenis.
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Griet Jans, weduwe, Jan Jansz Laan de Jonge met akte van consent van zijn
huisvrouw Trijn Jans en Jan Jansz, meerderjarig en getrouwd, ontvangen met
consent van de vader en de nog in leven zijnde voogd Cornelis Dirksz Roos de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Frederick Dircksz, nagelaten minderjarig zoontje van wijlen
Neeltje Drijvers, daar vader van is Dirck Fredericksz Beets.
03-04-1696 De vader Dirck Fredericksz Beets, borger alhier, ter eenre en de voogden Jacob
Pietersz Laan en Cornelis Dircksz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen.
19-02-1704 De voogd Jacob Pietersz Laen heeft een lijfrentebrief van f 400.- bovengebracht
ten lijve van het kind, waarvan de helft van Jan Pietersz Laen is en de wederhelft
van het kind.
31-03-1716 De voogd Dirk de Ruijter heeft een bezegelde losrentebrief van f 300.bovengebracht door de voogden gekocht en f 17.- contant geld, afgekomen van
de erfportie van het kind van de grootmoeder van moeders zijde.
23-03-1723 Frederik Dircksz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Trijn Pieters, nagelaten dochter van wijlen Pieter Dircksz Roos
van Middelie, daar moeder af is Aeghie Jacobs.
17-04-1696 De moeder Aeghie Jacobs ter eenre en de voogden Cornelis Dircksz Roos en
Jacob Jacobsz Ruijter ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen. Ook hebben de moeder en de voogden de goederen laten registreren
het kind door het overlijden van haar peet aanbestorven.
02-10-1708 Trijn Pieters, getrouwd met Dirck Remmetsz Laen, ontvangt met consent van de
voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Harmensz, nagelaten kind van wijlen Harmen Dircksz,
daar moeder van is Niesje Theunis Walravens.
08-05-1696 De moeder Niesje Theunis Walravens ter eenre en de voogden Dirck Claasz
Ruijgh en Jacob Theunisz Walraven ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders
erfenis overeen gekomen.
19-10-1700 De voogden Dirck Clasen Mooij en Jacob Walraven brengen f 400.- boven het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder.
18-03-1710 De voogden laten f 91.18.13 registreren het kind aanbestorven door het
overlijden van zijn oom Heijn Putoor en f 41.13.5 door het overlijden van zijn
peet Catelijn.
03-06-1713 Dirck Hermensz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntie en Jacob Clase Wagenaar, nagelaten kinderen van
wijlen Grietie Dircks daar vader af is Claes Jacobsz Wagenaer.
31-07-1696 De vader Claes Jacobsen Wagenaer ter eenre en de voogden Cornelis Jacobsz
Wagenaer en Jan Jacobsz Heermans ter andere zijde zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis, met speciaal consent van zijn tegenwoordige
huisvrouw Griet Pieters.
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Jan Heermans, in huwelijk hebbende Annetje Jacobs, Geert Jacobs en Welmoet
Heijns als moeder en voogdesse van haar vijf kinderen geteeld bij haar overleden
man Cornelis Jacobsz Wagenaar, zijn erfgenamen ab intestato van de twee
overleden kinderen; hun vader is overleden. Zij ontvangen met consent van de
voogd Jan Aldersz de goederen.

Staat van de goederen van Gerrit Cornelisz IJves alias Ham, nagelaten zoon van wijlen
Cornelis IJvesz en Neeltie Gerrits in de Purmer overleden.
07-08-1696 De weesmeester Jacob Boes als administrerend voogd brengt f 586.17.- boven,
het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader en moeder.
16-01-1703 Tijs van den Berg als regent van het armenweeshuis en Jacob Ham, tezamen als
erfgenamen van de overleden Gerrit Ham, ontvangen met consent van de voogd
Geerlof Dircksz de goederen.
02-02-1706 Volkert Florisz en Lijsbet Pieters heeft afgehaald een koker met zilver beslagen
met een kettinkje daarin en een silvert hegt mesje, zijnde haar portie van de
meubeltjes, sulx dat de meubeltjes die hier nog zijn toebehoren de 3 jongsten.
20-08-1715 Jacob Ham en Annetje Ham heeft afgehaald hun portie van het zilverwerk en het
geld en de meubeltjes, sulx dat de meubeltjes en het geld die hier nog zijn
toebehoren aan IJf Cornelisz Ham.
20-10-1716 Annetje Cornelis Ham voor haarzelf enVolkert Floris als voogd over de kinderen
van Jacob Ham ontvangen de goederen van de overleden IJf Cornelisz Ham.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Cornelis Jobsen Stien, nagelaten kinderen van wijlen
Lijsbet Cornelis daar vader af is Job Jansz Stien wonende tot Volendam.
28-08-1696 De vader Job Jansz Stien ter eenre en de voogden Claes Jansz Stien en Jan Jansz
Kips wonende tot Volendam ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop
van moeders erfenis.
12-02-1709 Jan Jopsz Stien, tot zijn jaren gekomen en nu gelegenheid hebbend om een half
botschuitje te kopen, ontvangt met consent van zijn vader Jop Jansz Stien en
Heijn Claasz, zijn voogden, de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Grietje Cornelis, nagelaten kinderen van
Trijntje Dircks en vader van is Cornelis Jansz van Middelie.
12-02-1697 De vader Cornelis Jansz ter eenre en de voogden Jan Jansz Laen en Remmet
Dircksz Laen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen
gekomen.
16-04-1700 De voogden Jan Jansz Laan en Remmit Dirksz Laan laten de goederen
registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder
Trijn Jans, o.a. een losrentebrief van f 350 uitgezet door Pietertje Floris tot
Hoorn 10-03-1645, een losrentebrief van f 400.- van Jan Jansz van Axwijck 1106-1643, een leningbrief van f 800.- op naam van Dirck Jansz Laan c.s. van
Middelie, waarin de kinderen toekomt f 355.-; de resterende som aan Jan Pietersz
Stijns en Cornelis Jacobsz Pets.
19-01-1717 Neeltje Cornelis, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden de
goederen; de andere zuster is overleden.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jacobsz, nagelaten kind van wijlen Gerritje Jans daar
vader van is Jacob Jansz Croon.
19-02-1697 De vader Jacob Jansz Croon ter eenre en de voogd Hendrick Jansz Bruijn, ook
voor de medevoogd Jacob Erasmus, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over het
bewijs van moeders erfenis.
22-02-1707 Jan Jacobsz Croon wordt tegenwoordig gealimenteerd in het aalmoezeniershuis
tot Amsterdam. De heren regenten hebben gisteren het geld ontvangen.

Staat van de goederen van Marten Jansz Barck, nagelaten zoon van Jan Martensz Barck en
Geert Pieters tot Middelie overleden.
26-02-1697 De voogden Dirck Martsen Barck en Dirck Pietersz van Dijck hebben de
goederen boven gebracht het kind van zijn ouders aanbestorven, o.a. een
losrentebrief van f 700.- op naam van Trijn Martens van Middelie in dato 01-061639, f 100.- in een obligatie van f 1000.- onder de grootmoeder berustende.
10-01-1702 Marten Jansz Barck, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Dirk Martsz Bark
en Dirk Pietersz van Dijk, ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Trijntje Salemoens, nagelaten dochter van Salomon Pietersz en
Marij Pieters zaliger.
05-03-1697 De voogden Claes Jacobsz Visscher en Cornelis Pietersz Pauw, wonende tot
Warder, laten de goederen registreren het kind van zijn ouders aanbestorven.
15-05-1708 De voogden laten de goederen registreren het kind van haar grootvader
aanbestorven.
01-03-1712 Hillebrant Claasz als in huwelijk hebbende Trijntje Zalemons ontvangt met
consent van zijn vrouw en de voogden de goederen.

Staat van de goederen van Aeltje en Maritje Jans Soets, nagelaten kinderen van Jan Cornelisz
Soet en Marijtje Dirckx zaliger.
05-03-1697 De voogden Jan Pietersz Soet en Jan Sijmensz Soet laten de goederen registreren
de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven.
07-02-1708 Aaltje Jans, geassisteerd met haar man Jan Parkel, ontvangt met consent van haar
voogden Cornelis de Wolf en Jacob Soet de goederen; haar zuster is overleden.

Staat van de alhier zijnde goederen toebehorende Dirck Arisz van Aken, nagelaten zoon van
Aris Dircksz van Aken de Boer en Grietie Claes.
02-04-1697 De voogden Cornelis Boes, gecomitteerd schepen, Volckert Heertsen en Cornelis
Prs. Canarij laten de goederen registreren gekomen uit de landerijen die het kind
hebben toebehoord, verkocht door de gewezen administratieve voogd Hendrick
Jansz Moock op authorisatie en ten overstaan van de heren van het gerecht.
20-10-1699 Dirck Arisse van Aken, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden
Volckert Heertsen en Cornelis Prs. Canarij zijn goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Marten, Trijntje en Sijmon Lammertsz, nagelaten kinderen
van wijlen Lammert Dircksz Schrebel van Middelie, daar moeder van is Aaltje Cornelis.
23-04-1697 De moeder Aaltje Cornelis ter eenre en de voogden Jan Lammertsz Thuijn en
Pieter Cornelisz Muesses zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
16-12-1704 Marten Lambertsz, getrouwd, ontvangt, in presentie van zijn moeder Aeltie
Cornelis en zijn voogden Pieter Groot en Pieter Cornelisz Muesses, zijn
goederen.
17-02-1711 Bruijn Heijnderiksz, wonende tot Jisp, als in huwelijk hebbende Trijntje
Lamberts, ontvangt met consent van haar voogd haar goederen.
17-04-1714 Sijmon Lambertsz, mondig geworden, ontvangt met schriftelijk consent van zijn
uitlandige voogd Pieter Groot, de andere voogd overleden, zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Eefje Dircks Baans, nagelaten kind van wijlen de heer Dirck
Oosterbaan, in zijn leven burgemeester en raad dezes stads, daar moeder van is Trijntje
Heijns.
18-06-1697 De moeder Trijntje Heijns ter eenre en de voogden Pieter Pont, president
weesmeester, Gerrit Groen(?) wonende tot Hoorn en Volckert Block, secretaris,
ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, o.a. de
gerechte helft van de lijnbaan hier ter stede.
30-08-1701 De baan is verkocht en van de opbrengst zijn drie losrentebrieven gekocht, in
totaal f 5700.-.
01-05-1706 Juffr. Eva Baan, geassisteerd met haar man Pieter Houtting, ontvangt met
consent van Pieter Pont, president weesmeester, en Volckert Block, secretaris,
haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis IJsaacksz Persij, onmondig nagelaten kind van
wijlen IJsaack Salomonsz Persij, daar moeder van is Grietje Cornelis Putoors.
13-08-1697 De moeder Grietje Cornelis Putoors ter eenre en de voogden Claas Bost,
president burgemeester en raad dezes stads en Jacob Oetsz, wonende in de
Purmer, ter andere zijde zijn geaccordeert over de uitkoop van vaders erfenis.
24-12-1715 Cornelis Persij, getrouwd, ontvangt de goederen. Zijn voogden zijn overleden.

Staat van de goederen toebehorende Hillegont Pieters en Trijn Pieters, nagelaten kinderen van
wijlen Pieter Cornelisz en Griet Dirks van Middelie.
17-12-1697 De voogden Barent Cornelisz en Jan Willemsz wonende tot Middelie laten de
goederen en gelden registreren door het overlijden van de vader en moeder de
kinderen aanbestorven.
25-04-1702 Cornelis Wijbsz heeft bovengebracht een losrentebrief van f 300.- op de naam
van de voogden over het kind van Pieter Cornelisse Bootemaecker in dato 01-101701.
12-12-1702 Hillegont Pieters, getrouwd, ontvangt met bewilliging van haar man Sijmon
Jacobsz Wit en haar voogden Barent Cornelisz Bootemaecker en Jan Willemsz
haar goederen.
30-12-1704 Sijmon Jacobsz Wit als in huwelijk hebbende Hillegont Pieters heeft haar portie
in twee losrentebrieven verkocht aan zijn vrouws zuster, aan wie nu beide
losrentebrieven toebehoren.
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Trijn Pieters, getrouwd, ontvangt met bewilliging van haar voogden en haar man
de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Dirk, Geertje en Cornelis Bartholomuesz, daar
vader af was Bartholomues Dircksz Groot en moeder af is Lijsbet Dirks Wits.
17-12-1697 De moeder Lijsbet Dirks Wit ter eenre en de voogden Sijmen Wit en Jan Dircksz
Backer ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, o.a.
f 150.- in een huis en erf hier ter stede op de Voorhaven.
08-05-1714 Dirk Bartholomuesz Groot, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
oom en voogd Simon Wit zijn goederen.
28-01-1716 De voogden Jacobus Hannemans en Claes Pietersz Boudes over Cornelis
Bartholomuesz hebben bovengebracht de goederen hem van zijn moeder
aanbestorven.
20-11-1720 Cornelis Bartholomuesz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden zijn goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Remmit Jacobsz en Cornelis Jacobsz, nagelaten onmondige
kinderen van Jacob Remmitsz tot Axwijk gewoond hebbende, daar moeder af is Lijsbet
Cornelis.
28-01-1698 De moeder Lijsbet Cornelis ter eenre en de voogden Pieter Remmitsz en Sijmon
Cornelisz Schaap ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
11-04-1713 Remmit Jacobsz, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit Cornelisz, nagelaten zoon van Niesje Gerrits daar
vader af is Cornelis Gerritsz van Axwijk.
28-01-1698 De vader Cornelis Gerritsz wonende tot Axwijk ter eenre en de voogden Willem
Jansz van Axwijk en Aris Gerritsz tot Midwoud zijn de uitkoop van moeders
erfenis overeen gekomen, o.a. de helft in een losrentebrief van f 250.- op naam
van Geert Jans en Griet Pieters van de Beets, op 20-01-1632 uitgezet, waarvan
de wederhelft toekomt aan Trijn Gerrits tot Axwijk, de moeije van de kinderen,
en f 50.- in een losrentebrief van f 700.- ten laste van het graafschap Zutphen op
05-03-1670 oude stijl uitgezet op de naam van Jacob Claasz van Axwijck.
06-02-1714 Gerrit Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd de
goederen.

Staat van de goederen van Claasje Pieters, nagelaten dochtertje van wijlen Aagje Jans, daar
vader van is Pieter Claasz Groot.
11-02-1698 De voogden Claas Bastiaansz Wit en Jacob Jacobsz Zeeuw hebben f 100.bovengebracht, die het kind van haar oude moeije Aacht Cornelis volgens
testamentaire dispositie voor notaris Jacob Boes op 11-12-1695 gepasseerd,
onder zekere conditie is gelegateerd.
07-12-1717 Claasje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader Pieter
Claasz Groot, de voogd overleden zijnde, de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje, Aeltje, Aefje en Cornelis Jacobsz Gravenaer,
daar vader van is Jacob Cornelisz Gravenaer en moeder van geweest is Trijn Dircks van
Axwijck.
25-02-1698 Jacob Cornelisz Gravenaer als vader ter eenre en Claes Cornelisz Hil als voogd
ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, f 300.waarvoor de vader verbindt twee stukken land, en delen van los- en
lijfrentebrieven.
25-02-1698 Claes Cornelisz Hil als voogd over de kinderen van Jacob Cornelisz Gravenaer
stelt zich borg voor alle portiën van de kinderen in de los- en lijfrentebrieven.

Oud Rechterlijk Archief 3992: 1698 - 1708

Staat van de goederen van Trijntje Claas Huijghs, nagelaten minderjarige dochter van wijlen
Claas Claasz Huijgh en Aaltje Jans Monnickendams.
31-03-1699 Mr Sijmon Jansz Monnickendam, voogd, laat een som van 600 gulden aan geld
registreren haar door het overlijden van haar grootouders, oom en andere
vrienden aanbestorven terwijl zij in het oude weeshuis alhier heeft gewoond.
12-05-1699 Mr Sijmon heeft bovengebracht in plaats van het afgehaalde geld een
losrentebrief van 500 gulden dd 20-03-1642 op naam van Sijtie Willems weduwe
van Pieter Sijmonsz Doodt.
21-12-1700 Mr. Sijmon Monnickendam heeft geld van de weeskamer gehaald.
22-03-1701 Jacob Willemsz Buurman, getrouwd met Trijntje Claas Huijgh ontvangt de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Cornelisz Koster nagelaten zoon van Cornelis
Claasz Koster en moeder van is Lieuwtje Cornelis.
25-09-1698 De moeder Lieuwtje Cornelis geassisteerd met haar man IJsbrant Claesz ter
eenre, en Jan Pietersz Luijt, Cornelis Adriaensz Vos en Adriaen Jansz voogden
ter andere zijde accorderen over de uitkoop van 's vaders erfenis.
19-09-1702 De goederen het kind aanbestorven van de overleden peet Lijsbet Claes komende
van dato 16-02-1694 worden vastgelegd. De andere helft van de goederen
behoren aan Hillegont Jacobs, grootmoeder van het kind.
01-03-1718 Dirk Jansz Huijsman uit naam en vanwege Hillegont Jacobsz en Cornelis
Cornelisz Coster, door huwelijk mondig, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Philippus nagelaten dochtertje van Philippus Dirksz
daar moeder af is Lijsbet Andries.
27-03-1698 Lijsbet Anderies als moeder ter eenre en Pieter Philipsz en Jan Jansz Velsz als
voogden ter andere zijde accordeerden over het bewijs van 's vaders erfenis.
05-06-1714 Lijsbet Philippus, getrouwd, met consent van haar voogd Pieter Philipsz
ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Leenderts, nagelaten minderjarig dochtertje van
Marijtje Willems, daar vader van is Leendert Cornelisz.
29-04-1698 Leendert Cornelisz als vader ter eenre en Jan Dircksz Wit en Pieter Reijndertsz
Vos als voogden ter andere zijde accordeerden over het bewijs van 's moeders
erfenis. Geertje Adriaans, tegenwoordige huisvrouw van Leendert Cornelisz
consenteert bij akte.

Staat van de goederen van Welmoet Jans, nagelaten onmondig dochtertje van wijlen Jan
Baartsz Fecke en Pietertje Claas hebbende gewoond en zijnde overleden in de Quadijcker
Cogge en in de Wormer respective.
26-08-1698 De voogden Sijmon Baartsz Fecke, Cornelis Baartsz Fecke en Lammert Pietersz
van der Laan, wonende in de Schermer, Beemster en tot Purmerend, laten de
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goederen die het kind door het overlijden van haar ouders zijn aanbestorven,
registreren.
Welmoet Jans geassisteerd met haar man Jan Clasen van der Beets ontvangt in
aanwezigheid en met consent van haar voogd Lammert Prn van der Laen de
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Dieuke Jans, nagelaten dochtertje van Hillegont Claes daar
vader af is Jan Sijmonsz Wester tot Warder.
09-12-1698 Jan Sijmonsz Wester als vader en de voogden Pieter Cornelisz Swaen en Claes
Pietersz Laen zijn geaccordeert over de uitkoop van 's moeders erfenis: de helft
van het huis te Warder dat tegenwoordig door de vader wordt bewoond, een stuk
land en 122 gulden in een losrentebrief berustende in de doos van zijn andere
dochter Grietje Jans die ook het overige in deze losrentebrief toebehoort, en wat
geld.
20-06-1719 Dieuke Jans, mondig, ontvangt met consent van haar vader Jan Sijmonsz Wester
en haar voogd Pieter Cornelisz Swaen, haar andere voogd Claas Pietersz Laan
overleden zijnde, de geregistreerde goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Marten Emander, nagelaten kinderen van
wijlen Trijntje Brommers daar vader af is Jan Emander.
16-12-1698 Jan Emander als vader ter eenre en de commandeur Jacobus Theengs als voogd
ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop door de vader van 's moeders
erfenis. O.a. de goederen die dezelve bij meerderjarigheid van zijn zwager Pieter
Brommer te verwachten en te erven heeft van zijn overleden schoonmoeder
Trijntje Bosschieter.
30-12-1698 De voogden brengen een losrentebrief op naam van Jan Brommer en Adam
Hoorn in.
26-05-1699 Stijntje Brommer heeft ten behoeve van dezelfde kinderen boven gebracht
derselver spaarpot bestaande in een som van f 83.12.8.
10-11-1699 Stijntje Brommers heeft bij absentie van de voogden bovengebracht de goederen
de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder van 's
moeders zijde, o.a. een losrentebrief op naam van Pieter Clase Bosschieter in
dato 10-09-1630 en een lening op naam van Claes Prn Bosschieter in dato 01-101674.
10-11-1699 Stijntje Brommers heeft nog bovengebracht een losrentebrief op naam van
Stijntje Claes Theengs in dato 17-06-1622 in plaats van andere goederen.
23-08-1707 De voogden brengen twee lijfrentebrieven in, ten lijve van Marten Jansz
Emander en van Trijntje Jans Emanders, aangekocht uit verkochte obligaties.
27-08-1715 Jacobus Theengs, voogd van de kinderen, brengt in twee lijfrentebrieven, ten
name van Trijntje Jans Emanders en van Marten Emander, zijnde de kinderen
door de heer burgemr. ... zalg. gelegateerd en besproken.
12-05-1722 Trijntje en Marten Emander, mondig, ontvangen met consent van hun
administrerende voogd Capt. Jacobus Teengs hun goederen.
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Bewijs van vaders erfenis van Jannetje Hendrickx nagelaten dochter van Hendrick Jansz
Backer en moeder van is Geertje Jans.
13-01-1699 Geertje Jans, moeder, ter eenre en Steven Jansz en Steven Theunisz Vos,
voogden, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis
f 100.- die de moeder belooft in de doos van het kind te zullen boven brengen.
22-11-1712 Jannetje Hendrickx heeft verklaard dat zij de weesmeesters vanwege dit bewijs
nooit meer zal manen, moejen of molesteren.

Staat van de goederen van Griet Martens nagelaten dochter van wijlen Marten Hillebrantsz
Hoorn en Geert Cornelis tot Warder overleden.
20-01-1699 Pieter Akes en Claas Jansz Ubbels (in absentie en uitlandigheid van Claas
Hilbrantsz Hoorn) hebben ter weeskamer bovengebracht de haar van hare vader
en moeder zaliger aanbestorven goederen.
05-11-1699 Griet Martens geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob Clase Beets
ontvangt met consent van haar voogden Pieter Akes en Claes Jansz Ubbels de
goederen.

Staat van de goederen van Jan Jacobsz Bont, minderjarige nagelaten zoon van Jacob
Willemsz Bont en Neeltje Cornelis hier ter stede overleden.
10-02-1699 Pieter Fransz en Heijn Jansz van Sluijs, voogden, laten de goederen hem
aanbestorven van zijn vader en moeder registreren, o.a. een losrentebrief op
naam van Welmoet Jans tot Middelie gedateerd 25-11-1665.
27-09-1701 Jan Jacobsz Bont, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Staat van de goederen van de nagelaten dochter van wijlen Jan Pietersz Luijt in de Purmer
overleden daar moeder af is geweest Annetje Jans.
28-02-1699 Luijcas Idesz en Cornelis Jansz Oud, voogden, registreren de goederen dezelve
dochter van haar vader aanbestorven, o.a. een bedrag van f 1501.-.-.
18-02-1700 Hillegont Jans, nagelaten dochter van wijlen Jan Pietersz Luijt en Annetje Jans,
hierboven vermeld, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz Schraap, ontvangt
de goederen met consent van haar voogd Lucas Idesz ook instaande en de rato
caverende voor de medevoogd Pieter Sijmonsz.

Staat van de goederen van Maritje en Trijntje Baarts, nagelaten minderjarige kinderen van
wijlen Baart Dircksz, tot Bunschoten overleden, en Ibel Cornelis, in de Purmer overleden.
24-03-1699 Hidde Cornelisz en Jan Jansz Luijt, wonende in de Quadijker en Purmerender
Coge, alsmede Dirck Jansz Meester, voogden, brengen 950 gulden in, de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader.
23-06-1699 Een gedeelte van het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een losrentebrief
en obligaties.
21-07-1699 De voogd Dirck Jansz Meester brengt een losrentebrief in.
24-05-1701 Jan Clasen Nierop wonende tot Quadijk als in huwelijk hebbende Maritie Baerts
ontvangt met consent van haar voogden haar goederen.
09-09-1704 De voogden hebben boven gebracht een bedrag van f 180.12.8.
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Trijntje Baerts, geassisteerd met haar man Dirck Pietersz Wouder(?), woonende
tot Knollendam, ontvangt met consent van haar voogt haar goederen.

Staat van de goederen van Jan Claasz Kool, nagelaten minderjarig kind van wijlen Claas
Cornelisz Kool en Vroutie(?) Jans.
31-03-1699 De voogd Jacob Jansz van Texel brengt twee losrentebrieven in op naam van de
voogden van Jan Claasz Kool in dato 07-04-1698 en 04-03-1698, gekocht uit
gelden het kind aanbestorven door het overlijden van de vader.
22-03-1707 Jacob van Texel mede instaande voor zijn broeders kinderen en de rato
caverende, erfgenamen ab intestato van Jan Claasz Kool, overleden, ontvangen
de goederen met consent van Jan Cornelisz voogd geweest zijnde.

Staat van de goederen van Coenraadt Jansz Bras, minderjarige zoon van wijlen Jan
Coenraatsz Bras daar moeder van is Neel Pieters.
31-03-1699 De voogden Andries Bras, raad en oud-schepen van Edam en Claas Pietersz
Boer laten de goederen registreren het kind volgens testament van zijn vader
aangekomen.
16-01-1703 Coenraet Bras, mondig geworden ontvangt met consent van de voogden de
goederen.

Staat van de goederen van Dirck, Claas en Jacob Claasz Hartogh, minderjarige kinderen van
Claas Dirksz Hartogh en Marij Claas van Axwijck.
31-03-1699 De voogden Claas Cornelisz Hil en Cornelis Dirksz, woonende tot Axwijck en
Middelie laten de goederen registreren die de kinderen volgens transport van
dato 19-03-1699 in eigendom zijn gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Mensz Vos, nagelaten kind van Aaltje Jans daar vader
van is Mens Harmensz Vos.
11-08-1699 Mens Harmensz Vos als vader ter eenre en de voogd Pieter Poulusz, ook voor de
medevoogd Dirck Claasz ter ander zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's
moeders erfenis.

Staat van de goederen van Jan Jacobsz Tol, nagelaten zoon van Jacob Jansz Tol geteeld bij
Lijsbet Davits.
18-08-1699 Pieter Reijnierse Pont als administrerende voogd brengt boven f 95.5.8 het kind
aanbestorven door Griet Jans Jansoons.
22-10-1704 De voogden hebben het resterende geld afgehaald.

Bewijs van 's moeders erffenisse van Pieter, Lijsbeth en Harmen Dircksz, nagelaten kinderen
van wijlen Grietje Pieters daar vader af is Dirck Harmensz Smit.
15-09-1699 Dirk Harmensz Smit als vader ter eenre en Harmanus de Wijn als voogd ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders erfenis: bij wijze
van uitkoop de helft van zijn huis aan de Nieuwe Haven.
Bijgeschreven: dit halve huis verkocht voor f 90.-, waarvoor een obligatie.
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De regenten van de armekamer alles van de weeskamer gehaald alsoo de
kinderen int weeshuis zijn gekomen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes Clase nagelaten zoontje van Lijsbet Claes daar vader
af is Claes Bartelse.
10-11-1699 Claes Bartelse als vader ter eenre en Jacob de Zeeuw en Heijn Jansz als voogden
zijn geaccordeert over de uitkoop van 's moeders erfenis.
10-05-1712 Claes Claesz geassisteerd met zijn vader Claes Bartelsz, gekomen tot de
huwelijcken staet ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet, Jan en IJtje Dirks, nagelaten kinderen van Dirk Jansz
Janknegt daar moeder af is Aaltje Jans.
22-12-1699 De voogd Frederik Koertsz heeft bovengebracht f 300.- de kinderen van hun
grootmoeder IJtje Dirks in voldoeninge van hare legitime portie is gemaakt en
besproken, alsmede een zilveren oorijzer en haarnaald.
14-09-1700 De voogden nemen f 100.- op.
19-12-1702 Cornelis Jansz Janknecht brengt wat geld in en haalt het oorijzer af om door IJtie
te worden gedragen.
20-01-1705 De voogden verantwoorden bovenstaande f 100.- en nemen zes gulden op.
12-05-1705 Cornelis Jansz Janknecht neemt f 16.- op wegens doodschulden van Jan Dirksz.
05-02-1715 Pieter Sijmonsz en zijn huisvrouw Lijsbet Dirks ontvangt met consent van de
voogden haar goederen.
05-07-1715 Jacob Cornelisz en zijn huisvrouw IJtje Dirks ontvangen met consent van haar
voogd Cornelis Jansz Janknecht haar goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jansz Boer nagelaten zoon van Dieuwer Jacobs en vader van
is Jan Pietersz Boer.
12-01-1700 De voogden Mr Jan Brasker en Jacob de Geest laten de goederen registreren.
27-09-1700? Het nevenstaande kind is met het schip 't Moorjanshooft al over jaar en dag
weggebleven en naar alle apparentie verongelukt en gestorven.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje en Jan Jansz Kips daar vader af is Jan Jansz Kips
daar moeders af zijn geweest Trijntje Goverts en Marij Jans respectievelijk.
16-02-1700 Jan Jansz Kips als vader en voogd ter eenre en Arent Govertsz, Jan Jansz Blank
en Taams Cornelis Kleijn als voogden zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's
moeders erfenis.
19-10-1706 De regenten van de armecamer ontvangen de goederen van Jan Jansz Kips die
door het overlijden van zijn vader in het voorn: huis was aangegeven en
opgenomen.
30-11-1706 De voogden van de dochter, Arent Govertsz en Thaems Cornelisse Cleijn,
brengen f 250.- in afgekomen van de erfenis van haar overleden vader als
uitkoop met haar behuwd moeder.
25-06-1709 Aeltje Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van wijlen Trijn Baaps daar vader af is
Claas Keijser.
23-02-1700 Claas Keijser als vader ter eenre en Jacob Thaamses oud burgemeester en raad
en Jacob Taamsen burgemeester alhier als voogden zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.

Staat van de goederen van Claas Jansz Janknecht minderjarige nagelaten zoon van wijlen
Cornelis Janknegt en IJtje Dirks, hier ter stede overleden.
18-05-1700 De voogden Claas Bost en Pieter Kopperses laten de goederen registreren het
kind aanbestorven van zijn vader en moeder.
18-01-1701 De voogden brengen een obligatie in in plaats van het geld.
14-06-1701 De voogd Claas Bost brengt in een lijfrentebrief op naam van de voogden can
Claes Jansz Janknecht ten zijnen lijve.
12-06-1708 De voogden brengen in een lijfrentebrief ten zijnen lijve.
14-01-1721 Cornelis Jansz Janknecht voor zichzelf, Jacob Cornelisz als in huwelijk
hebbende IJtje Dirks, Pieter Sijmonsz als in huwelijk hebbende Lijsbet Dirks,
kinderen van Dirk Jansz Janknecht, Jan Claasz Hogerbeets als vader en voogd
van zijn minderjarige kinderen en rato caverende en vast staande voor zijn
meerderjarige kinderen geteeld bij Anne Jans, mitsgaders Jan Pietersz als in
huwelijk hebbende Lijsbet Frederiks en rato caverende voor zijn vrouws broeder
Sjoert Frederiksz, kinderen van Frederik Sjoertsz, tezamen erfgenamen van
Claes Jansz Janknegt, overleden, ontvangen met consent van de voogden de
goederen.

Staat van de goederen van Claas en Cornelis Thee gekomen van 's moeders erfenis genaamd
Lijsbet Pieters.
18-05-1700 De voogden Dirk Jansz van Zanen en Juriaen Kieft laten een kustingbrief van
f 300.- registreren die de kinderen bij dispositie van schepenen alhier tot haar
moeders erfenis is toegewezen.
05-12-1713 Claes en Cornelis Tee, gekomen tot hun mondige jaren en huwelijksen staat,
ontvangen met consent van hun vader (de voogden waren overleden) hun
goederen.

Bewijs van vaders erfenisse van Barber en Aaltje Teunis nagelaten kinderen van wijlen
Teunis Jansz Dierdorp daar moeder af is Stijntje Willems.
18-05-1700 Stijntje Willems als moeder ter eenre en Salomon Willemsz als voogd met
toestemming van Hessel Jansz medevoogd ter andere zijde zijn geaccordeerd
over het bewijs van hun vaders erfenis, in welk bewijs haar tegenwoordige man
Jan Ravesteijn mede consenteert.
09-02-1717 Barber Teunis, getrouwd, ontvangt met toestemming van haar voogd Hessel
Jansz haar goederen.
08-09-1722 Aaltje Teunisz, getrouwd, ontvangt haar goederen.
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Staat van de goederen van Catharina Flodorp onmondig nagelaten dochtertje van zalr. do.
Adrianus Flodorp in zijn leven predikant alhier daar moeder van is geweest Elisabet Rijler
zalr.
02-06-1700 De voogden Jacob Thaamses, raad en oud-burgemeester van Edam, Jan Geursz
en Willem van Asperen, wonende tot Amsterdam benevens de onderges.
secretaris Volckert Block, laten de (zeer aanzienlijke) goederen registreren het
kind door het overlijden van haar ouders en behuwde grootmoeder Trijntje
Willems Jewels tot Medemblick aanbestorven.
07-09-1703 De voogden brengen nog twee obligaties in.
13-07-1707 De voogden brengen nog twee obligaties in uit de revenuen aangekocht.
12-06-1709 Juffr Catharina Flodorp geassisteerd met haar man ds. Petrus Erhard, ontvangt
met consent van haar voogden de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van het nagelaten kind van Lijsbet Harmens, hebbende gewoond
hier ter stede, daar vader af is Luijcas Palesteijn.
08-06-1700 Pieter Nanningsen Bierhaelder als voogd verklaarde benevens zijn medevoogd
geaccordeerd te zijn met Luijcas Palesteijn als vader over moeders erfenis.
25-07-1702 Lucas Palesteijn als vader en erfgenaam ab intestato van het overleden kind
ontvangt met consent van de voogden de goederen.

Staat van de goederen van Weijntje en Grietje de Rood, nagelaten kinderen van wijlen
Jacobus de Rood daar moeder van is Trijntje Pieters Pets.
03-08-1700 Hillebrant Blaubijl, oud schepen der stad Edam laat twee lijfrentebrieven
registreren aangekocht voor penningen de kinderen aangeërft van hun overoude
moeij Engeltje Theunis Drent, tot Amsterdam overleden.
In de kantlijn: Weijntje overleden en de brief op haar lijf afgehaald.
In de kantlijn: Grietje de Rood overleden en de lijfrentebrief op 13-02-1720 afgehaald.

Bewijs van grootmoeders erfenis van Geesje Draax, nagelaten kind van wijlen de Heer
Vincent Draax daar moeder van is Juffr. Trijntje Daalders.
15-09-1700 Capiteijn Cornelis Draax, grootvader, Trijntje Daalders, moeder, en Cornelis
Daalder, oom en voogd, ook instaande voor burgemeester Vincent Brouwer,
medevoogd, tegenwoordig indispoost, zijn overeen gekomen over het bewijs van
grootmoeders erfenis, o.a. f 11.250.-.
Bewijs van 's vaders erfenis van hetzelfde kind, namelijk Geesje Draax, op de ommezijde
vermeld.
15-09-1700 Trijntje Daalders, moeder, Capiteijn Cornelis Draax en de heer Cornelis Daalder,
voogden, mede instaande en de rato caverende voor burgemeester Vincent
Brouwer, medevoogd, door indispositie absent, zijn overeengekomen het bewijs
van vaders erfenis (ook zeer aanzienlijk).
09-01-1703 De voogden brengen nog twee obligaties en geld in.
15-09-1705 Mr. Jan Brasker als voogd brengt twee losrentebrieven ieder van f 2000.- op
naam van de voogden over Gesina Draecks.
23-02-1706 De heer Brasker als administrerende voogd brengt boven f 270.-.-.
04-01-1707 De Heren Jan Brasker en burgemeester Claas Bost als voogden laten de goederen
registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar overgrootvader
burgemeester Vincent Brouwer.

ORA 3992 1698 - 1708

18-01-1712
30-01-1714
19-02-1715
04-12-1715

348

De heer Brasker brengt een losrentebrief boven.
De voogden brengen wederom twee losrentebrieven boven.
Er is nog een obligatie bovengebracht.
Gesina Draakx geassisteerd met haar behuwd vader Emilius Samplon en met van
de Staten van Holland en Westvriesland op 28-06-1715 verkregen veniam aetatis
en met consent van haar voogden Mr. Jan Brasker regerend burgemeester en
Claas Dekker oud burgemeester en beiden raden, ontvangt haar goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijberigh Almers, nagelaten dochtertje van Almer Pietersz
Duijfs, daar moeder af is Aefie Claes tot Warder.
23-11-1700 Aegie Claes als moeder ter eenre en Claes Jansen Hop en Dirck Pietersz Duijfs
als voogden ter andere zijde zijn overeengekomen over de uitkoop door de
moeder van vaders erfenis, 250 gulden in een losrentebrief waarvan Cornelis
Dirksz Duijfs 150 gulden toebehoort in dato 21-06-1639 op naam van Jan
Pietersz Otges(?) van Warder.
10-08-1723 Sijbrig Aelmersz, getrouwd, met toestemming van haar voogden, en Lijsbet en
Trijntje Volkersz als erfgenamen van Cornelis Dirksz Duijfs, ontvangen de
losrentebrief.

Bewijs van 's moeders erfenis van Adrian, Willem en Pieter Pietersz nagelaten kinderen van
wijlen Maritie Claes tot Quadijck overleden daar vader af is Pieter Abramsen.
21-12-1700 Pieter Abramsen als vader ter eenre en Jacob Garbrantsen en Pieter Melisse als
voogden zijn overeengekomen de uitkoop van moeders erfenis.
27-08-1715 Jacob Jacobsz Schrevel en Gerrit Adriaensz brengen geld boven van vaders erf
en grootvaders erf.
19-10-1717 Claes Prz voor hemzelf , Claes Prz en de voogden over Willem en Pieter
Pietersz, Jacob van Gent als in huwelijk hebbende gehad Hillegont Pieters,
ontvangen de portie van Adrian Pietersz overleden zijnde.
01-12-1722 Willem Pietersz Boer, mondig geworden, ontvangt zijn goederen, alsmede die
van zijn op zee overleden broeder, met Hillebrant Abrahams als principale borg.

Staat van de goederen van Lammert, Maritie, Grietje en Hillegont Michiels, nagelaten
kinderen van wijlen Michiel Lammertsz en Annetje Pieters Admirael, alhier overgebracht uit
een vorig register van dato 01-12-1693.
(24-12-1700) Eerstelijk de goederen aanbestorven van haar grootvader Pieter Jansz Admiraal,
dan de de effecten door de voogden aangekocht voor gelden door de moeder als
's vaders erfenis bewezen en door het overlijden van de voorn. grootvader en
moeder de kinderen aanbestorven. (omvangrijk, met latere toedelingen en
transakties in de kantlijn vermeld. Bij een lijfrentebrief ten lijve van Lammert
Michielsz staat bijgeschreven obiit.).
22-03-1701 Cornelis Wijbsz Vlieger brengt een obligatie boven.
19-04-1701 De voogd Cornelis Wijbsz Vlieger brengt een obligatie boven.
17-07-1708 Pieter Abramsen Copperses als in huwelijk hebbende Grietje Michiels ontvangt
met consent van de voogden haar goederen.
17-09-1709 Cornelis Wijbsz Vlieger heeft bovengebracht een twee lijfrentebrieven ieder
groot f 300.- ten lijve van Marijtie Michiels en ten lijve van Hillegont Michiels.
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Maritje Michiels, geassisteerd met haar man Claas Jacobsz Rieder, ontvangt met
consent van de voogden haar goederen.
Hillegont Michiels, geassisteerd met haar man Claes Claesz Smelick, ontvangt
met consent van de voogden haar goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Eef Jans nagelaten dochter van Jan Pietersz Groot in de Purmer
overleden daar moeder af is Bregje Cornelis.
04-01-1701 Bregje Cornelis als moeder en Pieter Claasz Boudes en Dirk Cornelisz voogden
met en benevens Willem Pietersz Groot uitlandig zijnde zijn geaccordeerd over
de uitkoop van vaders erfenis.
23-09-1710 Brechje Cornelis geassisteerd met de voogden over haar overleden dochtertje
ontvangt de goederen.

Staat van de goederen van Claes en Hillegont Pieters nagelaten kinderen van wijlen Pieter
Cornelisz Kelen en Hillegont Pieters.
04-01-1701 De voogden Dirk Jansz Meester, Pieter Pietersz Decker en Cornelis Melisz
brengen de goederen boven de kinderen van haar vader en moeder aanbestorven.
18-10-1707 Claes Pietersz Keelen, getrouwd, ontvangt in het bijzijn van zijn voogd Dirck
Jansz Meester zijn goederen.
08-12-1711 Hillegont Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Dirk
Jansz Meester haar goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Claes Jansz en Trijntie Jans, nagelaten minderjarige kinderen
van wijlen Jan Claasz van Schagen daar moeder af is Marij Cornelis wonende tot Quadijck.
18-01-1701 Marij Cornelis, moeder en Sijmon Kramer en Claes Koster als voogden zijn
geaccordeerd over het bewijs van vaders erfenis, met goedvinden van haar
tegenwoordige man.
06-10-1702 Jurian Pleen de Jonge, broodbakker te Quadijck als in huwelijk hebbende gehad
Marij Cornelis ter eenre, en Sijmen Cornelisse Cramer wonende op Oudendijck
en Jan Pietersz wonende tot Grosthuijsen als omen en voogden over de twee
minderjarige kinderen van Marij Cornelis in eerder huwelijk bij Jan Claasz van
Schagen tot Quadijck mede overleden, ter andere zijde, treffen regelingen.
23-11-1728 Sijvert Gerritsz als last en procuratie hebbende van zijn vrouw Trijntje Jansz
volgens akte voor J. Bregman secretaris tot Calverdijk, vermits zijn vrouws
broeder Claas Jansz al was overleden, ontvangt met consent van de gewezen
voogden Sijmen Cramer en Jan Pietersz de goederen.

Staat van de goederen van Heijn Sijmonsz Floor nagelaten kind van wijlen Sijmon Heijnsz
Floor daar moeder af is Neeltje Everts, het kind van zijn overleden peet Trijntje Heijns
aanbestorven.
08-02-1701 De voogden Dirk Jansz Jeptha en Egbert Roelofsz Kluijt brengen de goederen
boven.
08-05-1714 Heijn Sijmonsz Floor, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd
Jacob Jacobsz wonende tot Amsterdam, zijn voogd Dirk Jepsz overleden, de
goederen.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Arent Pietersz Zoon nagelaten minderjarige zoon van wijlen
Pieter Arentsz Zoon daar moeder af IJf Jans wonende tot Middelie.
22-03-1701 Ief Jans als moeder ter eenre en Dirk Jansz Vels en Jan Jansz van 't End als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
18-03-1711 (of 1721) Arent Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan
Jansz van 't End de goederen.

Staat van de goederen van Claes en Jan Pietersz Pauw nagelaten kinderen van wijlen Geert
Jacobs Westers daar vader af is Pieter Willemsz Pauw deselve kinderen van hare grootvader
zalgr Jacob Claesz Wester tot Warder overleden aanbestorven.
12-04-1701 De voogden laten de goederen registreren.
26-04-1701 Cornelis Wijbsz Vlieger heeft ter voldoening van het bovengenoemd geld twee
leningen van f 200.- bovengebracht.
04-12-1708 De voogd Jan Pauw heeft bovengebracht twee lijfrentebrieven, ten lijve van Jan
Pietersz Pauw en ten lijve van Claas Pieterz Pauw.
23-02-1712 Claas Wester en zijn confrater als voogden hebben bovengebracht f 486.4.afgekomen van Niengh Claasz Wester hun oudoom.
In de kantlijn staat o.a. 05-12-1726 Claas Pauw heeft afgehaald.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Jan en Annetje Ruts, nagelaten kinderen van wijlen
Rut Jansz Winkelman, daar moeder af is Maritje Remmits.
19-04-1701 Maritje Remmits als moeder ter eenre en Cornelis Remmitsz en Jacob Olij als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
30-11-1723 Grietje en Jan Rutsz voor hunzelf, getrouwd, en Steven van Schonewinkel hun
behuwd vader als voogd van zijn kinderen tezamen erfgenamen van Annetje
Ruts ontvangen met consent van de voogd de goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Jan en Gelbrigh Dircks, nagelaten kinderen van wijlen Dirck
Aemsz daar moeder af is Lijsbet Heijns.
26-04-1701 Lijsbet Heijns als moeder ter eenre en Daniel Maasbergen en Cornelis Wijbsz
Vlieger als voogden, benevens Jan Aemsz absent zijnde, ter andere zijde zijn de
uitkoop van vaders erfenis overeengekomen, o.a. aan haar zoon Jan een huis met
grutterij.
30-08-1707 Jan Dirksz Aems, meerderjarig en getrouwd, onvangt met consent van zijn
voogden Daniel Maasbergen en Cornelis Wijbsz Vlieger zijn goederen.
28-01-1710 Gelbrigh Dirks, geassisteerd met haar man Bastiaan Claasz Wit ontvangt met
consent van haar voogden burgemeester Daniel Maasbergen en Cornelis Wijbsz
Vlieger haar goederen.

Staat van de goederen van Mues Albertsz, nagelaten zoon van Albert Dircksz Heeren daar
moeder af is Trijn (later bijgeschreven Jansz).
28-06-1701 Tijs Bastiaensz Wit regerend burgemeester en Andries Bras oud schepen en
beide raden van Edam als curateuren brengen de goederen boven die door Albert
Dircksz Heere aan het kind zijn gelegateerd volgens testament voor notaris
Brasker 20-04-1701.
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Hierna volgen een aantal vermeldingen van mutaties in de goederen, naar aanleiding van de
verantwoording door de curateuren. Op 09-01-1708 gebeurt dit door Pieter Copperses in plaats
van de overleden Andries Bras. Vanaf april 1724 zijn er betalingen aan Jan Sijmonsz Bakker
voor kostgeld.
13-10-1729 Neeltje Cornelisz weduwe van Jan Hendriksz wonende tot Assendelft, Jan
Sijmonsz Bakker wonende in de Wijde Wormer, Pieter Cornelisz als in huwelijk
hebbende Sijtje Claasz wonende tot Krommenie en Grietje Sijmonsz weduwe
van Jan Puijst wonende binnen deze stad als gezamenlijke erfgenamen van de
fideicommissaire goederen van wijlen Mues Alberts, ontvangen de goederen met
consent van de voogden Bastiaan Wit en Pieter Roos.

Staat van de goederen van Sijmen Juriaensz Ruijter, nagelaten zoon van Juriaen Juriaensz
Ruijter en Neeltje Mues tot Purmerend overleden.
02-08-1701 Jan Otto als administrerend voogd brengt geld boven het kind aanbestorven van
Albert Dircksz Heere hier ter stede overleden. Engel Oortman tot Purmerend is
medevoogd.
22-11-1701 Jan Otto ontvangt de goederen voor Sijmen Juriaensz, getrouwd.

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijtje, Jan en Cornelis Jacobsz Groot, nagelaten kinderen
van wijlen Ief Jans tot Axwijck overleden, daar vader van is Jacob Cornelisz Groot nu
wonende tot Buijcksloot.
16-08-1701 Jacob Cornelisz Groot als vader ter eenre en Jan Karper en Rem Claasz Moens,
wonende tot Axwijck en Oosthuijsen als voogden ter andere zijde zijn
geaccordeerd over het bewijs van moeders erfenis.

Bewijs van vaders erfenis van Grietje Claes Visschers nagelaten dochter van Claes Visscher
en moeder van is Trijn Dirckx.
15-11-1701 Trijntje Dirckx als moeder ter eenre en Jan Theunisz Vooght en Jacob Jacobsz
Haringman als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeengekomen.
17-01-1703 Grietje Claes Visschers geassisteerd met haar voogd Jan Theunisz, mondig
geworden, ontvangt haar goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Claes Pietersz nagelaten minderjarige kinderen van
Geert Jacobs tot Warder overleden daar vader af is Pieter Willemsz Pauw.
13-12-1701 Pieter Willemsz Pauw als vader ter eenre en Claes Wester de Jonge voor hemzelf
en voor Willem Pauw medevoogd met en benevens Jan Willemsz Pauw uitlandig
als voogden ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis
overeengekomen.
Staat van de goederen van Jan en Claes Pietersz Pauw nagelaten minderjarige kinderen van
wijlen Pieter Willemsz Pauw en Geert Jacobs tot Warder overleden dezelve kinderen van
haar vader aanbestorven.
24-04-1708 Claas Claasz Baijs voor hemzelf als voor zijn medevoogden Claes Jacobsz
Wester en Jan Willemsz Pauw laat de goederen registreren.
24-12-1709 Claas Claasz Baijs brengt twee lijfrentebrieven boven.
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Jan Pietersz Pauw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob
Claesz Wester(!) en Claas Baaijs.
Claas Pietersz Pauw, getrouwd, ontangt de hier geregistreerde goederen alsmede
die van zijn grootvader geregistreerd in dato 12-04-1701 met consent van zijn
voogden Claes Jacobsz Wester en Claas Baijs.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Geertje en Lijsbet Gerbrants nagelaten
minderjarige kinderen van wijlen Garbrant Gerritsz Hop daar moeder af is Remmitje Jacobs
wonende tot Warder.
13-12-1701 Remmitje Jacobs, moeder, ter eenre en Heijn Pietersz Visscher en Fop Gerritsz
Visscher tezamen met Jacob Dirksz Schakelaar als voogden zijn geaccordeerd
over de uitkoop van vaders erfenis.
12-02-1709 Jan Moker heeft twee lijfrentebrieven bovengebracht.
17-04-1710 Cornelis Claasz Najer als in huwelijk hebbende Trijntje Garbrants ontvangt met
toestemming van haar voogden haar goederen.
Staat van de goederen van Geertje en Lijsbet Garbrants, minderjarige nagelaten kinderen van
wijlen Garbrant Gerritsz Hop en Remmitje Jacobs tot Warder overleden, de kinderen door
het overlijden van hun moeder aanbestorven.
17-04-1710 De voogden Jan Moker, Heijn Pietersz Visscher en Claas Gerritsz Hop laten de
goederen registreren. Ook laten de voogden de goederen registreren de kinderen
van hun grootvader Jacob Schakelaar aanbestorven.
06-02-1714 Cornelis Najer als in huwelijk hebbende Trijntje Garbrants Hop ontvangt wegens
het overlijden van Geertje Garbrants met consent van de voogden zijn vrouws
portie van de nalatenschap.

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje en Maarten Cornelisz, nagelaten kinderen van
wijlen Cornelia Nordens, daar vader van is Cornelis Martsz.
20-12-1701 Gerrit Maartsz en Jan Pieteijs, voogden, ter eenre en Cornelis Maartsz, vader, ter
ander zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeengekomen.
28-12-1717 Cornelis Dobber en Huibert Beets als regenten van de arme-kamer wegens
Maarten Cornelisz, en Geertje Cornelis geassisteerd met haar man Olof Looman
ontvangen met consent van de voogd de goederen.

Bewijs van vaders erfenis van Geert Jans en Reijer Jansz nagelaten kinderen van wijlen Jan
Pouwelsz Pol daar moeder af is Lijsbet Reijers Buijsmans.
24-01-1702 Lijsbet Reijers als moeder ter eenre en Cornelis de Boer en Claes Vooght als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
30-08-1712 Geert Jans, geassisteerd met haar moeder Lijsbet Reijers en haar voogd Claas
Voogdt, meerderjarig, ontvangt de goederen. Haar broeder Reijer Jansz was
overleden.

Staat van de goederenvan Trijntje Dirks, nagelaten minderjarige dochter van wijlen Dirk
Martsz Muts en Lijsbet Cornelis hier ter stede overleden.
31-01-1702 Jacob Taemsz Joen en Pieter Vis als voogden hebben bovengebracht de goederen
die het kind van haar peet Maritie Martens tot Hoorn overleden zijn
aanbestorven.
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Trijntje Dirks, mondig geworden ontvangt met consent van haar voogd Jacob
Taamsz de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van de minderjarige kinderen van wijlen Claes Jacobsz Wester
zaliger, daar moeder af is Trijn Jans.
07-03-1702 Trijn Jans als moeder ter eenre en Claas Wester en Niengh Claasz Wester als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
Ook worden de goederen geregistreerd de kinderen aanbestorven van hun
overleden grootvader Jacob Claasz Wester.
01-03-1712 De voogden brengen f 475.5.8 boven de kinderen aanbestorven door hun
oudoom Nien Claasz Wester.
09-06-1716 Griet Claas met haar man Jacob Pouwelsz Visser en met consent van haar
voogden Jan Simonsz Wester en Claas Jacobsz Wester ontvangt haar goederen.
17-12-1720 Jacob Claesz Wester, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn
voogden Claes Jacobsz Wester en Cornelis Sijmensz zijn goederen.
10-03-1722 Claas Claasz Wester, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd
Claes Jacobsz Wester zijn goederen en de nog onverdeelde goederen van Griet
en Jacob Claesz Wester.

Staat van de goederen van de twee nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Poulus Simonsz
Goethart en Griet Jans van Middelie.
21-03-1702 De voogden Hendrik van der Leij en Claas Hil laten de goederen registreren de
kinderen aanbestorven van hun ouders.
25-05-1717 Claas Hil en Cornelis Draacx als voogden over het voorn. kind(!) laten een
losrentebrief en geld registreren.
17-01-1719 Claas Pouwelsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas Hil zijn
goederen.

Staat van de goederen van Pieter en Sijberigh Teunis, nagelaten kindern van wijlen Teunis
Pietersz en Anna Claes tot Warder overleden.
11-04-1702 De voogden Jan Pietersz en Pieter Clasen Haen laten de goederen van de
kinderen hun aanbestorven door het overlijden van hun ouders registreren
08-08-1702 De voogden brengen twee lijfrentebrieven en een losrentebrief boven.
21-03-1713 Pieter Teunisen, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.
12-05-1716 Sijberig Teunis, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden
Claas Pietersz Laan en Pieter Claasz Haan haar goederen.

Staat van de goederen toebehorende Jan Reijersz Langedijck daar vader van is geweest Reijer
Langedijck en moeder Geertie Claes, beiden hier overleden.
25-04-1702 De voogden Mr Claes Langedijck en Jan Jansz Langedijck laten de goederen
registreren.
10-10-1710 Jan Reijersz Langedijck, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd
de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jansz Koster minderjarige nagelaten zoon van wijlen
Lijsbet Cornelis in de Purmer overleden daar vader is Jan Coster wonende in de Purmer.
26-05-1702 Jan Coster als vader ter eenre en Jan Pietersz Nierep in de Purmer en Pieter
Dirksz Molenaar tot Ilpendam als voogden zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeen gekomen.
05-01-1717 Jacob Jansz Koster, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd
Pieter Dircksz zijn goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van wijlen Lijsbet Martens, in de Purmer
overleden, daar vader van is Pieter Lammertsz (alias Pieter Jansz).
06-06-1702 Pieter Lammertsz als vader en Cornelis Lammertsz en Cornelis Maartensz bij
acte als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's
moeders erfenis.
21-08-1710 Pieter Beets, de zoon van wijlen de heer burgemeester Beets heeft boven
gebracht een losrentebrief op naam van de voogden over Lammert Pietersz Sijp
en een lijfrentebrief ten lijve van Lammert Pietersz Sijp, aangekocht uit de
aflossing van een obligatie.
02-02-1723 Cornelis Lammertsz verantwoordt zijn administratie van de goederen van
Lammert Pietersz nagelaten zoon van wijlen Pieter Lammertsz sedert het jaar
1713, resulterende in een saldo van f 341.5.12.
09-03-1723 Lammert Pietersz, zoon van de bovengenoemde Pieter Lambertsz en Lijsbet
Martens, het andere kind overleden, getrouwd, ontvangt met consent van zijn
voogden Cornelis Lammertsz en Claes Claasz de goederen.

Accoord tussen de voogden van het nagelaten kind van wijlen Geertie Pieters Troms, daar
vader van is Jan Putoor, ter eenre, en de voorn. Jan Putoor ter andere zijde, betreffende de
goederen door Hendrik Hoots nagelaten.
08-09-1702 De voogden Vincent Brouwer, Mr Anthonij Houttuijn, regerende burgemeesters,
en Volckert Block, allen raden van Edam, ter eenre en Jan Putoor, oud schepen
van Rdam ter andere zijde, zijn geaccordeerd door intercessie van de heren Claas
Bost en Juriaan Beets, regerende burgemeesters en raden van Edam en
registreren de goederen vast, o.a. een losrentebrief van f 1425.- ten name van
Abraham Heijnsz Hoots van Edam in dato 01-03-1642.

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Adriaans, nagelaten dochter van wijlen Adriaan
Gerritsz daar moeder van is Gelbrigh Cornelis.
28-09-1702 Gelbrigh Cornelis, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jan Muesz, als
moeder ter eenre en Jan Sjoksz en Pieter Reijndertsz Pont als voogden zijn
geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis.
13-12-1707 Elbrig Cornelis ontvangt, daar haar dochter is overleden, met consent van de
voogden de goederen.
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Staat van de goederen door Sijmen Cornelisz Plas geërft van zijn grootvader Claes Plas,
wonende tot Middelie.
19-12-1702 De voogden Jacob Plas en Cornelis Willemsen laten de goederen registreren, o.a.
de helft in een losrentebrief van f 1000.- op naam van Jan Cornelisse in dato 0606-1656.
12-01-1712 Sijmen Cornelisz Plas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de
goederen.

Bewijs van 's grootmoeders erfenis van Gerrit en Pieter Hesselsz, nagelaten kinderen van
Lijsbet Gerrits daar vader van is Hessel Jansz in de Purmer, bij Gerrit Pietersz, mede in de
Purmer wonende, aan de kinderen gedaan.
02-01-1703 Gerrit Pietersz, grootvader, ter eenre en Hessel Jansz als vader en Pieter
Lammertsz als voogd ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop.
04-02-1710 Mr. Jan Brasker brengt boven f 75.8.4 spruitende uit hoofde van een weesmr tot
laste van Gerrit Pietersz Zijp.
04-08-1722 Gerrit Hesselsz, getrouwd, met consent van zijn vader Hessel Jansz, zijn andere
voogd Pieter Lammertsz overleden, ontvangt zijn deel in de goederen.
15-05-1725 Sijmon Jansz Soet als voogd van Pieter Hesselsz brengt boven f 266.19.- het
kind door het overlijden van zijn vader en moeder aanbestorven.
29-03-1729 Pieter Hesselsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd de
goederen.

Staat van de goederen van de kinderen van de heer Dirk Fransz Pont en Reijnoutje Houtuijn
aan hen gelegateerd en besproken door hun oom mr Nicolaes Houtuijn zaliger.
(09-01-1703) Overgebracht uit een vorig register alzo het daar vol was en meer goederen
moesten worden geregistreerd.
17-08-1687 De testamentaire voogden van bovengenoemde kinderen hebben bovengebracht
het legaat de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom Mr.
Nicolaes Houtuijn volgens testament 26-03-1685 voor notaris Teunis Brasker.
09-01-1703 De heer Dirk Pont laat ten behoeve van zijn kinderen een aantal losrentebrieven
registreren, aangekocht uit afgehaalde geleden van de weeskamer.
31-01-1708 De heer officier Houttuijn als voogd laat een losrentebrief registreren uitgezet op
de naam van de heren burgemeesters Houttuijn en Pietermaat als voogden over
de kinderen van wijlen Reijnoutje Houttuijn.
31-10-1711 Aeltje, Frans en Trijntje Ponts, kinderen van Dirk Pont en Reijnoutje
Houttuijn, de tweede meerderjarig, de laatste getrouwd, ontvangen met
toestemming van hun vader als administrerende en Mr. Anthonij Houttuijn
hoofdofficier als medevoogd, hun goederen.
03-01-1713 Geertje Dircks Pont, geassisteerd met haar vader Dirck Pont benevens Mr.
Anthonij Houttuijn medevoogd, beiden burgemeesters van Edam, mondig
geworden, ontvangt haar goederen.
22-02-1717 Reijnoutje Pont geassisteerd met haar vader Dirck Pont en Mr. Anthonij
Houttuijn, beiden oud burgmeesters, alsmede Pieter Pont, oud schepen, haar
medevoogd, mondig geworden, ontvangt haar goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Beertje en Catrijntje Stekelenburg, nagelaten minderjarige
dochters van wijlen Lijsbet Dirks Oosterlings daar vader af is Jan Cornelisz Stekelenburgh.
23-01-1703 Jan Cornelisz Stekelenburg als vader ter eenre en Jan Putoor en Reijer Gerritsz
als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders
erfenis. Er zijn ook twee meerderjarige kinderen.
16-06-1705 Neeltje en Cornelis Jansz Steeckelenburgh ontvangen hun portie uit de
nalatenschap van de overleden Beertie Jans Steeckeleburgh.
28-07-1705 De voogden Jan Putoor en Reijer Gerritsz brengen een lijfrentebrief boven op
naam van Catrijntje Jans.
20-09-1712 Catrijntje Jans Steeckelenburg, mondig geworden, ontvangt met consent van de
voogden de goederen.

Staat van de goederen van Jan Germetsz 't Lam, wonende tot Hensbroek.
12-06-1703 Heijn Baen, Jan Putoor en Cornelis Nienghsz als executeurs van het testament
van wijlen Jacob Jansz Wit en Diewer Claes hier ter stede overleden, laten de
het kind aanbestorven goederen registreren.
06-01-1705 Jan Germitsz 't Lam, getrouwd, ontvangt in presentie van de executeurs Heijn
Baen en Cornelis Niengsz de goederen.

Staat van de goederen van Aeltie Jans wonende tot Ransdorp.
12-06-1703 Heijn Baen, Jan Putoor en Cornelis Niengsz als executeurs van het testament van
wijlen Jacob Jansz Wit en Diewer Claes echteluijden hier ter stede overleden,
laten de het kind aanbestorven goederen registreren.
05-06-1708 Steven van der Veer van Ransdorp als gequalificeerd van de schepenen van
Ransdorp ontvangt de goederen van Aaltje Jans met consent van de executeurs
Heijn Baen en Cornelis Niengsz.

Staat van de goederen van Pieter, Jan, Lijsbet, Jannetie en Claes Gerritsz Voorn, nagelaten
kinderen van wijlen Gerrit Pietersz Voorn en Welmoet Jans.
12-06-1703 De voogden Jan Jacobsz Breed en Meijndert Luijcasse Mens hebben ter
weeskamer gebracht de goederen de kinderen aanbestorven van hun grootvader
Pieter Dircksz Voorn.
24-07-1703 De voogden hebben nog bovengebracht f 66.13.-. Aan de moeder Welmoet Jans
is afgegeven f 100.-.
13-09-1703 Uit dwingende nood is het resterende geld op verzoek van de voogden tot dienste
van de kinderen aan de moeder overhandigd.

Staat van de goederen toebehorende Geertie Cornelis huisvrouw van Aert Teunisse wonende
hier ter stede.
12-06-1703 Aert Teunisse, broodbakker alhier ter eenre, en Jan Clasen Bos en Claas Keijser
als voogden en curateuren over de persoon en goederen van Geertie Cornelis
huisvrouw van dezelfde Aert Teunisse, dewelke verklaarden door bemiddeling
van de heer advokaat Schemaecker overeengekomen te zijn de scheiding van de
goederen haarlieden in gemeenschap hebben toebehoord.
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Jan Clasen Bos en Claes Keijser, voogden over Geertie Cornelis, geassisteerd
met haar advokaat Schemaecker en Aert Teunisse, verklaarden dat Geertie
Cornelis wederom uit haar curatele ontslagen was en ontvangen haar goederen.

Staat van de goederen van Dirk Hoorn, nagelaten zoon van Welmoet Dircks Oosterlingh en
de kinderen nagelaten bij zaliger Lijsbet Dirks Oosterlingh, dezelve gelegateerd bij Meijs
Jans Oosterlingh en restitutie subject gemaakt.
19-06-1703 Adam Hoorn en Nicolaus Loenius als executeurs van het testament van wijlen
Meijs Jans Oosterlingh en voogden over desselfs minderjarige legatarissen
hebben ten overstaan van Jan Druijst en Jacob Wappers gecommitteerde
schepenen in de weeskamer gebracht de goederen die Meijs Jans onder restitutie
aan de bovengenoemde kinderen heeft gelegateerd volgens testament 09-07-1698
voor notaris Jan Bost.
20-09-1712 Dirck Hoorn, Cornelis, Neeltje en Catrijntje Steeckelenburg als
fideicomissaire erfgenamen van wijlen Meijsje Jans, het jongste kind Catrijntje
ook mondig geworden, ontvangen met consent van de voogden de goederen.

Staat van de goederen van Niesje en Jan Claasz, nagelaten kinderen van wijlen Claas Jansz
Visser en Aaltje Heijns, op het Oorgat overleden.
31-07-1703 De voogden Pieter Jansz Visscher en Bastiaan Jacobsz Al hebben in de
weeskamer gebracht de goederen de kinderen door het overlijden van hun ouders
aanbestorven.
26-01-1717 Niesje Claas, geassisteerd met haar voogden Bastiaan Jacobsz Al en Pieter Jansz
Visscher, mondig geworden, ontvangt haar goederen.
12-12-1719 Jan Claasz Visscher, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd zijn
goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Fredrik Ruijter, nagelaten kinderen van wijlen
Grietje Fredriks, daar vader van is Dirk Jacobsz Ruijter.
07-08-1703 Dirk Jacobsz Ruijter als vader ter eenre en Dirk Fredriksz Beets en Jacob
Jacobsz Ruijter als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over het bewijs
van moeders erfenis.
31-03-1722 Dirk en Jacob Ruijter, Fredrik Ruijter overleden en Jacob Ruijter getrouwd,
ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Cornelisz, nagelaten zoon van Aefje Pieters Laen en
vader van is Cornelis Jansz Edel.
25-09-1703 Cornelis Jansz Edel als vader ter eenre en Pieter Laen, Claes Naeijer en Jan
Groot, allen te Quadijck, als voogden ter andere zijde zijn overeengekomen de
uitkoop van 's moeders erfenis.
14-05-1720 Pieter Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dieter Duijm
en Jacob Zomer de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje Cornelis, nagelaten kind van wijlen Aaltje Fredriks,
waar vader van is Cornelis Claasz van Volendam.
06-10-1703 Cornelis Claasz tot Volendam, vader, ter eenre en Fredrik Cornelisz Rare, mede
tot Volendam en Johannes Hendriksz, borger alhier, als gekwalificeerd door
Gerbrant Jansz mede tot Volendam, ziek, als voogden ter andere zijde, zijn de
uitkoop van 's moeders erfenis overeengekomen.

Bewijs van vaders erfenis van Claes, Pieter en Jan Jacobsz Rieder, nagelaten kinderen van
Jacob Claesz Rieder en moeder van is Annetje Pieters Meluck.
20-11-1703 Annetje Pieters Meluck, moeder, ter eenre en Claes Jansz Slob en Jacob Pietersz
Meluck, voogden, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
24-01-1730 Claes en Jan Rieder, hun broeder Pieter Rieder overleden, beiden getrouwd,
ontvangen met consent van hun moeder Annetje Pietersz hun goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon en Oets Pietersz, nagelaten kinderen van wijlen
Lijsbet Claas, daar vader van is Pieter Oetsz wonende in de Purmer.
29-01-1704 De voogden Juriaan Beets, raad en oud burgemeester dezes stads en Roelof
Claasz, voogden, verklaarden geaccordeerd te zijn met Pieter Oetsz, uitlandig,
over de uitkoop van 's moeders erfenis, o.a. een huis en erf in Wognum en 1350
gulden.
27-05-1710 Jacob Oetsen en Jan Willemsz van Leek als voogden over het nagelaten kind(!)
van wijlen Pieter Oetsen en Lijsbet Claas hebben de goederen het kind
aanbestorven door het overlijden van zijn vader Pieter Oetsen in de weeskamer
gebracht.
22-09-1711 De voogden brengen een lijfrentebrief boven ten lijve van Simon Pietersz
Schellinger in dato 19-04-1710, in plaats van een recepisse.
10-03-1713 De voogden over het kind van Pieter Oetsen ter eere en en Jacob Evertsz en
Maggeltje Teunes ter andere zijde komen overeen dat Maggeltje Teunis aan het
kind zal cederen en dat haar erfgenamen aan dit kind moeten overgeven een
losrentebrief van 1100 gulden waarvan zij zal genieten de vruchten.
17-09-1715 Dit gebracht in een volgend register.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Jan, Geertje, Diewertje, Pieter en Abraham
Claasz Naijer, nagelaten kinderen van wijlen Trijn Cornelis, daar vader van is Mr. Claas
Naijer, wonende tot Quadijck.
29-01-1704 Mr. Claas Naijer tot Quadijck, vader van de voorn. zes kinderen ter eenre, en
Pieter Swaan mede tot Quadijck als voogd ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van 's moeders erfenis.
26-02-1709 De vader Mr. Claas Najer en de voogd Pieter Swaan laten de goederen
registreren die de kinderen van haar overleden grootvader Cornelis Pietersz
Keelen tot Quadijck overleden, aanbestorven zijn.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet, Sioert en IJtie Fredericks nagelaten kinderen van
Frederick Sioertsen daar moeder af is Aegie Pieters.
12-02-1704 Aegie Pieters als moeder ter eenre en Cornelis Jansz Janknecht en Dirck Pietersz
als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
28-05-1726 Lijsbet en Sjoert Frederiksz, getrouwd, en hun zuster IJtje zonder descendenten
overleden, ontvangen met consent van hun moeder Aegje Pietersz de goederen.

Staat van de goederen van (niet ingevuld) nagelaten kinderen van wijlen Marten Kael en
Vrouw.
19-02-1704 De voogden Marten Kael en Claes Jansz Kos hebben bovengebracht f 42.10.12
de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Giele Alders hier ter stede
overleden.
15-03-1712 Trijntje Martens, mondig geworden, met consent van haar vader en in absentie
van de andere voogd, ontvangt het geld.

Staat van de goederen van Sijmon Jansz Edel, nagelaten kind van wijlen Jan Sijmonsz Edel
en Lijsbet Jacobs, tot Axwijk overleden.
15-04-1704 De voogden Jacob Cornelisz Apes en Jan Jaspersz, beiden tot Axwijk,
regeistreren de goederen het kind aanbestorven door het overlijden van zijn
ouders.
11-09-1714 De voogd Jacob Plas laat de helft in obligatie van 1000 gulden registreren het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootvader Jacob Cornelisz Apes.
07-12 1717 Jacob Plas voor Aagt Jacobs voor 1/5 part, Dirk Jacobsz Apes voor 2/5 part, Jan
Evertsz Vels als voogd over het kind van Frans Evertsz Vels geteeld bij Grietje
Jacobs Apes mede voor 1/5 part en Marten Edel als diakon tot Middelie wegens
de kinderen van Cornelis Jacobsz Apes geteeld bij Jonge Trijn Jacobs mede voor
1/5 part, erfgenamen van de overleden Simon Jansz Edel, ontvangen de
goederen.

Contract over de opvoeding, grootmaking en het onderhoud van Harmen Gerritsz, nagelaten
zoon van wijlen Gerrit Barentsz en Annetje Harmens, alhier overleden.
24-06-1704 Jacob Claasz Huigh als in huwelijk hebbende Aaltje Barents, wonende alhier,
Claas Muesz als in huwelijk hebbende Barber Harmens, mede wonende alhier,
zo voor haarzelfs als mede instaande en de rato caverende voor Hendrik Jansz
van Bussel en zijn huisvrouw Claartje Harmens, hun zuster, en voor Dirk
Harmensz hun broeder, tezamen wonende tot Haarlem, en nog Barent Willemsz
Vos als in huwelijk hebbende Eefje Harmens wonende tot Monnickendam, allen
zijnde de naaste vrienden en bij overlijden ab intestato erfgenamen van Harmen
Gerritsz. De goederen van Harmen, nu omtrent zeven jaar oud, door het
overlijden van zijn ouders bedragen geen vierhonderd gulden, op verre na niet
van dien importantie dat daarmee Harmen kan worden groot gemaakt. Er was
overwogen Harmen Gerritsz met zijn goedje in het weeshuis te laten gaan, maar
Eefje Harmens en haar man zullen hem nu grootmaken. Dirk Wouw en Koningh
Albertsz tot Monnickendam stellen zich borg voor Barent Willemsz Vos en Eefje
Harmens.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietie Claes nagelaten dochter van Sijtie Cornelis daar
vader af is Claes Dircksz Vogel.
22-10-1704 Claes Dirksz Vogel als vader ter eenre en Dirck Jansz Jeptha als voogd beneffens
Cornelis van Wieringen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis
overeengekomen.
23-01-1731 Grietje Claes, mondig geworden, ontvangt met consent van de medevoogd
Cornelis van Wieringen de goederen.

Staat van de goederen van de twee nagelaten kinderen van Grietie Jacobs Brouwers daar vader
af is Frans Dircksz Pont.
18-11-1704 De voogd Pieter Pont brengt geld binnen de kinderen aanbestorven van hun oom
Jan Cornelisz (?) waarvoor een losrentebrief is aangekocht.
16-06-1711 De voogd Pieter Reijniersz Pont haat het resterende geld van de weeskamer.
17-02-1785 William Pont, raad in de vroedschap als presumelijk tot de obligatie gerechtigd,
ontvangt de obligatie onder cautie de restituendo.

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietie Dircks Plas, nagelaten dochter van Dirck Plas geteeld
bij Aegie Pieters.
30-12-1704 Aegie Pieters al moeder ter eenre en Pieter Plas en Pieter Carper als voogden ter
andere zijde zijn de uitkoop van 's vaders erfenis overeengekomen. Ook is door
de moeder en de voogden boven gebracht de helft in een obligatie van 1000
gulden die het kind van zijn grootvader Claes Plas is aanbestorven en waarvan de
moeder de andere helft toebehoort.
02-10-1708 Pieter Plas en Lammert Cornelisz als voogden brengen goederen in.
07-05-1710 Lammert Cornelisz en Pieter Carper als voogden brengen een losrentebrief in.
14-05-1715 Grietje Dirks Plas geassisteerd met haar man Cornelis Groot ontvangt met
consent van haar voogden de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Jansz en Cornelis Jansz Roothart, minderjarige
nagelaten kinderen van wijlen Jan Cornelisz Roothart hier ter stede overleden daar moeder af
is Guurtje Jacobs.
20-01-1705 Guurtje Jacobs als moeder ter eenre en Warnaer Hendriksz en Claes Bruijntsz als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeert over vaders erfenis.
20-01-1711 Jacob Jansz Roothart, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de helft
van de goederen.
22-12-1716 Cornelis Jansz Roothart, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.

Staat van de goederen van Sijmon Sijmonsz Valck, nagelaten zoontje van Sijmen Clasen
Valck en Lijsbet Pieters hier overleden.
10-03-1705 De voogden Cornelis Veen en Claes Clase Valck brengen de door het overlijden
van de ouders aan het kind aanbestorven goederen boven.
22-03-1707 Claas Claasz Valck voor hemzelf, Cornelis Veen als voogd over Pieter Muesz,
nagelaten zoontje van wijlen Mues Pietersz en Welmoet Pieters, die tesamen
mede instaan en de rato caveren voor Tijs Cornelisz en Trijntje Gerrits, die niet
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present zijn, de gezamenlijke erfgenamen ab intestato van wijlen Sijmon
Sijmonsz Valk, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz Kelen, nagelaten kind van Neeltje Jans, daar
vader van is Pieter Cornelisz Kelen van Quadijck.
03-03-1705 Pieter Cornelisz Kelen, vader, ter eenre en Mr. Claas Naijer en Cornelis
Harmensz Laan, voogden, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
moeders erfenis. Ook wordt in de weeskamer gebracht 1/5 in een stuk land in
Loosdrecht, het kind door het overlijden van Gijsbert Pietersz Boertjes, zijn
oudoom, aanbestorven.
31-08-1717 Jan Pietersz Kelen geassisteerd met zijn overgebleven voogd Cornelis Harmensz
en Pieter Swaan, verzoekt om de geregistreerde f 75.- daar hij zich meest
uitlandig bevindt, alsmede het restant aan zijn voogden van het bovengenoemde
land, hetgeen wordt toegestaan.

Staat van de goederen van Jan Poulusse Pos de Jonge.
19-05-1705 De voogden Dirk Jansz Jeptha en Jan Aldersz brengen boven de goederen het
kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder Diewertie Jans Groots,
een obligatie van f 500.- en een weesmr kennise ten laste van Pieter Jacobsz
Laen van f 150.-.
05-03-1709 Geertje Poulus en Jan Poulusz Pos, zuster en broeder van Jan Poulusz Pos,
verklaren dat deze al geruime tijd, 13 jaren, uitlandig was geweest zonder iets
van hem vernomen te hebben, weshalve niet te twijfelen aan zijn overlijden. Zij
zijn de enige erfgenamen ab intestato en ontvangen de goederen met de belofte
dat indien later anders mocht worden bevonden, de goederen gerestitueerd zullen
worden. Tjerk Lolkes en Jan Aldersz stellen zich hiervoor borg.

Staat van de goederen van Jacob Pietersz (alias genaamd Jacob Jorisz), daar vader van is
geweest Pieter Jacobsz Corvemaker en moeder Geert Jans Moens.
(26-05-1705) Hier overgebracht.
06-06-1662 Het bewijs van 's vaders erfenis ter weeskamer gedaan als aldaar breder te zien
is. (Er waren nog twee kinderen: Hillegond en Pieter Pietersz.)
26-05-1705 De voogden Cornelis Boes, Pieter R. Pont en Jan B: Baak brengen een
losrentebrief boven op naam van de kinderen van Geert Jans Moens.
06-08-1715 Jan Gerritsz Valk als in huwelijk hebbende Hillegond Pieters, zuster en enige
erfgenaam van de overleden Jacob Pietersz ontvangt de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Jacob Heijnsz Poort, nagelaten kinderen van
Maritie Cornelis daar vader af is Heijn Reertsz Poort.
04-08-1705 Heijn Reertsen Poort als vader ter eenre en Jacob Pietersz Kooij, Gerrit
Adriaensz Janne en Simon Wit, wonende tot Uitgeest en alhier als voogden ter
andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders erfenis.
20-12-1709 De voogden Simon Wit en IJsbrant Pietersz Sloot brengen de goederen boven de
kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader en ook nog 1/4 in de
goederen door Claes Loen nagelaten en de kinderen aanbestorven.
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Cornelis Poort, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd IJsbrant Sloot
zijn gerechte helft in de goederen.
Jacob Poort, 25 jaar geworden, zijn broeder Cornelis Poort mede present,
ontvangt zijn goederen.

Staat van de goederen van Lijsbet, Floris en Trijntie Volckerts, nagelaten kinderen van Geert
Cornelis daar vader van is Volckert Florisse.
08-09-1705 Volckert Florisse, Dirck Cramer en Jan Oud als voogden brengen de goederen in
de weeskamer de kinderen aanbestorven van hun grootvader Cornelis Dircksz
Duijfs tot Warder overleden. Een gedeelte is gemeen met hun peet Trijn
Cornelis.
07-12-1717 Lijsbet, Floris en Trijntje Volckerts, mondig geworden, ontvangen met consent
van de voogden de goederen, uitgezonderd de portie van 150 gulden in een brief
van 400 gulden gemeen met het kind van Almer Duijfs.

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltie en Wouter Wijngaart, nagelaten kinderen van wijlen
Annetie Dircks daar vader af is Wouter Wijngaerds.
08-12-1705 Wouter Wijngaert als vader ter eenre en Harme Roelofsz Boot en Johan Coetser,
wonende alhier en tot Amsterdam als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd
over de uitkoop van 's moeders erfenis; f 2000.- op dato dezes in de weeskamer
gebracht door Juffr. Diewertie Juriaens weduwe van wijlen Joost Dircksen tot
Amsterdam, afgekomen van de grootvader van de kinderen van 's moeders zijde
volgens testament voor notaris Hendrick Rosa tot Amsterdam.
25-10-1706 De voogd Harmen Roelofsz Boot brengt in twee losrentebrieven ieder van
f 1000.- op naam van de voogden van de kinderen van Annetie Dircks en Wouter
Wijngaard in plaats van het geld.
20-08-1709 De voogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun vader.
09-12-1710 De voogd Harmen Roelofse Boot laat een losrentebrief van f 700.- op naam van
de voogden van Wouter Wijngaarts kinderen registreren.
07-11-1729 Aeltje en Wouter Wijngaart, mondig geworden en de eerste mede getrouwd, met
consent van de man Simon Roos, ontvangen de goederen met consent van de
voogd Harman Boot.

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Aeltje Jacobs Oosterlingh nagelaten minderjarige
kinderen van Jacob Cornelisz Oosterlingh daar moeder af is Aeltje Arents.
19-01-1706 Aeltje Arents als moeder ter eenre en Cornelis Veen en Tijs Cornelisz
Oosterlingh als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van
vaders erfenis. Ieder kind een zilveren dukaton makende tesamen f 6.6.-. In de
kantlijn staat dat dit geld aan de moeder gerestitueerd is door desselfs hoge nood.

Registratie van de goederen die de capiteijn Cornelis Draax zal: bij zijn testamentaire
dispositie heeft gelegateerd aan zijn zusters Trijn en Geert Jans Draax, met last van fidei
commis.
02-02-1706 Trijn en Geert Jans Draax hebben ten overstaan van Mr. Anthonij Houttuijn,
regerend burgemeester en raad en Pieter Pont, oud schepen dezes stads en
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president weesmeester als voogden over Geesje Draax obligaties laten
registreren.
Trijn Jans Draaks ontvangt een van de obligaties.
Geert Jans Draakx, geassisteerd met Emilius Samplon oud burgemeester en raad,
69 jaar oud, zonder kinderen, ontvangt haar goederen.
Poulus Vlieger, mondig geworden, verzoekt dat de twee losrentebrieven ieder
van f 2000.- bij testament van 28-04-1704 door Capt. Draax aan zijn
grootmoeder zijn gelegateerd met last van fidei commis tot op den tweede graad,
welk verzoek is geaccordeerd.

Bewijs van 's vaders erfenis van Christiaan, Trijntje, Grietje en Lijsbet Jans, nagelaten
kinderen van Jan Christiaansz de Vries daar moeder van is Neeltje Everts, wonende alhier.
26-01-1706 Neeltje Everts als moeder ter eenre en Frans Evertsz Velt en Michiel Jansz de
Vries als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's
moeders(!) erfenis.
22-12-1716 Christiaan de Vries, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn
goederen.
22-12-1716 De voogd Jan Evertsz Velt meldt dat de drie andere kinderen tot armoede zijn
vervallen en ontvangt f 42.3.- om ten behoeve van de kinderen te worden
gebruikt.
21-03-1719 De kinderen ontvangen hun portie om tot kleedinge te emplojeren.
Staat van de goederen van Trijntje, Grietjen en Lijsbet Jans de Vries als geïnstitueerde
erfgenamen van Michiel de Vries binnen Amsterdam overleden.
14-03-1719 Nicolaes Decker wonende tot Amsterdam als executeur van het testament van
wijlen Michiel de Vries 26-09-1716 voor notaris G: V: Schoonderwoert te
Amsterdam, voor zichzelf en voor zijn mede-executeur Hendrik Roos, laat de
(aanzienlijke) goederen registreren de kinderen aanbestorven; Christiaan de
Vries, door huwelijk meerderjarig geworden, heeft zijn deel al ontvangen. Alles
breder te zien in de inventaris 12-01-1719 en de akte van scheiding 09-03-1719
voor notaris Schoonderwoert.
11-07-1719 Overgebracht in een volgend register.

Bewijs van vaders erfenis van Jacob, Trijntie en Pieter Jansen, drie nagelaten kinderen van
wijlen Jan Sioecksz geteeld bij Trijn Pieters.
23-02-1706 Trijn Pieters als moeder ter eenre en Andries Bras, Claes Bastiaensz Wit en
Frans Jansz Muijser als voogden ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders
erfenis overeen gekomen.
25-08-1716 Trijntje Jans geassisteerd door haar moeder, getrouwd, ontvangt haar goederen.

Staat van de goederen van Pieter Jacobsz Moen nagelaten zoon van Jacob Pietersz Moen en
Aaltje Jans, beiden overleden.
23-03-1706 De voogden Jan Simonsz Brouwer en Hillebrant Blaubijl laten de goederen
registreren.
12-05-1722 Elberigie Cornelis en Marijtie Cornelis als wettige erfgenamen ab intestato van
wijlen Pieter Jacobsz Moen ontvangen met consent van de gewezen voogd
Hillebrant Blaubijl de goederen.
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Staat van de goederen van Maritje Cornelis, nagelaten dochtertje van wijlen Lijsbet
Bastiaans, daar vader van is Cornelis Pietersz Pau, welke goederen het kind zijn aanbestorven
van Guert Cornelis, haar grootmoeder.
30-03-1706 De voogden Tijs Claasz Hellebaart en Dirk Hillebrantsz Kramer brengen de
goederen boven.
Bewijs van 's moeder erfenis van Maritie Cornelis, nagelaten dochtertje van wijlen Lijsbet
Bastiaans, daar vader van is Cornelis Pietersz Pau.
30-03-1706 Cornelis Pietersz Pau als vader ter eenre en Tijs Claasz Hellebaart en Dirk
Hillebrantsz Kramer als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis.
12-02-1709 Maritie Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Dirksz Jonker ontvangt met
consent van haar voogden de goederen.

Staat van de goederen van Jaepje Cornelis, Pieter Cornelisz, Welmoet Cornelis, Trijntje
Cornelis, Reijnder Cornelisz, Maritie Cornelis en Neeltje Cornelis, nagelaten onmondige
kinderen van wijlen Cornelis Florisz Smit en Neeltje Reijnders op Oorgaet overleden.
18-05-1706 De voogden Jan Hendricksz Wermingh en Claes Keijser laten de goederen
registreren, naast rentebrieven ook een spijkermakerij en een ankersmederij.
27-01-1733 Cornelis de Boer als in huwelijk hebbende Jaapje Cornelisz, Reijnder Smit, Jan
Plekker als in huwelijk hebbende Welmoet Smit, Sijmen Jacobsz als in huwelijk
hebbende Neeltje Smit, de andere kinderen overleden, ontvangen de goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes Claesz minderjarige zoon van wijlen Claes Claesz
Groot tot Warder overleden daar moeder af is Aeltje Claes.
01-06-1706 Aeltje Claes als moeder ter eenre en Teunis Pietersz en Pieter Claasz Haen als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Jans minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan
Mooij zaliger daar moeder af is Johanna Maurits.
12-06-1706 Johanna Maurits als moeder ter eenre en Jan Cornelisz en Jacob van der Kodde
als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeengekomen.

Staat van de goederen van de vier nagelaten kinderen van wijlen de heer Jan Reijnties en
Welmoet Frans Pont, met namen Trijntie, Frans, Neeltie en Marten Jansz Reijnties.
14-09-1706 De voogden Pieter Reijniersz Pont, Jan Brommer en Jacob van Loon hebben de
goederen ter weeskamer gebracht.
03-01-1713 De voogden brengen een losrentebrief boven.
14-03-1713 Trijntje Jans Reijntje geassisteerd met haar man Antonij Bauvelaen ontvangt met
consent van de voogden haar goederen.
27-02-1714 De voogden hebben goederen afgehaald.
04-09-1714 De voogd Pieter Reijndertsz Pont laat twee lijfrentebrieven, op naam van Neeltje
Reijntjes en op naam van Marten Reijntjes, registreren.
08-06-1717 Neeltje Reijntjes geassisteerd met haar man Jan Reijntjes ontvangt haar
lijfrentebrief.
07-12-1717 Pieter Reijndersz Pont als voogd over Marten Reijntjes laat een losrentebrief
registreren.
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Marten Reijnties, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Pieter Reijndersz
Pont, Jan Brommer regerend burgemeester en Frans Reijnties, ontvangt
goederen.

Bewijs van moeders erfenis van Grietje Geerlofs nagelaten dochter van Trijn IJves daar vader
af is Geerlof Dircksz.
21-09-1706 Geerlof Dirksz wonende in de Purmer als vader en Gerrit Jansz, Cornelis Jansz
Slinger en Claes Cornelisz als voogden ter andere zijde zijn moeders erfenis
overeengekomen.
24-04-1708 Claes Davitsz als in huwelijk hebbende Grietje Geerlofs ontvangt met consent
van de voogden de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Ims en Geertie Jans Moockers nagelaten
kinderen van wijlen Trijn Jans tot Warder overleden daar vader af is Jan Pietersz Moocker.
26-10-1706 Jan Pietersz Moocker als vader van de kinderen ter eenre en Marten Jansz Ims en
Heijn Pietersz Visker als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de
uitkoop van moeders erfenis, o.a. ieder van de kinderen een lijfrentebrief van
f 400.- ten eigen lijve in dato 15-09-1696 en 20-04-1702. Als de vader uit een
volgend huwelijk kinderen zou krijgen dan dient hij nog een losrentebrief van
f 1000.- toe te voegen.
19-05-1711 Overgebracht in een ander register.

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie nagelaten kinderen van wijlen Jan Niengh tot Warder
overleden daar moeder af is Aefie Jacobs.
31-12-1706 Aefie Jacobs als moeder ter eenre en Meijndert Jacobsz Joncker en Jacob
Jacobsz Vlamingh als voogden zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen
gekomen.
09-03-1723 Annetje Jans, dochter van Jan Niengsz, mondig geworden, en Aefje Jacobs
ontvangen met instemming van de voogd Meijndert Jacobsz Joncker (de andere
voogd door ouderdom en indispositie niet in staat om hier te komen) de
goederen. De andere kinderen zijn jong overleden.

Staat van de goederen van Gabriel, Barentje en Vroutje Claes Nauta's minderjarige kinderen
van wijlen Annetje Heerts zaliger daar vader af is Claes Nauta, welke goederen de kinderen
van haar overleden peet Aegje Visschers zijn aanbestorven.
11-01-1707 De voogden Nicolaes Breemburgh en Sijmon Monnickendam laten een
leningbrief van f 350.- registreren.
14-05-1715 Barentje Claes Nauraes geassisteerd met haar man Philijppus Haesebroeck
ontvangt met consent van de voogden haar deel.
29-04-1727 Vroutie Claes Nautaes, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd
de portie haar aanbestorven van haar vader en van haar peet Aegtie Vissers.
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Dirk Jansz Kramer, nagelaten kinderen van wijlen
Jan Jansz Kramer op Volendam overleden daar moeder af is Ariaentje Jans.
11-01-1707 Adriaentje Jans als moeder ter eenre en Meijndert Harmonsz en Cornelis Kaen
als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
22-06-1708 Jacob Jansz Kramer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
Cornelis Kaan en Meinart Harmensz zijn portie.
22-06-1708 De voogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het
overlijden van hun moeder.
22-06-1708 De voogden brengen na de scheiding f 100.- boven voor Dirk Jansz Cramer
volgens testament van de moeder.
22-06-1711 Dirk Jans Kramer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas
Cornelisz en Pieter Jacobsz Tol zijn goederen.

Staat van de goederen van Roelof, Poulus en Neeltje Jans Benten, nagelaten minderjarige
kinderen van wijlen Jan Roelofsz Benten en Trijn Claes, hier ter stede overleden.
18-01-1707 De voogd Claes Pietersz Boer laat de goederen registreren.
12-04-1707 De voogd Roelof Benten brengt een recipisse boven.
13-02-1720 Claas Keijser als voogt heeft een weesmeesterskennisse afgehaald.
12-03-1720 De voogd Pieter Claasz Boer brengt in plaats van de recipisse geld boven.
04-02-1721 De voogden nemen geld op; f 200.- is door de kinderen bij hun oude peet Aaltje
Pouwelsz verteerd.
18-03-1727 Poulus Benthem, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter Claasz
Boer en Jan Schreuder, de voogd Jan Claasz Boer absent, alle goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jacobsz en Gerbregt Jacobs, nagelaten minderjarige
kinderen van wijlen Welmoet Jacobs daar vader af is Jacob Jacobsz Schrevel tot Quadijck.
18-01-1707 Jacob Jacobsz Schrevel als vader ter eenre en Claes Jacobsz Theeten en Sijmon
Jacobsz Schrevel als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop
van moeders erfenis.
30-05-1724 Jacob Schrevel, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Jacob
Jacobsz Schrevel en zijn voogd Sijmon Schrevel de helft van de goederen; de
andere helft is de vader door zijn dochter Gerbregt Jacobs aanbestorven.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Cornelis Garbrantsz, nagelaten kinderen van
wijlen Garbrant Jacobsz Macker daar moeder van is Grietje Hendriks.
08-03-1707 Grietje Hendriks als moeder ter eenre en Heijn Jacobsz Macker en Jelis Jacobsz
als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders
erfenis.
22-10-1720 Trijntie Garrebrants als gequalificeerd van haar broeder Cornelis Garrebrantsz
ontvangt met consent van de voogden de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Maritje, Trijntje, Geertje en Aafje Dirks Haans,
nagelaten kinderen van wijlen Annetje Dirks, daar vader af is Dirk Claasz Haan.
22-03-1707 Dirk Claasz Haan, vader, ter eenre en Claas Claasz Baijs en Claas Dirksz
Visscher als voogden ter andere zijde, allen wonende tot Warder, zijn
geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.
22-03-1707 De voogden Claas Claasz Baijs en Claas Dirksz Visscher hebben de goederen
laten registreren de kinderen aanbestorven van hun oude peet Marij Pieters.
28-02-1708 Simon Boes heeft uit naam van Dirk Claasz Haan boven gebracht drie
lijfrentebrieven ieder van f 200.- ten lijve van Trijn Dirks, van Geertje Dirks en
van Aafje Dirks.
25-06-1709 De voogden Pieter Claesz Haen en Claes Claesz Baijs hebben de goederen laten
registreren de kinderen aanbestorven van hun vader en moeder.
24-12-1709 Claas Claasz Baijs heeft in plaats van recepissen bovengebracht drie
lijfrentebrieven ten lijve van Trijn, Geert en Aafje Dirks, ieder van f 200.-.
08-04-1710 Claes Claesz Baijs heeft twee lijfrentebrieven bovengebracht ten lijve van Grietje
Dirks en van Marij Dirks.
18-08-1722 Claes Dirksz Visser als voogd over Aefie Dirks tot Warder heeft bovengebracht
f 117.14.- haar aanbestorven door haar oom Jan Claesz Haen tot Warder
overleden. Grietje en Marij Dirks zijn al getrouwd en hebben hun geld
ontvangen.
08-12-1725 Grietje, Marijtje en Aafje Haan geassisteerd met hun mannen Pieter Jansz Pauw,
Pieter Simonsz en Reijer Eldertsz ontvangen met consent van hun voogden de
goederen.

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Grietje Jacobs, nagelaten kinderen van wijlen
Jacob Dirksz Visscher, daar moeder van is Griet Pieters tot Warder.
22-03-1707 Griet Pieters, moeder, ter eenre en Claas Dircksz Visscher en Jan Pietersz Buer
als voogden, ter andere zijde, allen wonende tot Warder, zijn het bewijs van
vaders erfenis overeengekomen.
10-11-1711 De voogden brengen boven een obligatie van f 100.- op naam van Dirck
Pouwelsz in dato 07-01-1672, de kinderen aanbestorven door het overlijden van
hun bestevader en bestemoeder.
29-01-1724 Trijntje Jacobs Visscher geassisteerd met haar man Dirk Dirksz Cramer,
ontvangt met consent van de voogden Claes Dirksz Visscher en Jan Oude alle
goederen; haar moeder en haar zuster Grietje Jacobs Visscher zijn overleden.

Bewijs van 's vaders erfenis van Arent Wijnandsz, nagelaten zoon van Wijnand Arentsz daar
moeder af is Lijsbet Cornelis wonende tot Quadijck.
12-04-1707 Lijsbet Cornelis als moeder ter eenre en Claes Gerritsz, Pieter Pietersz Decker en
Jan Clasen als voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van
vaders erfenis.
03-01-1729 Arent Wijnantsz, getrouwd, met consent van zijn voogden Claas Schuijtemaker,
Pieter Dekker en Jan Raeps, ontvangt de goederen.
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Staat van de goederen van Neeltje Hessels, nagelaten kind van wijlen Hessel Oetsz, daar
moeder van is Griet Alberts, wonende tot Warder.
24-05-1707 De voogden Jacob Oetsz en Hendrik Jansz Louwen brengen een somma van
f 100.- boven zijnde des kinds portie in de erfenis van haar grootvader Oets
Hesselsz.
07-01-1721 Neeltje Hessels, geassisteerd met haar man Pieter Jacobsz Dekker en haar
moeder Grietje Albertsz, de twee voogden overleden zijnde, ontvangt het geld.
(Goederen van Simon Juriaans Ruijter en Aagje Pieters)
21-06-1707 Willem Bruijn, burger alhier en Pietertje Juriaans de Ruijter wonende tot
Purmerend brengen f 150.- geprocedeerd van de nagelaten boedel van wijlen
Aagje Pieters, hebbende gewoond en overleden binnen deze stad wiens man
Simon Juriaansz Ruijter tegenwoordig uitlandig is en men niet weet of hij levend
zal thuis komen.
12-07-1740 Juriaan en Lijsbet Jacobsz Boot, de laatste geassisteerd met haar man Harmen
Lucasz Willebrant en Joris Cornelisz Hovenier allen wonende tot Purmerend met
een attestatie van burgemeesters van Purmerend, benevens Pietertje Jacobusz
Boter, minderjarig kind in het weeshuis van Purmerend neven en nichten en
naaste erfgenamen ab intestato van Simon Jacobsz Ruijter, van wie sinds 1707
niets is gehoord, ontvangen ieder een gerechte vierde part.

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Pietersz Backer nagelaten kind van wijlen Geert
Heijns, daar vader van is Pieter Jansz Backer.
19-07-1707 Pieter Jansz Backer, vader, ter eenre en Jan Cornelisz Backer en Simon Jansz
Slot, voogden, ter andere zijde, zijn moeder erfenis overeengekomen.
01-09-1711 De voogd Lammert Jansz Backer verklaart dat Jacob Pietersz Backer voortaan
door de arme-kamer hier ter stede zal worden onderhouden en ontvangt de
goederen om ze aan de regenten van de arme-kamer te overhandigen.

Staat van de goederen van de zes kinderen van wijlen Pieter Jansz Reijners en Geert Pieters,
tot Warder overleden.
25-08-1707 De voogden Jan Cornelisz Gorter en Jan Cornelisz Remkes brengen de
(omvangrijke) goederen boven de kinderen aanbestorven van hun ouders en
grootvader Jan Jansz Reijnders.
20-05-1710 Marij Pieters als in huwelijk hebbende Claas Zeeman, Jan Pietersz, Trijn
Pieters, Teunis Pietersz en Pieter Pietersz, tot hun mondige jaren en
huwelijken staat respective gekomen, ontvangen hun goederen met consent van
de voogden Jan Cornelisz Remkes en Jan Cornelisz Gorter.
20-05-1710 De voorn. voogden en de medevoogd Claas Zeeman hebben boven gebracht een
somma van f 200,- van verkoping van goederen van de grootvader en zijnde dit
de portie van de minderjarige zoon Simon Pietersz, doch hebben de voogden
afgehouden een somma van f 50.- om ten nutte van Simon Pietersz te
employeren.
28-03-1713 De voogden Jan Cornelisz Remkes en Jan Cornelisz Gorter laten een stukje land
registreren, Sijmon Pietersz aanbestorven van zijn broeder Jan Pietersz.
23-10-1714 Sijmon Pietersz, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
de goederen.
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Bewijs van 's moeders erfenis van Andries du Pré, minderjarige zoon van Maritje Jans hier
ter stede overleden daar vader af is Antijas du Pré.
13-12-1707 Antijas du Pré als vader ter eenre en Gerrit Prins en Evert Otterbos als voogden
zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis.

Bewijs van 's vaders erfenis van Elisabet en Pieter Boes nagelaten kinderen van wijlen Volkert
Boes in zijn leven schepen van deze stad daar moeder af is Elisabet Boesses.
24-12-1707 Elisabet Boesses als moeder ter eenre en Juriaen Beets en Claes Decker als
voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
O.a. 2/3 part in 1/12 part van de nagelaten goederen van wijlen Stijn Garbrants
staande onder de administratie van Sijmon Boes, behorende de derde derde part
van de 1/12 part aan Garbrant Boes voorzoon van Volckert Boes zaliger.
20-07-1724 Petrus Boes voor hemzelf en instaande en de rato caverende voor zijn zuster
Elisabet Boes, beiden mondig, ontvangen met consent van hun moeder Elisabet
Boes en de voogden de goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maritje Aris
tot Hoorn overleden daar vader af is Jacob Pietersz wonende in de zaagmolen de Sampson.
29-12-1707 Guurtje Walings, huisvrouw van Jacob Pietersz vertoont een akte waarbij haar
man bij wijze van uitkoop aan zijn voorkinderen heeft bewezen moeders erfenis
en waarin zij consenteert, gelijk ook de voogden Jan Aldersz voor hemzelf en de
rato caverende voor de andere voogden.
05-03-1709 De voogden laten drie lijfrentebrieven registreren ieder groot f 200.- ten lijve van
Maritje Jacobs, Aafje Jacobs en Diewertje Jacobs.
19-05-1711 Pieter Jacobsz Klinck, mondig geworden ontvangt met consent van zijn
voogden zijn portie.
Staat van de goederen van Maritje en Aafje Jacobs, nagelaten kinderen van Jacob Pietersz
Klink en Maritje Aris beiden overleden.
29-12-1711 Guurtje Walings laatst weduwe van Jacob Pietersz Klinck ter eenre en Jan
Willemsz Schipper en Dirck Jacobsz Ruijter als gestelde voogden over de
kinderen ter andere zijde, zijn vaders erfenis overeengekomen.
12-09-1713 Maritje Jacobs Klinks, geassisteerd met haar man Cornelis Fransz, ontvangt met
consent van haar voogden Jan Willemsz Moijert en Dirk de Ruijter haar portie.
09-05-1719 Aefje Jacobs, mondig geworden ontvangt met consent van de voogden Jan
Willemsz Moijert en Dirck Ruijter de goederen.
10-07-1725 Aefje Jacobs ontvangt voor haar zuster Diewertje Jacobs, mondig geworden,
diens goederen.

Erfenis van de minderjarige kinderen van Willem Harmonsz daar moeder af is Lijsbet Claes
Del, haar aanbestorven van haar overleden meuij Lijsbet Dirks Bouwens als in huwelijk gehad
hebbende Leendert Del.
24-01-1708 De voogden Pieter Vlieger en Tijs Hoorn brengen f 44.18.- in die zij hebben
bedongen van Jan Harpertsz als in huwelijk gehad hebbende Lijsbet Dirks
Bouwens zaliger, die in eerder huwelijk heeft gehad Leendert Del.
18-12-1714 Lijsbet Claas Dels, moeder, en Pieter Vlieger, voogd over Grietje Willems,
meerderjarig geworden, ontvangen haar geld.
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Jan Del, mondig geworden, geassisteerd met zijn voogd Pieter Vlieger, ontvangt
zijn geld alsmede zijn vaderlijke goederen.
05-08-1721 Annatje Del, getrouwd, geassisteerd met haar voogd Pieter Vlieger, ontvangt
haar geld en omstaand bewijs.
Bewijs van vaders erfenis van Hermanus, Grietje, Jan en Annatje Dels, minderjarige
nagelaten kinderen van Willem Hermensz daar moeder af is Lijsbet Claes Dels.
18-12-1710 Lijsbet Claas Dels als moeder ter eenre en Pieter Vlieger en Tijs Horn als
voogden ter ander zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis.
06-09-1713 Harmanus Del, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden
zijn goederen en die van zijn overleden broeder.
Staat van de goederen van de nagelaten kinderen van wijlen Willem Hermensz Del daar
moeder af is Lijsbet Claes Dels.
23-10-1714 De voogden Tijs Horn en Pieter Vlieger laten goederen registreren de kinderen
aanbestorven door het overlijden van hun broeder Claas Del.
26-04-1740 Hermanus en Jan Del voor hunzelf, Jacob Horn en Gerbrand Lolkes als voogden
over de kinderen van Pieter van Leeuwen en wijlen Grietje Del, ontvangen de
geregistreerde goederen.

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijtje, Neeltje, Lijsbet en Cornelis Lourensz nagelaten
minderjarige kinderen van wijlen Muusje Cornelis daar vader af is Lourens Gerritsz Sijp.
24-01-1708 Lourens Gerritsz Zijp als vader ter eenre en Gerrit Veen als voogd zijn de
uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen: een handschrift van zijn vader
Gerrit Pietersz Zijp waarin hij aan de vader van de voorn. kinderen bewijst tot
zijn moeders erfenis een som van 300 guldens en nog een klokje. In het geval dat
bij het overlijden van Gerrit Pietersz Sijp dit geld er niet is, zal hij het te kort
komende aan zijn kinderen voldoen.
Bijgeschreven: deze post valt uit omdat de boedel van de vader en grootvader is insolvent
gevallen.

