
 

Oud Rechterlijk Archief 3993: 1708 - 1714 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje en Garbrant Tijsz van den Bergh minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Tijs Jansz van den Bergh hier ter stede overleden daar moeder 

af is Meijsje Garbrants Schouten. 

06-03-1708 Meijsje Garbrants Schouten als moeder ter eenre en Pieter Cornelisz Keulen de 

Jonge en Matijs Schouten als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van vaders erfenis. 

Er volgen een aantal administratieve aantekeningen, de laatste op 20-05-1727. 

 

 

Staat van de fideicommissaire goederen van Hendrik en Maritje Carels, nagelaten kinderen 

van wijlen Carel Hendriksz Apenmaker daar moeder van is Maritje Abrahams. 

27-03-1708 Andries Bras, raad en oud schepen als voogd laat de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven van hun oude oom Pieter Frederiksz de Jong. 

20-03-1714 Henderick Carelse Apenmaker, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden Pieter Hiddesz en Claes Bastiaensz de helft van de goederen. 

12-02-1715 Marritje Carels Apenmakers geassisteerd met haar man Simon Lammertsz 

ontvangt met consent van haar voogd Pieter Hiddes haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Claas Garbrantsz, nagelaten kinderen van wijlen 

Marij Claas, daar vader van is Garbrant Pietersz Grootschoen. 

17-03-1708 Garbrandt Pietersz, vader, ter eenre en Jan Claasz Wit, voogd, ter andere zijde 

zijn de uitkoop van 's moeders erfenis overeen gekomen. 

Staat van de goederen van Grietje en Claes Garrebrantsz minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Garrebrant Pietersz Grootschoen en Marijtje Claes beide tot Middelie overleden. 

19-03-1709 De voogden Jan Claesz Wit en Willem Pietersz Grootschoen brengen twee 

lijfrentebrieven boven afgekomen van de goederen van hun overleden ouders. 

07-03-1724 Grietje Garbrants, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz Hartog ontvangt 

met consent van haar voogden haar goederen. 

24-12-1726 Claas Gerrebrantsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Jan Claasz Wit en Willem Pietersz Grootschoen zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz de Bruijn minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Geertje Claes hier ter stede overleden daar vader af is Pieter Sijmonsz de Bruijn. 

27-04-1708 De voogden Claes Adriaensz Graef en Sijmon Pietersz de Bruijn ter eenre en de 

vader Pieter Sijmonsz de Bruijn ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

21-05-1726 De voogd Claes Pietersz Boudens brengt f 250.- boven door het overlijden van 

de grootvader Claes Adriaensz Calkbrander het kind aanbestorven volgens 

testament van 26-09-1721 voor notaris Jan Brasker. 

10-04-1731 Jan Pietersz Bruijn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas 

Pietersz Boudesz en desselfs oom Jan Baij zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Nieng en Annetje Claas, nagelaten onmondige 

kinderen van wijlen Grietje Niengs, daar vader van is Claas Ferdinandus. 

08-05-1708 Claas Ferdinandus, vader, ter eenre en Cornelis Niengsz en Jan Mooker, 

voogden, zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders erfenis. De moeder 

heeft een broer Jan Nieng, voor zover bekend in Oost-Indië. Als deze overleden 

zou zijn voor de moeder zonder kinderen na te laten, dan heeft dit contract geen 

betrekking op zijn nalatenschap. 

08-09-1716 Claas Ferdinandus laat f 9.- registreren de kinderen aanbestorven van hun oude 

peet Trijntje Niengs. 

28-12-1717 Claas Ferdinantsz is overleden en de kinderen zijn in de armenkamer gekomen, 

waaraan de goederen worden ter hand gesteld. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Teunis Heijnsz, nagelaten kinderen van wijlen Heijn 

Teunisz en Adriaantje Wulberts, alhier ter stede overleden. 

05-06-1708 De voogden Jan Pietersz Oudejans en Gerrit Cornelisz, beiden wonende in de 

Beemster, laten de goederen de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun ouders, registreren. 

Bijgeschreven: De nevenstaande goederen zijn afgehaald als is blijkende in een voorgaand 

register 06-03-1708. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Albertsz, nagelaten minderjarige zoon van wijlen Albert 

Jansz Timmerman daar moeder van is Eefje Egberts. 

14-08-1708 Eefje Egberts, moeder, ter eenre en Salomon Willemsz Hoogtwoud en Jan Baak, 

voogden, ter andere zijde zijn het bewijs van 's vaders erfenis overeen gekomen. 

06-11-1708 Eefje Egberts en Jan Barentsz Baak, moeder en voogd van de getrouwde Jan 

Albertsz, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Jacob, Stijntie, Arent en Claes Pietersz Swart daar moeder af 

is Maritie Arents. 

04-09-1708 Maritie Arents als moeder ter eenre en Claes Bastiaensz Wit en Pieter Reijniersz 

Pont als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over vaders erfenis. 

26-10-1717 Maritje Arents, uit hoofde van haar sobere staat, ontvangt met consent van de 

voogd Pieter Reijniersz Pont, Claas Bastiaan Wit overleden zijnde, tot onderhoud 

van haar kinderen de goederen. 

 

 

20-10-1708 Is bovengebracht f 28.- toebehorende het kind van Gerrit Barentsz hem 

aanbestorven door zijn peet Barber Harmens hier ter stede overleden en het zoontje Harmen 

Gerritsz gevende te kennen dat bereijts omtrent tot zijn jaren waar en bereijds een 

bakkersnering zullende beginnen, verzocht dierhalve dat deze som hem ter hand gesteld mocht 

worden. Weesmeesters accorderen en hetzelve overgegeven aan zijn peet Aaltie Barents op den 

20-05-1721. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje, Pieter en Jan Sijbrantsen daar moeder van is Grietje 

Pieters. 

02-10-1708 Grietje Pieters als moeder ter eenre en Jan Sijmonsz en Claes Claesz als voogden 

ter andere zijde zijn geaccordeert over de uitkoop van vaders erfenis. 

20-06-1719 Abert Claasz als in huwelijk gehad hebbende Neeltje Sijbrants, benevens Jan 

Sijbrants en Griet Jans als in huwelijk hebbende Pieter Sijbrantsz thans uitlandig 

met als borg de administrerende voogd Jan Sijmonsz ontvangen met consent van 

de voogden de goederen. 

 

 

Inventaris en specificatie van de goederen die Pieter Pietersz Moens alhier ter weeskamer in 

bewaring heeft gebracht. 

07-11-1708 Pieter Pietersz Moens, burger en inwoner dezes stads brengt goederen ter 

bewaring in de weeskamer, waarover hij het beheer en de vrije beschikking zal 

behouden. 

29-01-1709 Pieter Piersz Moens neemt geld op. 

17-09-1709 De curateuren over de goederen van wijlen Pieter Pietersz Moens ontvangen ten 

overstaan van twee heren van het gerecht de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem en Jan Reijersz van Gent daar vader van is Reijer 

Willemsz van Gent. 

08-12-1708 Reijer Willemsz van Gendt als vader ter eenre en Claes de Graef en Jan van Gent 

als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

27-07-1709 Claes Jansz Graef brengt nog geld boven. 

16-09-1710 De voogden brengen twee lijfrentebrieven, ten lijve van Willem Reijersz van 

Gent en van Jan Reijersz van Gent, boven. 

10-05-1735 Deze brieven, als zijnde afgesturven, worden aan de voogden afgegeven. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Pietermaat nagelaten minderjarige zoon van de heer Pieter 

Pietermaat in zijn leven hoofdofficier, raad, oud burgemeester etc dezes stads en vrouwe 

Catharina Houtuijns hier ter stede overleden. 

05-01-1709 Mr. Jan Brasker, schepen, Mr. Anthonij Houtuijn, hoofdofficier en Claas Bost, 

oud burgemeester en alle raden dezes stads, als voogden, laten de (aanzienlijke) 

goederen registreren. 

10-05-1720 Mr. Pieter Pietermaet, getrouwd, geassisteerd met zijn administratieve voogd Mr. 

Jan Brasker, ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Wellemoet en Trijntje Abrahams Copperses minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Abraham Copperses en Trijntje Pieters beide hier ter stede 

overleden. 

08-01-1709 De voogden Cornelis Copperses, raad en oud schepen dezes stads, Pieter 

Copperses en Jacob Jacobsz Heermans laten de goederen registreren. 

09-11-1712 De voogden Cornelis Copperses en Jacob Jacobsz Heermans hebben 

aangekochte losrentebrieven bovengebracht de kinderen aanbestorven van hun 

peet Lijsbet Abrahams. 

29-11-1712 Trijntje Abrahams ontvangt een gouden ringetje met zeven steentjes. 
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03-01-1713 Wollemoet Abrahams Copperses geassisteerd met haar man Dirck Hermensz 

Kuijper ontvangt met consent van haar voogden de goederen. 

24-08-1717 Jan van Zanen en Trijntje Abrahams zijn huisvrouw ontvangen met consent van 

de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de drie minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Wijb Claesz Olij 

daar moeder af is Trijntje Garrebrants Schouten genaamd Claes, Grietje en Garrebrant 

Olij. 

08-01-1709 De voogden Jan Cornelesz Slootemaker, Cornelis Wijbsz en Mathijs Schouten 

laten de goederen registreren aanbestorven door het overlijden van de 

bestemoeder Geerdtje Wijbs. 

22-01-1709 Jan Cornelisz Slootemaker brengt nog een handschrift boven ten laste van Wijb 

Claasz Olij dd 07-01-1700 door Geertje Wijps aan de kinderen gelegateerd. 

29-10-1709 De voogden Cornelis Wijbsz en Mathijs Schouten brengen drie lijfrentebrieven 

boven ten lijve van Claes Olij, Grietje Olijs en Garrebrant Olij, ontvangen van 

Cornelis Olij wegens de erfenis van de oude peet Aeltjen Olijs. 

11-02-1710 Cornelis Wijbsz en Matthijs Schouten als voogden ter eenre en Trijntje 

Garrebrants als moeder ter andere zijde zijn geaccordeert dat de moeder de 

kinderen ter voldoening van vaders erfenis zal alimenteren tot 01-11-1710. 

20-09-1718 Matthijs Schouten als administratieve voogd van de kinderen laat de goederen 

registreren de kinderen voor 1/3 part aanbestorven van Jan Willemsz en zijn 

huisvrouw Duuwtje Olij. 

20-06-1719 Claas Olij, mondig geworden, en Jan Hillebrantsz als in huwelijk hebbende 

Grietje Olij, ontvangen met consent van de voogden hun goederen. 

19-10-1723 Gerrebrant Olij, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Pr: 

Vlieger en Doctr: Cornelis Olij zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Cornelis Lammertsz Coster daar moeder af is 

Trijntje Teunis. 

09-01-1709 De voogden Claes Adriaensz Coster en Claes Cornelisz ter eenre en de moeder 

Trijntje Teunis ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

19-02-1715 De voogden laten een huis in Quadijk registreren door de moeder gekocht, in 

mindering van vaders erfenis. Ook wordt wat geld boven gebracht gekomen van 

de erfenis van haar peet Trijn Pieters. 

08-09-1716 De voogden brengen geld boven ontvangen van de moeder in mindering van 

vaders erfenis. 

29-08-1719 Pieter Lammertsz Coster, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden Claas Koster en Claas Cornelisz zijn goederen. 

01-10-1720 Cornelis Lammertsz Coster, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Claes Coster en Claes Cornelisz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Welmoet Jacobs, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Lijsbet Pieters daar vader af is Jacob Cornelisz. 

09-01-1709 Jacob Cornelisz als vader ter eenre en Jan Pietersz en Pieter Jansz Swaen als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 
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18-12-1714 De voogden Jan Pietersz en Pieter Swaen brengen nog f 500.- boven wegens 

vaders erfenis. 

11-05-1723 Pieter Swaen en Jan Pietersz, voogden over het kind van Lijsbet Pieters en Jacob 

Cornelisz tot Quadijk overleden laten nog twee obligaties registreren. 

16-04-1726 Dirk Jansz Schouten en zijn huisvrouw Welmoet Jacobs ontvangen met consent 

van haar voogd Pieter Swaen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas Jansz Butter nagelaten zoon van Jan Claasz Butter moeder 

af is Marij Claas. 

16-01-1709 De voogden Jan Claasz Ubbels en Jan Cornelisz Baaijs laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven van zijn zuster. 

22-12-1716 Claas Jansz Butter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Claasz 

Ubbels de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Jansz nagelaten zoon van Maritje Jans op Oorgaat 

overleden daar vader af is Jan Claasz. 

15-01-1709 Roelof Claasz en Claasz Jansz als voogden ter eenre en Jan Claasz als vader ter 

andere zijde zijn f 150.- als bewijs van moeders erfenis overeengekomen, welk 

geld aan Heijn Claasz Brant op interest is gegeven onder verband van zijn 

taanderij op Oorgaat. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Gerrit, Claas en Cornelis Dirksz, nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Gerrits alhier overleden daar vader van is Dirk Pietersz. 

16-04-1709 Dirk Pietersz, vader, ter eenre en de voogd Cornelis Drijver ook voor zijn 

medevoogd Marten Gerritsz wonende op de Beets ter andere zijde, zijn 

geaccordeert dat de vader als uitkoop van moeders erfenis zijn kinderen zal 

bewijzen f 25.-. 

14-12-1717 Pieter Dirksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader zijn portie. 

24-12-1720 Gerrit Dirksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader zijn portie. 

10-01-1730 Claas en Cornelis Dirksz, mondig, ontvangen met consent van hun voogd hun 

portie. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje, Annetje en Jacob Jansz Corver, minderjarige kinderen 

van wijlen Jan Jacobsz Corver daar moeder van is Trijntje Jacobs Pikmans. 

14-05-1709 De voogden Jacob Jansz Laan en IJsbrandt Jacobsz Brantjes laten de goederen 

registreren die de kinderen bij testamentaire dispositie van hun neef Claas Jansz 

Bruijn zijn gelegateerd. 

26-05-1714 Trijntje Corvers, geassisteerd met haar man Claas Pieteijs, oud schepen dezes 

stads, ontvangt met consent van haar voogd IJsbrant Jacobsz Brantjes haar 

goederen. 

07-04-1716 Jasper Jansz Laan als voogd over Jacob Jansz Korver heeft een losrentebrief 

afgehaald. 

24-10-1719 Annitje Jansz Corvers, getrouwd, geassisteerd met haar voogden Jasper Jansz 

Laan en IJsbrant Jacobsz Brantjes ontvangt haar goederen. 

30-12-1727 Huijbert Beets uit naam van Jan Jansz Laan, koopman tot Amsterdam en 

erfgenaam van zijn broeder Jasper Jansz Laan in zijn leven voogd over de hier 
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gemelde kinderen, brengt een zakje met geld boven gevonden in de boedel van 

Jan(!) Jansz Laan waarin volgens het daarop gebonden briefje zou moeten zijn 

f 243.-, welk geld presumelijk is gekomen van een verkochte losrentebrief 

behorende aan Jacob Corver. 

05-12-1730 Jacob Corver, zijnde boven de 25 jaren, ontvangt f 100.-. 

19-05-1733 Jacob Corver, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn zuster Annetje 

Corver, zijn voogden versturven zijnde, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Teunis, Pieter, Claas en Grietje Pieters, nagelaten kinderen 

van wijlen Grietje Pieters, daar vader van is Pieter Teunisz wonende op 't Oorgat. 

11-06-1709 Pieter Teunisz Voogdt, vader, zijnde mede present zijn huisvrouw Wulfje Frans, 

ter eenre en Claas Willemsz, voogd, mede voor de uitlandige medevoogd Jan 

Teunisz Voogdt, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

25-09-1714 Teunis Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Pieter Teunisz en 

zijn oom en voogd Jan Teunisz zijn goederen. 

11-02-1721 Pieter Pietersz Voogt, meerderjarig, ontvangt met consent van Pieter Teunisz zijn 

vader en Jan Teunisz zijn oom en voogd zijn goederen. 

30-12-1721 Claas Pietersz Voogt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Pieter 

Teunisz Voogt en zijn voogd Jan Teunisz Voogt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Marijtje, Geertje, Claas en Trijntje Sijmons, nagelaten kinderen 

van wijlen Sijmon Dirksz Visscher daar moeder van is Marij Claas tot Warder. 

12-07-1709 De voogden Paulus Dirksz Visscher en Dirk Pietersz Butter laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Aaf Almers. 

01-10-1715 De voogd Pouwels Visser brengt boven een weesmeesterkennis op naam van de 

voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Simon Dirksz 

Visser en Marij Claes tot Werder overleden. 

16-01-1725 Dirk Pietersz Butter en Pauwlus Visser bij missive hebben een losrentebrief 

afgehaald. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Jan, Annetje, Cornelis en Adriaantje Jans, nagelaten 

kinderen van wijlen Maritje Hiddes, daar vader van is Jan Jansz Luijt tot Quadijck. 

02-07-1709 Jan Jansz Luijt en Pieter Hiddesz, vader en voogd respective, laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder 

Ariaantje Claas. 

28-01-1710 De voogd heeft het geld afgehaald. 

17-02-1711 Voor het geld is land gekocht, abusievelijk getransporteerd aan de vader alleen. 

Er wordt een weesmeesterkennis gepasseerd voor dit bedrag en bovendien nog 

voor moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van wijlen Henderick, Dirck en Trijntje Jans nagelaten kinderen 

van wijlen Jan Tamboer daar moeder af is Lijsbet Sjocks. 

13-08-1709 Lijsbeth Sjocks als moeder ter eenre en Heijn Jacobsz Macker en Jan Jansz als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over het bewijs van vaders erfenis. 
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10-05-1712 Hendrick Jansz Tamboer, getrouwd, ontvangt 1/3 alsmede 1/4 van 1/3 voor zijn 

overleden zuster met consent van zijn moeder, die zelf heeft afgehaald 1/2 van 

1/3 voor haar overleden dochter. 

04-11-1721 Dirck Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder Lijsbet Sjoks en 

zijn voogd Heijn Macker en Jan Jansz Olij zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marij Catoor nagelaten dochter van wijlen Alidt Jans daar 

vader af is Filippus Castoor. 

13-08-1709 Philippus Catoor als vader ter eenre en Mens Hermensz Vos en Jacob Pietersz 

Berckhout als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis, f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Jacobsz Sem, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

Jansz Sem en Elberigh Reerts. 

24-09-1709 De voogden Claas Valck, Jan Sijmonsz Brouwer en Jan Groot laten de goederen, 

het kind van zijn ouders aanbestorven, registreren. 

16-05-1719 Jan Jacobsz Sem, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Jan Groot en 

vervangende de medevoogd Claas Valk, thans in Amsterdam, ontvangt de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Adriaens Pleckers nagelaten dochter van wijlen 

Geert Sijmens daar vader af is Adriaen Plecker. 

21-11-1709 Adrian Plecker als vader ter eenre en Willem Plecker en Dirck Tijsz als voogden 

ter andere zijde zijn de uitkoop van 's moeders erfenis overeen gekomen. 

15-05-1725 Aeltje Pleckers, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes en Adriaen Cornelisz Snooij nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Claesz Snooij daar moeder af is Grietje Adriaens. 

21-11-1709 Grietje Adriaens als moeder ter eenre, Cornelis Luijtjes en Marten Percijn als 

voogden ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeengekomen. 

19-08-1721 Dirck de Ruijter als administratieve voogd over Claas Snoij toont een handschrift 

van de meerderjarige Claas Snoij waarin deze verzoekt de helft van het geld ter 

hand te stellen aan zijn slaepv: Annetie Heijns, hetgeen met consent van de 

medevoogd Marten Persijn wordt toegestaan. 

21-08-1725 Adriaan Cornelisz Snooij, meerderjarig en zijn eerste huwelijksproclamatie in 

Amsterdam reeds gehad, ontvangt zijn geld met consent van de voogden Dirk 

Ruijter en Marten Persijn. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Cornelis en Neeltje Claas, nagelaten kinderen van 

wijlen Claas Pietersz Visscher, daar moeder van is Welmoet Cornelis van 't Soordt. 

26-11-1709 Welmoet Cornelis als moeder ter eenre en Jacob Roos en Bastiaan Jacobsz als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis. 

23-05-1730 De weesmeesterskennis ter hand gesteld aan Jacob Croon en Marten Emander als 

kerkmeester en regent van de armekamer respective en in die kwaliteit benevens 
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de regenten van het burgerweeshuis erfgenamen van wijlen Cornelis Claasz 

Visser, de laatste van de drie alhier bekenden overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje, Lijsbet, Jan, Tijs en Claes Willemsz, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Willem Jansz Kaetjes daar moeder af is Eechje Jans. 

03-12-1709 De voogden de heer commandeur Caatjes en Brant Jansz Sloep hebben de 

goederen boven gebracht de kinderen aanbestorven van haar zusterling Aegje 

Garrebrants. 

23-02-1712 Trijntje Willems, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

04-11-1713 Lijsbet Willems, getrouwd, ontvangt haar goederen en, evenals haar moeder 

Eegje Jans, haar deel in de erfenis van haar overleden broeder Jan Willemsz 

Caetjes. 

09-01-1714 Commandeur Kaatjes als voogd over de nog minderjarige kinderen van zijn 

broeder Willem Kaatjes brengt geld boven. 

19-02-1715 De moeder Eegje Jans en de getrouwde zuster Lijsbet Willems van de overleden 

Tijs Willemsz ontvangen hun erfportie met consent van de voogden. 

04-11-1725 Claes Willemsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn moeder Eegje 

Jans en zijn voogd commandeur Pieter Caeties zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje, Neeltje, Sijtje, Reijnoutje, Trijntje, Annetje en Jan 

Decker, nagelaten kinderen van wijlen Aagje Jans Waterloopers, daar vader van is de Heer 

Jacob Decker. 

28-01-1710 Jacob Decker als vader en Tijs Bastiaansz Wit regerend burgemeester en Claas 

Decker oud schepen en beide raden dezes stads als voogden laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder 

Neeltje Claas Loenius, weduwe van wijlen de heer Jan Sijmonsz Waterlooper. 

Volgt het bewijs van 's moeders erfenis ten behoeve van de voornoemde kinderen. 

28-01-1710 Dezelfde personen zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, nog te 

vergroten met de nalatenschap van wijlen zijn huisvrouw Aagje Jans' zuster 

Trijntje Jans. 

25-11-1710 Jacob Decker als vader en voogd en zijn broeder Claes Decker als medevoogd 

brengen geld boven gekomen uit de boedel van Claes Pietersz burgemeester tot 

Amsterdam. 

27-09-1712 Geertje Deckers geassisteerd met haar man Claes Baers ontvangt met consent 

van haar vader en voogden haar goederen. 

27-02-1714 Neeltje Deckers geassisteerd met haar man Frans Reijntjes ontvangt met consent 

van Jacob Decker haar vader en de heren burgemeester Wit en Claas Decker haar 

voogden, haar goederen. 

18-01-1718 Voogden Tijs Wit en Claas Dekker. 

De voorstaande onafgeschreven goederen zijn geboekt in een volgend register als op 18-01-

1718 te zien is. 

 

 



ORA 3993 1708 - 1714 379

Staat van de goederen van Sijtje, Maritje, Claes, Cornelis, Pieter, Jan, Geertje, Dirck en 

Trijntje Jans Kroes, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Anna Jans daar vader af is 

Jan Croes. 

11-02-1710 De vader Jan Croes brengt in de weeskamer f 200.- de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun oude peet Trijn Pieters. 

23-04-1748 Cornelis Hoogerbeets, hier voren gemeld, verzoekt mondeling, gelijk bij 

geschrifte Pauwlus de Boer als in huwelijk hebbende Geertje Hogerbeets, 

Sijbrant Purmer als in huwelijk hebbende Sijtje Hogerbeets, Klaas Jansz 

Hoogerbeets, Jan, Pieter en Trijntje Hogerbeets, allen mondig, de losrentebrief te 

mogen ontvangen, hetgeen met consent van de voogd Cornelis Janknegt gebeurt. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van IJve, Cornelis en Neeltje Reijnders Keijsers minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Reijnder IJvesz Keijser daar moeder af is Jannetje Louweris. 

11-02-1710 Claes Dircksz Voogel en Cornelis van Wieringen als voogden ter eenre en 

Annetje Louweris als moeder ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van vaders erfenis. 

Staat van de goederen van IJve, Cornelis en Neeltje Reijnders Keijsers, de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun vader en moeder Reijnder IJves Keijser en Jannitje 

Louweris. 

16-06-1711 De voogden Claes Dircksz Vogel en Cornelis van Wieringen brengen de 

goederen in, o.a. een recipis van f 1000.- lijfrente op het lijf van Reijnder IJvesz 

Keijsers kinderen de meerderjarige kind daaronder begrepen. 

20-02-1714 IJf Reijndersz Keijser, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen zo van vaders als van moeders erfenis. 

14-03-1719 Claas Dircsz Vogel als voogd. 

25-02-1721 Cornelis Reijndersz Keijser en Neeltje Reijndersz Keijser, de eerste getrouwd, de 

tweede mondig, ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Adriaan Claasz Voogt nagelaten zoon van wijlen Claas Voogt daar 

moeder af is Marijtje van der Velden, het kind aanbestorven van zijn grootmoeder Aafje 

Claas Koster hier ter stede overleden. 

18-02-1710 De voogden Jacobus Kroon, Jacob Wappers en Claas Heijnsz Voogt laten de 

goederen het kind van zijn grootmoeder Aafje Kosters hier ter stede overleden 

aanbestorven, registreren. 

 Mutaties op 29-12-1711 en 23-01-1714. 

20-02-1720 Jacob Kroon voor 1/4 part, Jannetje Hogerius voor 1/4 part, Jacob Kroon als 

voogd over Dirkje Mol mede voor 1/4 part, Jannetje Mens voor 1/8 part en 

Meijndert Mens als voogd over Luijcas Mens voor 1/8 part ontvangen als naaste 

vrienden van de overleden Adriaan Voogt volgens testament van Aafje Claas 

Kosters gepasseerd 29-03-1709 voor notaris Mathijs Schouten de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis over de drie onmondige nagelaten kinderen van wijlen 

Wollemoet Jacobs hier ter stede overleden daar vader af is Jacob Evertsz. 

25-02-1710 Willem Evertsz en Tijs Claesz Hellebaert als voogden ter eenre en Jacob Evertsz 

als vader ter andere zijde zijn moeders erfenis overeen gekomen. 

Staat van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Wollemoet Jacobs Thoens daar 

vader af is Jacob Evertsz Groot. 
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18-09-1714 Jacob Evertsz Groot als vader en voogd en Tijs Claesz Hellebaert en Juriaan 

Putoor medevoogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootmoeder Trijn Jans Schuijt, o.a. een losrentebrief 

op naam van Sijmon Janszoon Hoen van 12-08-1636. 

 In de kantlijn staat (later bijgeschreven) dat drie stukken land zijn aangedeeld 

aan Jacob Evertsz Groot wegens erfportie van zijn overleden kind. 

29-11-1728 Grietje Jacobs Groots geassisteerd met haar man Simon Pietersz Schellinger 

ontvangt maar goederen met consent van haar vader Jacob Groot en Juriaan 

Putoor medevoogd. 

10-11-1729 Sijmon Jacobsz Groot, op het punt staande te trouwen ontvangt met consent van 

zijn vader Jacob Evertsz Groot en zijn voogd Juriaen Putoor zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet en Hendrik Jansz van Wije, nagelaten kinderen van wijlen 

Niesje Teunis, daar vader van is Johannes Hendriksz van Wije. 

18-03-1710 Johannes Hendriksz, vader, en Jacob Theunisz Walraven, oom en voogd, laten 

een somma van f 183.17.10 registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun oom Heijn Putoor en f 83.6.10 de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun peet Catelijn. 

14-05-1715 Jan Breemborgh oud schepen dezer stad en Hendrik Hendriksz van Wije, 

voogden over de kinderen van Johannis van Wije en Niesje Teunis Walraven sal. 

alhier overleden, laten de (omvangrijke) goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun vader en moeder. 

 Op 18-06-1715, 24-09-1715, 16-06-1716, 24-08-1717, 20-12-1718 vinden nog 

toevoegingen en mutaties plaats. 

20-06-1719 Lijsbet Jansz van Weijen geassisteerd met haar man Pieter Druijst ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

27-02-1720 Hendrik Jansz van Wijen vertoonde een brief van veniam aetatis en ontvangt met 

consent van de voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Lijsbet Garbrants, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Garbrant Gerritsz Hop en Remmitje Jacobs tot Warder overleden. 

17-04-1710 De voogden Jan Moker, Heijn Pietersz Visscher en Claas Gerritsz Hop (akte 

verder niet afgemaakt) 

 NB dit is overgebracht in een vorig register onder dato 13-12-1701 alwaar 't 

vaders bewijs geregistreerd is. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmon Pietersz minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Oetsen daar moeder af was Lijsbet Claes beiden in de Purmer overleden. 

27-05-1710 De voogden Jacob Oetsen en Jan Willemsz van Leek brengen f 1035.9.- boven 

het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader Pieter Oetsen, alsmede 

een aantal losrentebrieven etc. 

 NB dit is hier per abuis gesteld en staat geregistreerd in ander register achter het 

bewijs van 's moeders erfenis 29-01-1704. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Barent Pietersz van 't End, nagelaten zoontje van wijlen 

Maritje Barends daar vader van is Pieter Jansz van 't End. 

21-10-1710 Pieter Jansz van 't End, vader, ter eenre en Jacob Dirksz Snellenburg en 

Hillebrant Schaap, raad en oud burgemeester als voogden ter andere zijde zijn 

door intercessie van de heren weesmeesters geaccordeerd over de uitkoop van 's 

moeders erfenis. 

24-08-1728 Barent van 't End, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmon, Claasje en Adam Hendriksz Bebber, nagelaten kinderen 

van wijlen Hendrik Adamsz Bebber en Nelletje Sijmons de Wit. 

25-10-1710 Dr. Barnardus Fuds, Jan Boes, Jacobus Hanneman en Pieter Reijndertsz Pont als 

voogden over de kinderen hebben de brieven laten registreren die door de 

voogden ten dele in de boedel van de ouders gevonden zijn en ten dele 

aangekocht zijn uit de verkoop van de nagelaten boedel. 

15-08-1720 Sijmon Hendriksz Bebber, meerderjarig, en Claesie Hendriksz Bebber, 

geassisteerd met haar man Gerrit Jacobsz, ontvangen met consent van de 

voogden hun portie. 

14-01-1721 Pieter Reijniersz Pont laat een losrentebrief registreren gekomen volgens bijzijnd 

deelcedul op de naam van Lijsbet Sijmons Heeres weduwe Sijmon Claasz Wit 

tot Monnickendam in dato 23-04-1665. 

10-07-1725 Adam Hendriksz Bebber, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Claas minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Jans Vlamings daar vader af is Claas Bastiaansz Wit. 

28-10-1710 Claas Bastiaansz Wit als vader ter eenre en Jacob Meluck en burgemeester 

TijsWit als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's 

moeders erfenis. 

Staat van de goederen van Neeltje Claas Wit nagelaten dochter van Claas Bastiaansz Wit en 

Lijsbet Jans Vlamingh. 

25-02-1716 De administratieve voogd Tijs Wit, oud burgemeester en raad dezer stad laat de 

goederen registreren het kind door het overlijden van haar vader aanbestorven. 

25-05-1717 Neeltje Claas Wit geassisteerd met haar man Claes Reijkes ontvangt met consent 

van haar voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Magdaleentje Sijmons, nagelaten dochter van wijlen Anna 

van Mekeren daar vader af is Sijmon Wille. 

28-10-1710 Sijmon Wille als vader ter eenre en Claas Tadicksz en Jacob van der Kodde als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Maritje Adriaans Rood, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Welmoet Jans hier ter stede overleden daar vader af is Adriaen Rood. 

05-11-1710 Adriaan Rood als vader ter eenre en Jan Jansz Waterhaalder en Jan Jacobsz Rood 

als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 



ORA 3993 1708 - 1714 382

30-12-1721 Trijntje Adriaansz Rood, geassisteerd met haar man Cornelis Aldersz ontvangt 

van haar vader Adriaan Rood haar portie in de hier geregistreerde onder hem 

berustende goederen; de andere voogden zijn overleden. 

04-08-1722 Maritje Adriaans Rood, geassisteerd met haar man Sjoert Frederiksz ontvangt 

van haar vader Adriaan Rood haar portie in de hier geregistreerde onder hem 

berustende goederen; de andere voogden zijn overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Pouwels Jansz Paskier nagelaten zoon van Jan Pouwelsen Paskier 

en Maggeltje Jans beide hier ter stede overleden. 

16-12-1710 De voogden Philip Jacobsz de Roo en Hillebrant Blauwbijl brengen f 300.- 

boven, het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven. 

09-12-1721 Paulus Passchier, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marten Jansz, nagelaten kind van wijlen Jan Jansz Wever 

daar moeder van is Anna Cornelis, wonende tot Middelie. 

06-01-1711 Anna Cornelis, moeder, ter eenre en Jan Jansz Weber en Cornelis Hoek, 

voogden, ter andere zijde, wonende tot Middelie en in de Purmer respective zijn 

de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

28-05-1720 De voogden laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden van zijn moeder. Later bijgeschreven dat van de drie stukken land er 

twee aan Jan Sijmonsz Hoek zijn aanbedeeld en een aan Willem Jansz Wever. 

16-05-1724 De voogden Jan Jansz Wever en Cornelis Jansz Hoek over Marten Jansz 

nagelaten kind van wijlen Jan Jansz Wever daar moeder af is geweest Anna 

Cornelis laten de goederen registreren het kind door zijn neef Sijmon Jansz 

Doets tot Axwijk overleden aanbestorven. 

08-08-1724 Er worden goederen afgehaald alsoo het kind overleden is. 

26-09-1724 Jan Jansz Wever van Middelie voor zichzelf, Claes Jansz Wever mede voor 

zichzelf, Willem Jansz Wever voor zichzelf, Claes Pietersz Draeks en Jan Jansz 

Wever als voogden over het onmondige kind van Sijmon Jansz en Anna Jans tot 

Middelie overleden, tesamen erfgenamen van Marten Jansz Wever, ontvangen de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannitje en Luijcas Jacobsz minderjarige nagelaten kinderen 

van Jacob Luijcasse daar moeder af is Nellitje Costers. 

13-01-1711 Nellitje Costers als moeder ter eenre en Meijndert Luijcasse en Jacobus Croon 

als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

14-12-1717 Jannetie en Lucas Jacobsz, de eerste staande te trouwen en de laatste gaande naar 

Oostindien ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje Tijmons nagelaten minderjarig kind van wijlen 

Neeltje Jans tot Volendam overleden daar vader af is Tijmen Claasz. 

20-01-1711 Tijmen Claasz als vader ter eenre en Jan Sijmonsz en Heijn Claasz als voogden 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

31-01-1730 Aeltje Tijmons geassisteerd met haar man Lourens Cornelisz ontvangt met 

consent van haar vader en voogd de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Aafje, Jacob en Jan Sijmonsz, nagelaten minderjarige 

kinderen van wijlen Geertje Niengs daar vader van is Sijmon Jacobsz op 't Oorgat. 

03-02-1711 Sijmon Jacobs als vader ter eenre en Jelis Jacobsz en Cornelis Niengsz wonende 

op 't Oorgat en tot Warder respectieve als voogden ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders erfenis. 

21-09-1728 Sijmon Jacobsz ontvangt als vader van zijn meerderjarige of getrouwde kinderen 

het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Aafje Bruijninx, nagelaten kind van wijlen Neel Jacobs, 

daar vader van is Bruijning Jansz van Volendam. 

03-02-1711 Bruijning Jansz als vader ter eenre en Jan Jansz Hoorn en Cornelis Cornelisz 

Kalebas als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's 

moeders erfenis. De huisvrouw Lijsbet Jans van Bruijning Jansz consenteerde. 

05-01-1723 Aefje Bruijnincks geassisteerd met haar man Claes Cornelisz ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Griet, Henderick en Neeltje Jans Groots minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jan Groot daar moeder af is Trijn Jacobs. 

10-02-1711 Trijn Jacobs als moeder ter eenre en Meijndert Jacobsz , Jan Cornelisz Kael en 

Pieter Hiddesz als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over over de 

uitkoop van 's vaders erfenis. 

Staat van de goederen van de voornoemde kinderen hun aanbestorven van haar moeder Trijn 

Jacobs. 

20-03-1714 De voogden Meijndert Jacobsz en Pieter Hiddesz laten de goederen registreren, 

waaronder en huis en erf in Quadijck. 

17-05-1718 Griet Jans geassisteerd met haar man IJsbrant Adriaansz ontvangt met consent 

van de voogden Pieter Hiddes, Jan Kaal en Pieter Dekker haar portie. 

03-02-1722 Hendrik Jansz Groot vermeld als overleden. 

06-03-1727 Neeltje Jans Groots geassisteerd met haar man Pieter Hillebrantsz ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie in de goederen, zijnde de helft omdat haar 

twee broeders minderjarig overleden zijn. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Heijn, Trijn en Maritje Cornelis, nagelaten 

minderjarige kinderen van wijlen Welmoet Claes tot Volendam overleden, daar vader af is 

Cornelis Cornelisz Veerman. 

17-03-1711 Cornelis Cornelisz Veerman als vader ter eenre en Cornelis Claasz en Heijn 

Cornelisz als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis, in welk bedrag Lobberig Cornelis de tegenwoordige huisvrouw 

van de eerste comparant consenteerde. 

27-03-1714 Cornelis Cornelisz Veerman, tot de huwelijkse staat gekomen, ontvangt met 

consent van de voogden zijn goederen, 1/4 van de twee weesmeesterkennissen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Hendrik Gerritsz nagelaten kind van wijlen Gerrit 

Molenkamp, daar moeder van is Aaltje Hendriks, wonende alhier. 

24-03-1711 Aaltje Hendriks als moeder ter eere en Harmen Harmensz en Willem Hooberg 

als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders 

erfenis. 

03-11-1716 De voogd Willem Hooberg brengt nog f 50.- boven. 

15-12-1722 Dit geld afgehaald en geëmploijeerd voor zijn uitrusting naar Oostindien. 

19-12-1724 (jaartal erboven geschreven en moet waarschijnlijk 1723 zijn) Door de 

weesmeesters aan Pieter Pietermaet overhandigd de maandcedul van Gerrit 

Molencamp ten laste van de Oostindische Compagnie ter camer van Hoorn om 

daarop de ontvangen de te goed hebbende gage van de overledene. 

06-03-1724 Aeltie Molencamp, moeder en enige erfgenaam van wijlen haar zoon Hendrik 

Gerritsz Molencamp in dienst van de Oostindische Compagnie overleden, 

ontvangt ten overstaan van de voogd Willem Hooberg de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Dirksz Appel, nagelaten kind van wijlen Dirk Pietersz 

Appel en Neeltje Pieters van Middelie, het kind door het overlijden van zijn ouders 

aanbestorven. 

24-03-1711 De voogden Pieter Pietersz Draax en Claas Hil laten de goederen registreren, 

naast land o.a. een leningbrief op naam van Willem Claasz Sloot uitgezet 15-06-

1675 en f 100.- in een losrentebrief van f 400.- door Cornelis Reijersz tot 

Middelie op 15-04-1672, berustende bij de grootmoeder aan wie de andere 

f 300.- toekomt. 

11-02-1716 Het kind heeft geërfd van de grootmoeder en bezit nu f 283.- in de losrentebrief 

op naam van Cornelis Reijersz. 

28-04-1716 Er worden goederen geregistreerd het kind aanbestorven van zijn oom Jacob 

Draakx. 

23-01-1725 Pieter Dirksz Appel, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas 

Draacx en Martten Butter zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee kinderen van wijlen Rebecca IJsaaks, daar vader 

van is Jacob van Loo, te weten IJsaak en Trijntje Jacobs van Loo. 

28-04-1711 Jacob van Loo, vader en voogd ter eenre en Pieter Reijndertsz Pont, medevoogd 

ter andere zijde zijn het bewijs van 's moeders erfenis overeengekomen. 

21-10-1721 Trijntje Jacobs van Loo geassisteerd met haar man Pieter Hooglant ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie in de goederen. 

29-04-1727 De voogd Frans Reijntjes over Isaak van Loo laat goederen registreren, 

waaronder lijfrentebrieven ten lijve van Isaac van Loo oud 30 jaren geboren van 

Rebecca Hartog. 

28-02-1730 Trijntje van Loo weduwe Pieter Hoogland wonende tot Monnickendam, zuster 

en enige erfgenaam van haar overleden broeder Isaac van Loo ontvangt met 

consent van de administrerende voogd burgemeester Frans Reijntjes de 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijn, Claas en Griet Jacobs Westers, nagelaten kinderen 

van wijlen Trijn Dirks daar vader van is Jacob Claasz Wester tot Warder. 

12-05-1711 Jacob Claasz Wester als vader ter eenre en Paulus Dirksz Visscher en Cornelis 

Sijmonsz als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 's moeders erfenis 

overeengekomen, w.o. een losrentebrief op naam van Claas Sijmonsz Wester van 

f 600.- dd 15-05-1697 en een op naam van Jacob Claasz Wester van f 600.- dd 

15-12-1708 en twee lijfrentebrieven ten lijve van Claas Jacobsz voornt dd 01-03-

1703 en ten lijve van Trijn Claas(!) voornt dd 16-05-1697. 

Staat van de goederen van de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob Claesz Wester 

en Trijn Dircks. 

10-05-1712 De voogden Pouwels Dircksz Visser en Cornelis Sijmonsz laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader en 

moeder. 

23-05-1713 De voogd Poulus Visser brengt drie lijfrentebrieven ten lijve van ieder van de 

drie kinderen boven. 

25-03-1720 Trijn Jacobsz Wester geassisteerd met haar man Claas Jansz Laan ontvangt met 

consent van de voogden Pouwels Dirksz Visser en Cornelis Sijmonsz haar 

portie. 

13-02-1725 Claas Jacobsz Wester, mondig geworden en reeds zijn eerste huwelijkse 

proclamatie gehad, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis Sijmonsz zijn 

portie. 

04-03-1727 Grietje Jacobsz Wester geassisteerd met haar man Pieter Jansz Ubbelsz ontvangt 

met consent van de voogden Poulus Visscher en Cornelis Sijmensz haar 

goederen. 

 

 

Staat van de particulieren van Lijsbet Claas Bos, nagelaten minderjarige dochter van wijlen 

Claas Claasz Bos en Jannetje Bentijns. 

13-05-1711 Harmen Dobber, raad en oud burgemeester dezes stads als voogd heeft boven 

gebracht de goederen Lijsbet aangekomen uit de afgifte van de fideicommissaire 

goederen van haar grootvader en grootmoeder. 

20-03-1714 Lijsbet Claes Bos geassisteerd met haar man Cors Jansz Valencijn ontvangt de 

goederen met consent van haar voogden de heer burgemeester Harmen Dobber 

en Dirck Jansz Meester. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Ims en Geertje Jans Mokers, nagelaten kinderen 

van wijlen Trijn Jans tot Warder overleden daar vader af is Jan Pietersz Moker. 

(overgebracht uit een eerder register) 

26-10-1706 Jan Pietersz Moker als vader ter eenre en Jan Jansz Ims en Heijn Pietersz 

Visscher als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's 

moeders erfenis. 

Staat van de goederen van Jan en Geertje Jans Mokers kinderen van wijlen Jan Moker en 

Trijn Jans. 

19-05-1711 De voogden Gerardus Bolman en Jan Breemburg laten de (aanzienlijke) 

goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun vader. 

 Verdere goederen worden geregistreerd 13-12-1712, 12-02-1715, 27-05-1716, 

steeds door de voogd Jan Breemburg. 

27-05-1716 Claas Croon als in huwelijk hebbende Gaertje Mokers, ontvangt met consent van 

de voogden de goederen van zijn vrouw. 
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02-12-1716 Jan Mooker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Breemburg, 

president schepen, en Simon Monnickendam, zijn portie in de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirck Dircksz minderjarige nagelaten kind van wijlen Dirck 

Claesz Haen daar moeder af is Griet Pieters. 

02-06-1711 Griet Pieters als moeder ter eenre en Jan Claesz Haen en Jan Pietersz Buers als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis; 

de moeder heeft een voorkind. 

28-02-1722 De voogden Pieter Pietersz Pauw en Pieter Jansz Pauw laten f 100.- registreren 

afgekomen uit de erfenis van 's kinds overleden oom Jan Claasz Haen. 

11-04-1724 De voogden Pieter Pietersz Pauw en Claas Dirksz Visscher brengen goederen 

boven het kind wegens zijn overleden moeder aanbestorven, o.a. f 100.- in een 

losrentebrief van f 300.- geconstitueerd door de voogden van Trijn Jacobs, welke 

losrentebrief berust bij het kinds halve zuster Trijn Jacobs. 

10-02-1728 De voogden Pieter Pietersz Pauw en Claas Dirksz Visscher laten de portie van 

het kind in de nalatenschap van wijlen Marij Pietersz weduwe van Pieter 

IJsbrantsz, zijn grootmoeder, registreren. 

27-01-1733 Dirk Dirksz Haan, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter 

Pietersz Pauw en Claas Dirksz Visser zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet, Hillebrant en Claas Pietersz minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Grietje Claes daar vader af is Pieter Jacobsz. 

02-06-1711 Pieter Jacobsz als vader ter eenre en Jacob de Zeeuw en Claes Jansz Slob als 

voogden ter andere zijde zijn het bewijs van 's moeders erfenis overeen 

gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Jacobs nagelaten minderjarige dochter van wijlen 

Jacob Arentsz van Alkmaar, hier ter stede overleden, daar moeder af is Maritje Jans Slots. 

18-06-1711 Maritje Jans Slots, moeder, ter eenre en Jan Abramsz Olij en Hendrik Roelofsz 

als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over vaders erfenis; de moeder 

staat op het punt te gaan trouwen. 

14-03-1713 Het kind is in het weeshuis gekomen; de regenten van het weeshuis ontvangen de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Claes minderjarig nagelaten kind van wijlen Claes 

Jansz daar moeder af is Annitje Olpherts. 

08-09-1711 Josephus Schemaecker als voogd ter eenre en Annitje Olpherts als moeder ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen; met consent 

van haar tegenwoordige man Tomas Bos. 

10-05-1712 Maritje Claes ontvangt f 200.- van het nog resterende geld met consent van haar 

moeder en voogden. 

05-12-1713 Maritje Claes geassisteerd met haar moeder Annitje Olpherts, mondig geworden, 

ontvangt met consent van haar voogd het resterende geld. 

 

 



ORA 3993 1708 - 1714 387

Staat van de goederen van Olphert, Sieuwert, Neeltje en Maritje Sijmens de Boer, nagelaten 

kinderen van wijlen Sijmon Olphersz de Boer daar moeder af is Grietje. 

18-08-1711 Mr. Josephus Schemaecker als voogd brengt f 2400.- boven verkregen door het 

overlijden van hun oudoom Meijndert de Boer uit Enkhuizen. Van ieder kind 

wordt het aandeel vastgelegd. 

08-09-1711 Olphert Sijmonsz de Boer, meerderjarig, ontvangt met consent van de 

weesmeesters en zijn voogd zijn portie. 

08-09-1711 Heijn Claesz als in huwelijk hebbende de voorn. Neeltje Claes(!) ontvangt met 

consent van de weesmeesters en haar voogd haar portie. 

24-11-1711 Siewert Sijmonsz de Boer, getrouwd, ontvangt zijn portie. 

27-10-???? Marijtje Sijmons geassisteerd met haar man Huijbert Claasz ontvangt na 

verantwoording van haar administratieve voogd Jos. Schemaker haar portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje, Jacob, Trijn, Dirk, Jan en Fop Cornelisz Boer 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz Boer tot Volendam overleden 

daar moeder af is Stijntje Dirks. 

08-12-1711 Stijntje Dirks als moeder, geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis 

Claasz Stien die consenteerde, ter eenre en Jan Jacobsz Boer en Jan Heijnsz 

Pronck als voogden ter andere zijde zijn het bewijs van 's vaders erfenis overeen 

gekomen. 

24-05-1712 De moeder is overleden. 

24-12-1715 De voogden laten f 330.- registreren voor rekening van Jacob en Trijn Cornelis. 

26-05-1716 De voogden laten f 120.- registreren voor rekening van Jacob en Trijn Cornelis. 

08-03-1718 Cornelis Claasz Stien en Pieter Jacobsz Tol nemen de portie van Jacob Cornelisz 

op. 

05-04-1718 Cornelis Claasz Steen brengt f 70.30 boven hetgeen het kind nog is 

competerende. 

24-07-1724 Jacob Cornelisz Boer bekende door zijn voogden voor zijn portie te zijn voldaan. 

24-07-1725 Cornelis Veerman de Jonge als vader van Geertie Cornelis kinderen, Jacob 

Cornelisz voor hemzelf, Dirk Cornelisz Boer voor hemzelf, Huijbert Beets en 

Jacob Groot als regenten van het burgerweeshuis voor Jan Cornelisz Boer, enige 

erfgenamen van Trijn Cornelis tot Volendam overleden, ontvangen haar 

nalatenschap. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lourens Cornelisz minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijn Cornelis tot Volendam overleden daar vader af is Cornelis Taemsz. 

08-12-1711 Cornelis Taemsz als vader ter eenre en Cornelis Claasz Stien voor hemzelf en 

voor Jan Taemsen, voogden, ter andere zijde, zijn met consent van zijn 

tegenwoordige huisvrouw Hillegond Everts de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

08-01-1726 De voogden hebben geld bovengebracht het kind aanbestorven door zijn oude 

peet Aeltie Louwris. 

31-01-1730 Lourens Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Cornelis, nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Jansz Backer daar moeder van is Marij Jacobsz, wonende tot Quadijk. 

22-12-1711 Evert Gerritsz Backer, man van de absente zieke Marij Jacobs en behuwd vader 

van het kind ter eenre en Jan Gerritsz Portugijs en Jan Cornelisz Backer wonende 

tot Monnickendam en Volendam als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 

's vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van het minderjarige nagelaten kind van wijlen Diewertje Jacobs 

tot Quadijk overleden, daar vader af is Pieter Duijm. 

12-01-1712 Pieter Duijm als vader ter eenre en Hendrik Prins en Cornelis Jansz Hoek als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

19-10-1728 Jacob Duijm, getrouwd, ontvang met consent van zijn voogd Cornelis Hoek, de 

andere voogd Hendrik Prins reeds overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Annetje 

Teunis hier ter stede overleden, daar vader af is Claes Christiaensz Oosterlingh. 

12-01-1712 Claes Christiaensz Oosterling als vader ter eenre en Claes Sijmonsz Jongeklaes 

en Sijmon Wit als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van 's moeders erfenis. 

17-05-1718 De voogden Claas Jongeklaas en Dirk Pos laten een losrentebrief registreren. 

26-04-1730 Christiaan Oosterling, in Zwolle getrouwd, een van de twee hier geregistreerde 

kinderen, ontvangt, aangezien zijn zuster is overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Adam Jacobsz Wolf nagelaten kinderen van wijlen 

Jacob de Wolf daar moeder van is Trijn Jans Drijvers. 

19-01-1712 Trijn Jans Drijver, moeder, ter eenre en Jan Adamsz de Wolf en Cornelis Drijver, 

voogden, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje en Maritje Pieteijs, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen de heer burgemeester Cornelis Pieteijs daar moeder af is Juffr. Marijtje Pieteijs. 

26-01-1712 Juffr. Maritje Piets als moeder ter eenre en Mr. Jan Brasker oud burgemeester en 

Heijn Baen beide raden dezes stads als voogden ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis. 

29-07-1721 Huijbert Beets als in huwelijk hebbende Marijtie Pieteijs mede comparerende 

ontvangt met consent van de voogd Jan Brasker oud burgemeester en raad haar 

portie. 

12-03-1729 Claas Keetman als getrouwd hebbende Grietje Pieteijs ontvangt met consent van 

de voogd Jan Brasker oud burgemeester en raad haar portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Lijsbet, Geertje en Barent Jacobsz de Zeeuw, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Niesje Barns daar vader af is Jacob de Zeeuw. 

23-02-1712 Jacob de Zeeuw als vader ter eenre en Mr. Jan Brasker raad en oud burgemeester 

dezes stads en Claas Jansz Slob als voogden ter andere zijde zijn 's moeders 

erfenis (aanzienlijk) overeengekomen. 
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18-08-1716 Jan Egbertsz als in huwelijk hebbende Lijsbeth Hereman, benevens Gaartje 

Hereman, mondig, ontvangen met consent van de voogden hun portie. 

25-08-1716 De weesmeesters hebben gepasseerd een obligatie van f 2000.- voor rekening 

van Barent Jacobsz Heereman. 

24-08-1717 Pieter Jacobsz , getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn portie. 

30-08-1729 Barent Heerman, al geruime tijd getrouwd, ontvangt zijn portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jacob Pietersz, nagelaten onmondig kind van wijlen 

Neeltje Jacobs, daar vader van is Pieter Claasz Boer wonende alhier. 

23-02-1712 Pieter Claasz Boer als vader ter eenre en Paulus Claasz Boer en Marten Claasz 

als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

19-01-1723 Pieter Claasz Boer als vader en enige erfgenaam van de overleden Jacob Pietersz 

ontvangt met consent van de voogd Marten Claasz de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aegje Pieters minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Neeltje Aerts daar vader af is Pieter Claasz Boer. 

11-02-1716 Pieter Claasz Boer als vader ter eenre en Poulus Claasz Boer en Marten Claasz 

Spoor als voogden rer andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

Staat van de goederen van Aegje Pieters nagelaten dochter van wijlen Pieter Claasz Boer en 

Neeltje Aerts hier ter stede overleden. 

25-05-1728 De voogden Jan Breemborgh en Jan Claasz Boer hebben provisionelijk 

bovengebracht zes zakjes geld met f 1600.- daarin, afgekomen uit enige effecten 

nagelaten door de vader. 

19-10-1728 De voogden Jan Breemburg en Jan Claasz Boer laten de aangekochte goederen 

registreren. 

11-01-1729 De voogd Jan Claasz Boer laat een aangekochte losrentebrief van f 800.- 

registreren. 

06-02-1731 De voogd Jan Claasz Boer over Aagje Pieters laat een transportbrief registreren. 

08-05-1734 Aagje Pieters Boer, geassisteerd met haar man Cornelis de Boer, ontvangt met 

consent van haar wettelijke voogden Jan Breemburg en Jan Claasz Boer haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Abraham en Willem Gijsbertsz, nagelaten kinderen van 

wijlen Gijsbert Jansz (of Gijs Jansz) daar moeder van is Stijntje Abrahams. 

23-02-1712 Stijntje Abrahams als moeder ter eenre en Jan Claasz en Marten Gerritsz als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 's vaders erfenis: 

f 600.- onder de moeder berustende. 

29-05-1725 Jan Gijsbertsz, getrouwd, heeft van zijn moeder f 200.- ontvangen. 

01-04-1732 Abram Sunig, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van (niet ingevuld) nagelaten minderjarig kind van wijlen Grietje 

Mighiels daar vader af is Pieter Abramsz Copperses. 

15-03-1712 Pieter Cornelisz Copperses en Claes Rieder als voogden ter eenre en Pieter 

Abramsz Copperses als vader ter andere zijde zijn het bewijs van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

20-12-1712 De vader Pieter Abramsz Copperses ontvangt met consent van de ene voogd, de 

andere overleden, de goederen van zijn overleden kind. 

 

 

Staat van de goederen van het minderjarige nagelaten kind van wijlen Jan Pietersz Pauw en 

Marijtje Pieters. 

10-05-1712 De commandeur Pieter Caetjens en Jacob Joncker als voogden hebben laten 

registreren de goederen het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader 

en moeder, waaronder een lijfrentebrief van f 225.- ten lijve van Marijtje, Grietje 

en Jacob Jansz Pauw in dato 11-03-1703. 

09-09-1721 Maritje Jansz Pauw, mondig geworden, geassisteerd met haar oom en voogd de 

commandeur Pieter Caatjes, Cornelis Pietersz Pauw overleden en haar andere 

voogd Jacob Jonker uitlandig, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van het minderjarige nagelaten kind van wijlen Lobberigh 

Maertens daar vader af is Jan Claesz Boer. 

10-05-1712 Jan Claesz Boer als vader ter eenre en Pieter Claesz Boer en Pieter Pietersz Kat 

als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 's moeders erfenis overeen 

gekomen. 

12-01-1723 Jan Claasz Boer als vader en voogd over zijn dochter Lobberig Maertens(!) 

ontvangt met consent van de voogden Pieter Claasz Boer en Pieter Pietersz Kat 

enige goederen tot kledinge van zijn dochter. 

23-10-1736 Lijsbet Jansz Boer geassisteerd met haar man Jan Koer en haar vader en voogd, 

ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Claes 

Dircksen Bunschooten daar moeder af is Marijtje Cornelis. 

10-05-1712 Maritje Cornelis als moeder ter eenre en Jan Dircksz Bunschooten en Jan 

Pietersz Buers en Claes Pietersz als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

28-04-1722 Cornelis Claasz Bunschoten, getrouwd, en Geert Claes, meerderjarig, 

ontvangen met consent van hun voogd Claes Pietersz de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van het minderjarige kind van wijlen Stijntje Dircks daar vader 

af is Cornelis Claesz Stien. 

10-05-1712 Cornelis Claesz Stien als vader ter eenre en Jan Heijnsz Pronck en Jan Jacobsz 

Boer als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsje en Harmen Mensz Vos minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Niesje (niet ingevuld) daar vader af is Mens Hermensz Vos. 

14-06-1712 Mens Hermensz Vos als vader en voogd ter eenre en Gerrit Hermensz Vos, Jan 

Hagen en Gerrit Veen als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Guertje Claes Vogels minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Jans de Wit daar vader af is Claes Dircksz Vogel. 

23-08-1712 Claes Dircksz Vogel als vader en voogd ter eenre en Cornelis van Wieringen 

beneffens Cornelis Cloeck wonende tot Hoorn welke laatste verklaarde bij 

hanschrift, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

23-01-1731 Grietje Claes Vogels, meerderjarig geworden, en Guertje Claes Vogels 

geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz Barkhout ontvangen met consent 

van de voogd Cornelis van Wieringen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Jacobus Temmingh minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Annetje Kampen daar vader af is Hermanus Temmingh. 

27-09-1712 Hermanus Temming als vader en voogd ter eenre en Tomas Bos als voogd ter 

andere zijde zijn met consent van de andere voogden het bewijs van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jacobsz nagelaten zoon van wijlen Lijsbet 

Cornelis, daar vader van is Jacob Copperses. 

08-11-1712 Jacob Copperses, vader, ter eenre en Cornelis Copperses, raad en oud schepen 

dezes stads en Cornelis Drijver, voogden, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

20-05-1720 Cornelis Jacobsz, nu 24 jaar en op het punt van trouwen, ontvangt met consent 

van zijn vader en voogd de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Cornelisz van Dijck minderjarige nagelaten kind van 

wijlen Cornelis Pietersz van Dijck daar moeder af is Grietje Claes. 

13-12-1712 Grietje Claes als moeder ter eenre en Dirck Pietersz van Dijck en Claes Paris als 

voogd ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Jacobsz minderjarig nagelaten kind van wijlen Annitje 

Jacobs daar vader af is Jacob Jansz Kat. 

20-12-1712 Jan Claesz en Henderick Croon als voogden laten f 40.- registreren het kind 

aanbestorven van zijn oude peet Neeltje Barents. 

04-08-1728 Jan Jacobsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje, Geertje en Aefje Wullems minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Wullem Noortoost daar moeder af is Grietje Jacobs. 

24-01-1713 Grietje Jacobs als moeder en voogdesse ter eenre en Dirck Jacobsz mede voor 

Jan Nooij, en Jan Jansz Clees, voogden, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

vaders erfenis, een huis en erf op het Nieuwerck, overeen gekomen. 

24-12-1720 Jan Nooij als administrerende voogd over Neeltie, Geertie en Aefie Willems 

nagelaten kinderen van wijlen Willem Noordoost daar moeder af is Grietje 

Jacobs, brengt boven f 93.5 zijnde het montant van het voorn. huis en erf. 

24-12-1720 Neeltie en Geertie Noortoost, ieder geassisteerd met haar man, ontvangen met 

consent van de voogd Jan Noij 1/3 van het montant van het verkochte huis. 

23-03-1723 De voogden van Aefje Willems hebben boven gebracht o.a. een somma van 

f 200.-, onder Dirk Wit en Hendrik Teunisz berustende. 

17-08-1728 Aafje Wullems, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Claertje Cornelis de Boer minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Jansz de Boer en Annitje Pieters Roos. 

31-01-1713 Burgemeester Harman Dobber, Dirck Jansz Boer en Jacobus Croon als voogden 

hebben de goederen laten registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun vader en moeder; daarbij ook posten wegens de erfenis van 

Cornelis Pietersz Roos. 

12-09-1713 Trijntje en Claartje Cornelis de Boer, geassisteerd met hun mannen Adriaan 

Cornelisz en Pieter Jacobsz Rieder, ontvangen met consent van de voogden 

burgemeester Dobber, Dirk Jansz de Boer en Jacobus Croon, hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Jonge Trijn en Trijntje Willems Tuijn, nagelaten 

kinderen van wijlen Willem Tuijn daar moeder van is Trijn Cornelis, wonende tot Middelie. 

07-02-1713 Trijn Cornelis, moeder, geassisteerd met haar tegenwoordige man Albert Dirksz 

die consenteerde, ter eenre en Jan Elias en Jacob Tuijn, voogden, ter andere zijde 

zijn geaccordeerd over het (aanzienlijke) bewijs van vaders erfenis. 

01-06-1723 Jonge Trijn Willemsz Tuijn, geassisteerd met haar man Pouwlus Clerck ontvangt 

haar portie met consent van Albert Dirksz Groot en haar moeder Trijn Cornelisz. 

05-09-1724 Cornelis Tuijn, meerderjarig, ontvangt met consent van Albert Groot en van zijn 

moeder Trijn Cornelis zijn portie. 

16-08-1729 Trijn Willems, mondig, ontvangt met consent van haar moeder, zijnde de 

voogden overleden, haar goederen. 

 

 

Staat ofwel bewijs van de vijf minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maritje Dircks daar 

vader af is Cornelis Lammertsz. 

04-04-1713 Cornelis Lammersz als vader ter eenre en Claes Pietersz Brasser als voogd ter 

andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

15-08-1724 De voogden Claes Pietersz Brasser, Claas Claasz en Pieter Heereman nemen een 

losrentebrief van f 500.- op ter onderhoud van de minderjarige kinderen wegens 

het overlijden van hun vader Cornelis Lammersz. 

19-10-1728 Claas Brasser en Pieter Heereman als voogden over Maritje Cornelis Zijp 

hebben f 220.- bovengebracht gekomen van de verkochte inboedel, vee en 

boerengereedschap. 
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21-06-1729 Aeltje Cornelis geassisteerd met haar man Pieter Heerman, Meijntje Adels als in 

huwelijk gehad hebbende Dirck Zijp, Lambert Cornelisz Zijp voor zichzelf, 

Jannetje Cornelis geassisteerd met haar man Nieng Claasz verklaren voldaan te 

zijn van de nalatenschap van hun vader en moeder. 

02-12-1732 Maritje Cornelis Zijp geassisteerd met haar man Jan Dirksz Smit ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van wijlen(!) Claes en Jan Adriaensz Knip minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geert Jans daar vader af is Adriaen Knip. 

09-05-1713 Adriaen Knip als vader ter eenre en Jan Jansz Haringman en Jacob Cornelisz als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-05-1724 Claes Adriaensz Knip vertoont een extract uit het trouwboek van de kerk van 

Vlissingen gedateerd 19-04-1724 waaruit blijkt dat hij in de huwelijkse staat 

bevestigd is en ontvangt met consent van zijn voogden een lijfrentebrief. 

15-08-1724 Jacob Cornelisz Visscher en Jan Claasz Cnip als voogden van het minderjarige 

kind van wijlen Adriaan Claasz Cnip en Geert Jans, alsmede Jan Claasz Cnip 

voornoemd en Huijbert Beets regerend schepen als voogden over het 

minderjarige nagelaten kind van Adriaan Claasz Cnip voornoemd en Annitje 

Hams laten f 393.1.12 registreren nadat aan de kinderen in mindering van hun 

portie in de erfenis van hun ouders was gebracht Claas Adriaensz Cnip f 199.-, 

Jan Adriaensz Cnip f 69.-, Aegje Adriaens Cnip f 19.-. 

15-08-1724 De voorn. voogden hebben boven gebracht een lijfrentebrief ten lijve van Annitje 

Cornelisz Ham in dato 03-02-1707. 

18-12-1725 Claes Adriaensz Knip verklaart voldaan te zijn van zijn vaders en moeders erf, 

behalve de derde part van de kooppenningen nog te goed zijnde van het huis op 

het Groenlant hier ter stede aan Maritje Jans weduwe Jan Schout bij Nagt voor 

f 370.- verkocht. 

20-08-1726 Jacob Cornelisz Visscher, Jan Claesz Knip en Huijbert Beets als voogden over 

de minderjarige kinderen van wijlen Adriaan Claesz Knip geteeld bij Geert Jans 

Haringhman en Annetie Hams brengen boven f 192.- waarin ieder kind de 

gerechte helft is competerende. 

30-05-1727 Jan Adriaansz Knip, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob 

Cornelisz Visser en Jan Claesz Knip zijn effecten. 

05-06-1736 Aagje Knip, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden Jacob Visscher 

en Huijbert Beets haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van drie minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Claesje Jans 

daar vader af is Vrederick Jacobsz. 

11-07-1713 Vrederick Jacobsz als vader ter eenre en Jan Velthuijsen en Jan Piek als voogden 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-05-1723 De voogden Abraham Velthuijsen en Pieter van der Heck over Rusje 

Vredericks, de andere twee kinderen overleden, ontvangen de goederen. 
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Staat van de goederen van de twee nagelaten onmondige kinderen van wijlen Pieter Jacobsz 

Gijs, daar moeder van is Trijntje (niet ingevuld), wonende tegenwoordig tot Amsterdam. 

22-08-1713 Jacob Jansz Laan en Willem Sijmonsz Plecker als administrateurs van de 

goederen de kinderen door het overlijden van hun grootmoeder Maritje Kloppers 

aanbestorven laten de goederen registreren. 

10-12-1713 Jacob Pietersz Gijs, geassisteerd met zijn moeder en behuwd vader, zal als 

ondertimmerman naar Oostindie gaan, ontvangt met consent van de voogd Jacob 

Jansz Laan zijn geld om te worden geemploijeerd voor zijn uitrusting. 

13-02-1714 Jacob Jansz Laan als voogd over Jan Pietersz Gijs ontvangt geld. 

11-09-1714 Janse Laan overleden en had al eerder geld ontvangen, Jan Pietersz Gijs ontvangt 

f 30.-. 

27-12-1714 Jan Pietersz Gijs met last en procuratie van zijn moeder Trijn Garbrants gaat als 

soldaat naar Indie. Zijn moeder is niet in staat zijn uitrusting te bekostigen en hij 

ontvangt met consent van zijn voogd Jasper Jansz Laan de helft van zijn geld. 

07-12-1717 Jan Pietersz Gijs, oud omtrent 25 jaar, ontvangt met consent van zijn voogd 

Jasper Jansz Laan zijn geld. 

12-09-1719 Jacob Pietersz Gijs oud omtrent 25 jaar ontvangt de resterende goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob Adamsz 

Wolf en Trijntje Drijvers. 

29-08-1713 De voogden Jan Adamsen Wolf en Cornelis Drijver laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader en moeder. 

19-02-1715 De voogden brengen een losrentebrief boven aangekocht van de gelden gekomen 

van het verkochte huis en winkel. 

10-05-1720 Jan Jacobsz de Wolf, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

portie. 

27-02-1725 Adam van der Wolf, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Giertje en Marijtje Willems Pet, nagelaten kinderen van 

wijlen Willem Pet hier ter stede overleden daar moeder af is Claartje (niet ingevuld). 

22-11-1713 De voogden Jacob Walraven en Jan Mauw laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Grietje Jans. 

19-02-1715 De moeder ontvangt met consent van de voogden f 40.- ter onderhoud van de 

kinderen. 

27-10-1716 De moeder ontvangt met consent van de voogden f 80.9.10 ter onderhoud van de 

kinderen. 

28-04-1722 De kinderen ontvangen met consent van de voogd Jan Mauw het restant. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aefje en Claes Tamisz nagelaten kinderen van wijlen Sijtje 

Claes in de Purmer overleden daar vader af is Tamis Jacobsz Schuttel. 

12-12-1713 Tamis Jacobsz Schuttel als vader ter eenre en Jan Claesz en Claes Jacobsz 

Schuttel als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

24-04-1714 Jan Eldersz als in huwelijk hebbende Aefje Tamis ontvangt met consent van haar 

vader en voogden haar goederen. 
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12-04-1718 Claes Tamisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Claasz en 

Claas Jacobsz Schuttel zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de drie minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis 

Hermensz Backer daar moeder af is Aefjen Hoorns. 

19-12-1713 Jan Jansz Clees en Tjerck Lollekes als testamentaire voogden laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Neel Pieters. 

24-09-1715 Aefje Hoorns weduwe van Cornelis Backer ter eenre en Tjark Lolkes en Jan 

Sijmonsz Brouwer voogden over de kinderen van haar en Cornelis Backer ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

24-10-1719 Jacobus Hanneman als voogd laat ten overstaan van burgemeester Jan Brommer 

als administrerend en Gerrebrant Lolkesz medevoogd, benevens Aafje Hoorns, 

moeder, aangekochte losrentebrieven registreren. 

26-01-1723 Aefjen Hoorns als moeder en Jacob Groot als voogd laten een 

weesmeesterkennis registreren ten laste van Aafje Hoorns gekomen uit de erfenis 

van wijlen Trijntje Claasz weduwe Jan Jansz Klees die de moeder onder zich op 

interest heeft behouden. 

13-08-1726 De voogden Jacob Hanneman en Jacob Groot laten losrentebrieven registreren 

gekomen uit de boedel van Geert Pieters weduwe van Jacob Jansz van Tessel 

hier ter stede overleden. 

16-07-1727 Pieter Bakker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacobus 

Hanneman en Jacob Groot zijn goederen. 

21-03-1730 Grietje Backer geassisteerd met haar man Hendrik Arentsz ontvangt met 

consent van de voogden Jacobus Hanneman en Jacob Groot haar portie. 

09-12-1732 Dieuwertje Bakker geassisteerd met haar man Albert Pietersz Binken ontvangt 

met consent van haar voogden Jacobus Hanneman en Jacob Groot haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier minderjarige kinderen van wijlen Dirck Claesen 

Sivens daar moeder af is Lijsbet Dircks. 

23-01-1714 Lijsbet Dircls als moeder ter eenre en Claes Dircksz Stam en Jan Claesz Sivens 

als voogden ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Claes minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijn Meijnderts tot Warder overleden daar vader van is Claes Jacobsz Vlamingh. 

06-02-1714 Claes Jacobsz Vlamingh als vader ter eenre en Meijndert Jacobsz en Cornelis 

Jacobsz Vlamingh als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van 's moeders erfenis. 

05-02-1726 De voogd Cornelis Vlaming brengt f 51.14 bovengekomen voor 's kinds portie in 

de grootmoederlijke goederen. 

05-08-1732 De bovengemelde voogd heeft boven gebracht f 138.- het kind aanbestorven 

wegens grootvaders en grootmoeders erfenis. 

03-03-1733 De vader brengt boven f 132.6.- het kind wegens grootvaders erfenis 

aanbestorven. 

20-03-1736 Lijsbet Claas, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Cornelis 

Jacobsz Vlamingh, de medevoogd overleden zijnde, de goederen. 
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Staat van de goederen van Trijntje Jans minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan Jansz 

Wenningh en Lijsbet Reijnders. 

13-02-1714 De voogden Cornelis de Boer en Claas Keijser laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar vader en moeder. 

04-06-1720 Trijntie Jans Wennings, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de 

goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 3994: 1714 - 1719 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis wegens het minderjarige nagelaten kind van wijlen Meijsje 

Garrebrants Schouten hier ter stede overleden daar vader af is commandeur Cornelis 

Hoogtwoudt. 

13-02-1714 Cornelis Hoogtwoud als vader ter eenre en Jan Willemsz Hoogtwoud en Matijs 

Bras als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

25-11-1716 Het kind is overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Nanningh 

Pietersz hier ter stede overleden daar moeder af is Geertje Baers. 

13-02-1713 (1714) Geertje Baers als moeder ter eenre en Pieter Baersz en Ariaen Rood als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

08-12-1722 De voogden Ariaan Rood en Cornelis Remmitsz Thoen laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven van hun peet Grietje Pietersz. 

17-08-1723 Geertie Nannings geassisteerd met haar man Hendrik Mol ontvangt met consent 

van haar voogden haar portie. 

17-01-1736 Nanningh Nanninghs, gekomen tot de echte staat, ontvangt met consent van 

zijn gewezen voogden Adriaen Rood en Cornelis Temmitsz Thoen zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van een kind van wijlen Neeltje Pieters daar vader af is Pieter 

Fobsz Swart. 

06-03-1714 Pieter Fobsz Swart als vader van zijn voorn. kinderen ter eenre en Jacob Pietersz 

Berckhout en Jan Pietersz Beets als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

21-11-1719 Cornelis Lourens van Wieringen als armenvoogd van de mennoniete gemeente 

alhier, ontvangt, omdat het kind door deze gemeente wordt onderhouden en al 

meer kosten zijn gedaan dan dit bewijs, ontvangt met consent van de voogd 

Jacob Pietersz Barkhout de leningbrief. 

 

 

Staat van de goederen van Dirck Jansz Fulp minderjarige nagelaten kind van wijlen Jannetje 

Dircks daar vader af is Jan Taemsz Fulp. 

17-04-1714 De voogden Bastiaen Jacobsz Al en Cornelis Claesz Stien laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oudoom Jan 

Heijnsz Pronck op Volendam. 

17-02-1722 Dirk Jansz Fulp, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes en Trijn Claesz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Geert Pieters tot Warder overleden daar vader af is Claes Pietersz Haen. 

05-06-1714 Claes Pietersz Haen als vader ter eenre en Pieter Wester en Pieter Claesz Haen 

als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 
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01-02-1735 Pieter Pietersz Pauw als in huwelijk gehad hebbende Trijn Claas, erfgenaam 

vermits er een kind uit dit huwelijk is, ontvangt met consent van Claas Pietersz 

de Haan en Pieter Claasz Haan de goederen. 

01-02-1735 Claas Pietersz Wester en Pieter Jansz Oude als voogden over Claas Claasz Haan 

laten de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn grootvader Pieter 

Cornelisz Wester en grootmoeder Griet Claas. 

31-01-1736 Claas Claasz de Haan geassisteerd met zijn voogden Claas Pietersz Wester en 

Pieter Jansz de Oude, mondig geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje Frans, nagelaten dochtertje van wijlen Frans Evertsz Vels 

en Grietje Jacobs, beiden alhier overleden. 

28-08-1714 De voogd Jan Evertsz Vels heeft een losrentebrief laten registreren staande op de 

naam van Jacob Pietersz van Middelie wegens de bos van de zeevarende luijden 

aldaar ten laste van het gemene lands comptoir alhier tot Edam in dato 27-05-

1645 in hoofdsom f 500.-, het kind aanbestorven van haar moeders vader Jacob 

Cornelisz Apes van Middelie. 

28-12-1717 De voogd Jan Evertsz Vels brengt f 120.- boven het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar neef Simon Jansz Edel. 

13-05-1721 Grietje Frans Vels, mondig geworden, geassisteerd met haar voogden Jan 

Evertsz Vels en Martten Edel, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Abraham Jacobsz Hardenberg, nagelaten minderjarige zoon van 

wijlen Jacob Huijbertsz Hardenberg en Grietje Claas Admiraals. 

04-09-1714 De voogden Sijmon Jansz Monnickendam en Dirk Reijndersz Pont brengen een 

losrentebrief boven het kind aanbestorven door het overlijden van zijn peet Bijtje 

Huijbertsz. 

29-09-1716 Abraham Jacobsz Hardenberg, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Simon Monnickendam en Dirk R: Pont de losrentebrief. 

 

 

Staat van de goederen van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob 

Germitsen Swart daar moeder af is Maritje Abrams. 

11-09-1714 Jacob Plas en de moeder hebben boven gebracht f 300.- de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun oom Claes Germitsz Swart. 

29-10-1715 Adrianus Clapmuts als regent van de armenkamer ontvangt met consent van de 

voogden het geld omdat de kinderen waren vervallen en gekomen in haar 

godshuis om gealimenteerd te worden. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Hendriksz Schram, nagelaten kind van wijlen Aaltje 

Pieters, daar vader van is Hendrik Jansz Schram. 

25-09-1714 Hendrik Jansz Schram als vader, met zijn tegenwoordige huisvrouw Harmtje 

Harmens die ook consenteerde, ter eenre en Adriaan Rood en Jan Groot, 

voogden, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

08-12-1722 De vader Hendrik Jansz Schram en de voogden Adriaan Rood en Jan Groot laten 

de goederen registreren het kind in de erfenis van zijn peet Grietje Pietersz 

aanbestorven. 
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17-08-1722 (1723) De vader Hendrik Jansz Schram en de voogden Adriaen Rood en Jan 

Groot laten de effecten registreren het kind in de erfenis van zijn peet Grietje 

Pietersz aanbestorven en provisionelijk aanbedeeld. 

19-03-1726 Hendrik Jansz Schram, vader en enige erfgenaam van zijn ongehuwde 

minderjarige overleden zoon, ontvangt met consent van de voogden Adriaan 

Rood en Jan Groot de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van IJsbrant Claesz Bijl minderjarige nagelaten zoon van wijlen Claas 

Isbrantsz Bijl en Lijsbet Dircks, beiden overleden. 

23-10-1714 De voogden Jacob Wilschut en Pieter Reijniersz Pont laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder. 

05-03-1720 De voogden hebben laten registreren de goederen het kind van zijn peet Aaltje 

Dircx Bouwens aanbestorven volgens akte van scheiding door notaris Pieter 

Dekker. 

13-05-1720 IJsbrant Claasz Bijl, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter 

Reijniersz Pont en Jacob Wiltschut zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van het kind van Cornelis Claasz en Aaltje Frederikx van Volendam 

overleden zijnde genaamd Aaltje Cornelis. 

08-01-1715 De voogden Garbrant Sier en Cornelis Cornelisz brengen goederen boven. 

20-05-1721 Aaltie Cornelis, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de voogd 

Heijn Claesz Hoorn de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Jacob Meluk, nagelaten minderjarige kinderen van 

wijlen Jan Jacobsz Meluk daar moeder af is Trijn Pieters. 

05-02-1715 Trijn Pieters als moeder, geassisteerd met haar tegenwoordige man Jochem Jansz 

Smit ter eenre en Jacob Meluk en Pieter Fransz als voogden ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

20-12-1718 De voogd Claes Rieder over de kinderen van grootvaders zijde brengt goederen 

boven de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Jacob 

Meluk. 

13-05-1727 Pieter Meluk, getrouwd, ontvangt met consent van Pieter Fransz als voogd over 

de vaderlijke goederen en Claas Rieder als voogd over de grootvaderlijke 

goederen zijn portie, met uitzondering van een losrentebrief die gemeen blijft 

met zijn broeder Jacob Meluk. 

23-03-1728 De voogd Claas Rieder legt verantwoording af over een door hem afgehaalde 

losrentebrief. De helft is gegeven aan Pieter Meluk en de andere helft wordt nu 

na aftrek van de kosten boven gebracht. Ook wordt boven gebracht de uitkoop 

van moeders erfenis, na aftrek van de onkosten voor Jacob Meluk uitgegeven. 

30-03-1734 Jacob Meluk, meerderjarig, ontvangt zijn goederen met consent van zijn voogden 

Pieter Meluk en Jan Rieder. 
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Bewijs van vaders erfenis van Jacob en Grietje Baijs nagelaten kinderen van Maarten Baij en 

moeder Catharina Pieters Sijs. 

12-02-1715 Catharina Pieters Sijs als moeder ter eenre en Claas Tack en Cornelis Jansz 

Slootemaker als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over f 25.- als 

uitkoop van vaders erfenis. 

23-12-1721 Op verzoek van de voogden wordt het bedrag aan de moeder gegeven onder de 

voorwaarde dat de kinderen dit bedrag zullen krijgen als zij meerderjarig of 

getrouwd zijn. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Jans nagelaten minderjarige dochter van wijlen 

Magdaleentje Jans daar vader af is Jan Abramsz wonende in de Purmer. 

12-03-1715 Jan Abramsz als vader ter eenre en Jan Albertsz Barnevelt en Evert Stoffelsz als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, 

o.a. 1/5 part in twee losrentebrieven van f 400.- en f 204.- op naam van Jan Jansz 

uit de Purmer in dato 15-09-1665 en 08-04-1666, berustende ter weeskamer van 

Purmerend. 

16-08-1735 Dirk Wiggersz als in huwelijk hebbende Lijsbet Jans met consent van de voogd 

Pieter Claasz Wit, de vrouw indispoost, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Broeder, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Broeder en Lijsbet Boeses, beiden hier ter stede overleden. 

09-04-1715 De voogden Sijmen Boes, Jan Bost, oud burgemeester en raad, en Claas Boes, 

burgers dezes stads hebben de (aanzienlijke) goederen laten registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader en moeder. 

Staat van de goederen die Jacob Broeder heeft geërfd van zijn oudoom Sijmon Boes. 

04-08-1716 De voogden Jan Bost en Claes Boes laten de goederen registreren de gemelde 

Broeder van zijn oudoom Sijmon Boes, hier ter stede overleden, aanbestorven, 

o.a. een losrentebrief van f 1000.- op naam van Jan Garbrantsz Boes in dato 25-

04-1644. 

(overgebracht hierachter naar 28-02-1719 (moet zijn 07-03-1719)) 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Dirck Pietersz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Grietje Jans daar vader af is Pieter Dircksz Kock. 

08-05-1715 Poulus Claesz Boor als voogd beneffens de vader heeft bovengebracht o.a. een 

somma van f 100.- de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom 

Bouwe Jansz. 

06-01-1722 De voogd Claes Jansz ontvangt geld ten behoeve van Neeltie Pieters. 

10-03-1722 Dirck Pietersz, voor wie reeds twee huwelijkse proclamaties zijn gegaan en die 

aanstaande zondag zal trouwen, ontvangt met consent van zijn voogd Claes Jansz 

zijn goederen. 

01-12-1722 Neeltie Pieters ontvangt het resterende geld. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje Sijmons, minderjarig nagelaten kind van wijlen Elsje Jans 

daar vader af is Sijmon Cornelisz Plas. 

14-05-1715 De voogden Jacob Jansz Carper en Pieter Plas laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder Geert Jacobs. 



ORA 3994 1714 - 1719 401

14-05-1715 Simon Cornelisz Plas als vader ter eenre en Jacob Jansz Carper en Pieter Plas als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

06-02-1731 Simon Plas als vader brengt een uit de boedel van 's kinds grootmoeder Geertje 

Jacobsz aangekochte losrentebrief boven. 

07-02-1736 Neeltje Simons geassisteerd met haar vader Simon Plas en man Jan Doets 

ontvangt met toestemming van de voogd Jacob Jansz Carper de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Saerae Geertruijd van der Straeten, minderjarige nagelaten 

dochter van wijlen Joan van der Straeten daar moeder af is Catharina van der Gronde. 

21-05-1715 Catharina van der Gronde als moeder ter eenre en Jan Breemburgh, oud schepen 

en Roelof Boot mede oud schepen en raad dezes stads als voogden ter andere 

zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen een huis in 's 

Gravenhage op de Paveljoens gracht op naam van Pieter Quast. 

 

 

Staat van de goederen van Trijn, Claas en Cornelis Aldertsz mederjarige(!) erfgenamen van 

Jan Aldertsz Houtcooper. 

28-05-1715 Tjerk Lolkes en Jacob Berkhout als administratieve voogden over de goederen 

door Jan Aldertsz Houtcoper ten behoeve van Trijn, Claas en Cornelis Aldertsz, 

zijn testamentaire erfgenamen volgens dispositie voor notaris Jan Brasker 04-03-

1710, laten de goederen registreren. 

10-02-1740 Cornelis Ruijter, Annetje Cornelis als in huwelijk hebbende en geassisteerd met 

haar man IJsbrand Kroon, Geertje Cornelis geassisteerd met haar man IJsak 

Claasz verzoeken, aangezien alle hier geregistreerde goederen door haar Edl. Gr. 

Mog. op 26-01-1740 zijn ontslagen uit de band van fideicommis, hare 1/3 portie 

van de weeskamer te mogen lichten, hetgeen met consent van de voogden wordt 

toegestaan. 

22-03-1740 Lijsbet Aldersz, geassisteerd met haar man Taams Jansz, ontvangt met consent 

van de administratieve voogd Gerrebrant Lokesz haar portie in de goederen. 

Door hare Edele Groot Mogenden was ontslag verleend van alle deze 

fideicommissaire goederen. 

07-03-1744 Maritje Alderts geassisteerd met haar man Joost Pranger, ontvangt met consent 

van haar voogden Garbrand Lolkes en Cornelis Barkhout alle hier geregistreerde 

en niet afgeschreven goederen dewelke alle op 26-01-1740 door haar Ed. Gr. 

Mog. uit de band van fideicommis zijn ontslagen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Neeltje 

Dircks daar vader van is Cornelis Willemsz Kuijper. 

13-08-1715 Cornelis Willemsz Kuijper als vader ter eenre en Pieter Laen en Jacob Pietersz 

Berckhout als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

18-08-1730 Geertje Cornelis is overleden en de lijfrentebrief van f 150.- aan (...) man 

overhandigd. 

27-02-1731 De andere dochter Aagje Cornelis is mede overleden en de lijfrentebrief van 

f 150.- ten overstaan van de voogden aan de vader Cornelis Willemsz Kuijper 

overhandigd. 
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Staat van de goederen toebehorende Pieter Pietersz Koene minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Pieter Pietersz Koene overleden zijnde en daar moeder af is Aeltje Cornelis Geus. 

06-08-1715 De voogden Sijmon Monnickendam en Jacob Kroon brengen f 65.14.- boven het 

kind van zijn overleden grootmoeder Maritje Aarts aanbestorven. 

Bewijs van 's vaders erfenis van de hier boven gemelde Pieter Pietersz Koene minderjarige 

nagelaten zoon van wijlen Pieter Pietersz Koene daar moeder af is Aaltje Cornelis Geus. 

04-02-1721 Aaltje Cornelis Geus als moeder brengt met consent van de voors. voogden als 

uitkoop van vaders erfenis twee gouden hemdknopen boven. 

09-12-1721 De weesmeesters hebben met consent van de voogden de goederen overhandigd 

aan de regenten van de armenkamer, omdat de moeder Aeltje Cornelis Geus is 

komen te overlijden en het kind aan het weeshuis is vervallen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijn en Johannes Jacobsz minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Maritje Aarts hier ter stede overleden daar vader af is Jacob Jansz Potman. 

06-08-1715 De voogden Tijs Wit en Jacob Codde laten de gelden registreren de kinderen van 

hun moeder aanbestorven. 

05-12-1719 Trijntje Jacobsz Potman geassisteerd met haar man Jan Dirksz Meester en haar 

voogden Jacob van der Codden en Gerrebrant Lolkesz ontvangt haar portie. 

02-01-1725 Johannes Jacobsz , getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van het minderjarige nagelaten kind van wijlen Welmoet Dirks 

hier ter stede overleden daar vader af is Jan Cornelisz Visscher. 

03-08-1715 Jan Cornelisz Visscher als vader ter eenre en Sijmon Coer en Claasz Jansz als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeengekomen: 

een testamentje met zilver beslagen en een keten daarin. 

04-08-1722 Op het verzoek van de voogden is het testamentje aan de vader overhandigd om 

door zijn dochter gebruikt te worden. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Willemsz Bruijn nagelaten kind van wijlen Willem Bruijn en 

Maritje Jans alhier overleden. 

17-09-1715 De voogden Juriaan Rigter en Luijcas Mens laten de goederen registreren het 

kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven. 

03-02-1717 Kors Bruijn wonende op de Buijtenveldescheweg onder het gerecht van 

Amstelveen voor 1/6, dezelve en Lucas Mens als voogden over de vier 

minderjarige kinderen van wijlen Willem Teunisz en Dieuwertje Bruijne tot 

Abkoude overleden voor gelijke 1/6 part, Dirk Nabers voor hemzelf en voor zijn 

broeder en zusters, kinderen van Grietje Lagedrosten, mede voor 1/6 part, 

dezelfde en Jan Hillen als last en procuratie hebbende van Thalen Hillen en 

Trijnke Lagedrosten voor 1/6 part, nog Jan en Gerrit Nabers kinderen van 

Enneke Lagedrosten mede voor 1/6 part en tenslotte Barent Schulte man van 

Gese Lagedrosten voor de laatste 1/6 part, gepasseerd voor de vrijheer van 

Danckelman rigter en goegraef des stadts en graafschap van Lingen in dato 15-

12-1716, naaste erfgenamen ab intestato van de overleden Jan Willemsz Bruijne, 

ontvangen de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Simon en Oets Pietersz nagelaten kinderen van wijlen 

Lijsbet Claas, daar vader van is Pieter Oetsz wonende in de Purmer. 

 (overgebracht uit een vorig register 17-09-1715) 

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 en twee stukken land 

in de Purmer. 

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 De voogden Jan Oetsz en Jan Willemsz van Leek brengen twee weesmeesters 

kennissen boven van in totaal f 2400.- en aan contant geld f 839.-. 

23-08-1718 Sijmen Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie nagelaten kinderen van wijlen Aafje Heijns op 

Volendam overleden daar vader af is Jan Taamsz. 

22-09-1715 Jan Taamsz als vader ter eenre en Bruijning Heijnsz Kunkel en Cornelis Taamsz 

Sier als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de zes nagelaten kinderen van wijlen Claas Simonsz Weijer 

op Volendam overleden daar moeder af is Duijfje Alberts. 

22-09-1715 Duijfje Alberts als moeder ter eenre en Jan Simonsz Weijer als voogd ter andere 

zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Pieter 

Melisz daar moeder af is Grietje Jacobs. 

09-10-1715 Grietje Jacobs als moeder ter eenre en Jan Bordingh en Jan Claasz Coops als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis wegens de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Wollemoet Jans daar vader af is Cornelis Jansz Edel. 

09-10-1715 Cornelis Jansz Edel als vader ter eenre en Jacob Jansz Edel en Pieter Decker als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-01-1727 De vader Cornelis Edel en Pieter Dekker, beiden voogden, laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder 

Lijsbet Cornelis en van hun oom Jacob Jansz tot Middelie overleden. 

04-01-1727 Grietje Cornelis overleden. 
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13-09-1727 Lijsbet Cornelis, een van de twee boven vermelde kinderen, geassisteerd met 

haar man, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Trijntje, Claasje en Juriaan Stapert, nagelaten kinderen 

van wijlen Harman Stapert en Geertje Jaspers alhier overleden. 

03-12-1715 De voogden maternel Jan Willemsz Schipper en Jan Brasker, regerend 

burgemeester en raad dezes stadts laten de (aanzienlijke) goederen registreren die 

de kinderen aanbestorven zijn. 

18-02-1716 De voogden laten registreren 1/3 in 1/8 in de helft van een huis in Amsterdam op 

de Nieuwe Markt. 

30-07-1728 Trijntje Stapers geassisteerd met haar man ds. Oneas Onderdes(?) en Claesje 

Stapert met een van het Hof van Vrieslant verkregen veniam etatis ontvangen 

met consent van de voogden hun portie. 

28-04-1732 Elisabeth Stapert, 25 jaar geworden, ontvangt haar portie met consent van de 

voogden Cornelis Dobber en Jacob Mojert en haar behuwd broeder oud 

burgemeester Frans Reijntjes. 

Staat van de vaderlijke goederen van Lijsbet, Trijntie, Claesie en Jurriaan Stapert nagelaten 

kinderen van wijlen Herman Stapert. 

24-09-1721 Pieter Vlieger als voogd over de vaderlijke goederen laat de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven van hun vader zoals hij deze heeft ontvangen van de 

weduwe Frederik Stapert. 

28-04-1733 Cornelis Dobber als voogd over Juriaan Stapert brengt een obligatie boven. 

24-04-1737 Frans Reijntjes, oud burgemeester en raad dezes stadts en gecomm. raad in het 

college van gR tot Hoorn residerende ontvangt op verzoek van zijn behuwd 

broeder Juriaen Stapert diens goederen. 

 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Jan Jacobsz Blaubijl nagelaten kinderen van wijlen 

Jacob Jansz Blaubijl en Guertje Claas en Trijn Joosten. 

17-12-1715 De voogden Hillebrant Blaubijl en Pieter Megoede laten de goederen registreren 

de kinderen door het overlijden van hun grootvader Jan Blaubijl aanbestorven. 

13-01-1728 Reijnder Groot als voogd over Jan Jacobsz Blaubijl laat de goederen registreren 

het kind aanbestorven van zijn peet Trijn Jansz Blaubijl volgens testament 17-

09-1727 notaris Claas Croon. Vermeld wordt de voogd Gerrit Metzelaer. 

13-01-1728 Reinier Groot als in huwelijk hebbende Trijntje Jacobsz Blaubijl verklaarde voor 

zichzelf en voor zijn vrouw ten behoeve van Jacob Blaubijl van de helft in een 

losrentebrief afstand te doen, als hebbende dit aan het kind verkocht, zodat deze 

brief nu geheel aan Jan Jacobsz Blaubijl toebehoort. 

20-01-1728 Trijntje Jacobs Blaubijl huisvrouw van Reijnier Groot approbeert bovenstaande 

handeling van haar man. 

18-08-1733 Jan Jacobsz Blaubijl, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Reijnier Groot 

ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Annetje Jacobs, nagelaten minderjarig dochtertje van wijlen Bregje 

Rickers hier ter stede overleden daar vader van is Jacob Willemsz Buurman thans in Zweden 

gevangen. 

31-12-1715 De voogden Claes Pietersz Botvanger en Cornelis Pietersz hebben de goederen 

bovengebracht om hier bewaard te worden. 

12-08-1732 Annetje Jacobs, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Digna Pieters nagelaten minderjarige dochter van wijlen Pieter 

Baertsz Boer en Weijntje Braeks beiden hier ter stede overleden. 

11-02-1716 De voogden Dirk Gerritsz Krieger en Erasmus Pietersz Rigter brengen geld en 

een portie in een huis op Volendam boven. 

10-05-1728 Digna Pieters geassisteerd met haar man Maarten Jacobsz ontvangt met consent 

van de voogden Dirk Gerritsz Kriger en Erasmus Rigter de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje Cornelis, nagelaten minderjarige dochter van wijlen Cornelis 

Reijersz en Maritje Taams tot Volendam overleden. 

07-04-1716 De voogden Garbrant Sier en Taams Cornelisz brengen f 15.9.2 boven het kind 

aanbestorven van haar peet Dien Reijers. 

10-01-1719 Aagje Cornelisz als in huwelijk hebbende Ariaan Jansz ontvangt met consent van 

haar voogd Taams Cornelisz het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter, Grietje en Cornelis Boes, minderjarige kinderen van Claas 

Boes en Diwertje Hoerns salr. 

09-06-1716 De vader Claas Boes en de voogden Claas Pietersz Boudens en Tijs Horn laten 

de goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun oudoom Simon 

Boes aanbestorven. 

05-04-1718 Grietje Boes, geassisteerd met haar man Jan J: Blau, wonende in de Wormer(?), 

ontvangt met consent van haar voogden haar portie. Haar vader Claas Boes heeft 

gerenuncieerd van de inkomsten van deze goederen volgens akte van dezelfde 

dag voor notaris Schouten. 

12-12-1719 Pieter Boes, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

portie. Zijn vader Claes Boes heeft verklaard in een akte dd 28-11-1719 voor 

notaris Jan Brasker af te zien van de renten en interessen van deze goederen. 

13-05-1721 De voogden Claes Pietersz Boudesz en Jacob Groot ontvangen geld om 

naderhand te verantwoorden. 

09-06-1722 Op verzoek van Claas Pietersz Boudesz en Jacob Groot als voogden over de 

kinderen en ten overstaan van Jan Jacobsz Blauw ontvangt Cornelis Boes uit de 

goederen f 30.- omdat hij door zijn vader Claas Boes was als verlaten en 

vervolgens genoegzaam van alles ontbloot, om zich met dit geld weer enigszins 

in staat te stellen en zijn ambacht verder te leren en te exerceren. 

16-03-1728 Cornelis Boes, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

portie. Zijn vader ziet af van de renten en interessen blijkens akte 13-03-1728 

voor notaris Claas Croon. 
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Staat van de goederen van Trijntje en Niesje Pieters Pieteijs, minderjarige kinderen van Pieter 

Simonsz Pieteijs salr. geteeld bij Neeltje Barents. 

09-07-1716 De voogden Jacob Dirksz Snellenbergh en Pieter Kaatjes laten de (omvangrijke) 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootmoeder en vader. 

28-04-1722 Trijntje Pieters Pieteijs, geassisteerd met haar man Jacob Heijnsz Jong ontvangt 

met consent van haar voogden Jacob Dirksz Snellenberg en commandeur Pieter 

Kaetjes haar goederen. 

04-06-1722 Niesje Pieters Pieteijs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de twee kinderen nagelaten bij Harman Harmansz Schreuder 

salr. daar moeder af is Maritje Jans. 

15-08-1716 Maritje Jans als moeder ter eenre en Tomas Bos en Claas Adriaansz 

Knoopmaker als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

15-01-1732 Jan Harmensz en Trijntje Harmens Schreuder, beiden getrouwd, ontvangen 

met consent van de voogd Claas Adriaensz Knopemaker hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje en Lijsbet Cornelis Slinger nagelaten minderjarige 

kinderen van wijlen Cornelis Slinger in de Purmer overleden daar moeder af is Aef Jans. 

01-09-1716 Aef Jans als moeder ter eenre en Eldert Jansz wonende tot Oosthuijsen en Pieter 

Willemsz van Leek wonende in de Purmer als voogden ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

05-01-1723 Neeltje Cornelis Slinger, geassisteerd met haar man Dirk Cornelisz, ontvangt met 

consent van de voogden haar portie. 

10-08-1723 De voogden Eldert Jansz wonende tot Oosthuijsen en Pieter Willemsz van Leek 

wonende in de Purmer als voogden van Lijsbet Cornelisz laten goederen 

registreren aanbestorven uit moeders nalatenschap. 

29-03-1730 Lijsbet Cornelisz Slinger, mondig geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacobus de Haan nagelaten kind van wijlen Jan de Haan en (niet 

ingevuld) alhier overleden. 

20-10-1716 Philippus Coutrier en Adriaan Ingelbrechts brengen vanwege het testament van 

Everard van Ruijtenbeecq in dato 29-07-1715 voor notaris Pieter Blom in 

Amsterdam f 1333.6.12 boven met de bepaling dat dit geld ter weeskamer moet 

blijven berusten tot Jacobus de Haan 28 jaar zal zijn geworden. 

02-12-1721 Deliana de Haan geassisteerd met haar man Sijmon Scheepemaker, en Jan 

Brommer regerend burgemeester en raad en Garbrand Lolkes als voogden van 

wijlen Jan de Haen de Jonge, nagelaten zoon van wijlen Jan de Haen en Johanna 

Fiool, volgens het gemelde testament van Everard Ruijtenbeecq, gerechtigde 

erfgenamen van wijlen de voorn. Jacobus Haen volgens doodcedulle uit het 

doodboek uit Banda van den 26-11-1719 overleden, ontvangen het geld. 
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Staat van de goederen van Jan Jansz de Haan kind van Jan de Haan de Jonge salr en 

Johanna Fiool. 

20-10-1716 Philippus Coutrier en Adriaan Ingelbrechts brengen vanwege het testament van 

Everard van Ruijtenbeecq in dato 29-07-1715 voor notaris Pieter Blom in 

Amsterdam f 1333.6.12 boven met de bepaling dat de moeder Johanna Fiool de 

interesten van dit capitaal alle jaren moet trekken tot zo lang als het kind zal zijn 

gekomen tot de ouderdom van 25 jaren of tot de huwelijkse staat. Als hij eerder 

overlijdt dan worden de goederen geërfd door zijn moeder Johanna Fiool met de 

bepaling dat die haar leven lang alhier ter weeskamer moeten blijven berusten. 

01-12-1716 De voogden Jan Brommer en Garbrant Tjerksz laten brieven registreren door hun 

van het geld gekocht. 

04-04-1721 Johanna Fivool als moeder van haar onmondige zoon Jan de Haen de Jonge 

geteeld bij haar man salr Jan de Haen overleden zijnde, ontvangt ter alimentatie 

van haar voors. minderjarig kind f 100.-. 

29-12-1721 Johanna Fiool ontvangt met consent van de voogden geld tot onderstand van 

haarzelf en haar zoon Jan de Haan de Jonge, 

25-05-1730 Jan Jansz de Haan, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden en zijn 

moeder zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Stijntje Jans Breed daar vader af is Jan Jansz Haringman. 

03-11-1716 Jan Haringman als vader ter eenre en Cornelis Olij en Cornelis Dobber oud 

schepenen als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

18-08-1722 Cornelis Dobber en Jan Breemborg, regerend schepen en oud presiderend 

schepen dezes stads als testamentaire voogden over het onmondige nagelaten 

kind van wijlen Stijntie Jans Breed daar vader af is Jan Haringman, laten twee 

losrentebrieven registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar 

overgrootmoeder Marijtie Jacobs Pieteijs weduwe wijlen Teunis Walraven 

krachtens testament van 11-06-1719 voor notaris Pieter Dekker. 

09-05-1724 Dr. Cornelis Olij , Cornelis Dobber en Jan Breemborg allen presiderend oud 

schepenen dezes stads als voogden over Trijntie Haringman enig kind en 

erfgenaam van haar vader Jan Haringman laten de goederen registreren volgens 

contract van 21-09-1724 voor notaris Claes Croon. 

09-04-1737 Trijntje Jans geassisteerd met haar man Cornelis Plas ontvangt met consent van 

haar man en haar voogden oud schepen Jan Breemburg en Jan de Boer haar 

goederen. 

 

 

Staat van de moederlijke goederen van Annitje Cornelis nagelaten minderjarig dochtertje van 

wijlen Cornelis Swart en Aaltje Jansz. 

08-12-1716 Arieaan Swart als administratieve voogd over het minderjarige nagelaten kind 

van wijlen Cornelis Swart (buiten 's lands overleden) daar moeder af is Aeltje 

Jansz laat een weesmeester kennis van f 100.- registreren ten laste van Cornelia 

Swart tegen 4 % rente per jaar ingaande 01-01-1717. 

09-01-1720 De voogden Claas Hendriksz, Jan Egbertsz Wagemaker en Pieter Laan laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven van haar moeder. 

13-01-1722 Annitje Cornelisz geassisteerd met haar man Poulus Passchier ontvangt met 

consent van haar voogden de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Dirk, Maritje, Jacob en Cornelis Swart, nagelaten 

kinderen van wijlen Aafje Jans daar vader af is Adriaan Swart. 

05-01-1717 Adriaan Swart als vader ter eenre en Jan Scheer en Jan Egbertsz Wagemaker als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

05-01-1717 De vader en de voogden laten goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootmoeder Trijntje Jacobs Pieteijs. 

05-09-1724 Jan Swart en Dirk Swart, de een getrouwd en de ander mondig, geassisteerd met 

hun vader Adriaen Swart en hun voogd Jan Egbertsz ontvangen hun goederen. 

29-08-1730 Maritje, Jacob en Cornelis Swart, de eerste meerderjarig, de laatste twee 

getrouwd, ontvangen de goederen. De voogd Jan Scheer was overleden en de 

andere voogd Jan Egbertsz Wagemaker verhinderd om te compareren. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje, Aeltje, Claes en Sijtje Jans Boes, kinderen van wijlen Jan 

Boes daar moeder af is Anna Jans. 

19-01-1717 De voogden Jacobus Hanneman en Willem Jansz Hem laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oudoom 

Sijmon Boes. 

28-10-1727 Neeltie en Aeltie Jans Boes, ieder geassisteerd met haar man Claas Claesz en 

Pieter Bakker, ontvangen hun goederen, ieder 1/4 portie, met consent van hun 

voogden Jacobus Hanneman en Willem Jansz Hem. 

01-04-1732 Claas Boes, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacobus 

Hanneman en Willem Jansz Hem zijn 1/4 portie. 

19-02-1732 Sijtje Jans Boes, geassisteerd met haar broeder Claas Boes, mondig geworden, 

ontvangt met consent van de voogd Willem Jansz Hem, de andere voogd Jacobus 

Hanneman overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Teunis, Aaltje, Maritje en Bruijn Willemsz, kinderen van wijlen 

Willem Teunisz en Dieuwertje Bruijne tot Abcoude overleden. 

09-02-1717 De voogd Luijcas Mens laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

van hun neef Jan Willemsz Bruijn. 

30-10-1725 Teunis, Aaltje en Maria Willemsz, mondig geworden, ontvangen met consent 

van de voogd Willem Jansz Ruijter de goederen; Bruijn Willemsz was zonder 

wettige descendenten na te laten overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Koster zoon Claas Koster en Geertje Tijs tot Quadijk 

overleden. 

16-03-1717 De voogden Dirk Hoek en Jan Luijt laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

11-02-1721 Het kind is overleden. De obligatie wordt gegeven in het bijzijn van de voogden 

Dirk Hoek en Jacob Luijt aan twee diakonen van Quadijk die de halfbroer 

Abram Coster alimenteren. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje en Grietje Jacobs, kinderen van Jacob Ikes salr. daar 

moeder af is Reijnoutje Alberts Konincks. 

16-03-1717 De voogden Garbrant Tjerksz en Luijcas Mens brengen f 160.- boven de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader. 
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18-02-1721 Annetje Jacobs, mondig geworden, en Grietje Jacobs geassisteerd met haar man 

Barent Jansz Zing ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jelis en Aaltje Goverts Goethart, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Annetje Cornelis daar vader af is Govert Jelisz Goethart. 

16-03-1717 Govert Jelisz Goethart als vader ter eenre en Cornelis de Boer en Poulus Claasz 

Boer als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

20-02-1720 Aaltje Goethart is overleden. Haar vader Govert Jelisz Goethart ontvangt met 

consent van de voogd Cornelis de Boer zijn goederen. 

02-10-1731 Jelis Goethart, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Goverd Goedhard 

en de voogd Cornelis de Boer zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmen Claasz minderjarig nagelaten kind van wijlen Claas 

Sijmensz daar moeder af is Gaertje Lammertsz. 

11-05-1717 Gaartje Lammertsz, moeder, ter eenre, Willem Sijmensz en Claas Ariaansz als 

voogden ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, 

waaronder het huis waar Gaartje Lammertsz woont en de winkel daarnaast, aan 

de westzijde ten einde van de gevangepoorts buurt. 

29-10-1720 Geertie Lammerts als erfgenaam van haar overleden zoon Sijmon Claasz 

ontvangt in aanwezigheid van de gewezen voogd Claas Adriaansz de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Pietersz Pauw minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Annitje Pouwelsz daar vader af is Pieter Pietersz Pauw. 

25-05-1717 Pieter Pietersz Pauw als vader ter eenre en Pouwelsz Dirksz Visser en Jan 

Pietersz Buers als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen, onder andere het halve huis in Warder waarin de vader nu 

woont. 

03-12-1737 Pieter Pietersz Pauw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en van de 

voogd Poulus Dirksz Visser de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Pieter, Anne en Trijn Jans, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Willemsz tot Axwijk overleden daar moeder af is Griet Dirks. 

24-08-1717 Griet Dirks als moeder ter eenre en Dirk Jansz Hartog, Jan Jansz Slot en Claas 

Claasz Mars als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis: stukken land, losrentebrieven en nog f 1000.- aan geld zijnde 

ducatons en rijksdaalders. 

12-05-1722 Jacob Jansz, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Jan Jansz Slot en Claes 

Claesz Mars ontvangt zijn goederen. 

22-03-1729 Pieter Jansz Willemsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden en zijn 

broeder Jacob Jansz Willemsz zijn goederen. 

28-08-1731 De voogden brengen een inventaris boven van enige meubile goederen de 

kinderen aanbestorven door de dood van hun broeder Pieter Jansz Tijs. 

26-01-1734 Trijn Jansz, geassisteerd met haar man Pieter Roos, ontvangt haar goederen en 

Jacob Jansz Tijs zijn portie in de nog onverdeelde losrentebrieven, met consent 

van de voogden Jan Slot en Jacob Jansz Tijs en de moeder. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Lijsbet en Jan Cornelisz Bleus, minderjarige 

kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Bleus tot Axwijk overleden daar moeder van is 

Annetje Jans. 

24-08-1717 Annetje Jans als moeder ter eenre en de voogd Dirk Jansz Ouwerijk voor 

hemzelf en voor zijn medevoogd Cornelis Claasz Bleus wonende tot 

Monnickendam ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis, f 300.- op interest gegeven aan Sijbrant Jansz Haes, bakker op Axwijk 

onder verband van zijn bakkerij, huis en alle gereedscappen daartoe behorende. 

22-12-1722 De voogd Sijmon Claasz brengt boven een kwijtschelding van een huis en erf 

staande en gelegen op Axwijk staande op de grond van het afgebrande huis, 

welke kwijtschelding dient tot aflossing van de weesmeester kennis van de 

bovenstaande f 300.- , op sulks de persoon van Sijbrant Jansz voor alle 

namaningen en aanspraken wordt bevrijd. 

25-05-1728 De voogden Sijmon Claasz en Dirk Smit brengen f 250.- boven de kinderen door 

het overlijden van hun moeder aanbestorven. 

06-03-1731 De voogden Dirk Smit en Sijmon Schaap brengen f 380.1.8 boven de kinderen 

aanbestorven van hun grootvader tot Monnickendam overleden, en berustende 

geweest onder Jan Teerhuijs, hoofdofficier tot Monnickendam. 

06-03-1731 Grietje Cornelis Bleus geassisteerd met haar man ontvangt met consent van de 

voogden haar goederen. Zij heeft een zuster van wie een losrentebrief in de 

weeskamer van Alkmaar ligt. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter, Annetje, Neeltje, Grietje, Susanna, Oets en Claes Oetsze 

nagelaten kinderen van wijlen Jacob Oetze en Lijsbet Pietersz. 

21-09-1717 De voogden Jan Oetze in de Purmer en Martinus Smits wonende op de Beets 

laten goederen registreren, o.a. lijfrentebrieven ten lijve van Pieter Oetsze, 

Annitje Oetze, Neeltje Oetze en Susanna Oetze, en vee. 

18-08-1722 De voogden brengen f 378.19.12 de kinderen aanbestorven van hun oudoom 

Marten van Rossen tot Alkmaar overleden. 

04-12-1725 De voogden Jan en Pieter Jacobsz en Willem van Leek brengen f 785.14.- boven 

afkomstig van de verkoop van land in de Beets toekomende aan de vier 

onmondige kinderen Neeltie, Susannetie, Oets Jacobsz en Claes Oetsz. 

04-12-1725 Pieter Jacobsz, Annetie Jacobs en Claes Claesz als in huwelijk hebbende Grietie 

Jacobs, niet present omdat zij in de kraam lag, getrouwd en mondig, ontvangen 

met consent van de voogden hun goederen. De vier lijfrentebrieven voor de 

zeven kinderen blijven gemeen. 

29-04-1727 Susannantie Oets als in huwelijk hebbende Claes Pietersz ontvangt haar gerechte 

1/4 portie in de goederen met consent van de voogden Jan Oetsz en Willem van 

Leek; de vier lijfrentebrieven blijven gemeen. 

05-08-1727 Neeltje Jacobs, mondig geworden, ontvangt haar portie; de vier lijfrentebrieven 

blijven gemeen. 

13-04-1734 Oets Jacobsz Schellinger, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Willem van Leek en Pieter Jacobsz Schellinger zijn goederen, blijvende de 

onverstorven lijfrentebrieven onverdeeld. 

15-02-1735 Claas Oets, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Willem van Leek 

en Pieter Jacobsz Schellinger zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Taems en Evert Cornelisz en Neeltje Cornelis, kinderen 

van wijlen Hillegont Everts tot Volendam overleden daar vader af is Cornelis Taemsen. 

19-10-1717 Cornelis Taemsen als vader ter eenre en Heijn Claasz en Jan Taamsen als 

voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-02-1724 De vader Cornelis Taemsz en de voogd Heijn Claesz laten f 129.- registreren de 

kinderen aanbestorven van hun oude peet Trijn Dirks op Volendam. 

19-01-1734 De vader en de voogden laten f 83.- registreren de laatste minderjarige Taams 

Cornelisz door het overlijden van zijn broeder en zuster aanbestorven. 

18-10-1735 Taems Cornelisz ontvangt met consent van zijn vader en voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de minderjarige kinderen van Dirk Hamel met namen Steven en 

Dirk Dirksz Hamel, hun van hun nicht Johanna Hanneman aanbestorven. 

26-10-1717 De voogd Jacobus Hanneman laat de goederen registreren. 

29-03-1729 Dirk Dirksz Hamel, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Jacobus Hanneman, ook voor de medevoogd Mr. Reijnier Hojink van 

Papendrecht wonende in Den Haag, zijn goederen. Zijn broer Steven Hamel is in 

Oostindie zonder testament overleden blijkens een verklaring van de 

bewindhebbers van de compagnie kamer Amsterdam in dato 03-02-1721. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aagje Gerrits, dochter van wijlen Gerrit de Wolff alhier 

overleden daar moeder af is Lijsbet Simons. 

09-11-1717 Lijsbet Sijmons, weduwe van Gerrit de Wolff als moeder ter eenre en Cornelis 

Lammertsz Zijp, wonende in de Purmer, ter andere zijde, zijn met goedvinden 

van de medevoogd Jacob Teengs de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

08-12-1722 Lijsbet Sijmonsz, geassisteerd met de voogden Jacob Teengs en Cornelis 

Lammertsz Zijp, ontvangt met consent van de voogden de goederen. Haar 

dochter Aagje Gerrits is overleden. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Jan en Trijntje Jacobs Roothart, kinderen van Jacob Jansz 

Roothart geteeld bij Trijntje Claas Vogels alhier overleden. 

07-12-1717 Jacob Jansz Roothart, vader, ter eenre en Jacob Pietersz Barkhout en Claas 

Dirksz Vogel als voogden ter andere zijde, allen wonende in deze stad, zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

17-02-1728 Jacob Roothart als vader en Jacob Berkhout en Claas Vogel als voogden zijn 

geaccordeerd dat Jacob Roothart de kleren ontvangt en daarvoor f 60.- betaalt. 

02-07-1729 De voogden over Trijntje Roothard laten goederen registreren afkomstig uit de 

boedel van haar overleden vader Jacob Roothart. 

01-04-1732 De voogd Jacob Barkhout over Trijntje Roothart laat een losrentebrief van 

f 1000.- registreren op naam van Trijntje Roothart, aangekocht uit de boedels van 

Jacob Jansz Roothart en van Trijntje Jans Grundels, van welke nalatenschappen 

door de voogden nog rekening zal worden gedaan. 

19-10-1734 Trijntje Roothart geassisteerd met haar man Pieter Voogel, ontvangt met consent 

van haar voogden de goederen. 

 

 



ORA 3994 1714 - 1719 412

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje en Gerrit Jacobsz Jonker, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jacob Meijndertsz Jonker daar moeder af is Annetje Gerrits. 

14-12-1717 Annetje Gerrits als moeder ter eenre en Meijndert Jacobsz Jonker en Pieter 

Gerritsz Hop als voogden ter andere zijde, allen tot Warder woonachtig, zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. Pieter Arisz Witschoen, 

tegenwoordige man van Annetje Gerrits, consenteert. 

05-02-1726 De voogd Pieter Hop brengt goederen in gekomen zowel van het huis als van de 

inboedel van de grootmoeder.  

10-01-1730 Geertje Jacobs, geassisteerd met haar man Jacob Zeeman, ontvangt met consent 

van haar voogden de goederen. 

21-08-1731 De voogd Pieter Hop brengt enige goederen boven gekomen van de grootvader. 

05-08-1732 De voogden hebben boven gebracht f 103.10.- het kind wegens grootvaders en 

grootmoeders overlijden aanbestorven. Ook laten zij de nog onverdeelde 

goederen registreren. 

29-12-1739 Gerrit Jacobsz Jonker, mondig geworden, ontvangt zijn goederen met consent 

van de voogden. 

 

 

Staat van de goederen van Sijtje, Reijnoutje, Trijntje, Annetje en Jan Dekker, nagelaten 

kinderen van wijlen Aagje Jans Waterloopers daar vader af is de Heer Jacob Dekker. 

 (dit hier overgebracht 18-01-1718 uit een vorig register.) 

28-01-1710 De vader Jacob Dekker en de voogden Tijs Bastiaansz Wit regerend 

burgemeester en Claas Dekker, oud schepen, beiden raden dezes stads laten de 

(omvangrijke) goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden 

van hun grootmoeder Neeltje Claas Loenius weduwe van wijlen Jan Simonsz 

Waterlooper. 

18-01-1718 De voogden over de vijf kinderen Claas Dekker en Tijs Wit beiden oud 

burgemeesters en raden dezer stad laten de (omvangrijke) goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader Jacob Dekker. 

04-12-1720 Sijtie Dekkers, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de voogden 

haar goederen. 

10-06-1722 Reijnoutje Dekkers, geassisteerd met haar man Jan Florisz Reijntjes, ontvangt 

met consent van de voogden Claas Dekker en Tijs Wit haar goederen. 

19-07-1724 Trijntje Dekkers, geassisteerd met haar man Reijnier Pont, ontvangt met consent 

van haar voogden Claas Dekker, oud burgemeester en Tijs Wit, regerend 

burgemeester en beide raden dezes stads, haar goederen. 

12-11-1727 Annetie Dekkers, geassisteerd met haar man Jan Putoor, ontvangt met consent 

van haar voogden Claas Dekker, presiderend burgemeester en Thijs Wit, beiden 

raden dezes stads, haar goederen. 

08-06-1728 Claas Dekker, oud burgemeester en raad dezes stads als voogd over Jan Dekker 

laat goederen registreren gekomen uit de boedel van wijlen Matthijs Schouten en 

naderhand in vruchtgebruik bezeten bij Thijs Wit zaliger oud burgemeester en in 

haar beide levens raden dezes stads. 

19-10-1728 Jan Dekker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas Dekker oud 

burgemeester en Jan Reijntjes beiden raden dezes stads, zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Geertje en Jacob Jansz Boer minderjarige kinderen van wijlen Jan 

Jacobsz Boer en Jannetje Claes Stien tot Volendam overleden. 

25-01-1718 De voogden Cornelis Claasz Stien, Cornelis Cornelisz Veerman, Cornelis 

Pietersz en Cornelis Cornelisz Kalbas laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun vader en moeder. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marij Gerrits, innocente nagelaten dochter van wijlen Gerrit 

Kool daar moeder af is Aagt Claas. 

09-03-1718 Aagt Claas als moeder ter eenre en Claes Tack en Claes Pietersz Boudes als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

01-06-1728 Claas Tack ontvangt volgens contract in dato 11-03-1728 voor Jan Bost te Edam, 

met consent van de medevoogd Claas Pietersz Boudes, de goederen van de 

overleden Marij Gerrits. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet en Stijn Jans Steens nagelaten kinderen van wijlen 

Jan Steen daar moeder af is Wellemoet Pieters. 

17-05-1718 De voogden Pieter Cornelisz en Evert Jansz laten f 100.- registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun vader. 

01-09-1733 Lijsbet Jans Steens, geassisteerd met haar man Cornelis Dirksz, ontvangt met 

consent van haar voogd Evert Jansz, de andere voogd overleden, de goederen. 

Haar zuster was overleden. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van de drie minderjarige kinderen van wijlen Maritje Cornelis 

van Grieken, overleden alhier, daar vader af is Claas Cornelisz Broer. 

21-06-1718 Claas Cornelisz Broer als vader ter eenre en Gerrit van Es en Jan Egbertsz 

Wagemaker als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

16-12-1727 Cornelis Claasz Broer, getrouwd, heeft zijn portie van zijn vader Claas 

Cornelisz Broer ontvangen. 

22-03-1735 Reijndertje Claas Broer geassisteerd met haar man Reijndert Pietersz Vos en 

Antje Claas Broer geassisteerd met haar voogd Jan Wagemaker ontvangen met 

consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Jobsz Steen, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Job 

Jansz Steen en Aafje Jacobs tot Volendam overleden. 

23-08-1718 De voogden Cornelis Cornelisz Kalbas en Cornelis Claasz Stien laten f 200.- 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader en moeder. 

20-01-1722 Jacob Jobsz Steen, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Cornelis 

Claasz Steen het geld. 

 

 

Staat van de goederen van (niet ingevuld) nagelaten zoon van Cornelis de Leeuw en (niet 

ingevuld). 

06-09-1718 Matthijs Schouten qq heeft f 50.- laten registreren het kind door het overlijden 

van zijn oudoom Jan Willemsz Roos aanbestorven wegens de testamentaire 
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dispositie met zijn vooroverleden vrouw gepasseerd voor notaris Cornelis Cos 

tot Hoorn 28-11-1691. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Pieters nagelaten dochter van Pieter Frederiksz en 

Annetje Muus salr. 

06-09-1718 De voogd Claas Pietersz Boudens laat goederen registreren het kind door het 

overlijden van haar oom Claas Muusz bij forme van accoort aanbestorven. 

28-03-1719 Pieter Frederiksz, geassisteerd met Claas Pietersz Boudens als voogd, ontvangt 

als vader en erfgenaam van zijn overleden dochter de losrentebrief. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Beijen, nagelaten zoon van de commandeur Jan Beijen salr. 

daar moeder van is Magtelt van Meerlant. 

25-10-1718 De voogden Pieter Brouwer oud schepen en Simon Schram laten f 43.9.- 

registreren het kind van zijn oom Pieter Beijen aanbestorven. 

10-09-1720 overgebracht in het register van 1720 in dato 10 September. 

 

 

Staat van de goederen van Lambert, Volkert, Jacob, Jan en Muus Tijsz Horn, kinderen van 

de heer Tijs Horn en Grietje Del, hun van hun grootvader Jacob Horn bij testament gemaakt. 

30-11-1718 De voogden burgemeester IJsaac Tete, Garbrant Tjarksz en Adriaen Swart, de 

vader en medevoogd door indispositie absent, laten de goederen registreren de 

kinderen van hun grootvader aangekomen. 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lammert, Volkert, Jacob, Jan en Muus Tijsz Horn, 

nagelaten kinderen van de heer Tijs Horn hier ter stede overleden daar moeder af is Grietje 

Del. 

21-03-1719 Burgemeester Isaac Teete, Jan Jansz Nele en de ondergeschreven secretaris (J: 

Bost) als testamentaire voogden laten de (aanzienlijke) goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun vader aanbestorven ter voldoening van hun 

vaders erfenis krachtens testament 25-01-1719 voor ondergeschreven secretaris 

(J: Bost) gepasseerd. 

11-02-1727 Dirck Vos en Grietje Dels, echtelieden, stellen zich borg ten behoeve van de 

weesmeesters en de voogden over de kinderen van de tweede comparant geteeld 

bij haar eerdere man Tijs Horn met betrekking tot de grootvaderlijke goederen. 

28-04-1731 Lammert Horn, geassisteerd met zijn behuwd vader Dirk Vos, getrouwd, 

ontvangt met consent van zijn wettelijke voogden burgemeester Isaac Tete en 

Garbrant Lollekes zijn goederen; de landerijen en de tuin blijven nog onverdeeld. 

30-10-1734 Volkert Horn, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn behuwd vader 

Dirk Vos en zijn voogden oud burgemeester IJsaac Tete en Gerrebrant Lolkesz, 

zijn goederen. 

05-05-1736 Jacob Horn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn behuwd vader Dirk Vos en 

zijn voogden oud burgemeester Isack Tete en Garbrand Lollekes zijn goederen. 

19-09-1739 Muus Horn, geassisteerd met zijn behuwd vader Dirk Vos en zijn wettelijke 

voogden burgemeester Isaacq Tete en Garrebrand Lolkesz, getrouwd, ontvangt 

zijn goederen; de landerijen en tuin zijn onverdeeld gebleven. 

27-10-1739 Jan Horn, mondig geworden, geassisteerd met zijn behuwd vader Dirk Vos en 

zijn voogd oud burgemeester Isaack Tete, mede voor zijn medevoogd Garbrand 

Lollekes, ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van de twee minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Hillegont Aarts overleden tot Volendam daar vader af is Claas Heijnsz Veerman. 

03-01-1719 Claas Heijnsz Veerman als vader ter eenre en Maats Aartsz en Jan Heijnsz 

Veerman als voogden ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

16-06-1722 De vader Claes Heijnsz Veerman brengt het geld in de weeskamer. 

10-02-1728 Claas en Jan Heijnz Veerman, vader en wettelijke voogd van de kinderen, 

brengen geld boven afkomstig uit de nalatenschap van de grootmoeder Trijntje 

Jansz. 

13-05-1732 Claas Heijnsz Veerman als vader en Bruijning Dirksz, als in huwelijk hebbende 

Lijsbet Claasz Veerman, als behuwd broeder van de overleden Jannitje Claasz 

Veerman ontvangen haar goederen. De voogden Maart Aersz en Jan Heijnsz 

Veerman waren overleden. 

15-06-1732 Lijsbeth Claas geassisteerd met haar man Bruining Dirksz ontvangt het geld in 

presentie van de vader, de voogden aflijvig. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje, Claas, Lijsbet en Neeltje Cornelis Grootelou nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Grootelou zaliger en Aaltje Jacobs Walraven. 

24-01-1719 De onders. secretaris (Dekker) en Huijbert Beets als voogden over de 

grootmoederlijke goederen laten de goederen, de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Trijn Tijs, registreren, met de bepaling dat de 

goederen ter weeskamer moeten blijven tot het jongste kind 20 jaar zal zijn. 

17-11-1730 Geertje, Claas en Lijsbet Grootelouw, mitsgaders de officier Pieter Dekker en 

Huijbert Beets, voogden over Neeltje Grootelouw, 20 jaar geworden, ontvangen 

de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz Buers, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Griet Cornelis overleden tot Warder daar vader af is Jan Pietersz Buers. 

21-02-1719 Jan Pietersz Buers als vader ter eenre en Cornelis Jacobsz Vlaming en Pieter 

Pauw als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis, o.a. twee stukken land, 1/64 part in een fluitschip de Juffr. 

Maria door de voorn: Jan Pietersz Buers als schipper gevoerd,  en f 2400.- in 7 

verzegelde zakken. 

16-05-1719 Cornelis Jacobsz Vlaming als voogd van Cornelis Jansz Buers, en Claas Pauw 

als broeder van Trijn Jansz wonende tot Warder en aldaar getrouwd geweest aan 

Jan Pietersz Buers hiervoor gemeld doch nu overleden, hebben ter weeskamer 

gebracht een zak geld met f 2255.- door Jan Pietersz Buers nagelaten en alhier 

gebracht om naderhand te zien wie ertoe gerechtigd zal zijn. 

20-02-1720 Pieter Pou verklaarde dat van de som van f 2255.- een bedrag van f 1322.- voor 

Cornelis Jansz Buers is en f 933.- voor de dochter Trijntje Jans van de voors. Jan 

Pietersz Buers. 

20-02-1720 De voogd Pieter Pau brengt geld boven Cornelis Buers aanbestorven door het 

overlijden van zijn grootmoeder Griet Martens. 

28-05-1720 Dit is overgebracht in het volgend register. 
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Staat van de goederen van Hillegont, Claas en Simon Claasz Kramer nagelaten kinderen van 

wijlen Claas Kramer en Lijsbet Aris tot Warder overleden. 

28-02-1719 De voogden Pieter Claasz Kramer en Claas Arisz laten f 500.- registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

11-01-1724 De voogden Pieter Claasz Cramer en Claas Arisz nemen f 200.- op tot onderhoud 

van de kinderen. 

22-02-1724 Hillegont Cramers geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Draij ontvangt met 

consent van de voogden Pieter Claesz Kramer en Claes Arisz haar portie f 50.-. 

24-06-1732 Claes Kramer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas Arisz, de 

medevoogd Pieter Kramer overleden, zijn portie f 125.-. 

14-02-1736 Sijmon Cramer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas Arisz, de 

medevoogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Broeder, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Broeder en Lijsbet Boes, beiden hier ter stede overleden. 

(07-03-1719) overgebracht van 09-04-1715. 

09-04-1715 De voogden Sijmen Boes, Jan Bost, oud burgemeester en raad, en Claas Boes, 

burgers dezes stads hebben de (aanzienlijke) goederen laten registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader en moeder. 

09-04-1715 De voogden Sijmen Boes, Jan Bost, oud burgemeester en raad, en Claas Boes, 

burgers dezes stads hebben de (aanzienlijke) goederen laten registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader en moeder. 

Staat van de goederen die Jacob Broeder heeft geërfd van zijn oudoom Sijmon Boes. 

04-08-1716 De voogden Jan Bost en Claes Boes laten de goederen registreren de gemelde 

Broeder van zijn oudoom Sijmon Boes, hier ter stede overleden, aanbestorven, 

o.a. een losrentebrief van f 1000.- op naam van Jan Garbrantsz Boes in dato 25-

04-1644. 

10-01-1729 Dr. Jacob Broeder, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas en Wullemoet Cornelisz minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Claasz in het buitenland overleden daar moeder af is Grietje 

Cornelisz wonende tot Middelie. 

14-03-1719 Grietje Cornelis als moeder ter eenre en Claas Jansz wonende tot Aexwijk en 

Dirk Cornelisz wonende tot Middelie als voogden ter andere zijde, zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, o.a. een portie van f 300.- in 

een losrentebrief van f 800.- uitgezet door Dirk Jansz Decker 12-03-1642 en 

f 133.- in een obligatie van f 1000.- op naam van Jan Claasz Doets 21-12-1653. 

01-06-1723 De voogden zijn met Dirk Marsz wonende tot Middelie geaccordeerd bij forma 

van uitkoop over de grootmoederlijke goederen dat de voorsz Dirk Marsz aan de 

kinderen zal bewijzen f 175.- welke penningen hij al aan Claas Jansz Hartog en 

zijn huisvrouw Grietje Cornelis heeft gegeven, die dit geld onder zich zullen 

houden tot de kinderen mondig, getrouwd of een andere geapprobeerde staat 

bereikt zullen hebben, onder verband van twee stukken land. 

08-01-1739 Welmoet Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Maartensz Bark ontvangt met 

consent van de voogd Dirk Cornelisz en haar behuwd vader Claes Hartoch haar 

goederen. 



ORA 3994 1714 - 1719 417

08-12-1739 Claas Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aafje en Maritje Pieters West, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Lijsbet Jacobs daar vader van is Pieter Cornelisz West tot Warder. 

04-04-1719 Pieter Cornelisz West als vader ter eenre en Jacob Dirksz Rood, wonende tot 

Warder, als voogd ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

22-10-1726 De voogden laten goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootvader Jacob Dirksz Roots, o.a. een deel in een 

losrentebrief berustende onder Jan Claasz Ubbels. 

13-06-1730 De voogden Claas Wester en Claas Pauw verantwoorden f 94.18.8 afkomstig uit 

de erfenis van de vader Pieter Cornelisz Wester. 

22-10-1732 De voogden Claas Pauw en Gerbrand Hop ontvangen geld. 

17-02-1733 Aafje Pieters, geassisteerd met haar man Claas Jansz Pauw, ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie; het land blijft nog gemeen. 

18-10-1740 Maritje Ester, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Jan 

Heijnsz en Claas Pauw haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Heijnsz Veerman, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Heijn Cornelisz Veerman en Grietje Jansz, beiden op Volendam overleden. 

16-05-1719 Cornelis Cornelisz Veerman als oom en Jan Heijnsz Veerman als voogd laten de 

goederen registreren het kind door het overlijden van haar vader en moeder 

aanbestorven. 

20-08-1720 Geertje Heijns Veerman, getrouwd, ontvangt, met consent van haar man Frederik 

Cornelis en de voogden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Wullemoet Dircksz, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Dieuwertje Cornelisz van der Poel alhier overleden daar vader af is Dirck Hoorn. 

16-05-1719 Dirck Hoorn als vader ter eenre en Ariaan Cornelisz, Cornelis Jansz 

Stekelenburg en Tewis Cornelisz als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd 

over de uitkoop van moeders erfenis. 

28-11-1719 De voogden Adriaan Cornelisz, Tewis Cornelisz en Jan Cornelisz Stekelenburgh 

laten goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar 

oudoom Claas Pietersz. 

22-10-1720 De voogden Adriaen Cornelisz en Cornelis Jansz Stekelenburg hebben goederen 

bovengebracht het kind aanbestorven door het overlijden van haar vader Dirk 

Hoorn. 

23-02-1723 Marijtie Heermans geassisteerd met haar man Arij Cornelisz, Guurtie Heermans 

en Neeltie Heermans, meerderjarige dochters als erfgenamen ab intestato van 

wijlen Welmoet Dirks Hoorn, ontvangen met consent van de voogden de 

goederen. 
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Staat van de goederen van Trijntje, Grietje en Lijsbet Jans de Vries als geïnstitueerde 

erfgenamen van Michiel de Vries binnen Amsterdam overleden. 

(11-07-1719) overgebracht uit een vorig register. 

26-01-1706 Etc. 

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 Neeltje Evers Vels, weduwe van Jan Christiaansz de Vries en Christiaan de Vries 

ontvangen de helft respectievelijk een zesde van de nalatenschap van de 

overleden Lijsbet Jans de Vries, met consent van de voogden Jan Adamsz van 

der Wolff en Jan Evertsz Vels. De overige goederen behoren aan Trijntje en 

Grietje de Vries. 

10-05-1720 Trijntie Jans de Vries, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz van de Wolff, 

ontvangt met consent van de voogden haar portie. 

03-12-1720 Grietje Jans de Vries, geassisteerd met haar man Jacob Righter, ontvangt met 

consent van de voogden haar portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Pietersz Swart, minderjarige zoon van wijlen Pieter 

Fopse Swart zaliger daar moeder af is Grietje Jans Otten. 

22-07-1719 Grietje Jans Otten als moeder ter eenre en Claas Dirksz Vogel en Claas Otten als 

voogden ter andere zijde zijn geaccordeeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

11-12-1725 De voogden Claas Dirksz Vogel en Vegter Otte laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven van zijn overleden moeder. 

01-07-1727 De voogden laten f 50.- registreren zijnde de helft van f 100.- door Aafje 

Maartens gelegateerd aan beide kinderen van Grietje Ottes. (Er staat 

bijgeschreven dat op 20-12-1746 de ene helft van deze f 50.- aan het kind en de 

wederhelft aan het kinds moeder is aanbedeeld.) 

09-12-1738 Aris Caagman heeft volgens ordere van de Heeren van den gerechte in bewaring 

gebracht een losrentebrief van f 400.- op de naam van Jan Otte in dato 06-10-

1694 waarvan de interessen toekomen aan Iefje Ottes en de eigendom na haar 

dood aan Pieter Pietersz Swart. 

05-02-1743 Aris Caagman als in huwelijk hebbende Iefje Ottes ontvangt de losrentebrief 

aangezien Pieter Pietersz Swart overleden is. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Grietje Drijver minderjarige kinderen van wijlen 

Neeltje Claas Hellingman daar vader af is Cornelis Drijver. 

22-07-1719 De vader Cornelis Drijver ter eenre en de voogden Tijmon Claasz Hellingman en 

Jacob Jansz Moojert, instaande voor hun medevoogd Clas Claasz Hellingman, 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, de 

goederen die zijn kinderen door het overlijden van hun grootvader Claas 

Cornelisz Hellingman zijn aanbestorven en nog alle onder de grootmoeder 

Trijntje Claas wonende tot Hoorn berusten. 

02-02-1723 Jacob Jansz Moijert, Claes Claesz Hellingman en Cornelis Drijver als voogden 

over Grietje Cornelis Drijver, nagelaten dochter van wijlen Neeltje Claas daar 
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vader af is Cornelis Drijver, brengen geld in haar aanbestorven van haar 

grootmoeder Trijntje Claes tot Hoorn overleden, waaronder begrepen het bewijs 

van vaders erfenis. Dit geld is voor de dochter alleen, aangezien de zoon door 

zijn meerderjarigheid zijn portie reeds heeft ontvangen. 

02-01-1725 Cornelis Drijver en zijn zoon Jan Drijver, de laatste getrouwd, ontvangen de 

goederen. Grietje Drijver is overleden.  

 



 

Oud Rechterlijk Archief 3995: 1719 - 1724 

 

 

Staat van de goederen van Johanna en Lijsbeth Coster, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Fredrik Coster daar moeder af is Cornelia Geldorp. 

05-09-1719 Fredrik Sleijk, getrouwd met Cornelia Geldorp, heeft boven gebracht 75 

dubbelde marktstucken zilver die de kinderen van hun oom Thomans Hendrik 

Coster volgens testamentaire dispositie zijn aanbestorven. 

03-12-1720 Fredrik Sleijk als in huwelijk hebbende Cornelia Geldorp en Abraham 

Ruijdegom als regent van de armenkamer ontvangen de penningen omdat de 

twee minderjarige kinderen aan de armenkamer dezer stede zijn gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon en Maritje Cornelis Mast, kinderen van wijlen 

Lijsbet Jans op Oorgaet overleden daar vader af is Cornelis Sijmonsz Mast. 

12-12-1719 De vader Cornelis Sijmonsz Mast ter eenre en de voogden Jan Pietersz Swarthof 

en Hendrik Claasz Brant ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

05-02-1732 Sijmon Mast, getrouwd, heeft zijn geld van zijn vader ontvangen. 

12-02-1732 Cornelis Sijmonsz Mast heeft f 25.- bovengebracht voor zijn dochter Maretje 

Cornelis Mast als bewijs van moeders erfenis; zijn zoon Sijmon Mast heeft het 

geld reeds ontvangen. 

29-08-1741 Maritje Cornelis Mast, geassisteerd met haar voogd Jan Swarthof, Heijn Brandt 

overleden zijnde, meerderjarig geworden, ontvangt het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Jacob en Maritje Laan, kinderen van wijlen 

Aagje Jacobs Groot alhier overleden daar vader van is Pieter Laan. 

29-12-1719 De vader Pieter Laan ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Groot en Jacob Jansz 

Mojert ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, 

o.a. de gerechte vierde part in een huis aan de oostzijde van de Princesteeg. 

23-01-1720 Pieter Laan, Jan Groot en Jacob Mojert brengen nog drie spaarpotten boven, 

ieder ter somme f 63.11.-. 

10-07-1725 Trijntje Laan, geassisteerd met haar man Dirk Cornelisz Broer ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie. 

23-01-1731 Jacob Laan, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Groot en 

Jacob Mojerd zijn goederen. 

25-10-1736 Maritje Laan, geassisteerd met haar voogden Jan Groot en Jacob Mojert, 

meerderjarig geworden, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk en Eefje Stam, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Bregje Cornelisz in de Purmer overleden daar vader af is Claas Stam wonende aldaar. 

09-01-1720 De vader Claas Stam ter eenre en de voogden Claas Pietersz Boudesz, Dirk Stam 

en Cornelis Stam wonende alhier, tot Purmerend en in de Purmer, ter andere 

zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

20-08-1726 De wettige voogden Claes Pietersz Boudens en Cornelis Stam, alhier en in de 

Purmer, over Dirk en Eefie Stam, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Bregje Cornelis in de Purmer overleden, brengen het bewijs van moeders erfenis 

boven en f 350.- de kinderen door het overlijden van hun vader aanbestorven. 
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15-02-1735 Dirk en Eefje Stam, de eerste getrouwd, de tweede mondig, ontvangen met 

consent van Claas Pietersz Bouwdens, de andere voogden overleden, ieder de 

helft van de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Willemsz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Hendrikje Jansz alhier overleden daar vader af is Willem Hobergh. 

09-01-1720 De vader Willem Hobergh ter eenre en de voogden Ds. Petrus Bruijnenbeecq, 

ook instaande voor Hermanus Temming, beiden alhier woonachtig, ter andere 

zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-01-1721 Lijsbeth Willemsz, geassisteerd met haar man Claas Westrick, ontvangt met 

consent van haar voogden Ds. Petrus Bruijnenbeecq en Harmanus Temming haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lobberig Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Cornelis Jansz van Lier zaliger daar moeder van is Wijfje Claas. 

23-01-1720 De voogden Pieter Claasz Groot en Cornelis Jansz Mender brengen de goederen 

boven het kind aanbestorven van haar grootmoeder Maritje Claas. 

09-05-1724 De voogden Pieter Claes Groot en Cornelis Jansz Mendes over Lobberig 

Cornelis, minderjarige dochter van wijlen Cornelis Jansz van Lier zaliger daar 

moeder af is Wijfie Claes, laten twee obligaties registreren. 

08-12-1733 De voogden Pieter Molenaer Simonsz en Olivier Bloem halen een obligatie af. 

03-12-1737 Deze post vanwege het overlijden van het kind ten behoeve van haar erfgenaam 

overgebracht naar het nieuwe register. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Willem, Claas, Grietje en Pieter Teunisz End, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hillegont Martens tot Warder overleden daar 

vader af is Teunis Pietersz End. 

23-01-1720 De vader Teunis Pietersz End ter eenre en de voogden Cornelis Martensz Otter 

en Claas Jansz Zeeman ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

23-11-1728 Pieter Theunisz End, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis 

Otter en Claas Zeeman zijn goederen. 

20-02-1731 Willem Teunisz Endt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Cornelis Otter en Claes Zeeman zijn goederen. 

19-02-1732 Grietje Teunis, geassisteerd met haar man Claas Sijmonsz Visser, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

17-02-1733 Claas Teunisz Ens, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

13-01-1739 Pieter Teunisz Endt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claes 

Zeeman zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Adriaan Putoor, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Annetje Vastrick alhier overleden daar vader van is Juriaan Putoor. 

23-01-1720 De vader Juriaan Putoor ter eenre en de voogden Jan Putoor en Luijcas Mens ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

10-09-1726 Jan Putoor, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Juriaan 

Putoor en zijn voogden Jan Putoor en Cors Valencijn de helft van de goederen. 

18-06-1737 Adriaan Putoor, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Putoor en 

Cors Valencijn zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Frans Pietersz Kramer, nagelaten minderjarige 

kinderen van wijlen Aefje Jans Slots, hier ter stede overleden, daar vader af is Pieter Fransz 

Kramer. 

06-02-1720 De vader Pieter Fransz Kramer ter eenre en de voogden commandeur Pieter 

Kaetjes en Cornelis Remmitsz 't Hoen ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

09-12-1721 Pieter Pietersz Cramer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden de helft van de goederen. 

24-07-1733 Pieter Fransz voor zichzelf en Pieter Caatjes en Cornelis Remmitsz Thoen als 

voogden over de zonder nakomelingen overleden Frans Pietersz Kramer 

ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Jans Buurs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Pietersz Buurs tot Warder overleden daar moeder van is Trijn Jans. 

20-02-1720 De voogden Pieter en Claas Pou laten de goederen registreren. 

10-02-1728 De voogden Pieter en Claas Pauw hebben f 400.- bovengebracht het kind 

aanbestorven van haar grootmoeder Marij Pietersz weduwe Pieter IJsbrantsz. 

20-02-1742 Trijntje Jansz Buurs, geassisteerd met haar man en voogden, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje Dirks, dochter van Dirk Harmensz Kuijper en Welmoet 

Abrams Kopperses, hier ter stede woonende. 

27-02-1720 Cornelis Dobber, oud schepen dezes stads, de vader Dirk Harmensz en Jan 

Breemburgh, oud president schepen alhier, als testamentaire voogden, laten de 

goederen registreren die het kind door haar overgrootmoeder Marij Jacobs 

Pieteijs, hier ter stede overleden, krachtens haar testamentaire dispositie zijn 

vermaakt. 

18-08-1722 Cornelis Dobber en Jan Breemborg hebben f 109.5.- boven gebracht uit de 

fideicommissaire goederen van Hillegond Jans Pieteijs. 

04-04-1730 Jan Breemburgh als voogd en Cornelis Persij als regent van het oude weeshuis 

ontvangen de helft van de goederen; de ouders zijn overleden en de kinderen(!) 

in het weeshuis gekomen. 

12-05-1739 Niesje Dirks Kuijper, mondig geworden, ontvangt met consent van haar 

wettelijke voogden Jan van Zanen en Pieter Druijst haar goederen. 
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Staat van de goederen van Dirkje Mol, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Isaacq Mol 

en Jannitje Kosters als geinstitueerde erfgenaam van haar oud muij Aafje Costers. 

05-03-1720 De voogd Jacob Croon laat de goederen registreren het kind aanbedeeld volgens 

de akte van scheiding gepasseerd voor notaris Claas Croon. 

02-11-1723 Dirkje Mol, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van haar voogden, 

Timotheus van Tol bij missive, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gesina Harpersz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Harpersz en Lijsbeth Dirks Bouwensz, het voorn. kind van haar peet Aaltje Dirksz 

Bouwensz aanbestorven. 

05-03-1720 De voogden Pieter Reijndersz Pont en Jacob Wiltschut laten de goederen 

registreren. 

29-09-1722 Gesina Herpers, geassisteerd met haar man Jacob Persijn, ontvangt met consent 

van de voogden haar goederen. 

 

 

(geen titel) 

19-03-1720 Jan Boor als voogd over het minderjarige kind van wijlen Willem Sijmonsz hier 

ter stede overleden, daar moeder af is Niesje Jans, laat een losrentebrief 

registreren toebehorende aan de voorn. Niesje Jans. 

18-02-1721 Jan Boor heeft voor rekening van Niesje Jans Boor gebracht een zakje met geld 

bedragende ongeveer f 250.-; hij heeft nog ongeveer f 45.- om van tijd tot tijd 

aan haar te distribueren. 

 (Volgen een paar aantekeningen over de verstrekking van kleine bedragen aan 

Niesje Jans zelf en aan Jan Boor) 

16-12-1727 Jan Cornelisz Boor als voogd over Geertje Willemsz, minderjarig nagelaten 

kind van wijlen Willem Sijmonsz en Niesje Jans, verklaart dat beide ouders nu 

zijn overleden en het kind is opgedragen aan de armenkamer. De regenten 

Nicolaas Beeltsnijder en Barent Heereman van de armenkamer ontvangen de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Claasz Rieder, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Maritje Michiels Zijps daar vader af is Claas Jacobsz Rieder. 

26-03-1720 De vader Claas Jacobsz Rieder ter eenre en de voogden Claas Claasz Smelik en 

Pieter Jacobsz Rieder ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen, f 700.- in een losrentebrief van f 1000.- uitgezet door de 

kinderen van Michiel Lammersz en Annitje Admiraels in dato 25-04-1695. 

27-01-1733 De voogden Jan Rieder en Claas Smelik laten de goederen registreren, Jacob 

Rieder aanbestorven van zijn overleden vader Claas Rieder. Er blijft met het 

kinds behuwd moeder Trijntje Muts onverdeeld een huis met een timmerwinkel 

op de Schepemakersdijk en twee stukken land. 

12-05-1733 Jacob Rieder, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Aagje Pieters, minderjarige kinderen van wijlen 

Grietje Cornelis hier ter stede overleden daar vader af is Pieter Rood. 

12-04-1720 De vader Pieter Rood en de voogden Pieter Cornelisz Ruijter en Adriaen Rood 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 
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26-09-1724 Pieter Cornelisz Ruijter als voogd van Trijntie en Aeghie Pieters Rood heeft twee 

zilveren lepels bovengebracht de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder 

Trijn Cornelis. 

21-10-1727 Wouter Wijngaard en William Costerus als regenten van de armenkamer dezer 

stede ontvangen de goederen, aangezien de vader was overleden en de kinderen 

aan de armenkamer waren vervallen. 

 

 

 

Staat van de goederen van Rusje Fredriksz, minderjarige nagelaten dochtertje van wijlen 

Fredrik Jacobsz en Claasje Jansz, beiden alhier overleden, het kind van haar ouders 

aanbestorven. 

14-05-1720 De voogden Abraham Velthuijsen en Pieter van der Heeck laten de goederen 

registreren. 

17-12-1720 De voogd Abraham Velthuijsen brengt f 123.- boven voor het beloop van de 

gerechte helft in een houtboot, door hem met approbatie van de weesmeesters 

verkocht en geleverd. 

21-09-1721 De voogden hebben van het van de weeskamer afgehaalde geld een half huis op 

de Lingerzijde gekocht waarvan de andere helft al aan het kind toebehoort. 

13-05-1727 Rusje Fredriksz, geassisteerd met haar man Pieter Meluck, ontvangt met consent 

van de voogden Abraham Velthuisen en Pieter van der Heek haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Thijs Caspersz, minderjarig nagelaten kind van wijlen Casper 

Thijssen en Eefje Corfs beiden hier ter stede overleden. 

14-05-1720 De voogden Cornelis de Mender, Stoffel Thijssen en Jacob Wrogt laten de 

goederen registreren het kind van zijn ouders aanbestorven. 

08-04-1721 De voogden Cornelis Mender, Stoffel Thijsz en Jacob Wrogt latem de goederen 

registreren het kind aanbestorven van zijn grootvader Klaes Corff volgens 

testamentaire dispositie 16-02-1713 en deelcedul 12-02-1721 voor notaris Pieter 

Keetel tot Monnickendam. 

24-05-1735 Thijs Caspersz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jacob Wrogt en 

Adriaan IJs zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Hilletje, Claas en Duijfje Claas, nagelaten kinderen van 

wijlen Claes Dirksz en Trijntje Claes, hier ter stede overleden. 

28-05-1720 De voogd Cornelis Jansz Janknegt laat f 139.2.- registreren de kinderen 

aanbestorven van haar peet van moeders zijde tot Velsen overleden. 

03-02-1722 Cornelis Jansz Janknegt brengt de gage van Claas Claesz, in Oostindien 

overleden, boven, in welk bedrag de armenkamer voor 4/7 competeert. Het geld 

wordt grotendeels wordt gegeven aan Cornelis Dobber als regent van de 

armenkamer. 

18-01-1729 Dirk Vos als regent van de armenkamer voor 3/5 in 1/3 portie, Adriaan Donker 

als gequalificeerd door Poulus Claasz Donker en zijn huisvrouw Hilletje Claasz 

mede voor 1/5 in 1/3 portie en voor welke laatste portie Adriaan Donker en 

Cornelis Jansz Janknecht zich tot borgen als principale schuldenaren hebben 

geconstitueerd en nog voor voor een gerechte een derde gedeelte in alle hier 

geregistreerde goederen voor de voorn. Hilletje Claasz, ontvangen de goederen. 
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01-02-1729 Er wordt voor Duijfje Claas bovengebracht f 35.1.8 haar aanbestorven door het 

overlijden van haar zuster Lijsbet Claas. 

06-12-1729 Marten Emander en Olphert Pet als regenten van de armenkamer ontvangen 1/3 

van de goederen van de overleden Duijfje Claas. 

24-01-1730 De voogd Cornelis Jansz Janknegt brengt f 27.19.8 boven ten behoeve van Dirk 

Claasz afgekomen van de verkochte goederen van wijlen zijn zuster Duijfje 

Claasz. 

16-06-1731 Dirk Claasz Annesz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Cornelis Jansz Janknegt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Jansz Beurs, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Griet Cornelis overleden tot Warder daar vader af is Jan Pietersz Beurs. 

21-02-1719 Jan Pietersz Beurs als vader ter eenre en Cornelis Jacobsz Vlaming en Pieter 

Pauw als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis, o.a. 2 stukken land, 1/64 part in het fluitschip de Juffrouw 

Maria thans bij de voorn. Jan Pietersz Beurs als schipper gevoerd en f 2400.- in 7 

verzegelde zakken. 

16-05-1719 Cornelis Jacobsz Vlaming als voogd van Cornelis Jansz Beurs, en Claas Pauw 

als broeder van Trijn Jansz wonende tot Warder en aldaar getrouwd geweest aan 

Jan Pietersz Buurs hiervoor gemeld doch nu overleden, hebben ter weeskamer 

gebracht een zak geld met f 2255.- door Jan Pietersz Buurs nagelaten en alhier 

gebracht om naderhand te zien wie ertoe gerechtigd zal zijn. 

20-02-1720 Pieter Pauw verklaarde dat van de som van f 2255.- een bedrag van f 1322.- 

toekomt aan Crelis Buurs en f 933.- aan de dochter Trijntje Jans van de voors. 

Jan Pietersz Buers. 

20-02-1720 De voogd Pieter Pauw brengt geld boven Cornelis Buurs aanbestorven door het 

overlijden van zijn grootmoeder Griet Martens. 

28-05-1720 (administratieve handeling) 

14-05-1726 Cornelis Jansz Beurs, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Bregje Cornelis, minderjarige dochter van Cornelis (niet ingevuld) 

en Trijn (niet ingevuld), hier ter stede overleden. 

20-08-1720 Gerrit Kroon en Jan Florisz Reijntjes, regenten van het burger weeshuis laten 

geld en zilver registreren, Bregje aanbestorven van haar peet (niet ingevuld). 

04-03-1723 Bregje Cornelis, mondig geworden, ontvangt met consent van Gerrit Kroon en 

Jan Florisz Reijntjes, regenten van het burger weeshuis, de goederen. 

 

 

(geen titel) 

27-08-1720 De voogden Garrebrant Lolkes en Jacob Pietersz Barkhout over de twee 

minderjarige kinderen van wijlen Jan Taij, hier ter stede overleden, laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door hun neef Jan Dirksz Taij 

volgens testamentaire dispositie 02-03-1720 voor notaris Pieter Dekker. 

02-01-1725 Jacob Jansz Taeij, zoon van Jan Jacobsz Taeij, 25 jaar geworden, ontvangt met 

consetn van zijn voogden zijn goederen. 

01-12-1727 De regenten van de armenkamer ontvangen met consent van de voogden de 

goederen, toebehorende aan Grietie Jans Taij. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Beije, minderjarige nagelaten zoon van de heer 

commandeur Jan Beije, hier ter stede overleden, daar moeder af is Juffr. Magteld Meerlant. 

10-09-1720 Juffr. Magteld Meerlant als moeder ter eenre en Pieter Brouwer en Sijmon 

Schram als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis. 

Staat van de goederen van Jan Beijen, nagelaten zoon van de commandeur Jan Beijen salr. 

daar moeder van is Magtelt van Meerlant. 

25-10-1718 De voogden Pieter Brouwer, oud schepen en Simon Schram laten f 43.9.- 

registreren het kind van zijn oom Pieter Beijen aanbestorven. 

04-08-1731 Jan Beije, mondig geworden en getrouwd, zijn voogden overleden, ontvangt zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter en Geertruijd Boesses, kinderen van Jan Boesses en Sophia 

Vastrick. 

10-09-1720 Juriaen Putoor en Cors Valencijn, de laatste procuratie hebbende van Eneas 

Veltkamp, als voogden over de twee kinderen, hebben twee losrentebrieven 

boven gebracht in plaats van de obligatie van f 2000.- die verkocht is om aan 

Adrianus Boesses zijn 1/3 part te voldoen, die de vader alhier ter weeskamer 

heeft moeten laten om de halve alimentatie en opvoeding van de kinderen daaruit 

te kunnen vinden, volgens accoord 01-10-1716. 

23-05-1725 Pieter Boeses, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder en voogden de 

twee losrentebrieven. Zijn zuster Geertruijd Boeses is overleden. 

 

 

(geen titel) 

29-10-1720 Meijndert Lukasz Mens en Jacobus Croon als voogden over Lukas Jacobsz 

Mens hebben goederen bovengebracht hem aanbestorven van Adrianus Voogt, 

en f 2.- van Dirkie Mol. 

21-09-1723 Lucas Jacobsz Mens, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis volgens een handschrift in dato 29-01-1705 van de kinderen van 

Dirk Beets, daar moeder af is geweest Neeltje Jacobs Pos, alhier ter stede overleden. 

29-10-1720 De voogden Dirk Jacobsz Ruijter en Jacob Ruijter over de door Neeltie Jacobs 

Pos nagelaten kinderen brengen een lijfrentebrief van f 200.- boven op naam van 

Jacob Dirksz Beets, waarin de twee kinderen ieder toebehoort f 83.-; het derde 

kind is al getrouwd. 

07-09-1728 Dirk Ruijter ontvangt wegens het overlijden van Jacob Dirksz Beets de 

lijfrentebrief. 

 

 

Staat van de goederen van de vijf minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannitje 

Hendriksz Nitters daar vader af is Jan Smith, de voorn: kinderen van hun oudoom Gerrit 

Nitters aanbestorven. 

17-12-1720 De voogden Jacob en Warnaar Nitters hebben het geld boven gebracht de 

kinderen voor hun portie in de nalatenschap van hun oudoom Gerrit Nitters 

aanbestorven. 
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05-01-1723 Afgegeven de gerechte vijfde part wegens het overlijden van een van de kinderen 

tot betaling van de onkosten door de vader voorgeschoten. 

09-03-1723 Afgegeven f 30.8.- zijnde een vijfde part, om daaruit te betalen de doodschulden 

door het overlijden en begraven van een der kinderen, door de vader 

voorgeschoten. 

31-08-1723 Door Jan Smit en Jacob Nittersz wederom afgehaald f 30.8.- zijnde een vijfde 

part om daaruit te betalen de dood- en andere schulden door het overlijden en 

begraven van wijlen Claasje Jansz zijn veroorzaakt en door de vader zijn 

voorgeschoten. 

20-01-1733 Geertje Jans Smit, mondig geworden, ontvant met consent van de voogden 

Jacob Nitters en Waernar Nitters, een vijfde, zijnde f 30.8.-. 

18-02-1738 De resterende vijfde part wordt afgegeven aan Adriaan Veen en Pieter Langedijk 

als regenten van de armenkamer ter oorzake van de alimentatie en opvoeding 

door hun aan Hendrikje Smit gedaan. 

 

 

Staat van de goederen van de zes onmondige kinderen nagelaten van wijlen Marijtie Cornelis 

en Pieter Droogh tot Quadijk overleden. 

24-12-1720 De voogden Dirk Hoek, Cornelis Hoek en Jurriaen Pleijn laten f 10000.- aan 

losrentebrieven registreren. 

14-01-1721 De voogden laten een huis en stukken land in Quadijk registreren, 1/5 in 10 

morgen land met het huis daarop aan de zuidkant van de Rijperweg in de 

Beemster en sieraden. 

12-02-1724 Dirk en Cornelis Hoek, Juriaan Pleen, Pieter Droog en Adriaan Smal als voogden 

en instaande voor Cornelis Barkhout, absent zijnde, ter eenre en Geertje Pieters 

Droog, geassisteerd met haar man Hendrik Mattheus van der Bussen ter andere 

zijde zijn de voldoening van de portie van Geertje in de goederen overeen 

gekomen. 

15-08-1724 Hendrik van der Bussen en Geertje Pieters hebben hun goederen ontvangen. 

23-05-1727 Fookel Pieters, met haar man Pieter Cornelisz Blank, ontvangt met consent van 

de voogden Cornelis Hoek, Jurriaen Pleijn en Pieter Droogh haar een vierde 

portie in de hier geregistreerde goederen. 

23-05-1727 De voogden laten f 86.- regeistreren de kinderen aanbestorven van hun 

grootvader en grootmoeder. 

11-02-1730 Trijntje Pieters Droog met haar man Dirk Claasz Dobber ontvangt met consent 

van haar voogden haar goederen. 

25-11-1730 Marijtje Pieters Droog met haar man Cornelis Pietersz ontvangt met consent 

van haar voogden haar goederen, waaronder een obligatie van f 1100.- op 01-11-

1702 uitgezet door Fookel Pieters in de Beemster die de moeder van haar vader 

Pieter Droog zaliger is geweest. 

07-02-1741 Cornelis Droog ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Droog en Claas 

Pleen als zoon van de overleden voogd Juriaan Pleen zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van het minderjarige nagelaten kind van Trijntje Dirks alhier 

overleden genaamd Jannetje IJves. 

21-01-1721 IJve Reijnders Keijser als vader ter eenre en Jan Sijmonsz en Louris Reijndersz 

Keijser als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis. 
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31-03-1744 Jannetje IJfs, geassisteerd met haar man Jacobus Hondius, ontvangt met consent 

van haar vader en de voogd Louwrens Keijzer, de medevoogd overleden, haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de drie minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Heijn Claasz 

Jonk en Aeltje Jacobs, beiden tot Volendam overleden. 

28-01-1721 De voogden Heijn Claasz en Cornelis Veerman de Jonge laten f 150.- 

registreren. 

17-02-1722 Gaartje Heijnsz, geassisteerd met haar man Cornelis Heijnsz, ontvangt met 

consent van haar voogd Cornelis Cornelisz Veerman, haar andere voogd Heijn 

Claasz om wettelijke redenen niet komende, haar goederen. 

12-01-1723 De voogden hebben f 60.- laten registreren, de twee overgebleven kinderen 

Claas en Jacob Heijnsz Jonk van hun overleden zuster Gaartje Heijnsz Jonk 

aanbestorven. 

24-07-1725 Claes Heijnsz Jonk, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis 

Veerman de Jonge zijn goederen. 

11-01-1729 Cornelis Cornelisz Veerman de Jonge als voogd over Jacob Heijnsz Jong brengt 

f 100.- boven welke penn: bij de voorn: Jacob Heijnsz Jong zijn overwonnen. 

21-03-1730 Jacob Heijnsz Jonk, 25 jaar, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis 

Veerman de Jonge zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de vier minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Griet Jansz daar 

vader af is Dirk Cornelisz Schoon. 

28-01-1721 De vader Dirk Cornelisz Schoon en de voogden Theunis Claasz molenaer en 

Claes Pietersz Boudesz hebben de goederen boven gebracht de kinderen van hun 

overleden grootmoeder Grietje Jansz Bakkers aanbestorven, o.a. een huis en erf 

op het Bagijneland bij de Pottebakkerssteeg. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijn Heijnsz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Heijn Claasz Jonk daar moeder af is Geert Jobsz. 

04-02-1721 De voogden Heijn Claasz Hoorn en Taams Jobsz Bollebeker hebben het bewijs 

van vaders erfenis, f 38.6.-, bovengebracht. 

05-01-1723 De voogden hebben f 12.18.- bovengebracht het kind van haar overleden halve 

zuster aanbestorven. 

27-01-1733 Trijn Heijnsz, geassisteerd met haar man Jacob Jansz Sier, ontvangt haar 

goederen; haar voogden zijn overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan 

Cornelisz Kleijn tot Volendam overleden daar moeder af is Geert Jobsz. 

04-02-1721 De voogd Taams Jobsz Bollebeker heeft het bewijs van vaders erfenis, f 69.1.-, 

bovengebracht. 

11-01-1724 Cornelis Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Cornelis 

IJsbrandsz Bruijn zijn een vierde portie. 

14-08-1725 Marijtje Jans, geassisteerd met haar man Cornelis Heijnsz, en Welmoet Jans, 

getrouwd, ontvangen met consent van hun voogd hun portie. 
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29-05-1731 Aaltje Jans, geassisteerd met haar voogd Cornelis IJsbrantsz, getrouwd, 

ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Theuntje Dirksz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Dirk Tijssen van Breukhoven daar moeder af is Aaltje Cornelis Geus. 

04-02-1721 De moeder Aaltje Cornelis Geus is met de voogden Sijmon Monnikendam en 

Jacob Croon overeen gekomen dat zij aan haar dochtertje als uitkoop van vaders 

erfenis bewijst een gouden ring met zeven grove steentjes. 

09-12-1721 De ring is met consent van de voogden aan de regenten van het burgerweeshuis 

overhandigd omdat de moeder Aaltje Cornelis overleden is en het kind aan het 

weeshuis is vervallen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Aeltje Jans op Volendam overleden daar vader af is Jan Cornelisz Cier. 

18-02-1721 De vader Jan Cier is met de weesmeesters overeen gekomen dat hij als uitkoop 

van moeders erfenis aan zijn dochter f 50.- zal bewijzen. Zijn tegenwoordige 

huisvrouw Jannetje Heijns stemt daarmee in. 

11-09-1731 Jan Taemsz Cier en Cornelis Claesz Raare hebben bovengebracht f 120.- door 

hun van Jannetje Heijns, weduwe van Jan Cornelisz Cier zaliger, ontvangen ter 

voldoening van vaders nalatenschap van de reeds meerderjarige Grietje Jans. 

05-08-1732 Het kind is overleden en de voogden laten het geld overboeken naar het register 

bij de erfportie van haar halve broeders van dato 31-01-1730. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Garbrant en Jacob Jansz Loots, kinderen van wijlen Jan 

Loots hier ter stede overleden daar moeder af is Trijn Jans. 

22-07-1721 De moeder Trijn Jans ter eenre en de voogden Jacob Loots en Adriaen Rood ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

17-05-1729 Gerrebrant Loots, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder Trijntje Jansz 

en zijn voogd Adriaan Rood zijn goederen. 

14-08-1731 Jacob Loots, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Adriaen Rood en 

Jacob Loods zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Adriaens, nagelaten dochter van wijlen Grietje Claas tot 

Quadijk overleden daar vader van is Adriaan Cornelisz Heijloo. 

12-08-1721 De voogden Jacob Zomer, de gemelde Adriaen Cornelisz Heijloo en Jan Knip 

laten de goederen registreren het kind door het overlijden van haar halve zuster 

aanbestorven. 

29-05-1725 Trijntje Adriaans, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Heijloo, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Annetie Jans, kinderen van wijlen Trijntie 

Outgers overleden in de Purmer daar vader af is Jan Cornelisz Mekkes. 

16-12-1721 De vader Jan Cornelisz Mekkes ter eenre en de voogden Jan Cornelisz 

Carseboom en Pieter Mekes ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van moeders erfenis. 
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12-06-1723 De voogden Jan Harmensz Donker en Pieter Mekkesz en de vader Jan Mekkesz 

brengen f 1330.- boven de kinderen aanbestorven van hun neef Cornelis Jansz 

Carseboom. 

13-08-1723 Er worden losrentebrieven aangekocht waarvan Jan Cornelisz Mekkes de interest 

zal genieten zolang hij ongetrouwd zal zijn. 

08-09-1732 Lijsbet Jans, geassisteerd met haar man Jacob Hoek, en Jan Blokker(!), vader 

van de voors. Lijsbet en wijlen Annetje Jansz ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Stijntie, Cornelis, Willem en Pietertie Mueses, nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Cornelisz Mueses tot Middelie overleden. 

16-12-1721 Albert Groot laat met toesteming van Jan Willemsz Bakker twee losrentebrieven 

registreren; de (niet vermelde) moeder zal haar kinderen onderhouden in kost, 

drank, kleederen en leeringe. 

03-03-1733 Cornelis, Wullem en Pietertje Mueses, meerderjarig geworden, ontvangen met 

consent van hun absente zuster Stijntje Mueses de losrentebrieven. 

 

 

(geen titel) 

16-12-1721 Mr. Sijmon Roos en Jan van 't End als voogden over het nagelaten kind van Jan 

Laen en Grietie Pouwels, beiden tot Axwijk overleden, zijn met de grootmoeder 

IJfie Pouwels overeen gekomen dat zij het kind zal onderhouden voor die 

goederen en effecten die door de ouders zijn nagelaten, bedragende ongeveer 

f 100.-. Als het kind minderjarig of ongehuwd zou overlijden en de grootmoeder 

dan nog in leven is, erft zij de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Daniel van Laere, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jodocus 

van Laere en Grietje Brouwers, beiden tot Amsterdam overleden. 

30-12-1721 De voogden Hendrik van Laere, Pieter Brouwer en Vincent van Laere laten de 

goederen registreren in voldoening van het kinds portie in de erfenis van Capt. 

Pieter van Laere en een losrentebrief door Petronella Brouwer aan het kind 

gelegateerd. 

16-03-1728 Daniel van Laere, met een van de Staten van Holland en Westfriesland verkregen 

veniam aetatis, ontvangt met consent van de voogden Hendrik van Laeren en 

Vincent van Laeren, Pieter Brouwer overleden zijnde, de goederen zowel van 

zijn oudoom Pieter van Laere als van wijlen Petronella Brouwer. 

 

 

(geen titel) 

06-01-1722 Simon Schram als voogd over Dirk Beije, minderjarige zoon van Aafie van 

Keulen, de vader wijlen Jedocus Beijen, brengt f 784.- boven uit de erfenis van 

zijn oudoom wijlen de heer Capt. Pieter van Laar zaliger. 

28-01-1727 Dirk Beije ontvangt met consent van zijn voogden Adriaan Beije en Sijmon 

Schram enig geld tot zijn onderhoud. 

08-10-1732 Dirk Beije, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Adriaan Beije, de 

andere voogd overleden, zijn goederen. 

 

 



ORA 3995 1719 - 1724 431

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietie, Jan, Guertie en Trijntie Olperts, minderjarige 

kinderen van wijlen Lijsbet Oenes tot Quadijk overleden daar vader af is Olphert Woutersz. 

06-01-1722 De vader Olphert Woutersz ter eenre en de voogden Claes Oensz en Claes 

Woutersz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

08-02-1729 Grietje Olpherts, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

22-01-1737 Jan Olphertsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

29-01-1737 Jan Olphertsz en Claas Kuijn, gequalificeerd door de mondig geworden Guurtje 

Olpherts, ontvangen met consent van haar voogden haar goederen. 

29-09-1739 Jan Olphertsz voor hemzelf en instaande voor Sijmon Swart als in huwelijk 

hebbende Grietje Olpherts en Pieter Willemsz Schipper als in huwelijk hebbende 

Guurtje Olpherts, ontvangt met consent van de voogden de goederen van hun 

overleden zuster Trijntje. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje Carelsz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen Carel 

Jansz en Griet Jansz. 

03-02-1722 De voogden Simon Roos en Jan Veen hebben f 200.- boven gebracht gekomen 

van het verkochte huis en inboedel door de voorn: Carel en Griet Jansz 

nagelaten. 

04-12-1725 Aeghie Carels, geassisteerd met haar man Teunis Claesz, ontvangt met consent 

van haar voogd Jan Veen het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Ifje Jansz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen Elsje 

Barensz, overleden alhier, daar vader af is Jan Claesz Visscher. 

03-02-1722 De vader Jan Claesz Visscher ter eenre en de voogden Pieter Zegersz en Pieter 

Wullemsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

02-06-1722 Jan Claasz Visscher ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden dochtertje. 

 

 

Staat van de goederen van Dirkje en Claasje Stoffels, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Lijsbet Pietersz, overleden alhier, daar vader af is Stoffel Thijsz. 

03-02-1722 De voogden Jan Pietersz Menheer en Jan Visscher laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven van hun grootmoeder van moeders zijde. 

26-01-1723 De voogden hebben boven gebracht f 51.- de kinderen aanbestorven van hun 

grootvader van moeders zijde. 

01-04-1732 Adriaan IJs, als in huwelijk hebbende Dirkje Stoffels, ontvangt met consent van 

zijn vrouw en haar voogd haar goederen. 

19-08-1738 Claasje Stoffels, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de voogd Jan 

Visser, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Eefie Thijs aan haar minderjarige kinderen geteeld bij Sijmon 

Jacobsz, alhier overleden, als namelijk Marijtie, Aeltie en Neeltie Sijmons. 

10-02-1722 Cornelis Lelij met een handschrift van zijn zieke vrouw Eefie Thijs ter eenre en 

de voogden Jan Jacobsz en Maerten van Campen ter andere zijde zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen. 
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18-08-1733 Neeltje Sijmons ontvangt met consent van haar man Jan Hesselsz en haar voogd 

Jan Jacobsz, de andere voogd overleden zijnde, haar goederen. Ook worden de 

goederen van haar twee overleden zusters afgegeven aan hun moeder Eefje Thijs. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Jansz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan 

Cornelisz en Sijtje Sijvertsz, hem van zijn voors: ouders aanbestorven. 

17-02-1722 De voogden Dirck Tijsz en Dirck Jansz Bleser laten de goederen registreren. 

09-05-1724 Cornelis Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Vogel, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter Vogel 

en Annetje Remmitsz, hem door zijn zuster Maritje Pietersz Vogel bij testament gelegateerd. 

17-02-1722 De voogden Jacob Roothart en Claas Dirksz Vogel laten de goederen registreren. 

20-12-1729 Pieter Vogel, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Claas 

Dirksz Vogel zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Dirk en Pieter Sijmensz Visscher, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geertje Claasz, daar vader af is Sijmen Pouwelsz Visscher. 

17-02-1722 De vader Sijmen Pouwelsz Visscher ter eenre en de voogden Jacob Dirksz Pauw 

en Claas Pouwelsz Visscher ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van moeders erfenis. 

13-01-1733 Claas Sijmonsz Visscher, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogd Claas Pouwelsz Visscher, Jacob Dirksz Pauw overleden zijnde, de helft 

van de goederen; zijn broeder Pieter Sijmensz Visscher is overleden. 

04-12-1736 Dirk Claasz Visser ontvangt met consent van zijn vader en voogd de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Aefje Lelij, minderjarige kinderen van Cornelis 

Lelij en Geesje Jansz Meij, beiden alhier woonachtig, als zijnde de huwelijksband tussen hen 

uit hoofde van overspel bij de laatstgenoemde begaan gedissolveerd en gescheiden, hebbende 

gemelde Cornelis Lelij reeds wederom een tweede huwelijk aangegaan. 

10-03-1722 De vader Cornelis Lelij ter eenre en de voogd Cornelis Keijser wonende alhier 

ter andere zijde zijn met consent van de andere voogd Jan Meijer wonende tot 

Amsterdam overeen gekomen dat de vader zijn kinderen als uitkoop van 

moeders erfenis zal bewijzen ieder f 3.-. 

17-08-1728 Pieter Teerhuijs als regent van de armenkamer ontvangt f 3.- aangezien Aafje 

Lelij door het overlijden van haar vader was gekomen tot last van het gem: 

godshuijs. 

23-03-1756 Frans Stroker wonende alhier als last en procuratie hebbende van Jan Jansz 

Meijer wonende tot Amsterdam, oom van Cornelis Lelij, ontvangt het geld 

aangezien Cornelis Lelij in 1732 is uitgevaren en sindsdien vermist. Frans 

Stroker en Cornelis Barkhout stellen zich borg voor de terugbetaling als Cornelis 

Lelij mocht komen te repatriëren. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Aefje Pouwelsz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Neeltje Gerrebrants, overleden op de Beets, daar vader af is Poulus Ruigh. 

31-03-1722 De voogden Jacob Zomer en Cornelis Hoek wonende tot Quadijk zijn met de 

vader Paulus Ruijg overeen gekomen dat zij tot bewijs van moeders erfenis 

onder zich zullen houden f 191.- uit verkocht land buiten Hoorn, waarvoor zij 

een leningbrief hebben gekocht welke brief door hen is bovengebracht. 

15-08-1724 Poulus Ruigh ontvangt met consent van de voogden Jacob Somer en Cornelis 

Hoek de leningbrief, aangezien zijn dochtertje is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Aefje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van Pieter Jansz 

Visscher en Geertje Jacobs, hier ter stede overleden. 

20-04-1722 Grietje Jans, huisvrouw van de voogd Jan Claasz Visscher, heeft bovengebracht 

f 520.- het kind wegens vaders en moeders erfenis aanbestorven. 

11-01-1724 Aefie Pieters, geassisteerd met haar man en voogd, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Jansz Graft, minderjarige zoon van wijlen Geertie Pieters 

Rieder, daar vader af is Jan Cornelisz Graft, spruitende uit de erfenis van Trijn en Neeltie 

IJsbrands. 

12-05-1722 De voors: Jan Cornelisz Graft als administrerende voogd en Gerrit Mol, mede 

voogd, laten de goederen registreren. 

04-12-1725 Pieter Jansz Graft, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Jan Cornelisz 

Graft en zijn voogd Gerrit Mol zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Claas Rieder, minderjarige nagelaten dochter van Marijtje 

Willems van Weert, daar vader af is geweest Claas Rieder, aanbestorven van haar 

grootmoeder Trijn IJsbrands en N: IJsbrands. 

12-05-1722 Sijmon Monikendam en Gerbrand Lolkes als voogden laten de goederen 

registreren. 

26-05-1735 Lijsbet Claasz Rieder, geassisteerd met haar man Claas Brant, ontvangt met 

consent van haar voogden Gerrebrant Lolkesz en Claas Thee haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Maritje, Reijnoutje en Magteltje Leoninus, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Do: Justus Leoninus en Catharina Dobbe, beiden alhier ter 

stede overleden. 

09-06-1722 De voogden Jacob Trom, Claas Dekker, Pieter Dekker en Roelof Boot laten de 

(aanzienlijke) goederen registreren, o.a. een huis en erf op de Voorhaven aan de 

donkere kant. Ook worden ter memorie geregistreerd de goederen volgens 

testament van vrouwe Reina de Groot, weduwe van wijlen den hoogwelgeborene 

heer Michiel Johan Ram van Schalkwijk tot Utrecht gepasseerd 11-01-1720 voor 

notaris Everard Vlaar, aan de kinderen gelegateerd en vooralsnog berusten bij de 

heren Gijsbert en Willem de Wijs wonende tot Utrecht. 

20-10-1725 Pieter Dekker, hoofdofficier dezer stad en Roelof Boot als voogden laten de 

goederen registreren de kinderen uit de nalatenschap van hun oom burgemeester 

Jacob Trom zaliger aanbestorven bij akte van deling voor notaris Pieter Dekker. 

13-01-1728 Alle deze geregistreerde goederen overgebracht in het register beginnende met 

26-09-1724. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Lijsbeth Claasz de Haas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claas de Haas, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Claasz. 

04-08-1722 De moeder Trijntje Claasz ter eenre en de voogden Doct: Cornelis Olij, raad en 

presiderend schepen dezes stads en Claas Rieder ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, o.a. de helft in een huis nu door 

de moeder bewoond op de Schepemakersdijk. 

11-12-1725 Cornelis Claasz de Haas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

03-03-1733 Benedictus de Haan brengt f 38.14.- boven gekomen als eerste betaling van het 

verkochte huis voor de portie van de nog minderjarige dochter. 

20-10-1733 Trijntje Claas ontvangt met consent van de voogden de goederen van haar 

overleden dochter Lijsbet Claas. 

 

 

Staat van de goederen van Annitje, Trijntje, Pouwels, Dirk en Dieuwertje Jans Pos, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Pos daar moeder af is Neel Dirksz. 

04-08-1722 De voogden Gerrebrant Lolkesz en Jacob Barkhout laten de (aanzienlijke) 

goederen registreren die de kinderen van wijlen Gaartje Poulusz, weduwe Dirk 

Jepta, peet van vaders zijde, zijn aanbestorven. O.a lijfrentebrieven ten lijve van 

Poulus Jansz Pos oud 23 jaar in dato 04-06-1709, Annetje Jans Pos oud 21 jaar 

in dato 04-01-1709 (bijgeschreven obiit), Trijntje Jans Pos oud 20 jaar in dato 

15-04-1713 (bijgeschreven obiit), Dieuwertje Jans Pos oud 18 jaar van dato 15-

01-1713, Dirk Jansz Pos oud 14 jaar van dato 15-01-1713. 

18-12-1722 De weesmeesters, gequalificeerd door burgemeesters en vroedschappen dezes 

stads, zijn met de voogden Garbrant Lolkes en Jacob Barkhout hun salaris voor 

het beheer overeen gekomen. 

28-08-1725 Gerrebrand Lolkes heeft een weesmeesterkennis van f 4250.- bovengebracht ten 

laste van Jan de Vlaming en Trijntje Pos voor de erfgenamen van wijlen Geertje 

Pouwels. 

08-05-1728 Poulus Pos voor zichzelf, Jan Groot met zijn huisvrouw Annetje Pos, Jan 

Vlaming met zijn huisvrouw Trijntje Pos en Heijn Voogt met zijn huisvrouw 

Dieuwertje Pos, en Dirk Pos, met veniam aetatis van de Ed:Gr:Mog: voor 

zichzelf ontvangen goederen. 

17-08-1728 Jan Groot en Jan Vlaming ontvangen f 141.18.- om daarmee te voldoen de portie 

van Jan Poulusz Pos en Geert Dirks in schuld van de gemene boedel. 

22-08-1730 Poulus Pos voor zichzelf, Jan Groot als in huwelijk gehad hebbende Annitje Pos 

als vader en voogd over zijn minderjarig kind bij haar verwekt, Jan Vlaming als 

in huwelijk gehad hebbende Trijntje Pos als vader en voogd van zijn twee 

minderjarige kinderen bij haar verwekt, Heijn Voogt als in huwelijk hebbende 

Dieuwertje Pos en Dirk Pos voor zichzelf, ontvangen de resterende goederen, 

waaronder de portie van Jan Pos de Jonge en Neel Dirksz. Dirk Pos is getrouwd, 

Neel Dirks is overleden en van Jan Pos is nog geen bericht uit het buitenland 

ontvangen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Claes, nagelaten dochter van wijlen Claes Pietersz van der 

Meij daar moeder af is Grietje Sijmons. 

29-09-1722 De voogden Philippus Pietersz van der Meij en Garbrant Lolkes laten de 

goederen registreren haar aanbestorven van haar grootvader Pieter Philipsz van 

der Meij. 
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01-12-1733 Trijntje Claes, geassisteerd met haar man Pieter Jansz, ontvangt met consent van 

haar voogden Philip van der Meij, Cornelis Mast en Gerbrand Lolkes haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Dirk en Jan Martensz Spoor, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Wellemoet Jans daar vader af is Marten Claesz Spoor. 

01-12-1722 De vader Marten Claesz Spoor ter eenre en de voogden Jan de Vogel, Pieter 

Claesz Boer en Claes Heijnsz Voogt ter andere zijde laten moeders erfenis 

registreren krachtens testament in dato (niet ingevuld, 1720 of later) voor notaris 

Pieter Dekker. 

14-03-1730 Dirk Maartensz Spoor is overleden; de vader Maarten Claasz Spoor ontvangt 1/6 

van het geld. 

14-03-1730 De vader Maarten Claasz Spoor en Jan de Vogel, voogden over de kinderen, 

laten geld registreren door het overlijden van Dirk Martensz Spoor. 

05-08-1732 Claas Martensz Spoor, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en Jan de 

Vogel en Claas Heijnsz Voogt, zijn voogden, zijn goederen. 

12-04-1740 Jan Martensz Spoor, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogd 

Jan de Vogel, de andere voogd overleden, de resterende goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje, Pieter, Trijn en Cornelis Cornelisz, nagelaten 

minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Pietersz Wester en Annetje Pieters, tot Warder 

overleden. 

15-12-1722 De voogden Pieter Claasz Haen en Claes Pietersz Haen, de medevoogd Claes 

Pietersz Wester absent, laten de goederen registreren de kinderen door het 

overlijden van hun vader en moeder aanbestorven. 

11-01-1729 Geertje Cornelis, geassisteerd met haar man Sijmen Visser, ontvangt met consent 

van haar voogden haar goederen. 

09-01-1731 De voogden Claas Wester en Claas Haan laten f 212.-.- registreren het kind door 

haar grootmoeder present gedaan. 

20-02-1731 Geertje Cornelis, geassisteerd met haar man Sijmon Visser, ontvangt met consent 

van de voogden Claes Wester en Claes Haen alle goederen; Pieter en Cornelisz 

zijn vooroverleden en Trijn Cornelis onlangs. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelia Martens, minderjarige dochter van wijlen Neeltje 

Jans Swart daar vader af is Marten Cornelisz Brouwer. 

15-12-1722 De vader Marten Cornelisz Brouwer ter eenre en de voogdenJan Trompetter en 

Marten Gerritsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

02-10-1725 De vader Marten Cornelisz Brouwer ontvangt met consent van de voogden de 

goederen van zijn dochtertje. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet en Claas Arentsz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Arent Jansz Bol, daar moeder af is Grietje Claes Burgers. 

15-12-1722 De moeder Grietje Claes Burgers ter eenre en de voogden Jan Kaetjes, Bastiaen 

Claasz Wit en Claes Claasz Smelik ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 
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uitkoop van vaders erfenis, o.a. een huis op de Grote Bult, waarin de moeder nog 

mag blijven wonen. 

08-08-1727 De voogden en de moeder Grietje Claas Burgers zijn overeen gekomen dat de 

moeder in het huis mag blijven wonen voor een somme van f 20.- jaarlijks. 

09-05-1730 Gerrit Persijn heeft vanwege Grietje Burger voor haar kinderen bovengebracht 

f 40.- voor twee jaar huur. (Er zijn meer huurbetalingen geregistreerd.) 

14-08-1731 Wellemoet Arents, geassisteerd met haar man Jacob Loots, ontvangt met consent 

van haar voogden Jan Kaatjes en Claas Smelik haar portie in de goederen. 

06-06-1741 Claas Arends Bol, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogd de heer 

burgemeester Caatjes zijn goederen. Zijn moeder Grietje Burgers zal hem nog 

vijf jaar achterstallige huishuur uitkeren. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Pietersz Bost, nagelaten minderjarige zoon van wijlen Pieter 

Claasz Bost en Annetje Jans, hier ter stede overleden. 

19-01-1723 De voogden Cornelis Jansz tot Grosthuijsen en Pieter Jansz tot Cnollendam laten 

de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader, 

namelijk f 1287.10.- zijnde het kinds portie van de overgenomen molens. 

22-01-1732 Pieter Pietersz Bost, getrouwd, ontvangt het geld met consent van de voogden 

Cornelis Jansz Berkhout en Pieter Jansz Berkhout. 

 

 

(geen titel) 

16-02-1723 Neeltje Adriaansz, weduwe van Juriaan Kieft, in zijn leven raad en oud 

schepen dezes stads ter eenre en Trijntje Kieft, weduwe wijlen Lucas Mens, 

beiden alhier woonachtig ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis, namelijk een huis op de hoek aan de westzijde van de 

Princesteeg. De negotie in huiden, leer en anders blijft voor rekening van Neeltje 

Adriaansz; Trijnje Kieft zal haar moeder zolang die niet hertrouwd is 

behulpzaam zijn, waartegen de moeder haar voorn: dochter, benevens haar 

tegenwoordige kinderen, zal moeten onderhouden, zolang zij niet getrouwd is en 

bij haar moeder zal blijven inwonen. 

 

 

Staat van de goederen van Hillebrant Jansz, nagelaten zoon van wijlen Jan Willemsz Pauw 

en Lijsbet Hillebrants, beiden tot Warder overleden. 

23-02-1723 De voogden Claes Hillebrantsz en Claes Baijs laten de goederen registreren het 

kind van zijn ouders aanbestorven, waaronder twee lijfrentebrieven, ieder van 

f 300.-, uitgezet door Jan Willemsz Pauw ten lijve van zijn dochter Hillegont 

Jans en ten lijve van zijn zoon Hillebrant Jansz. 

23-11-1723 Hillebrant Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen in presentie van zijn 

voogden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes, Neeltje en Lijsbet Cornelis Grootelauw, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Grootelauw daar moeder af is Aaltje Jacobs. 

09-03-1723 De moeder Aeltje Jacobs ter eenre en de voogden Tijs Claasz, Claes Heijnsz 

Voogt en Jan Jansz Haringman ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 
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10-07-1725 Claas Cornelisz Grootelouw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

01-07-1727 Pieter Dekker, officier, Huijbert Beets en Claas Heijnsz Voogt, oud schepenen, 

als voogden over de twee minderjarige kinderen Neeltje en Lijsbet Grootelouw, 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven van hun oom Tijs Claasz 

Hellebaart. 

17-11-1730 Lijsbet Grootelouw, mondig geworden, ontvangt met consent van haar drie 

voogden haar goederen. 

17-11-1730 Werd hier genoteerd dat Neeltje Grootelouw is aanbedeeld uit de 

grootmoederlijke goederen, geregistreerd 24-01-1719. 

05-12-1730 De officier Pieter Dekker laat ten behoeve van Neeltje Grootelouw goederen 

registreren gesproten uit de erfenis van de grootmoeder Trijntje Tijsz. 

13-12-1735 Neeltje Grotelouw, 25 jaar geworden, geassisteerd met haar voogd Huijbert 

Beets, raad in de vroedschap en regerend weesemeester dezes stads, ontvangt 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Mooij, nagelaten zoon van wijlen Jan Mooij en Grietje 

Pieters Eijersoekers, hier ter stede overleden. 

23-03-1723 De voogden Mr. Pieter Pietermaet en Dirk Harmensz Kuijper, Claes Dirksz 

Mooij absent, laten de goederen registreren het kind door het overlijden van zijn 

vader en moeder aanbestorven. 

03-02-1728 Mr. Pieter Pietermaet, Claas Mooij en Dirk Harmensz Kuijper ontvangen f 200.- 

om de doodschulden van Pieter Mooij te voldoen. 

23-03-1728 Claas Dirksz Mooij ontvangt de goederen en heeft in plaats hiervan enige 

effecten boven gebracht die in het nieuwe regisater op dato als boven zijn 

geregistreerd. 

 

 

Staat van de goederen van de 4 onmondige kinderen van Meijndert Jacobsz Ruijter en Geert 

Dirks, overleden tot Middelie. 

27-04-1723 Claes Jansz Hartog, Dirk Aertsz Reus en Dirk Martsz Bark laten de effecten 

registreren de kinderen door het overlijden van hun vader en moeder 

aanbestorven. Ook laten de voorn: voogden de goederen registreren die de zeven 

kinderen in het gemeen competeren van wijlen Meijndert Jacobsz Ruijter en 

Geert Dirks voornoemd volgens een contract tussen de drie meerderjarige en de 

voogden van de vier minderjarige kinderen, o.a. de helft in een obligatie van 

f 1000.- op de naam van Jan Jacobsz Hartog, waarvan de wederhelft aan 

Welmoet Remmits toekomt en een vierde in een obligatie van f 600.- waarvan de 

overige 3/4 toekomt aan Welmoet Remmits, Stijntie Dirks en Griet Dirks, 

wonende tot Middelie en Axwijk. 

25-02-1727 Lijsbet Meijnders, geassisteerd met haar man Huijbert Adriaensz, ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie in de goederen. 

20-02-1731 Jacob Meijndertsz Ruijter, meerderjarig geworden zoon van Meijndert Ruijter 

en Geert Dirks, Claes Cornelisz Hooijbergh als in huwelijk hebbende Neeltje 

Meijnderts Ruijter, voor hunzelf en de rato caverende voor de verdere 

erfgenamen van Annetje Meijnderts Ruijter, een van de voorn: kinderen. De 

eerste comparant ontvangt zijn portie en het deel dat hij van Annetje Ruijter 

heeft geërfd. Ook Claes Corn: Hooijbergh, Dirk de Reus, Huijbert Kreb en Claes 

Hil erven. De voogden Claes Hartog en Dirk de Reus zijn geconsenteerd. 
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27-03-1736 Pieter Mijndersz Ruijter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas 

Hertog en Dirk de Reus zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Jansz Pronk, minderjarige zoon van wijlen Neeltje Jans en Jan 

Gerritsz Pronk, beiden overleden op 't Zoort. 

11-05-1722 De voogden Jan Cornelis Craftigh en Jacob Jansz Craij laten de goederen 

registreren, land en een huis en erf op Volendam Zoort. 

25-05-1723 De voogd Jan Cornelisz Craftigh laat twee losrentebrieven registreren voor de 

helft het kind toebehorende en voor de andere helft hemzelf. 

14-05-1726 Jan Jansz Pronk, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Harmen, Outsger, Aefje en Trijntje Jansz Donker, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Neeltjen Outsgers, daar vader af is Jan Harmensz 

Donker. 

12-06-1723 Jan Harmensz Donker ter eenre en de voogden Jan Mekkesz en Dirk Hoek ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 Nog hebben de voogden bovengebracht f 650.- de kinderen van wijlen Cornelis 

Jansz Carsseboom, overleden in de Purmer, aanbestorven. 

30-01-1731 De voogden Jan Blokker en Cornelis Groot vervangen de weesmeesterskennis 

door geld. 

08-09-1732 Lijsbet Jans Donker, geassisteerd met haar man Jan Gijsbertsz, ontvangt met 

consent van haar voogd Jan Blokker haar goederen. 

26-01-1734 Jan Gijsbertsz als in huwelijk hebbende Lijsbet Jansz Donker ontvangt 1/4 van 

de erfenis van haar broeder Harmen Jansz Donker. 

30-01-1742 Outsger, Aafje en Trijntje Jansz Donker, de eerste 25 jaar en de laatste twee 

getrouwd, ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Dirksz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Gerritsz Krieger en Trijntje Claasz, beiden hier ter stede overleden. 

03-08-1723 De voogden Adam Hooft, wonende tot Puremerend, en Jan Bouwensz Grunden 

laten f 132.10.- registreren gekomen uit de verdiende gage van haar overleden 

broeder Claas Dirksz Crieger in dienst van de Oostindische Compagnie voor de 

kamer Hoorn uitgevaren en in Indie overleden. 

31-08-1728 Maritje Dirksz, mondig geworden, ontvangt met consent van haar oom en 

administratieve voogd Adam Hooft, de mede voogd Jan Bouwensz Grunden 

overleden, ter presentie van Remmit de Vries, het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit en Eefje Dirksz Crieger, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Dirk Gerritsz Krieger daar moeder af is Trijntje Baars. 

03-08-1723 De voogden Adam Hooft wonende tot Purmerend en Remmit Gerritsz de Vries 

laten f 66.6.- registreren gekomen uit verdiende gage van wijlen hun halve 

broeder Claas Dirksz Crieger in Oostindien in dienst van de kamer Hoorn 

overleden. 

23-08-1729 Gerrit Dirksz Krieger, getrouwd, ontvant met consent van zijn voogden de helft 

van het geld. 
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30-12-1732 Remmit de Vries als voogd over Eefje Krieger laat geld registreren afkomstig 

van een verkocht huis aan de oostzijde van de Grote Kerkstraat van haar ouders 

afgekomen. Enige kleinigheden afkomstig van het kinds ouders en van haar oom 

Jan Krieger blijven onder de voogd. 

08-11-1735 Eefje Crieger, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden Adan 

Hooft en Remmit de Vries haar geld. 

 

 

Staat van de goederen van Reijnier en Neeltje Pietersz Pont, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Pieter Reijniersz Pont en Neeltje Fransz Pont, beiden alhier overleden. 

03-08-1723 Burgemeester Frans Reijntjes, Frans Pietersz Pont en Simon Monnikendam als 

voogden van de kinderen laten goederen registreren de kinderen van hun ouders 

aanbestorven. 

19-10-1723 Er worden nog meer goederen geregistreerd volgens akte van deling voor notaris 

C: Croon 06-10-1723, o.a. een huis aan de noordzijde van de Voorhaven dat al 

door Reijnier Pont bewoond wordt. 

19-07-1724 Reijnier Pont, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden oud burgemeester 

Frans Reijntjes, Frans Pont en Simon Monikendam de op zijn naam gestelde 

goederen. 

12-03-1733 Frans Pont, bode alhier, ontvangt de goederen van zijn overleden zuster Neeltje 

Pont, van wie hij de enige erfgenaam ab intestato is, met consent van haar voogd 

oud burgemeester Frans Reijntjes. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aldert, Cornelis en Jan Jacobsz Carper, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Aldersz overleden tot Axwijk daar vader af is Jacob 

Carper. 

31-08-1723 Annitje Claasz als in huwelijk hebbende Jacob Carper en behuwd moeder van de 

voorn: kinderen ter eenre en de voogden Arend Aldersz en Sijmon Roots ter 

andere zijde zijn overeen gekomen dat de vader aan zijn kinderen als uitkoop van 

moeders erfenis zal bewijzen een bezegelde losrentebrief van f 687.10.-. De 

vader heeft van te voren al ingestemd. 

17-03-1739 Jan Carper, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn broeder Aldert 

Carper en zijn vader Jacob Carper de losrentebrief. Zijn andere broeder Cornelis 

Carper was op zijn uitreis naar Oostindien met het schip Bidlo24-01-1730 zonder 

testament overleden. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van haar vier onmondige kinderen met namen Neeltie, Grietie, 

Aechie en Marijtie Jans, daar vader af is Jan Pietersz Beets. 

23-11-1723 Jan Pietersz Beets, wonende in de Purmer als vader ter eenre en Jacob Pietersz 

Beets en Jan Groenhart als voogden ter andere zijde zijn geaccordeerd dat de 

vader als uitkoop van moeders erfenis aan de eerste drie kinderen Neeltie, Grietie 

en Aaghie zal bewijzen f 400.- en aan het vierde kind Marijtie f 500.-. 

04-04-1724 Neeltje Jans, geassisteerd met haar man Aris Hendriksz Boon, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

04-04-1724 De vader Jan Pietersz Beets ter eenre en de voogden Jacob Pietersz Beets en Jan 

Groenhart over de minderjarige kinderen en Neeltje Jans, geassisteerd met haar 

man Aris Hendriksz Boon, ter andere zijde preciseren het bewijs van moeders 

erfenis voor het geval de vader zal hertrouwen. 
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15-05-1725 Grietje Jans, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz IJs, ontvangt met consent 

van haar voogd en haar vader haar portie. 

21-12-1728 Jan Pietersz als vader van Marijtje Jans laat f 100.- registreren het kind 

aanbestorven van haar oudoom Dirk Jansz. waarvan f 400.- is overhandigd aan 

Griet Jans ter voldoening van haar moeders erfenis en de overige f 600.- onder 

de vader blijft berusten. 

10-01-1730 Aagje Jans, geassisteerd met haar man Pieter Paulsz Doets, ontvangt haar 

goederen. Bovendien ontvangen Jan Pietersz Beets, Aagje Jans, Pieter Pietersz 

IJs als in huwelijk hebbende Grietje Jans en Aris Henderiksz Boon als in 

huwelijk gehad hebbende Neeltje Jans als erfgenamen van de overleden Maritje 

Jans haar goederen, met consent van de voogd Jan Pietersz Groenhart. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aafje en Nieng Cornelis, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Niengsz tot Warder overleden, daar moeder af is Grietje Jacobs. 

30-11-1723 De moeder Grietje Jacobs, geassisteerd met haar tegenwoordige man Claas 

Jansz, die mede consenteerde, ter eenre en de voogden Cornelis Vlamingh en 

Jacob Sijmonsz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

22-02-1729 Grietje Jacob ontvangt vanwege het overlijden van haar dochter Aafje Cornelis 

1/4 van de geregistreerde goederen. 

04-01-1738 Nieng Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis aan Aeghie Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen IJtie 

Jans, alhier ter stede overleden, daar vader af is Jan Claesz Boer. 

11-01-1724 De vader Jan Claesz Boer ter eenre en de voogden Adriaen Jansz Rood en Pieter 

Claesz Boer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

25-10-1740 Aagje Jans Boer, geassisteerd met haar vader Jan Claasz Boer, mondig 

geworden, ontvangt het geld. De voogden zijn overleden. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje, Grietje en Neeltje Maas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maritje Albertsz daar vader af is Maas Jacobsz. 

18-01-1724 De vader Maas Jacobsz, geassisteerd met zijn tegenwoordige vrouw Stijn 

Jacobsz die mede consenteerde, ter eenre en de voogden Jacob Maas en Dirk 

Albersz zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

 Ook wordt f 64.10.- geregistreerd de kinderen aanbestorven van wijlen Trijn 

Dirksz, hun peet van 's moeders zijde. 

27-08-1726 Maas Jacobsz als vader en voogd laat f 496.12.- registreren de kinderen van hun 

grootvader en voogd Jacob Maasz aanbestorven volgens testament gemaakt te 

Volendam voor notaris Pieter Dekker. 

21-09-1734 Jannitje Maas, geassisteerd met haar man Claas Janssen, ontvangt met consent 

van haar vader en voogden haar portie. 

26-01-1740 Grietje Maas, geassisteerd met haar man Claas Sijmonsz, ontvant met consent 

van haar vader en voogden een derde portie. 

21-06-1740 Neeltje Maas, geassisteerd met haar man Jacob Heijnsz, ontvangt met consent 

van haar voogd Dirk Albertsz, haar vader ziek en de andere voogd Bruijning 

Heijnsz overleden, alle goederen die nog op de weeskamer waren. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje, Aaltje en Claas Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Claasz overleden op Volendam daar moeder af is Stijn Jobsz. 

18-01-1724 De moeder Stijn Jobsz, geassisteerd met haar tegenwoordige man Maas Jacobsz 

en die hierin heeft geconsenteerd, ter eenre en de voogden Gerrit Aarsz en 

Cornelis Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

30-12-1727 Grietje Cornelisz, geassisteerd met haar man Sijmen Claasz, ontvangt met 

consent van haar voogden en haar behuwd vader Maas Jacobsz haar portie. 

09-12-1732 Aaltje Cornelisz, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz, ontvangt met 

consent van haar behuwd vader Maas Jacobsz en zijn vrouw Stijn Jobsz, de 

voogden overleden, haar portie. 

07-01-1738 De voogden Jacob Jansz Boer en Jop Heijnsz Veerman over de voors: 

minderjarige brengen f 150.- boven wegens moeders erfenis aanbestorven. 

04-02-1738 De voogd Job Heijnsz Veerman heeft f 130.- bovengebracht, het eene overige 

minderjarige kind aanbestorven van zijn moeder Stijntje Jobs. 

08-12-1739 Claas Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Job Heijnsz 

Veerman en Jacob Jansz Boer zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aeltje, Maritje en Grietje Claas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claes Jansz Laen tot Warder overleden daar moeder af is Immetje 

Poulus. 

15-02-1724 De moeder Immetje Poulus ter eenre en de voogden Pieter Jansz Laen en Jacob 

Poulusz Visscher ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

 Nog hebben de voogden bovengebracht f 300.- toebehorende aan de oudste 

dochter Aeltje Claes, haar van haar grootvader Poulus Jacobsz Visscher gegeven. 

27-02-1725 Jacob Poulusz Visser heeft bovengebracht f 51.14.- de gezamentlijke kinderen 

van hun overleden oom Claes Pietersz Laen aanbestorven. 

12-02-1737 Aaltje Laan, geassisteerd met haar man Claas Haan, ontvangt met consent van 

haar voogden Pieter Laan en Jan Pietersz Graaff haar goederen. 

07-05-1748 Grietje Claas, geassisteerd met haar voogd Pieter Jansz Laan, meerderjarig, 

ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje en Pieter Pietersz van 't End, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Jansz van 't End op Oorgaet overleden, daar moeder af is 

Dieuwertje Cornelis. 

15-02-1724 De voogden Cornelis Cornelisz de Boer en Willem Tjeertsen de Graef, afwezig, 

laten f 57.13.- registreren de kinderen aanbestorven van hun oudoom Claes 

Pietersz tot Hobrede overleden, welk geld aan de moeder is gegeven, waarvoor 

een weesmeesterskennis is gemaakt. 

20-02-1731 Cornelis en Paulus Boer, met Wijbrant Heijnsz en zijn huisvrouw Aaltje Pieters, 

verklaren dat door het overlijden van Dieuwertje Cornelis de 

weesmeesterskennis was verrekend met de regenten van de armenkamer. 
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Staat van de goederen van Maritje Philippus de Rood, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Philippus de Rood en Barber Poulus hier ter stede overleden. 

21-03-1724 De voogden Cornelis Slotemaker en Cornelis Lourensz Broer laten de goederen 

het kind van haar vader en moeder zaliger aanbestorven, registreren, de helft van 

hun nalatenschap waarvan de andere helft naar haar getrouwde zuster is gegaan. 

03-02-1728 Jacob Wappers en Cornelis van Wieringen als voogden over Marijtje de Rood 

laten de goederen registreren het kind bij testament van haar oud peet Geert 

Claas vermaakt. 

10-08-1734 Maritje de Roo, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden Cornelis 

van Wieringen en Gerrit Hertog haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje Jans Pauws, minderjarige dochter van wijlen Jan Dirksz 

Pauw en Geert IJsbrands, beiden tot Warder overleden. 

28-03-1724 De voogden Dirk Jansz Pauw, Claas Gerritsz Hop en Cornelis Jansz Roos laten 

de goederen registreren haar van haar vader en moeder zaliger aanbestorven. 

14-05-1726 Grietje Jans Pauw, geassisteerd met haar man Claas Jansz Ubbels, ontvangt met 

consent van haar voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Femmetie, Gerrit, Trijntie en Grietie Jurriaens Oorbrinks, 

nagelaten kinderen van wijlen Jurriaen Oostbrink, alhier ter stede overleden, daar moeder af 

is Hilletie Harmens Sikmans. 

16-05-1724 De voogden Willem Hooberg en Fredrik Slijk zijn met de moeder als vaders 

erfenis een tuin beoosten het Volendammer pad op de singel overeen gekomen, 

waarvan een weesmeesterkennis gemaakt zal worden. 

28-02-1741 De weesmeesterkennis is afgelost. Voor de twee minderjarige kinderen Grietje 

en Trijntje wordt f 44.- boven gebracht; de meerderjarige kinderen hebben hun 

portie ontvangen. 

12-12-1741 Trijntje Oostbrink, geassisteerd met haar man Casper Caspersz, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

24-10-1747 Grietje Jurriaans Oostbrink, geassisteerd met haar man Elias Policarpus Mullerm 

ontvangt met consent van haar man haar goederen. 

 

 

(geen titel) 

29-08-1724 De wettige voogden Jan Jansz Wever en Claes Pietersz Draecks over Jan 

Sijmonsz Hoek nagelaten zoon van wijlen Sijmon Jansz Hoek laten goederen 

registreren het kind van zijn oom Marten Jansz, op Middelie overleden, 

aanbestorven. 

02-12-1732 Jan Sijmonsz Hoek, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de 

goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 3996: 1724 - 1730 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik Teunisz op zijn twee minderjarige nagelaten 

kinderen geteeld bij Geertie Willems hier ter stede overleden als Teunis Hendriksz en Grietie 

Hendriks. 

26-09-1724 De vader Hendrik Teunisz ter eenre en de wettige voogden Dirk Wit en Gerrit 

Beek ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

17-08-1728 De voogd Jan Nooij laat f 9.13.- registreren de kinderen door het overlijden van 

hun oud peet aanbestorven. 

21-03-1730 De voogden Jacobus Hannema en Jan van Kleef laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven van hun oude peet Neeltje Willemsz overleden binnen 

deze stad. 

17-05-1740 De voogden Jan van Cleef en Jacob Winter brengen geld boven afkomstig van 

een legaat van wijlen Gerrit van Beeck, aan de voogden gegeven door diens 

dochter Annitje van Beecq. 

21-11-1744 Teunis Hendriksz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

(geen titel) 

17-10-1724 Dirk Martensz Bark en Marten Butter, wonende tot Middelie, als voogden over 

het minderjarige kind van wijlen Jannetje Pieters tot Middelie daar vader van is 

Claes Jansz Geus, hebben de goederen bovengebracht die hun door Claas Jansz 

Geus ten behoeve van zijn kind zijn ter hand gesteld, een lijfrentebreief van 

f 100.- ten lijve van Claes Jansz Geus in dato 28-01-1721 en een losrentebrief 

van f 500.- op naam van Claes Jansz Geus in dato 15-08-1710. 

28-01-1727 Claes Jansz Geus, wonende op Axwijk, als vader van zijn onmondig kind 

verwekt bij Jannetie Pieters, verklaart in presentie van de voogden Dirk Martsz 

Bark en Marten Butter dat de bovenstaande goederen het bewijs van moeders 

erfenis vormen. 

28-12-1739 Jan Claasz Geus, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Marten Butter, 

de andere voogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Jacobsz Ridder en Dieuwertie Jacobs Ridder, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntie Tijs Plekkers en Jacob Willemsz Ridder hier ter stede 

overleden. 

12-12-1724 De voogden Jan Brommer, presiderend burgemeester en raad dezes stads en Dirk 

Tijsz Plekker laten de goederen registreren. 

09-04-1726 De voogden Jan Brommer en Dirk Tijsz Plekker ontvangen voor de mondig 

geworden Jacob Jacobsz Ridder f 70.3. 

21-10-1727 Dirck Jacobsz Ridder ontvangt met consent van de voogd burgemeester Jan 

Brommer de resterende goederen; zijn zuster Dieuwertje Jacobs is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Annetie Pieters, minderjarig nagelaten kind van wijlen Pieter 

Remmitsz 't Hoen daar moeder van is Grietie Cornelis. 

16-01-1725 De voogden Cornelis Remmetsz 't Hoen, Jacob Olij en Claes Cornelisz laten 

goederen registreren. 
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23-10-1731 Annitje Pietersz, in presentie van haar man Dirk Groot, ontvangt met consent van 

haar voogd de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Stevensz van Schoonwinkel, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Maritje Remmitsz Thoen overleden alhier, daar vader af is Steven Jansz van 

Schoonwinkel. 

23-01-1725 Jacob Olij wonende alhier heeft f 97.- bovengebracht het kind aanbestorven in 

zijn portie van de erfenis van de goederen van wijlen Cornelis Thoen, tot 

Purmerend overleden. 

16-01-1731 Jan Stevensz van Schoonwinkel, mondig geworden, ontvangt met consent van 

zijn voogden Jacob Olij en Cornelis Remmitsz Thoen zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Stevensz van Schoonwinkel, minderjarige nagelaten 

zoon van wijlen Marijtje Remmis Thoen, overleden alhier, daar vader af is Steven Jansz van 

Schoonwinkel. 

31-12-1726 De vader Steven Jansz Schoonwinkel ter eenre en de voogden Cornelis 

Remmitsz en Jacob Olij ter andere zijde zijn voor het tweede huwelijk van de 

eerste comparant geaccordeerd dat de vader als uitkoop van moeders erfenis aan 

zijn kind zal bewijzen f 50.-. 

16-01-1731 Jan Stevensz van Schoonwinkel, mondig geworden, ontvangt met consent van 

zijn voogden Jacob Olij en Cornelis Remmitsz Thoen de f 50.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Anna Beemer, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Andries Beemer in Oostindien overleden, daar moeder af is Anna Cock. 

23-01-1725 De moeder Anna Cock ter eenre en de voogden Gerrit van Es en Martten Loen 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

28-10-1732 Anna Bemer, geassisteerd met haar man Hendrik Kroese ontvangt met consent 

van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Anthonij, Lijsbet en Claes Frederiksz Loen, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Frederik Loen, hier ter stede overleden, daar moeder af is 

Grietje Del. 

27-02-1725 De moeder Grietje Del ter eenre en de voogden Pieter Vlieger en Marten Loen 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

04-12-1736 Anthonie Loen en Jan Vlaming als in huwelijk hebbende Lijsbet Loen, hun 

broeder Claas Loen overleden, ontvangen met consent van de voogd Marten 

Loen, de andere voogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen alhier ter weeskamer bovengebracht en gedaan registreren ten behoeve 

van Sijmon Jansz Scheer, minderjarige zoon van wijlen Jan Scheer en Maritje Jans, beiden 

hier ter stede overleden. 

15-03-1725 Cornelis Dobber en Dirk Scheer, nabestaande vrunden van Sijmen Jansz Scheer, 

hebben de goederen boven gebracht en laten registreren het kind aangekomen uit 

hoofde van de belofte door zijn zuster Trijntje Scheer aan hun beider moeder op 

haar doodsbed gedaan, dat omdat het kind in het weeshuis gebracht moest 
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worden om daar te worden opgevoed, en dus niet van zijn moeders nalatenschap 

zou kunnen genieten, zij de helft van haar erfportie zou laten registreren door 

Trijntje Scheer in presentie van voorn: Dobber en Scheer, aan haar moeder 

beloofd op 2 januari laatstleden. 

23-03-1725 Trijntje Scheers, geassisteerd met haar man Matijs Vos, die zich niet gehouden 

voelt aan de belofte aan haar moeder op haar doodsbed gedaan, ontvangt een 

gedeelte van de goederen. 

10-08-1728 Trijntje Scheers, enige zuster van de overleden Sijmon Scheer en Claas Thee en 

Pieter Druijst, regenten van de armenkamer ontvangen de resterende goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Ottedrijver, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Grietie Ottes daar vader af is Cornelis Drijver. 

24-07-1725 De vader Cornelis Drijver ter eenre en de voogden Claes Dircksz en Veghter 

Otte ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-12-1725 De voogden Claes Dirksz Vogel en Vegter Otte laten goederen registreren 

gekomen uit de boedel van de moeder Grietje Ottes. 

01-07-1727 De voogden laten f 50.- registreren zijnde de helft van van f 100.- de beide 

kinderen van Griet Ottes gelegateerd door Aafje Maartens. (bijgeschreven: op 

20-12-1746 is de ene helft aan het kind en de wederhelft aan 's kinds moeder 

aanbedeeld en afgegeven.) 

29-11-1746 Jan Drijver, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden Jacob 

Mojert en Garbrant Lolkes zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje, Aaltje, Trijntje, Claas en Pieter Bakker, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Grietje Claasz daar vader af is Dirck Bakker. 

07-08-1725 De vader Dirk Bakker ter eenre en de voogden Tjeert Bakker en Pieter Gerritsz 

Vooren ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

23-10-1736 Maritje Bakker, geassisteerd met haar man Gerrit Jansz, ontvangt met consent 

van haar man en de voogden haar goederen. 

07-03-1741 Aaltje Bakker, geassisteerd met haar voogd Pieter Gerritsz Vogel(!), de voogd 

Tjeert Bakker overleden, ontvangt haar goederen. 

08-01-1743 Trijntje Bakker, geassisteerd met haar voogd Pieter Gerritsz Voorn, ontvangt met 

consent van haar vader en haar voogd haar goederen. 

08-01-1743 Aan Claas Bakker en Pieter Bakker, nog minderjarig, werd hun verzoek de 

goederen van de weeskamer te mogen lichten niet toegestaan, maar omdat hun 

vader Dirk Bakker en hun voogd hadden ingestemd in de overhandiging van de 

helft van de goederen, krijgt ieder f 40.-. 

17-09 (jaar niet vermeld) Claas Maasbergen laat f 12.- registreren ten behoeve van 

Claas Bakker hem door het overlijden van zijn vader Dirk Bakker aanbestorven. 

 Claas Bakker, meerderjarig, zijn ene voogd overleden en de andere buiten de 

stad, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Maritje Ariaansz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Cornelisz daar vader af is Adriaan Reijersz. 

21-08-1725 De vader Adriaan Reijersz ter eenre en de voogden Jacob Poort en Reijer 

Adriaansz ter andere zijde zijn, met consent van zijn tegenwoordige huisvrouw 

Annitje Jacobsz, geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 
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10-12-1737 Neeltje Adriaansz, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz, ontvangt met 

consent van haar voogden haar portie in de goederen. 

08-05-1742 Maritje Adriaansz, geassisteerd met haar man Claas Oosterling, haar voogden 

overleden, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claes, Dirk en Jan Wiltschut, nagelaten minderjarige 

kinderen van wijlen Jacob Wiltschut daar moeder af is Lijsbet Pronk. 

28-08-1725 De moeder Lijsbet Pronck, geassisteerd met haar man Pieter Vlieland, ter eenre 

en de voogden IJsbrant Bijl en Jan Bost ter andere zijde zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

13-06-1730 IJsbrant Bijl als voogd over de kinderen en vervolgens ook over Dirck Wiltschut 

heeft de helft in een lijfrentebrief van f 400.- bovengebracht ten lijve van Dirk 

Wiltschut in dato 13-07-1719 aan dit kind door zijn oud muij Aefje Bouwensz 

gelegateerd. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntie Jans Soet, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Adriaentje Jans daar vader af is Jan Dirksz Soet. 

23-10-1725 De vader Jan Dirksz Soet ter eenre en de voogden Jan Jansz Olij en Teunis 

Dirksz Soet ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

04-03-1727 Jan Dirksz Soet als enige erfgenaam ab intestato van zijn overleden kind Trijntje 

Jansz ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Harmensz Hulst, minderjarige nagelaten kinderen(!) van 

wijlen Hermen Hermensz Hulst en Trijntje Cornelis Bakkers, beiden alhier overleden. 

08-01-1726 Compareerden de voogden Dirk Hermensz en Cornelis Bakker, alsmede Pieter 

Pietersz die f 180.- schuldig was en daarvoor zijn wijtschip verbond. De 

goederen berusten onder de voogd Dirk Harmensz. 

18-02-1727 De voogden Dirk Harmensz en Lammert Bakker over Cornelis Harmensz Hulst 

hebben de goederen bovengebracht het kind van zijn grootvader Cornelis Bakker 

aanbestorven. 

05-12-1730 Cornelis Harmensz Hulst, geassisteerd met zijn voogd Jan Croon, zijn broeder en 

administrerende voogd Dirk Harmensz Hulst overleden zijnde, mondig 

geworden, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Grietie en Luwtie Jans Menheer, nagelaten 

kinderen van wijlen Lijsbet Pieters daar vader af is Jan Cornelisz Menheer. 

08-01-1726 De vader Jan Cornelisz Menheer ter eenre en de voogden Pieter Heerman en Jan 

Pietersz Mijnheer zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. Zijn 

vrouw Volckertie(?) Clasen consenteerde. 

15-06-1745 Jan Mijnheer en Lieuwtje Jans, de eerste als erfgenaam en de tweede 

meerderjarig, ontvangen met consent van de voogd Pieter Heerman, de andere 

voogd overleden, de goederen. 
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Staat van de goederen van Jacob Bont, Marijtie Bont en Cornelis Bont alsmede van Neeltie 

Bonts, reeds getrouwd zijnde, dewelke mede voor een vierde in de onderstaande geregistreerde 

goederen is heriderende, tesamen kinderen van wijlen Jan Bont en Trijntie Cornelis, beiden 

alhier ter stede overleden. 

29-01-1726 Joris Orangie en Leendert Snoij als voogden laten de goederen registreren de 

kinderen van hun ouders aanbestorven. 

13-01-1733 Pieter Teerhuis en Jan van Wallendal als regenten van het burgerweeshuis, 

Barent Pietersz van t End als in huwelijk hebbende Maritje Bont, Dirk Jacobsz 

en zijn huisvrouw Neeltje Bont, Jacob Bont overleden zijnde, ontvangen met 

consent van de administrerende voogd Joris Orangie, Leendert Snooij en Willem 

Bont als medevoogden reeds overleden, en Jan Soet hun goederen. 

21-12-1734 Cornelis Bont, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jan 

Orangie en zijn behuwd broeder Dirk Jacobsz, de andere voogden overleden 

zijnde, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen alhier ter weeskamer bovengebracht en gedaan registreren ten behoeve 

van Jan Jacobsz Geus, Claes Jacobsz Geus en Lammert Jacobsz Geus, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jacob Jansz Geus en Aeghie Claes, beiden tot Middelie 

overleden. 

21-05-1726 De voogd Claes Claesz Boom, geassisteerd met Jan Jansz Wever, laat de 

rentebrieven registreren de kinderen aanbestorven van hun ouders, f 600.- op de 

naam van Marij Jans, gereduceerd van de penning 25 tot de penning 20 sedert 

10-12-1655, en f 600.- op de naam van Willem Jansoon tot Middelie. Ook wordt 

een stuk land geregistreerd en de effecten de kinderen van hun oudoom Jan Jansz 

Geus aanbestorven, waaronder een losrentebrief van f 200.- op de naam van 

Sijmon Claassoon van Axwijk. 

30-01-1731 Claes Jacobsz Geus, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

portie in de goederen. 

30-01-1731 Het recht van 1 pct van de goederen alhier van Jan Jacobsz Geus meerderjarig 

zijnde berustende is voldaan. 

30-05-1752 Claas Jacobsz Geus, geassisteerd met Pieter Lammertsz Geus en Meijndert Laan, 

ontvangt een obligatie, enige erfgenaam van zijn uitlandige broeder (Jan Jacobsz 

Geus) van wie sinds 1718 geen tijding is bekomen, ontvangt diens goederen. 

Pieter Lammertsz Geus en Meindert Laan stellen zich borg. 

 

 

Staat van de goederen alhier ter weeskamer bovengebracht en gedaan registreren ten behoeve 

van Jan Jacobsz Donker en Geertie Jacobs Donker, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jacob Jansz Donker en moeder Lijsbet Claes. 

30-07-1726 De voogden Jan Claesz Visser en Jan Claesz Kuijper laten f 250.- registreren de 

kinderen door het overlijden van hun oude peet tot Scharwoud overleden 

aanbestorven. De moeder Lijsbet Claes ontvangt hiervan f 50.-. 

16-08-1729 De moeder is overleden en de kinderen zijn in het weeshuis gekomen; Claes 

Maesbergen en Thomas Broeck, regenten van het oude weeshuis en Pieter 

Druijst en Adriaen Vos regenten van de armenkamer ontvangen het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtie Roelofs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Annetie Jans, alhier overleden, daar vader af is Roelof Claesz. 

30-07-1726 De voogden Jan Claesz Visser en Pieter Wagenaer zijn met de vader Roelof 

Claesz Visser het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

29-09-1739 Jannetje Roelofs ontvangt met consent van haar man Jan Fret, de voogden 

overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Sijmonsz en Griet Sijmons, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jannetje Jans tot Quadijk overleden daar vader af is Sijmon Jansz. 

13-08-1726 De voogden Jacob Somer, Teunis Dirksz en Leeuwenkamp, de laatste twee bij 

handschrift, zijn met de vader Sijmon Jansz het bewijs van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Annatje Rems, minderjarig nagelaten kind van Cornelis Remsz en 

(niet ingevuld), vader en moeder van het voors: kind, beiden tot Amsterdam overleden. 

13-08-1726 De voogd Garbrant Lolkes laat de goederen registreren het kind aanbestorven 

van haar oudoom Jacob Jansz van Texel hier ter stede overleden. 

09-08-1729 De voogd Garbrant Lolkes heeft een losrentebrief boven gebracjt aangekocht uit 

de nalatenschap van het kinds grootmoeder en enige zaken van de oom Jacob 

van Texel. 

06-11-1734 Annaatje Rems, geassisteerd met haar man Isaac Nibberig, beiden tot 

Amsterdam wonende, ontvangt met consent van de voogden Garbrant Lolkes en 

Cornelis Muijs de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Gerrit en Cornelis Cornelisz Buijs, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Jansz Buijs, overleden tot Oosthuijsen, daar moeder af is 

Maritje Gerrits, wonende tot Middelie. 

10-09-1726 De voogden Jan Jansz Slot en Cornelis Pietersz en de moeder Maritje Gerritsz 

brengen een leningbrief van f 420.- boven aangekocht uit f 500.- door hun oom 

Fredrik Barentsz, overleden tot Purmerend, aan de kinderen gelegateerd, de rest 

van het geld is bij de moeder. 

24-01-1730 De moeder Maritje Gerrits en de voogden Jan Slot en Cornelis Draacx zijn het 

bewijs van vaders erfenis overeen gekomen, haar bruidegom Dirk Groot stemde 

in. 

09-08-1738 Jan Cornelisz Buijs ontvangt met consent van de voogden de goederen, zijn 

broeders zijn overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje en Juriaan Mens, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Lucas Mens, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Kieft. 

10-09-1726 De moeder Trijntje Kieft ter eenre en de voogden Meijndert Lucasz Mens en 

Juriaan Putoor ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

23-12-1727 De voogden Juriaan Putoor, Claas Wagenaar en Sijmon Monnikendam hebben 

een losrentebrief van f 500.- op naam van Trijn Jans Floris in dato 12-05-1643 

bovengebracht, door Trijn Jans Cruijvs aan de kinderen gelegateerd. 
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31-08-1728 De voogden Claas Wagenaar, Simon Monnikendam en Juriaan Putoor laten ter 

presentie van de moeder Trijntje Kieft de goederen registreren de kinderen van 

hun grootvader Meijnder Lucasz Mens, overleden alhier, aanbestorven. De 

voorn: Claas Wagenaar als behuwd vader en administrerende voogd en zijn 

vrouw Trijntje Kieft wordt toegestaan de revenuen te mogen genieten. 

09-08-1740 Juriaen Mens, getrouwd, ontvangt met consent van zijn behuwd vader en voogd 

zijn goederen. 

16-01-1742 Neeltje Mens, 25 jaar geworden. ontvangt met consent van haar behuwd vader en 

voogd Claas Wagenaar de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Pieter Copperses, alhier overleden, daar moeder af is Lijsbet Juriaans. 

22-10-1726 De moeder Lijsbet Juriaansz ter eenre en de voogden Juriaan Rigter en Jan van 

Sanen ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

30-03-1745 Trijntje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Jan van 

Sanen, de medevoogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Jansz Hop, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan 

Gerritsz Hop en Trijn Dirks tot Warder overleden. 

22-10-1726 De voogden Claas Gerritsz Hop en Jacob Jonker laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven van zijn grootmoeder Trijn Fops. 

29-10-1726 De voogd Jacob Jonker laat de goederen registreren het kind toegekomen van 

zijn moeder Trijn Dirks volgens de akte van acoord 24-10-1726 voor notaris Jan 

Bost. 

23-02-1734 Gerrit Jansz Hop, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jacob Jonker 

de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Diewertje en Marijtje Jans, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Cornelisz Schoutbijnagt daar moeder af is Marijtje Jansz. 

22-10-1726 De moeder Marijtje Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Hendrik 

Pietersz van Sluijs die consenteerde, ter eenre en de voogden Laurens de Boer en 

Dirk Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

01-03-1746 Cornelis Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn portie. 

10-02-1750 Diewertje en Maritje Jansz, beiden mondig geworden, ontvangen met consent 

van hun voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmen Roos, minderjarig nagelaten kind van Sijmen Roos 

daar moeder af is Aeltie Wijngaerts. 

10-12-1726 De voogden Wouter Wijngaert en Jacob Dircksz Zaag(?) zijn met de moeder 

Aeltie Wijngaerts de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-03-1746 Simon Roos, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntie van den Berg, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Jan van den Berg daar moeder af is Geertie Volkerts. 

30-01-1727 De voogd Adriaan Rood is met de moeder Geertie Volkerts de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

01-08-1741 Trijntje van den Bergh, geassisteerd met haar man Jan Sijbrandsz, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maria, Cornelis, Henrika, Pieter, Gerrit, Themotius en 

Ferdinandus Monjee, minderjarige kinderen van Octavius Monjee en Metje Tijmonsz, 

wonende tot Bloksiel. 

04-03-1727 De voogden Huijbert Beets en Pieter Laan laten de goederen registreren de 

kinderen van hun oudpeet Aafje Gerritsz bij testament gelegateerd. Ook brengen 

de voogden geld boven om voor Metje Tijmonsz bewaard te worden. 

 (Er volgen een groot aantal aantekeningen betreffende opname van geld ten 

behoeve van Metje Tijmons.) 

03-08-1745 Metje Tijmonsz ontvangt vanwege haar behoeftige staat de resterende goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Claes Jansz Pauw, minderjarige kinderen van wijlen 

Jan Marsz Ims daar moeder Grietie Pieters. 

29-04-1727 De moeder Grietie Pieters ter eenre en de voogden Jacob Pouwelsz Visser en 

Pieter Pietersz Pauw ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis. 

06-06-1730 De voogd Jacob Pouwelsz Visscher laat de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun moeder. 

05-02-1732 De voogd Claas Pauw laat nog enige goederen registreren de kinderen van hun 

moeder aanbestorven, waaronder een achtste part in een lijfrentebrief van f 200.- 

ten lijve van Diewke Pieters uitgezet door Marij Pietersz, welke brief bij Diewke 

Pieters is berustende. 

23-04-1736 Claas Jansz Paauw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter 

Pietersz Paauw en Claas Paauw zijn portie. 

05-03-1737 Pieter Jansz Ims, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pouwlus Claesz Goethart, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Claes Pouwelsz Goethart en Marijtje Jans, beiden tot Middelie overleden. 

29-04-1727 De voogden Marten Laan, Pieter van der Leij en Jan Jansz Laan laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders, 

waaronder een losrentebrief van f 300.- op naam van de voogden van Claes 

Pouwelsz Goethart en een huis en erf te Middelie belend met Jan Jansz Laan ten 

noorden en Jacob Jansz Laan ten zuiden. 

20-03-1731 Marten Laan als administrerende voogd brengt een aangekochte lijfrentebrief 

boven. 

22-12-1744 Paulus Claasz Goedhart, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden de goederen. 
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Staat van de goederen van Trijntje Dirks Roos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Dirk Roos en Trijn Jansz beiden tot Middelie overleden. 

12-08-1727 De voogd Claas de Wit tot Middelie laat de goederen registreren het kind van 

haar vader en moeder aanbestorven, o.a. een losrentebrief van f 100.- 

gecontinueerd door Dirck Cornelisz Dirkjan van Edam als voogd van Pieter 

Jansz Wits kind in dato 20-07-1655, een losrentebrief van f 125.- op de naam van 

Trijn Pietersz Koers van Edam in dato 20-07-1636, een obligatie van f 465.- op 

de naam van Hendrik Jansz Coopman tot Uijtgeest is dato 09-08-1674. 

30-12-1727 De voogden Claas de Wit en Jan Roos brengen een aangekochte losrentebrief 

van f 700.- boven en laten land registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar grootvader Cornelis Dirksz Roos tot Middelie. 

01-03-1729 Trijntje Dirks Roos, geassisteerd met haar man Jan Pietersz Duijker, ontvangt 

met consent van de voogd de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Claasz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Claas 

Gerrebrantsz en Trijntje Pieters, beiden overleden in de Quadijker Coog, het kind van haar 

ouders aanbestorven. 

16-12-1727 De voogden Cornelis Pietersz Heijlloo en Sijmen Garrebrants, beiden wonende 

in de Purmer, laten de goederen registreren. 

26-04-1746 Trijntje Claas, geassisteerd met haar man Pieter Andriesz Hoek, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de bij testament geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Jan Jansz 

Nelen, gepasseerd voor notaris Claas Croon en getuigen binnen deze stad op 17-05-1723. 

23-12-1727 Jacob Wappers, presiderend weesmeester, en Jan Dirksz, wonende op Oorgaat, 

als testamentaire executeurs en voogden over de minderjarige kinderen van Tijs 

Horn geteeld bij Grietje Del, mitsgaders van de kinderen van de zo genoemde 

Jan Dirksz, laten de goederen gekomen uit de boedel van Jan Jansz Nelen 

registreren, waaronder een losrentebrief van f 1200.- op de naam van Griet Jans 

Heertges gedateerd 10-01-1643, een losrentebrief van f 300.- op de naam van Jan 

Pietersz Olij als voogd over Tijs Pietersz Cruijff 15-09-1642, een losrentebrief 

van f 800.- op naam van de kinderen van Clara Willems gedateerd 22-03-1674, 

een losrentebrief van f 540.- op naam van Simon en Adriaan Monnikendam in 

dato 06-04-1674, een losrentebrief van f 300.- op de naam van Dirk Arentsz 

Veen in dato 09-08-1674. Er berust nog gemaakt zilver bij Jan Dirksz en bij 

Grietje Del; nog enige andere goederen bij Jan Dirksz die na zijn overlijden 

moeten gaan voor de helft naar de kinderen van wijlen Tijs Horn en voor de 

wederhelft naar zijn eigen kinderen. 

08-10-1748 Claas Koer, Simon Groot als in huwelijk hebbende Grietje Koer, Jan Koer, 

Gerrit Kroon en Gerbrand Lolkes als voogden over de onmondige kinderen van 

Jacob Koer en Geertje Purmer ter eenre, Lambert Horn, Volkert Horn, Jacob 

Horn en Jan Horn, en dezelven als last en procuratie hebbende van Muus Horn 

volgens akte 17-09-1748 voor Harm: Bost ter andere zijde, hebben toegestaan 

dat vanwege het overlijden van Jan Dirksz Koer de goederen nagelaten door Jan 

Jansz Neelen aan de executeuren Gerrit Kroon en Gerbrand Lolkes worden 

overhandigd om verder gedistribueerd te worden. 
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Staat van de goederen van de bij testament geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Trijn Jans 

Cruijv, hier ter stede overleden, gepasseerd voor notaris Claas Kroon en zekere getuigen 

binnen deze stad op 17-05-1723. 

23-12-1727 Jacob Wappers en Wouter Wijngaard, weesmeesters, Jan Brasker, raad en oud 

burgemeester dezer stad en Sijmon Monnikendam mede binnen deze stad 

wonende, als testamentaire executeurs laten de goederen registreren, waaronder 

losrentebrieven op de naam van Jan Jansz Neelen in dato 25-06-1691, 08-08-

1692, 16-09-1692, 15-07-1707, een losrentebrief van f 300.- op de naam van 

Welmoet Dirks van Edam in dato 29-05-1624. 

26-04-1740 Hermanus Del en Jan Del voor hunzelf en Jacob Horn en Gerbrand Lolkes als 

voogden over de kinderen van Pieter van Leeuwen Grietje Del voor de ene helft, 

en Lammert, Volkert, Jacob, Jan en Muus Horn voor de wederhelft, erfgenamen 

van Trijn Jans Kruijv, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aafje en Annetje Claas, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Claas Dirksz Stam, in de Purmer overleden, daar moeder af is Guurtje Claas. 

23-12 1727 De moeder Guurtje Claas, geassisteerd met haar man Claas Duijvevanger, ter 

eenre en de voogden Dirk Jansz Stam en Sijmon Roos ter andere zijde, zijn 

geaccordeerd over het bewijs van vaders erfenis. 

20-09-1746 Jacob Tijsen, getrouwd met en gekwalificeerd door Aafje Claas, en Annetje 

Claas, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz, laten met consent van de voogd 

Simon Roods de obligatie afschrijven omdat zij hun vaders erfenis van hun 

moeder ontvangen hebben. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbeth, Claas en Bastiaan Stroker, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Frans Strooker daar moeder af is Elbrugh Wit. 

30-12-1727 Bastiaan Wit als wettelijke voogd van de kinderen laat f 72.5.- registreren, de 

portie van de kinderen in de erfenis van hun grootvader Pieter Fransz Stroker, 

overleden alhier. Het geld berust onder de moeder. 

11-05-1728 De voogd Bastiaan Wit heeft bovengebracht twee losrentebrieven, van f 1000.- 

op naam van Grietje Poulus in dato 01-11-1647 en van f 500.- op naam van 

Jaapje Sijmons Waterlopers in dato 02-09-1697 (29-01-1737 aan Lijsbet 

aanbedeeld), de kinderen gelegateerd door hun oudoom burgemeester Tijs Wit 

zaliger, testament 26-02-1728 voor notaris Pieter Decker. 

29-01-1737 Lijsbet Stroker, geassisteerd met haar man Pieter Kobusz, ontvangt met consent 

van haar man haar portie. 

23-06-1739 Claas Fransz Stroker, getrouwd, heeft de helft in de losrentebrief van f 1000.- 

verkocht aan de regenten van het burgerweeshuis en heeft dus zijn portie 

ontvangen. 

14-04-1744 Bastiaan Stroker, getrouwd, ontvangt de andere helft in de losrentebrief van 

f 1000.-. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Maretje, Reijnoutje en Magteltje Leoninus, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen do: Justus Leoninus en Catharina Dobben, beiden alhier ter 

stede overleden. 

13-01-1728 zijn al deze goederen overgebracht uit een vorig register beginnende 05-09-1719 

en eindigende 26-09-1724. 
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09-06-1722 De voogden Jacob Trom, Claas Dekker, Pieter Dekker en Roelof Boot laten de 

(aanzienlijke) goederen registreren. 

20-10-1723 Pieter Dekker, hoofdofficier dezer stad en Roelof Boot als voogden laten de 

goederen registreren de kinderen uit de nalatenschap van hun oom burgemeester 

Jacob Trom zaliger aanbestorven bij akte van deling voor notaris Pieter Dekker. 

10-11-1731 Reijnoutje Leoninus, geassisteerd met haar man, ontvangt haar portie; een 

gedeelte van de goederen blijft nog ongedeeld. 

21-01-1733 Reinoutje Leoninus, geassisteerd met haar man Mr. Hermannus Boot en haar 

wettelijke voogden Roelof Boot en Wouter Wijngaard, ontvangt 1/3 van de 

portie van haar overleden zuster Maritje Leoninus. 

22-07-1733 Mr. Johannes Leoninus, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de 

presiderend burgemeester Roelof Boot en de presiderend weesmeester Wouter 

Wijngaard zijn portie in de goederen, er blijven nog goederen onverdeeld. 

01-03-1735 De administrerende voogd van Magteltje Leoninus, oud burgemeester en raad 

Roelof Boot, heeft een weesmeesterskennis bovengebracht. (volgen nog meer 

van zulke aantekeningen.) 

06-07-1741 Magteltje Leoninus, geassisteerd met haar man Mr. Joannes van Nek, raad in de 

vroedschap der stad Purmerend en met haar wettelijke voogden Roelof Boot, 

presiderend burgemeester en Wouter Wijngaard, presiderend weesmeester, 

ontvangt haar goederen. Ook compareerden Magteltje Leoninus, geassisteerd als 

boven, Mr Johannes Leoninus, raad in de vroedschap dezer stad en Mr. 

Hermannus Boot als in huwelijk hebbende en gekwalificeerd door zijn vrouw 

Reijnoutje Leoninus, die de nog onverdeelde obligaties ontvangen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hessel Jansz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Neeltje Hessels, hier ter stede overleden, daar vader af is Jan Stoffelsz. 

26-02-1728 De vader Jan Stoffelsz ter eenre en de door Jan Stoffelsz aangestelde en door de 

weesmeesters geapprobeerde voogden Willem van Leek en Sijmon Schellinger 

ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, 

waaronder een huis op de Schepemakersdijk. 

20-10-1733 Hessels Jansz, geassisteerd met zijn vader en voogden, getrouwd, ontvangt zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Pieter Sijmonsz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Dieuwtje Pieters, op Warder overleden, daar vader af is Sijmon Poulusz 

Visser. 

23-03-1728 De vader Sijmon Poulusz Visser ter eenre en de voogd Pieter Akes ter andere 

zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-02-1730 De vader Sijmon Pouwelsz en de voogd Pieter Akesz brengen geld boven. 

04-08-1744 De voogden Pieter Akes en Pieter Paauw laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven van hun vader Sijmon Pouwelsz Visser volgens accoord 

met de weduwe. 

16-02-1751 Trijntje en Pieter Sijmonsz, de eerste meerderjarig en de tweede getrouwd, 

ontvangen met consent van de voogd Pieter Pauw de goederen. 
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Staat van de goederen van Semmitje, Pieter en Jan Claasz Mooij, kinderen van Claas Mooij 

en Trijntje Pieters Bakker tot Monnikendam woonachtig. 

23-03-1728 De vader Claas Mooij laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven van 

hun neef Pieter Mooij, alhier overleden. 

22-12-1733 Semmitje en Pieter Mooij, de eerste getrouwd en de tweede mondig, ontvangen 

hun portie in de goederen. 

02-08-1735 Jan Claasz Mooij, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn broeder Dirk 

Mooij zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Claes Jacobsz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jacob Dirksz Pauw en Trijn Claes tot Warder overleden. 

11-05-1728 De voogden Dirk Jans Pauw en Claes Jansz Eubels laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader en moeder; 2/3 

parten in diverse goederen waarvan de resterende derde part behoort aan hun 

broeder Dirk Jacobsz Pauw. 

11-01-1729 De broeder Dirk Jacobsz Pauw en Claas Jansz Ubbels, beiden als voogden, laten 

geld registreren. 

16-01-1731 Geertje Claas, geassisteerd met haar man Jacob Zeeman, ontvangt met consent 

van de voogden Dirk Jansz Pauw en Claes Jansz Ubbels haar goederen. 

05-01-1734 Claas Jacobsz, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden Dirk Jansz 

Pauw en Claes Jansz Ubbels zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje, Niesje en Maritje Jacobs, nagelaten kinderen van 

wijlen Jacob Vrederiksz, tot Volendam overleden, daar moeder af is Stijntje Pieters. 

11-05-1728 De moeder Stijntje Pieters ter eenre en de voogden Pieter Jacobsz en Cornelis 

Vrederiksz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Annetje Willems, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Niesje Meijnders daar vader af is Willem Pietersz Tol. 

11-05-1728 De vader Willem Pietersz Tol, geassisteerd met zijn tegenwoordige vrouw Lijsje 

Jans die consenteerde, en de voogden Pieter Jacobsz Tol en Claes Claesz Visser 

hier ter stede wonende, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, 

onder verband van twee huizen op Volendam. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje en Guurtje Jacobs, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Guurtje Vogels, hier ter stede overleden, daar vader af is Jacob Jansz 

Roothart. 

01-06-1728 De vader Jacob Jansz Roothard, geassisteerd met zijn tegenwoordige huisvrouw 

Aaltje Krelis die consenteerde, ter eenre en de voogden Warnaar Nitters en 

Willem Petten ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

09-05-1730 De voogd Warnar Nitters brengt f 825.- boven afgekomen uit de boedel van de 

vader Jacob Roothart, overleden binnen deze stad. Cornelis Roothart heeft 

f 300.- ontvangen tegen interest. 
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09-05-1730 Gerrebrant Lolkesz en Warnaar Nitters als voogden van de grootmoederlijke 

goederen laten een losrentebrief registreren afkomstig van de grootmoeder 

Guurtje Jacobs. 

04-08-1733 De voogden laten een losrentebrief en geld registreren aan de kinderen 

opgekomen wegens zekere pretentie ten laste van de boedel van wijlen Trijntje 

Jans weduwe wijlen Claes de Vogel. 

09-03-1745 Annetje Jacobs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Garbrand Lolkes en en Warnaar Nitters haar portie. 

17-01-1748 Guurtje Roothart, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd 

Garbrand Lolkes haar portie. 

 

 

Staat van de goederen van Barber, Pietertje en Jan Hesselsz Dierdorp, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Hessel Jansz Dierdorp en Trijntje Jans, in de Purmer 

overleden. 

08-01-1728 De voogden Pieter Hesselsz Dierdorp, Claas van Sluijs, Jan Oetsz Schellinger en 

Hillebrant Abrahamsz laten de goederen registreren de kinderen van hun ouders 

aanbestorven. 

27-09-1729 De voogden Hilbrant Abramsz en Claas van Sluijs laten f 1200.- registreren 

afkomstig van het verkochte huisraad en vee. 

18-10-1729 De voogd Pieter Hesselsz Dierdorp heeft f 100.- bovengebracht en heeft nog 

f 200.- onder zich. 

25-03-1732 Claas van Sluijs administrerende voogd. 

06-06-1741 Aan Abraham Lammertsz gegeven f 28.- wegens 48 weken costpenningen door 

Pietertje Hessels ten sijnen huijse in het jaar 1736 verteerd. 

06-06-1741 Barber Hesselsz geassisteerd met haar man Abraham Lammes en Pietertje 

Hesselsz geassisteerd met haar man Jan Cornelisz Bruijn, hun jongste broer 18 

jaar geworden zodat aan de conditie in het testament van de moeder voldaan is, 

verdelen en ontvangen de goederen. De voogden over Jan Hesselsz, Claas van 

Sluijs en Simon Soet, laten diens goederen opnieuw registreren. 

20-12-1746 Sijmon Jansz Soet, wonende alhier, volgens testament 29-10-1746 voor notaris 

Harmanus Sumpius tot Purmerend met zijn huisvrouw Aaltje Theunisz Dierdorp 

genomineerd tot erfgenamen van de voorn: Jan Hesselsz die nu overleden is, 

ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje, Pieter en Cornelis Dirksz Plecker, nagelaten kinderen van 

wijlen Dirk Tijsz Plecker en Maritje Pieters Voorn, beiden hier ter stede overleden. 

10-08-1728 De voogden Jan Brommmer, raad en oud burgemeester dezes stads, Henderik 

van Meggelen en Remmit de Vries, de medevoogd Pieter Gerritsz Voorn absent, 

laten de goederen registreren de kinderen van hun vader en moeder 

aanbestorven. 

18-03-1732 Brommer Jansz Brommer rekent voor de administratie van wijlen zijn vader af. 

22-03-1734 De administrerende voogd Remmit de Vries ontvangt geld. 

23-02-1740 De voogden Remmit de Vries en Claes Gerritsz Voorn over Cornelis Dirksz 

Plekker, brengen geld boven, 1/3 portie van de verkochte hier geregistreerde 

vaderlijke en moederlijke goederen. 

23-10-1742 Cornelis Dirksz Plecker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden Remmit de Vries en Claas Gerritsz de goederen. 
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Staat van de goederen van Albert Jacobsz Roos, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

Roos en Sijtje Reijnders, beiden alhier overleden. 

17-08-1728  De voogd Ariaan Rood heeft f 44.17.- bovengebracht het kind aanbestorven 

door het overlijden van zijn grootmoeder. 

02-08-1735 De wettelijke voogden Adriaan Rood en Pieter Jacobsz Tol over de 

meerderjarige en getrouwde Albert Jacobsz Roos, door hem gekwalificeerd, 

ontvangen het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Dirksz Bijl, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Dirk 

Claasz Bijl en Lijsbet Dirks Stam, beiden in de Purmer overleden. 

14-09-1728 De voogd Jan Claasz Bijl en de broeder Dirk Bijl hebben f 650.- bovengebracht 

bij testament aan de kinderen gelegateerd door wijlen Grietje Bijl mede in de 

Purmer overleden. 

12-05-1733 Pieter Dirksz Bijl, getrouwd, ontvangt met consent van zijn broeder, de 

medevoogd gestorven, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen alsmede bewijs van 's moeders erfenis als te zien in deelcedule in dato 

04-09-1728 van Dirk Vlaming, minderjarige nagelaten zoon bij wijlen Geertje Tijs Wit, daar 

vader af is Pieter Vlaming. 

21-09-1728 Bastiaan Wit, Garrebrand Lolkes en Pieter Vlaming voornt: als voogden laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn 

grootmoeder Maretje Cornelis weduwe van de commandeur Tijs Stevensz Wit en 

voor de uitkoop van 's moeders erfenis. 

23-06-1729 Dirck Vlaming, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de 

(aanzienlijke) goederen. Er zijn o.a. twee obligaties van samen f 3000.- die aan 

Dirk Vlaming zijn aanbedeeld, maar waarvan tijdens het leven van de 

grootmoeder Maretje Cornelis de waarden zijn genoten door Jan, Trijntje en 

Cornelis Vlaming ieder. Onverdeeld blijven nog een lijfrentebrief van f 1111.2.4 

ten lijve van Jan Vlaming en een particulier obligatie van f 400.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Teunis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jannetje IJsbrants alhier overleden, daar vader af is Teunis Pietersz Voogt. 

21-09-1728 De voogden Dirk Sajer en Claas Pietersz Voogt ter eenre en de vader Teunis 

Pietersz Voogt ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

26-02-1743 Trijntje Breed, met een handschrift van 25-02-1743 van haar man Teunis 

Pietersz Breed, vader van de overleden Grietje Teunis, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige magelaten dochter van wijlen 

Trijntje Fops Swart en vader af is Jan Groenhart. 

21-09-1728 De voogden Jan Pietersz Beets en Poulus Druijst ter eenre en de vader Jan 

Groenhard ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

15-09-1750 Trijntje Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Poulus 

Druijst en de medevoogd Jacob Holsteijn wonende tot Hoorn het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Cornelisz, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Maritje Claas, overleden te Middelie, daar vader af is Cornelis Jansz Kuijper. 

19-10-1728 De vader Cornelis Jansz Kuijper ter eenre en de voogden Claas Hill en Claas 

Hooijbergh, beiden wonende tot Middelie, ter andere zijde zijn als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen 1/3 portie in een obligatie van f 600.- ten 

name van Nicolaas van der Laan cum socijs in dato 01-07-1673, waarvan 1/3 is 

competerende aan de erven van wijlen Neel Cornelisz en de resterende derde part 

aan de erven van wijlen Marij Cornelisz. 

23-02-1734 De voogd Claas Hooijbergh laat 400 roeden in een stuk land van 1000 roeden 

registreren, waarvan de overige 600 roeden aan Claas Hil toebehoren, welk land 

het kind van zijn grootmoeder Trijn Jans overleden tot Middelie is aanbestorven. 

11-02-1738 Maritje Cornelis, geassisteerd met haar man Claas Remmitsz Smit, ontvangt met 

consent van de voogd Claas Hil, de andere voogd Claes Hooijbergh overleden, 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen, waaronder begrepen 's moeders erfenis, van Cornelis Steegeman, 

minderjarige innocente zoon van wijlen Jannetje Hiddesz daar vader af is Claas Hendriksz 

Steegman. 

19-10-1728 De vader Claas Hendriksz Steegmans en de voogd Poulus Paskier laten de 

goederen registreren volgens testamentaire dispositie tussen de voors: Claas 

Hendriksz Steegman en diens moeder Geert Pietersz weduwe van wijlen Jan 

Dirksz Jansz voor notaris Pieter Dekker in dato 29-09-1728. 

23-11-1728 Pouwlus Passchier heeft vanwege Claas Hendriksz Steegemans boven gebracht 

een aangekochte losrentebrief van f 3100.-. 

15-12-1744 Paulus Druijst en Jan Kroon als regenten van het armenweeshuis dezer stad, 

Sijmon Brouwer en Cornelis Kroon als gecommitteerden van de diakonie van de 

gereformeerde kerken alhier verklaarden dat tussen het voorn: Godshuis en de 

diakonie ter eenre en Claas Hendriksz Steegeman en zijn kinderen Hendrik, 

Pieter en Sijmon Steegeman ter andere zijde, volgens contract 29-09, 28-10 en 

12-12-1744 voor notaris Claas Versteveren binnen Edam gepasseerd, was 

overeengekomen dat het voorn: Godshuis en diakonie alle hier geregistreerde 

goederen ten behoeve van Cornelis Steegeman in eigendom zouden hebben. Zij 

ontvangen deze goederen met consent van Klaas Hendriksz Steegeman, Hendrik, 

Pieter en Sijmon Steegeman. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aagje en Dirk Claasz Marts, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Dirks Klomps, tot Axwijk overleden, en vader af is Claas Martsz. 

26-10-1728 De voogden Jacob Martensz Schaap, Cornelis Claasz Groot en Jacob Jansz Tijs 

ter eenre en Claas Marts als vader ter andere zijde zijn het bewijs van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

05-09-1730 De voogden Jacob Martensz Schaap en Jacob Jansz Tijs ter eenre en de vader 

Claas Martsz ter andere zijde zijn overeengekomen dat de voogden de kinderen 

uit de vruchten van de hier geregistreerde goederen zullen onderhouden en 

alimenteren in kost, drank, kleding en leringe en dat de vader van het onderhoud 

zal zijn ontheven. De vader betaalt aan de voogden f 168.-. 

24-07-1736 Aagje Claas Mars, getrouwd met Jan Claasz Plas, ontvangt met consent van de 

voogden Jacob Jansz Tijs en Jacob Marsz Schaap haar portie. 
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08-01-1737 Jan Claasz Plas, als in huwelijk hebbende Aagje Marsz, erfgenaam van haar 

broeder Dirk Marsz, die omtrent 5 a 6 weken eerder op de Noordzee met het 

katschip (naam niet ingevuld) daar schipper op was Willem Claasz Blokker is 

verongelukt, ontvangt met consent van de vader en de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Lelij, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Cornelis Lelij, laatst getrouwd geweest met Eegje Tijs. 

14-12-1728 De voogden Wessel Dircksz en Poulus Passchier ter eenre en Eegje Tijs als in 

huwelijk gehad hebbende zijn vader ter andere zijde zijn het bewijs van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

19-10-1734 Paulus Passchier en de weduwe Wessel Dirks verrekenen f 30.- kostgeld. 

23-03-1756 Frans Stroker als last en procuratie hebbende van Jan Jansz Meijer wonende tot 

Amsterdam ontvangt de goederen van Cornelis Lelie, die in 1732 was uitgevaren 

en sindsdien vermist. Frans Stroker en Cornelis Berkhout stellen zich borg. 

 

 

Staat van de goederen van Marijtje Dirks, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Cornelisz en Geertje Jans, beiden op Volendam overleden. 

21-12-1728 De voogden Cornelis Taamsz en Evert Jansz laten de aan haar nagelaten 

goederen van haar ouders registreren. 

21-12-1745 Marijtje Dirks, geassisteerd met haar voogd Cornelis Taamsz, de andere voogd 

overleden, en haar man Jan Pietersz, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lourens, Annetje en Pieter Claasz, minderjarige nagelaten 

kinderen bij wijlen Claas Lourensz, alhier overleden, en moeder af is Trijntje Pieters. 

01-02-1729 De voogden Philippus Pietersz en Jacob Schram ter eenre ende moeder Trijntje 

Pieters ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-01-1732 (of 29-02-1732) Thomas Broek en Pieter Druijst als regenten van de armenkamer 

ontvangen met consent van de voogden de goederen, aangezien door het 

overlijden van de moeder de kinderen aan de armenkamer waren gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacobus Catoor, nagelaten minderjarige zoon van wijlen Lijsbet 

Sjoks, hier ter stede overleden, daar vader af is Philippus Catoor. 

08-02-1729 Philippus Catoor voorn: en de voogden Dirk Jansz Tamboer en Heijn Vlieger 

laten de goederen registreren het kind door het overlijden van zijn moeder 

aanbestorven. 

23-02-1734 Jacobus Catoor, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Philippus 

Catoor, Dirk Jansz Tamboer en Heijn Vlieger de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Grietje, Dieuwtje en Pieter Jacobsz Zeeman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Pieters tot Warder overleden daar vader af 

is Jacob Cornelisz Zeeman. 

22-03-1729 De vader Jacob Cornelisz Zeeman ter eenre en de voogden Pieter Pauw en Jacob 

Claasz Wester ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen, waaronder een vierde part in het huis in Warder dat door de vader 

wordt bewoond en drie verzegelde zakken geld, inhoudende f 800.-. 



ORA 3996 1724 - 1730 459

18-03-1749 Grietje Jacobsz, geassisteerd met haar man Pieter Pietersz, ontvangt met consent 

van de voogden Jacob Wester en Pieter Pietersz Pauw de helft van de goederen. 

De andere helft blijft in de weeskamer tot de meerderjarigheid van het andere 

kind; twee kinderen zijn overleden. 

16-02-1751 Duwtje Zeeman, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden alle hier nog geregistreerde goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Tijs en Jan Jansz Vlaming, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Trijntje Pos, hier ter stede overleden, daar vader af is Jan Vlamingh. 

05-04-1729 Jan Vlamingh als vader en voogd ter eenre en Poulus Jansz Pos en Pieter 

Vlamingh als voogden ter andere zijde zijn geaccordeeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis, waaronder het recht dat de vader bij tijden en wijlen zou mogen 

competeren op de filiale portie door Geertje Poulus aan Jan Pos de Jonge 

besproken alsook op die aan de weduwe van Jan Pos de Oude besproken. 

07-02-1730 De vader Jan Vlaming en de voogden Poulus Pos en Jan Groot laten enige 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootmoeder. 

05-09-1730 Jan Vlamingh als vader en Pouwels Pos als voogd laten de goederen registreren 

de kinderen voor hun portie uit de filiale portie van Jan Pos als uit die van hun 

grootmoeder de weduwe Jan Pos aanbedeeld. 

08-12-1739 De voogden ontvangen geld in verband met het maken van een nieuwe 

waterschuit. 

13-09-1740 De voogden Poulus Pos en Claas Breembergh hebben drie aangekochte 

losrentebrieven bovengebracht. 

29-09-1744 Jan Vlaming ontvangt f 100.- ter voldoening van de onkosten die noodzakelijk 

waren wegens een behandeling aan een accident aan het hoofd van Tijs Vlaming 

door een chirurgijn tot Amsterdam gedaan. 

06-08-1748 De voogden Poulus Pos en Claas Breemburg hebben boven gebracht en laten 

registreren f 200.- en 1/20 portie in twee waterschuiten die tegenwoordig worden 

bevaren door Jan Fret en Claas End, ter voldoening van de legitieme portie 

volgens testament van hun vader en nader handschrift van hun overleden vader 

Jan Vlaming en behuwd moeder Lijsbet Loen. 

09-03-1751 Thijs Vlaming, 25 jaar geworden en zijn broeder Jan Vlaming minderjarig 

overleden, ontvangt met consent van de voogden Pouwlus Pos, Jan Groot en 

Claas Breemburg de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Jansz Soet, nagelaten minderjarige zoon van wijlen 

Lijsbet Claes tot Amsterdam overleden daar vader af is Jan Dirksz Soet. 

05-04-1729 De vader Jan Dirksz Soet ter eenre en de voogden Barent Gerritsz wonende tot 

Zuiderwoude en Teunis Dirksz Soet wonende hier ter stede ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van f 60.- van moeders erfenis, waarvoor een huis 

in Edam op het Begijneland zal worden verkocht. 

24-12-1743 Maria Vos, huisvrouw van Jan Dirksz Soet, wonende tot Amsterdam en door 

hem gemachtigd, ontvangt met consent van de voogd Barend Gerritsz, de 

medevoogd overleden, de goederen van het overleden kind. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Claes Pietersz Steegman, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Davits, hier ter stede overleden, daar vader af is Pieter Claasz 

Steegman. 

05-04-1729 De vader Pieter Claasz Steegman ter eenre en de voogden Isack Gerritsz van 't 

Hof en Claes Henderiksz Steegman ter andere zijde zijn geaccordeerd over het 

bewijs van moeders erfenis. 

10-08-1745 De voogd Hendrik Claasz Stegeman brengt f 106.13.- boven, gekomen uit de 

nalatenschap van de vader Pieter Stegeman. 

14-03-1747 Claas Pietersz Steegman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd 

Hendrik Claasz Steegman alle goederen; zijn zuster Lijsbet Pietersz Steegman 

was overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Sijtje, Geertje, Cornelis en Remmitje Pietersz Laan, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Pieter Laan en Lijsbet Gerrebrantsz, beiden tot Quadijk 

overleden, de kinderen van hun ouders aanbestorven. 

10-05-1729 De voogden Cornelis Najer, wonende tot Warder, Jan Pietersz Neele en Sijbrand 

de Haas, beiden wonende tot Quadijk, hebben de goederen bovengebracht. 

30-01-1742 Geertje Pieters Laan, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de 

voogden 1/3 van het geld zijnde f 543.18.14, het land blijft nog in gemeenschap. 

13-02-1742 Er wordt ten behoeve van Cornelis en Remmitje Pietersz Laan een 

weesmeesterskennis van f 500.- bovengebracht ten laste van Pieter Claasz tot 

Quadijk in dato 30-01-1742. 

18-02-1744 De voogden over Cornelis Pietersz Laan hebben geld boven gebracht afkomstig 

uit het verkochte huis en de landerijen. 

18-02-1744 Remmetje Pieters Laan, geassisteerd met haar man Arejaan Claasz ontvangt met 

consent van de voogden haar portie. 

23-03-1745 Cornelis Pietersz Laan, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden alle 

overige hier geregistreerde goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Gerritsz Poortman, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Gerrit Poortman, overleden tot Quadijk, daar moeder af is Griet Jansz, wonende tot Quadijk. 

10-05-1729 De voogden Jan Pietersz Beets, wonende in de Purmer en Reijnier Rietvoort, tot 

Quadijk woonachtig, laten f 222.-.- registreren, het kind voor zijn aandeel in de 

erfenis van zijn oom Harmen Poortman, mede tot Quadijk overleden, 

aanbestorven. 

23-08-1729 De moeder Griet Jans ontvangt met consent van de voogden het geld van haar 

overleden zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Claasz, minderjarige zoon van Claas van Wieringen, alhier 

overleden, en moeder af is Trijntje Jacobs. 

31-05-1729 De voogden Jan van Wieringen en Jan Veen hebben bovengebracht f 100.-.- het 

kind door het overlijden van zijn grootmoeder aanbestorven. 

25-09-1736 Dirck Vos en Abm: Rigtter als regenten van de armenkamer ontvangen f 80.-; 

het kind is door het overlijden van de moeder aan het voors: Godshuis komen te 

vervallen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Schram, minderjarige nagelaten zoon van Annetje 

Jacob, alhier overleden, en daar vader af is Jacob Schram. 

14-06-1729 De vader Jacob Schram ter eenre en de voogden Cornelis Pietersz en Hendrik 

van Weijen ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

16-03-1751 Jacob Schram, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd 

Cornelis Pieters, de andere voogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Jansz Binnewijsent, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Annetje Pieters van der Meer, overleden zijnde, daar vader af is Jan Dirksz 

Binnewijsent, wonende in de Purmer. 

09-08-1729 De vader Jan Dirksz Binnewijsent ter eenre en de voogden Jan Pietersz van der 

Meer en Dirk Jansz Binnewijsent ter andere zijde zijn f 50.- als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. Dit bedrag blijft onder de vader en de 

voogden stellen zich borg. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmen, Lijsbet en Welmoet Jacobs Swart, minderjarige 

nagelaten kinderen van Aafje Leenderts, alhier overleden, en vader af is Jacob Swart. 

27-09-1729 De vader Jacob Swart ter eenre en de voogden Arent Swart en Sijmen Bijsterveld 

ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-09-1735 Dr. Olphert Pet als regent van het burgerweeshuis en Dirk Vos als regent van het 

armenweeshuis ontvangen het geld omdat de kinderen door het overlijden van 

hun vader aan de resp. Godshuizen waren vervallen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Arent Aldertsz Bakker, minderjarige nagelaten zoon van 

Aldert Bakker, alhier overleden, en moeder af is Trijntje Wessels. 

01-11-1729 De moeder Trijntje Wessels ter eenre en de voogden Wessel Dirksz en Claas 

Brasser ter andere zijde zijn f 25.- als bewijs van vaders erfenis overeen 

gekomen, dat onder de moeder blijft berusten met als onderpand o.a. huisraad, 

inboedel en bakkersgereedschap. 

22-12-1744 Bovenstaande f 25.- door Jan Rieder uit naam van Hillegond Machiels als 

koopster van de bakkerij bovengebracht. 

28-03-1752 Arent Aldertsz Bakker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Poulus 

Paskier zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Pietersz Otter en Claas Pietersz Wester, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Pieter Pietersz Otter en Griet Claasz, beiden tot Warder 

overleden. 

13-12-1729 De voogden Cornelis Sijmonsz en Claas Pietersz Otter, beiden wonende tot 

Warder, de andere voogd Jacob Claasz Wester door indispositie absent, laten de 

goederen registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven, naast veel land 

o.a. de gerechte derde part in een losrentebrief van f 600.- op naam van de 

voogden van de kinderen van Claas Wester in dato 15-03-1701, die onder de 

voogd Cornelis Sijmonsz berust, 1/9 part in een lijfrentebrief van f 150.- ten lijve 

van Claas Jacobsz Wester, welke brief onder de voors. Claas Jacobsz Wester 



ORA 3996 1724 - 1730 462

berust. De voogden zullen in het voorjaar de huisraad, inboedel en het vee 

verkopen. 

06-08-1737 De voogden Jacob Wester en Jan Graaff laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven van hun moeders behuwd vader Cornelis Sijmonsz, tot 

Warder overleden. 

07-02-1747 Pieter Otter, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn portie. 

18-02-1749 Claas Otter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Neeltje, Geertje, Jannetje en Pieter Outgersz, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Outger Cornelisz, op 't Zoort overleden, daar 

moeder af is Aaltje Pieters. 

10-01-1730 De moeder Aeltje Pieters ter eenre en de voogden Jacob Cornelisz Kuijn en 

Heijn Schipper, wonende tot Oosthuijsen en Katwoude, ter andere zijde, zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje, Pieter, Jan, Claas, Dirk, Cornelis en Grietje 

Dirksz Groot, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijn Pieters, overleden tot 

Middelie, daar vader af is Dirk Jansz Groot. 

24-01-1730 De vader Dirk Jansz Groot ter eenre en de voogden Jan Jansz Slot en Jan 

Gerritsz Beets ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis, met consent van de tegenwoordige bruid Maritje Gerritsz. Naast stukken 

land een losrentebrief van f 650.- op naam van de voogden van Dirk Jansz Groot 

in dato 24-06-1709. Verder verklaarde de vader dat hij ten behoeve van zijn 

kinderen volledig afstand doet van zijn portie in de nalatenschap van zijn peetje 

Wullemoet Claasz, tegenwoordige huisvrouw van Jan Jansz Slot tot Middelie. 

04-07-1740 Maritje Gerrits, weduwe van wijlen Dirk Jansz Groot, tot Middelie overleden, ter 

eenre, Pieter Dirksz Groot en Stijntje Dirks Groot meerderjarige en Pieter Wit en 

Dirk Cornelisz Janses voogden over de minderjarige kinderen van de voors: Dirk 

Jansz Groot ter andere zijde zijn overeen gekomen dat de kinderen aan hun 

behuwd moeder Maritje Gerrits zullen uitkeren f 75.- en vervolgens haar leven 

lang jaarlijks f 60.- en dat zij het huisje op Middelie van Maritje Gerrits voor 

haar bewoonbaar zullen maken, waartegen Maritje Gerrits verklaarde af te zien 

van de gehele nalatenschap van wijlen der kinderen vader Dirk Jansz Groot. 

30-08-1740 De voogden Pieter Wit en Dirk Cornelisz Janses laten de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun vader Dirk Jansz Groot aanbestorven. 

09-03-1745 Claas Dirks en Stijntje Dirks geassisteerd met haar man Cornelis Barkhout, 

getrouwd, ontvangen met consent van de voogden en de voors: Barkhout hun 

portie in de goederen. 

09-03-1745 Is gebleken dat zeker huis tot Middelie bij verdeling van de boedel aan Claas 

Dirksz is aanbedeeld. 

09-04-1748 Pieter, Dirk en Grietje Cornelisz(!) Groot, de laatste geassisteerd met haar man 

Jan Hartog, voor hunzelf en voor hun broer Cornelis Dirksz Groot, ontvangen 

met consent van de voogden de hier nog openstaande goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Pieters, minderjarige dochter van wijlen Eefje Jans, 

hier ter stede overleden, daar vader af is Pieter Dirksz Kramer. 

31-01-1730 De vader Pieter Dirksz Kramer ter eenre en de voogden Sjoert Frederiksz en 

Gerrit Dirksz Kramer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

15-02-1746 Geertje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Cornelis Jansz Cier, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Cornelisz Cier, tot Volndam overleden, daar moeder af is Jannetje 

Heijns. 

31-01-1730 De moeder Jannetje Heijns ter eenre en de voogden Jan Taemsz Cier en Jan 

Heijnsz zijn geaccordeerd over de voldoening van vaders erfenis. 

05-08-1732 De voogden hebben f 158.- bovengebracht de kinderen van hun halve zuster 

aanbestorven. 

27-01-1733 Jacob Jansz Sier, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Jan Taamsz Sier, 

de andere voogd Claas Hijnsz Veerman tegenwoordig van huis zijnde, zijn portie 

in de goederen. 

11-02-1738 Claas Hijnsz Veerman ontvangt, gemachtigd door de reeds getrouwde Cornelis 

Jansz Sier, diens goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltie Cornelis en Cornelis Cornelisz Hartog, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Pietersz Hartog, tot Middelie overleden, daar moeder 

af is Lijsbet Martens. 

31-01-1730 De moeder Lijsbet Martens ter eenre en de voogden Dirk Pietersz Groot en Jan 

Martsz Edel ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen 

met consent van haar tegenwoordige man Claes Jansz Koog. 

17-01-1736 Jan Martensz Edel, voogd, en Claes Jansz Coogh, behuwd vader, hebben f 54.- 

boven gebracht die de kinderen geërfd hebben van hun grootmoeder Neeltje 

Cornelis. 

20-08-1737 De nieuw aangestelde voogd Claas Hartog laat de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun moeder aanbestorven. 

25-01-1745 De voogden zijn met de diaconen van de gereformeerde kerk in Middelie 

overeen gekomen dat de kleren van de overleden Cornelis Cornelisz Hartog aan 

zijn halve broeders Jan en Marten Coog worden gegeven en het land in volle 

eigendom aan Aaltje Cornelis. 

23-01-1748 De voogden laten de goederen registreren het minderjarige kind aanbestorven 

van haar grootvader. 

22-10-1748 Aaltje Cornelis Hartog, geassisteerd met haar voogden Claas Hartog en Jan Edel 

en haar man Adriaan Buijs, haar broeder Cornelis Cornelisz Hartog overleden, 

ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de minderjarige nagelaten kinderen van Trijntje Cornelis, op 

Volendam overleden, en vader af is Bruijning Jansz. 

14-02-1730 De voogden Jacob Cornelisz Pronk en Pieter Jacobsz Tol hebben f 145.- boven 

gebracht, van de verkochte goederen de kinderen door het overlijden van hun 

oom Heijn Cornelisz Pronk aanbestorven. 
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14-08-1731 De vader Bruijning Jansz ontvangt met consent van de voogden de portie van 

zijn overleden zoon Taams Bruijnings; de kinderen Jan, Cornelis en Albert 

Bruijningsz zijn nog in leven. 

18-06-1737 De vader Bruijning Jansz ontvangt met goedvinden van de voogden Pieter 

Jacobsz Tol en Heijn Pronk de portie van zijn overleden zoon Cornelis 

Bruijningsz. 

07-01-1738 Jan Bruijning, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn portie. 

16-01-1742 Albert Bruijningsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogd zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Plekker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Plekker 

en Grietje Jans, de eerste buitenlands en de laatste binnen deze stad overleden. 

21-03-1730 De voogden Jacobus Hanneman, Hees van der Laan en Dirk Barentsz Nieuwland 

laten f 800.- registreren gekomen uit de goederen aan Jacob Plekker door zijn 

ouders nagelaten, welk geld berust onder Pleuntje van Spronsen, wonende 

binnen deze stad, tegen een jaarlijkse rente van 3 %, en waarvan een 

weesmeesterskennis te haren laste zal worden gemaakt. 

23-05-1737 Jacob Plekker, 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Theunis en Grietje Hendriksz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Hendrik Theunisz en Grietje Willemsz, beiden hier ter stede overleden. 

21-03-1739 Jacobus Hanneman en Jan van Cleeff, voogden van de 

 NB de bovenstaande goederen zijn gebracht op de eerste post in dit register. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Jan Jansz Pets, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jan Cornelisz Pets en Trijn Jans, tot Axwijk overleden. 

28-03-1730 De voogden Sijmon Jansz Schaep, Dirk Pietersz Stijns en Pieter Roos laten de 

goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun vader en moeder 

aanbestorven. 

02-08-1735 Cornelis Jansz Pets, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

20-12-1735 Jan Jansz Pets, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Simon Schaap 

en Dirk Stijns zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Jannetje, Neeltje, Grietje en Jan Jacobsz Somer, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lijsbet Pieters tot Quadijk overleden daar vader af 

is Jacob Somer. 

28-03-1730 De vader Jacob Somer ter eenre en de voogden Cornelis Sijdman en Sijmon 

Somer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis en 

de legitieme portie van hun grootvader Pieter Hiddesz. 

04-08-1733 De voogden Cornelis Sijdman en Sijmon Somer laten de goederen registreren de 

kinderen van hun overleden vader Jacob Somer aanbestorven, waaronder een 

meelmolen in Quadijk en vee. 

25-02-1744 Jannetje Jacobs Somer, getrouwd met Claas Breek, voor haarzelf en Cornelis 

Sijdman en Sijbrand Haas als last en procuratie hebbende van Pieter Somer 

wonende tot Sardam, ontvangen de goederen. 
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23-03-1745 Neeltje Somer, geassisteerd met haar man Cornelis Pietersz Laan, ontvangt met 

consent van haar voogden en haar man haar goederen. 

27-04-1745 Grietje Somer, geassisteerd met haar man Jan Albertsz Ruijter, ontvangt met 

consent van haar man en voogden haar goederen. 

17-03-1750 Jan Somer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Adriaan en Neeltje Costers, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Coster, in de polder de Wael omtrent Hoorn overleden, daar moeder af is 

Maritje Jansz Quadijk. 

04-04-1730 Jan Breemburg, oud presiderend schepen dezes stads brengt namens de voogden 

Dirk Reijniersz en Cornelis Heijllo f 1500.- boven in mindering van de 1/3 portie 

van de kinderen in de verkochte boerenwoningen en land in de Waal omtrent de 

stad Hoorn, de kinderen van hun oom Claas Coster, overleden in de Purmer, 

aanbestorven. 

08-05-1731 Adriaan Coster, geassisteerd met zijn gewezen voogden Dirk Reijniersz en 

Cornelis Heijloo, heeft zijn portie reeds ontvangen en is met de voogden overeen 

gekomen dat de hier geregistreerde f 1500.- in de weeskamer zal blijven en 

alleen aan zijn zuster zal toebehoren. 

11-09-1731 Jan Breemburgh, schepen dezes stads, vervangt namens de voogden f 600.- van 

deze f 1500.- door een losrentebrief. 

21-09-1734 Jan Breemburg ontvangt op verzoek van de voogden f 50.- om ten behoeve van 

Neeltje Costers geëmploijeerd te worden. 

10-05-1735 Neeltje Costers, geassisteerd met haar man Cornelis Jansz, ontvangt met consent 

van haar man en voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Heijn Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Eefje 

Hoogtwoud daar vader af is Jan Groot. 

06-06-1730 De vader Jan Groot ter eenre en de voogden Jan Ravesteijn en Dirk Groot ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

21-12-1751 Heijn Groot, geassisteerd met zijn vader Jan Groot, beide voogden overleden, 

mondig geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbeth Persijn, minderjarig dochtertje van Jacobus Persijn en 

Gesijntje Herbertsz. 

13-06-1730 Frans Reijntjes, regerend burgemeester en raad dezes stads en IJsbrand Bijl als 

testamentaire voogden laten de goederen registreren het kind door haar oud 

muije Aafje Bouwensz geprelegateerd. 

19-01-1751 Dirk Swart en Lijsbet Persijn, echtelieden wonende alhier, ontvangen de voor 

Lijsbet Persijn geregistreerde goederen met consent van haar behuwd vader 

Hendrik Mol en moeder Gerijntje Harpers, mitsgaders van Claas en Jan 

Wiltschut wiens moeder mede erfgename is geweest van wijlen Aafje Bouwens, 

en van haar voogden Frans Reijntjes, presiderend burgemeester en raad dezer 

stad en IJsbrand Bijl, de laatste mede erfgenaam geweest van dezelve Aafje 

Bouwens. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Pietertje Druijst, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje Egbertsz, overleden alhier, daar vader af is Pouwlus Druijst. 

13-06-1730 De vader Pouwlus Druijst ter eenre en de voogden Jan Egbertsz Wagemaker en 

Pieter Druijst zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-08-1735 Pouwlus Druijst ontvangt met consent van de voogden Jan Egbertsz en Pier 

Druijst de goederen van zijn overleden dochtertje. 

 

 

Staat van de goederen van Welmoet, Jan en Pieter Lourensz Akker, minderjarige nagelaten 

kinderen van Lourens Akker, overleden zijnde, en daar moeder af is Neeltje Pieters. 

08-08-1730 De voogden Jan Vis en Jacob Dirksz Jong ter eenre en Jacob Akker en Harmen 

Wagevoert ter andere zijde zijn overeen gekomen dat ieder van de laatste 

comparanten de voors: kinderen voor hun aandeel in de erfenis van hun 

grootvader Jan Lourensz Akker en grootmoeder Welmoet Jacobs zullen voldoen 

f 50.-. 

19-08-1738 Welmoet Akker, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de voogden 

haar goederen. 

17-12-1743 Pieter Akker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd alle voor hem 

geregistreerde goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas en Cornelis Poulusz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Grietje Claas, alhier overleden, daar vader af is Poulus de Boer. 

08-08-1730 De vader Poulus de Boer, geassisteerd met zijn vrouw die consenteerde, ter eenre 

en de voogd Teunis Jansz Voogt ter andere zijde zijn het bewijs van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

16-01-1748 Claas Pouwelsz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Cornelis de Boer zijn portie. 

05-01-1751 Cornelis de Boer, geassisteerd met zijn voogd Cornelis de Boer, de andere voogd 

overleden, 25 jaar geworden, ontvant de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Bartel Schreuder, minderjarige nagelaten zoon van Jan Schreuder. 

29-08-1730 De testamentaire voogden Frans Pont, bode en Abraham Velthuijsen laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven van zijn oom Jan Schreuder, 

overleden binnen deze stad. 

08-01-1737 Bartel Schreuder, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Frans Pont en Abraham Velthuijsen zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Adriaan en Willem Jacobsz, minderjarige kinderen van wijlen 

Neeltje Sijmonsz(!) van Hengen, overleden alhier, daar vader af is Jacob Sijmonsz. 

12-09-1730 Claas Maasbergen en Pieter Teerhuis als regenten van het burgerweeshuis alhier, 

in presentie van de vader Jacob Sijmonsz van Nes, mitsgaders Claas Willemsz 

van Bergen en Jan Willemsz van Bergen als mede erfgenamen van Claas Jansz 

Kaij, laten het geld voor de kinderen registreren afkomstig uit de verkochte 

boedel van hun oudoom Claas Jansz Kaij. De vader ontvangt f 20.- om ten 

behoeve van de kinderen te worden geëmplijeerd. 

28-08-1731 De vader Jacob Sijmonsz van Nes ontvangt f 10.- om tot genezinge van het 

hoot(!) van een van de kinderen te worden geëmploijeerd. 
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18-12-1736 Adriaen van Nes, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

portie. 

28-06-1740 Willem Jacobsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

geld. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrik Willems van Hengen, meerderjarige uitlandige zoon van 

wijlen Willem van Hengen en Reijnoutje Jansz, beiden hier ter stede overleden. 

12-09-1730 Claas Maasbergen en Pieter Teerhuis als regenten van het burgerweeshuis alhier, 

hebben in presentie van Jacob Sijmonsz mitsgaders Claas en Jan Willemsz van 

Hengen ten behoeve van voors: Hendrik Willemsz van Hengen geld boven 

gebracht voor hem afgekomen als portie in de erfenis van zijn oom Claas Jansz 

Kaij, overleden alhier. 

20-02-1731 Pieter Teerhuis, regent van het burgerweeshuis, geassisteerd met Jacob Sijmonsz 

en Jan en Claas Willemsz van Hengen, de rato caverende voor de verdere 

geïnteresseerden, tonen een verklaring van de bewindhebbers van de 

Oostindische Compagnie, kamer Zeeland, dat op 23-09-1719 op het schip 

Sandenburgh is overleden Hendrik Willemsz van Hengen. Pieter Teerhuis 

ontvangt ter verdere distributie het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maaretje, Claas en Trijntje Jans, minderjarige kinderen 

nagelaten bij Annetje Maartens, overleden op de Zed, en daar vader af is Jan Vadersz. 

19-09-1730 De vader Jan Vadersz ter eenre en de voogden Dirk Jacobsz en Heijn Schipper 

ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders en 's grootvaders erfenis van Grietje Pietersz de Vries, minderjarig 

nagelaten dochtertje van wijlen Pieter Jansz de Vries, daar moeder af is Trijntje Jansz, 

wonende alhier. 

07-10-1730 De moeder Trijntje Jansz ter eenre en de voogd Maerten Plekker ter andere zijde 

zijn, met consent van de medevoogd Jan Jansz de Vries wonende tot Amsterdam, 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders en grootvaders erfenis. 

06-08-1737 Claas Versteveren en Dirk Wit als regenten van het burgerweeshuis alhier 

ontvangen de goederen omdat door het overlijden van de moeder Trijntje Jansz 

het kind in het voorn: huis was aangenomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Sijmen en Maritje Jansz Swarthoff, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Neeltje Sijmonsz, overleden alhier, daar vader af is Jan Pietersz 

Swarthof. 

07-10-1730 De vader Jan Pietersz Swarthof ter eenre en de voogden Cornelis Mast en 

Hendrik Claasz ter andere zijde zijn als uitkoop van moeders erfenis f 150.-

overeen gekomen, die onder de vader blijven berusten. 

02-11-1735 Pieter Jansz Swarthoff, geassisteerd met zijn voogden Cornelis Mast en Hendrik 

Claasz, getrouwd, verklaart dat hij zijn 1/3 portie van zijn vader Jan Swarthoff 

heeft ontvangen. 

29-11-1740 Maritje Swarthof, geassisteerd met haar voogden Cornelis Mast en Hendrik 

Claasz Visscher, getrouwd, verklaart dat zij haar 1/3 portie van haar vader Jan 

Pietersz Swarthof heeft ontvangen. 
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15-08-1752 Simon Jansz Swarthof, 25 jaar geworden, heeft zijn 1/3 portie ontvangen en haalt 

met consent van de nog in leven zijnde voogd Hendrik Visser de 

weesmeesterkennis van de weeskamer. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Grietje Olij, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pietertje Schaaps, overleden alhier, daar vader af is Dr. Cornelis Olij. 

17-10-1730 Dr. Cornelis Olij, raad en oud schepen dezes stads, als vader ter eenre en de 

voogden Jan Florisz Reijntjes, mede raad en oud schepen en Huijbert Beets ter 

andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

26-10-1734 Pieter Olij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden Jan 

Rijntjes en Huijbert Beets zijn goederen. 

12-05-1739 Grietje Olij, geassisteerd met haar man Theunis Stoel, ontvangt met consent van 

haar vader en haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Jan Pietersz Pauw, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Pieters, overleden tot Warder, daar vader af is Pieter Pauw, 

wonende aldaar. 

24-10-1730 De vader Pieter Pauw ter eenre en de voogden Jacob Pietersz Akesz en Pieter 

Theunisz Bijl, allen wonende tot Warder, ter andere zijde hebben de erfenis 

gedeeld en laten de goederen van de kinderen registreren. 

25-02-1749 Maritje Pieters Pauw, geassisteerd met haar man Claas Pietersz Otte, ontvangt 

met consent van haar vader en voogd haar goederen. 

11-06-1754 Jan Pietersz Pauw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Pieter Pauw 

en voogd Jacob Akes zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem Sijmonsz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Sijmon Willemsz, overleden alhier, daar moeder af is Dieuwertje Vlieger. 

31-10-1730 De moeder Dieuwertje Vlieger ter eenre en de voogden Dirk Jansz en Heijn 

Vlieger ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen een 

zilveren dukaton. 

11-12-1736 Willem Sijmensz ontvangt met consent van de voogden het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Gerrebrant Pietersz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Gerrebrantsz, overleden alhier, daar vader af is Pieter Willemsz. 

31-10-1730 De vader Pieter Willemsz ter eenre en de voogden Cornelis Gerrebrantsz en 

Heijn Claasz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

05-06-1742 Neeltje en Gerbrand Pietersz, de eerste mondig en de laatste getrouwd, 

ontvangen met consent van de voogd Cornelis Garbrandsz, de andere voogd 

overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannitje en Jan Dirksz Slot, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Saartje Jansz, overleden alhier, daar vader af is Dirk Slot. 

31-10-1730 De vader Dirk Slot ter eenre en de voogden Jan Swart en Pieter Claasz Molenaar 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 
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19-05-1733 Dirk Slot ontvangt met consent van de voogd Jan Swart, de andere voogd 

impotent, de goederen van zijn overleden dochter. 

01-03-1746 Jan Dirksz Slot, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader Dirk 

Sloth, de voogden overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbeth Regter, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Grietje de Vries, overleden alhier, daar vader af is Jacob Regtter. 

31-10-1730 De vader Jacob Regtter ter eenre en de voogden Claas Regtter en Jan Ravestijn 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

20-03-1731 De voogden Claas Regtter en Jan Ravesteijn ontvangen op verzoek van de vader 

Jacob Regter de goederen van diens overleden dochtertje. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Dirk Sijmonsz Plas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aegje Dirksz, overleden alhier, daar vader af is Sijmon Plas. 

11-11-1730 De vader Sijmon Plas, wonende alhier, ter eenre en de voogden Jacob de Jong en 

Sijmon Plas, wonende alhier en tot Axwijk, ter andere zijde, zijn als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen de helft in een losrentebrief van f 400.- op de 

naam van Pieter Jansz Coppes in dato 14-01-1653, waarvan de wederhelft aan 

zijn voordochtertje Neeltje Sijmons is toebehorende, en 1/6 part in een obligatie 

van f 1500.-, welke obligatie onder Jacob of Jan Carper, wonende in de 

Sterremeer en tot Axwijk, berust als daar mede in geïnteresseerd zijnde. 

09-04-1737 Cornelis Plas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd 

Simon Plas zijn portie. 

11-08-1739 Jacob Jongh, Cornelis Plas en Jan Doets uitlandig zijnde, testamentaire voogden 

van wijlen Sijmon Plas en Poulus Pos als medevoogd, laten de goederen 

registreren Dirk Plas aanbestorven van zijn vader. 

12-05-1750 Dirk Plas, met attestatie van voltrokken huwelijk te Hammelwaarden(?), 

ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje van Mechelen, minderjarig nagelaten dochtertje van 

wijlen Hendrik van Mechelen, overleden alhier, daar moeder af is Lijsbeth Admiraels. 

11-11-1730 De moeder Lijsbeth Admiraels ter eenre en de voogden Jan de Vogel en Claas 

Smelik ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

26-04-1746 Hillegond Admiraal, geassisteerd met haar man Jan Groot en Jan de Vogel 

gemachtigd door zijn vrouw Jannetje van Mechelen, enige muijen en erfgenamen 

ab intestato van de overleden Trijntje van Mechelen, ontvangen met consent van 

de voogden de goederen. 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje van Mechelen, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Hendrik van Mechelen en Lijsbet Admiraels, beiden hier ter stede overleden. 

01-11-1735 De behuwd vader Fredrik Regtter ter eenre en de voogden Jan Groot en Jan 

Claasz Vogel ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen 

gekomen, o.a. een losrentebrief van f 220.- op naam van Pieter Jansz Admirael in 

dato 01-11-1672, welke goederen onder de behuwd vader blijven berusten. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Iefje Arends, minderjarige dochter van wijlen Trijntje 

Pieters tot Middelie overleden, daar vader van is Arend Pietersz. 

12-12-1730 De vader Arend Pietersz ter eenre en de voogden Cornelis Pietersz Muusses en 

Claes Jansz Roos ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

13-12-1735 De voogden Cornelis Pietersz Muuses en Claas Jansz Roos laten een 

losrentebrief registreren het kind aanbestorven volgens testament van haar 

grootmoeder Geert Willems. 

22-04-1749 Iefje Arends heeft haar vader Arend Pietersz en haar man Jan Hartog gemachtigd 

tot het afhalen van haar goederen.; de voogden zijn overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Hessel Cobusz, minderjarige zoon van Cobus Hesselsz, daar 

moeder van is Beertje Jans. 

12-12-1730 De moeder Beertje Jans, geassisteerd met haar tegenwoordige man Cornelis 

Copperses ter eenre en de voogden Gerbrand Floor en Cornelis Dircksz zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

18-10-1746 Beertje Jans ontvangt de goederen van haar overleden zoon Cobus Hesselsz; met 

uitzondering van een zilveren kop ten behoeve van haar minderjarige zoon Jan 

Cornelisz Copperses, halve broeder van de overledene. 

01-11-1746 Beertje Jans ontvangt de zilveren kop, die haar volgens het sterfrecht toekomt. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje, Trijntje en Brandje Cornelis Coer, minderjarige 

kinderen nagelaten door Cornelis Coer en Welmoet Brands, beiden op 't Soort overleden. 

09-01-1731 De voogden Heijn Jansz Coer en Cornelis Rijk hebben de goederen 

bovengebracht de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

07-03-1752 Jannetje en Brandje Koer, Trijntje Koer minderjarig zonder testament overleden, 

geassisteerd met hun voogd Heijn Klomp, 25 jaar geworden, ontvangen de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Jacobsz, minderjarige zoon van Jacob Jansz Dekker en 

Grietje Pieters, beiden op Warder overleden. 

09-01-1731 De voogden Jan Jansz Dekker, Pieter Jacobsz en Dirk Wester laten de goederen 

registreren. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter, Leendert, Annetje en Maaretje Willems Veen, 

minderjarige kinderen nagelaten door wijlen Willem Veen daar moeder af is Neeltje 

Leenderts. 

09-01-1731 De voogden Jan Veen en Sijmon Monnikendam laten een lijfrentebrief van 

f 200.- ten lijve van Pietertje Pieters in dato 15-04-1707 registreren die de 

kinderen is aanbestorven van hun grootmoeder. 

02-08-1746 Pieter, Annitje en Maritje Willems Veen, mondig geworden, hun broeder 

Leendert Veen overleden, ontvangen de brief. 
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Staat van de goederen van Pieter Muusz Veen, minderjarige zoon nagelaten door Muus Veen 

en Anne Jellis, beiden alhier overleden. 

09-01-1731 De voogden Jan Veen en Jan Groot brengen f 70.- boven gekomen uit de 

goederen het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder. 

14-08-1742 Lijsbeth Muus, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de voogd 

Jan Groot, die zich tevens borg stelt, het geld van haar te Cadix overleden 

broeder. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Eefje, Claas en Annetje Jans Orange, 

minderjarige kinderen nagelaten door Aaltje Bruijnings op Quadijk overleden en daar vader af 

is Jan Orange. 

09-01-1731 De vader Jan Orange ter eenre en de voogden Heijn Bruijning en Jan Fredriksz 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje van der Laan, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Hees van der Laan, alhier overleden. 

16-01-1731 De voogden Gerrit Valk en IJsaac Sijbrandsz laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven van haar vader. 

31-01-1736 Grietje van der Laan, geassisteerd met haar man Harmen Jansz Nooij, ontvangt 

met consent van haar man en haar voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Steeg en Grietemoer Jans Steeg, minderjarige 

kinderen nagelaten door Grietmoer Jans daar vader af is Jan Steeg. 

30-01-1731 De vader Jan Steeg ter eenre en de voogden Sijmon Schaap en Jan Laan de Jonge 

ter andere zijde laten de goederen registreren die het kind tot moeders erfenis 

zijn aanbedeeld, waaronder de helft in een obligatie van f 300.- op naam van Jan 

Sijmonsz in dato 03-12-1646 waarvan de wederhelft aan Sijmon Schaap 

toebehoort, en gemeen met de vader o.a. een losrentebrief van f 500.- op de naam 

van Geert Jans en Griet Pieters van der Beets in dato 20-01-1632 en een 

losrentebrief van f 400.- op naam van Jacob Jansz in dato 24-05-1640. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk en Aagje Klees, minderjarige kinderen van wijlen Jan 

Lambertsz Clees en daar moeder af is Lijsbeth Pont. 

30-01-1731 De voogden Jan Visser en F. Pont laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun nicht Trijntje Doors. Veel op naam 

gestelde losrentebrieven, waaronder op de naam van Jan Jansz Door in dato 08-

07-1646, 22-04-1667, 01-11-1672 en op de naam van Pieter Jansz Door in dato 

15-02-1661. 

 De moeder Lijsbet Pont brengt nog twee losrentebrieven boven als borgstelling 

voor een request bij de E. gerechte dezer stad over het testament van Trijntje 

Doors. 

06-09-1732 Dirk Jansz Clees, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Jan 

Visscher en Frans Pont zijn portie in de goederen. 

13-01-1733 De voogden Jan Visscher en Frans Pietersz Pont brengen goederen boven uit de 

boedel van Trijntje Doors, Aagje Clees aanbedeeld. 
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27-08-1737 Aagje Clees, met een een brief van de Ed: Grootmog: tot suppletie van haar 

mankerende meerderjarigheid, ontvangt met consent van de voogden Jan Visser 

en Frans Pont haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jacobsz Zeeman, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Geertje Jacobsz, daar vader af is Jacob Cornelisz Zeeman wonende tot Warder. 

06-02-1731 De vader Jacob Cornelisz Zeeman ter eenre en de voogden Jan Meijndertsz 

Jonker en Jacob Claasz Wester ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

22-01-1732 Jacob Cornelisz Zeeman ontvangt met consent van de voogden de goederen van 

zijn overleden zoon. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claes, Pieter, Cornelis, Pieter en Dirck Wester, 

minderjarige nagelaten zonen van wijlen Grietje Pieters, daar vader van is Dirk Wester, 

wonende tot Warder. 

13-02-1731 De vader Dirk Wester ter eenre en de voogden Claas Jansz Nans en Claes Wester 

zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

20-10-1733 Dirk Wester ontvangt met consent van de voogd Claes Jansz Nans de portie van 

zijn twee overleden jongste zonen Pieter en Dirk Wester. 

26-02-1743 Claas Wester, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas Jansz Nans 

zijn portie. 

28-01-1744 Pieter Dirksz Wester, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Claas 

Jansz Nans, de medevoogd overleden, zijn portie. 

14-01-1749 Cornelis Wester, de gerequireerde ouderdom bereikt, ontvangt met consent van 

zijn vader, mede de rato caverende voor de absente Claas Jansz Nans, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Aafje, Geertje, Grietje, Lijsbet en Pietertje Akes, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Pieters, daar vader af is Pieter Akes, 

wonende tot Warder. 

13-02-1734 De vader Pieter Akes ter eenre en de voogden Jacob Pietersz Akes, Jan Claesz 

Eubels en Claes Pauw zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen toebehorende de zes erfgenamen van wijlen Lijsbet Cornelis Doets, 

alhier overleden, volgens haar testament alhier gemaakt ten overstaan van notaris Jan Brasker 

en zekere getuigen in dato 03-12-1720, genaamd Dirk, Gerrit, Grietje, Jan, Aaghje en 

Cornelis Doets. 

17-02-1731 Claes Kroon en Cornelis Dobber als executeurs van het testament laten de 

goederen registreren die de erfgenamen zijn aangekomen volgens deling ten 

overstaan van notaris C: Kroon alhier op heden gemaakt. 

07-06-1804 Een obligatie van f 500.- wordt vervangen door een nationale schuldbrief ten 

laste van de Bataafse Republiek van f 500.-. 

06-12-1810 f 4000.- aan effecten worden volgens de wet verwisseld in 8 certificaten van 2 

1/2 % doorlopende schuld ten laste van het Koningrijk Holland. 

23-02-1811 Dirk Kroon en Pieter Willemsz Tuijn bij procuratie van 3 hooimaand 1810 van 

de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Cornelis Doets, 23-02-1810 tot Hoorn 
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overleden in de ouderdom van 94 1/2 jaar, ontvangen de fideicommissaire 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Doets, minderjarige zoon van Jan Cornelisz Doets en Elsje 

Dirks. 

17-02-1731 Claes Kroon en Cornelis Dobber als executeurs van het testament van Lijsbet 

Doets en testamentaire voogden over Jan Doets, een van haar minderjarige 

geïnstitueerde erfgenamen, laten de goederen registreren aan dit kind aanbedeeld 

volgens deelcedulle heden ten overstaan van notaris Claes Kroon alhier 

gepasseerd. Het kind heeft o.a. gemeen met de verdere erfgenamen een zestiende 

part van het schip de Catharina, te voren de Jonge Broeder genaamd, onder 

directie van burgemeester Brasker, gevoerd door Dirk Doets. 

27-06-1735 Jan Doets, geassisteerd met zijn voogden Claas Croon, oud burgemeester en raad 

dezes stads en Cornelis Dobber, meederjarig, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje Doets, minderjarige zoon van Jan Cornelisz Doets en Elsje 

Dirks. 

17-02-1731 Claes Kroon en Cornelis Dobber als executeurs van het testament van Lijsbet 

Doets en testamentaire voogden over Aagje Doets, een van haar minderjarige 

geïnstitueerde erfgenamen, laten de goederen registreren aan dit kind aanbedeeld 

volgens deelcedulle heden ten overstaan van notaris Claes Kroon alhier 

gepasseerd. 

28-08-1731 Aagje Doets, geassisteerd met haar man Dirk Vels, ontvangt met consent van de 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Doets, minderjarige zoon van Jan Cornelisz Doets en 

Elsje Dirks. 

17-02-1731 Claes Kroon en Cornelis Dobber als executeurs van het testament van Lijsbet 

Doets en testamentaire voogden over Cornelis Doets, een van haar minderjarige 

geïnstitueerde erfgenamen, laten de goederen registreren aan dit kind aanbedeeld 

volgens deelcedulle heden ten overstaan van notaris Claes Kroon alhier 

gepasseerd. 

16-01-1742 Cornelis Doets, geassisteerd met zijn voogden Claas Kroon, oud burgemeester en 

raad dezes stads en Dirk Doets, 25 jaar geworden, ontvangt de goederen. 

 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pietertje Roos, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Dirk Roos, overleden alhier, daar moeder af is Geertje Pietersz. 

27-02-1731 De moeder Geertje Pietersz ter eenre en de voogden Pieter Roos en Jacob Ruijter 

ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

10-04-1731 Jacob Briel met zijn huisvrouw Geertje Pietersz, wonende tot Wormerveer, 

ontvangen met consent van de voogden Pieter Roos en Jacob Ruiter de goederen 

van het overleden kind. 
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Bewijs van ´s moeders erfenis van Grietje Niengs, minderjarige dochter nagelaten door wijlen 

Jannetje Cornelis en vader af is Nieng Claasz. 

06-03-1731 De vader Nieng Claasz ter eenre en de voogden Lambert Cornelisz Sijp en Gerrit 

Croon ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-09-1736 De vader Nieng Claasz ontvangt met bewilliging van de voogden een deel van de 

goederen. 

20-03-1753 Grietje Niengs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

Gerrit Kroon, regerend weesmeester, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Claasz Geest, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Claas Jacobsz Geest, daar moeder af is Annitje Pieters Bost, wonende alhier. 

13-03-1731 De moeder Annitje Pieters Bost ter eenre en de voogd Jan Bost, met consent van 

de eerste voogd Jan Jacobsz Geest, tegenwoordig tot Amsterdam zijnde, ter 

andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

14-01-1749 Jacob Claasz Geest, de gerequireerde ouderdom bereikt, ontvangt met consent 

van de voogd Jan Bost, de andere voogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de kinderen van wijlen Neeltje Claasz, overleden alhier, daar vader 

af is Pieter Jansz Groot, zijnde het bewijs van hun moeders erfenis. 

20-03-1731 Pieter Claasz Muts, voor hemzelf als vanwege Pieter Jansz Groot en Jan Claasz 

Boer, laat de goederen registreren gekomen uit de boedel van Pieter Jansz Groot, 

die daarvan de revenuen zal genieten mits hij Jan Pietersz Groot tot zijn 18 jaren 

zal onderhouden, volgens uitspraak gedaan in het schepenregister op 12-09-

1730. 

20-01-1733 Pieter Muts en Jan Claasz Boer ontvangen geld ten dienste van Jan Pietersz 

Groot, Pieter Jansz Groot is overleden. 

26-08-1738 Pieter Claasz Muts en Jan Claasz Boer als voogden, assisterende Pieter Jansz(!) 

Groot voor 1/6, Pieter Teerhuijs en Jacob Horst als regenten van het 

burgerweeshuis voor Geertje Cornelis in het godshuis zijnde mede voor 1/6, 

Pieter Claasz Muts voor 1/6, Siwert Adriaansz voor 1/6, Cornelis Dirksz voor 

1/6 en Dirk Pelt voor de laatste 1/6, allen zijnde en getrouwd zijnde geweest aan 

kinderen van wijlen de nevengem: Pieter Jansz Groot en Neeltje Claas, 

ontvangen, aangezien Jan Pietersz Groot getrouwd is, de obligatie. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Aard Maasz, nagelaten minderjarige kinderen van 

wijlen Maas Aarsz en Neeltje Heijns, beiden tot Volendam overleden. 

29-05-1731 De voogd Claas Heijnsz Veerman brengt f 1100.- boven gekomen uit de boedel 

van de ouders, o.a. wegens een verkochte schuit. Een huis in Volendam blijft nog 

gemeen met hun reeds getrouwde broeder. 

29-12-1733 De voogd Claas Heijnsz Veerman en Cornelis Maasz verklaren dat de tweede 

comparant zijn portie van de goederen van zijn overleden zuster Trijntje Maas 

volgens haar testament heeft ontvangen en dat dus de f 1100.- alleen aan Aard 

Maasz toebehoort. 

17-01-1736 Aard Maasz heeft f 100.- geërfd van zijn oom Jan Heijnsz Veerman, die in 

handen zijn gesteld van zijn oom en voogd Claas Heijnsz Veerman. 

27-01-1739 Aard Maasz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Marijtje Loen, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Trijntje Jans, daar vader af is Marten Loen, wonende alhier. 

05-06-1731 De vader Marten Loen ter eenre en de voogden Claas Thee en Dirk Molen ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-09-1733 Jan Moker, oud burgemeester en Claas Thee, schepen en beiden raden dezer 

stads, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden 

van hun grootmoeder Trijn Pieters. 

24-12-1743 Claas Thee, regerend burgemeester en Claas Maasbergen als voogden over het 

minderjarige kind van wijlen Trijntje Jans daar vader af is Marten Loen, rekenen 

af en brengen geld boven om aan Marten Loen te worden gegeven ter betaling 

van de doodschulden van wijlen zijn dochter Trijntje Loen en ter sustentatie van 

zijn nog levende dochter. 

09-02-1745 De vader Marten Loen ontvangt de portie van zijn overleden dochter Trijntje 

Loen. 

15-08-1747 Marijtje Loen, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden burgemeester Thee en Molen de goederen. 

 

 

Bewijs van ´s moeders erfenis van Annetje Barentsz, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Trijntje Pouwels daar vader af is Barend Heerse wonende alhier. 

19-08-1731 De vader Barend Heerse ter eenre en de voogden Willem Daal en Pieter Dobber 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

12-08-1749 Barend Heerse ontvangt met consent van de voogd Pieter Dobber, de medevoogd 

Willem Daal overleden, de goederen van zijn overleden dochter. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje, Lijsbeth, Claas en Geertje Jacobsz Visscher, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jacob Pouwelsz Visscher en Maritje Maartens, beiden tot 

Warder overleden. 

04-09-1731 De voogden Cornelis Jacobsz Visscher en Jacob Jonker laten de goederen 

registreren de kinderen door hun ouders nagelaten en geprelegateerd, waaronder 

de helft in een losrentebrief van f 500.- op naam van Pouwels Jacobsz Visscher 

waarvan de wederhelft aan Immetje Pouwels toebehoort, en de boerderij met 

huisraad en inboedel welke door de kinderen wordt gaande gehouden. De 

goederen mogen niet worden verdeeld voordat het jongste kind 20 jaar zal zijn of 

getrouwd, volgens testament 25-02-1723 voor notaris Claas Croon. Ook is er een 

prelegaat voor Aaltje Jacobsz Visscher van haar grootvader Pouwels Jacobsz 

Visscher. Cornelis en Grietje Jacobsz Visscher hebben hun prelegaat al 

ontvangen. 

10-03-1733 Aaltje Jacobs Visscher, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

prelegaat. 

29-12-1739 Cornelis Jacobsz Visscher, Grietje Jacobs geassisteerd met haar man Gerrit 

Jacobsz Hop, Aaltje Jacobs geassisteerd met haar man Dirk Jacobsz Hop, 

Lijsbeth Jacobs als in huwelijk hebbende Pieter Jacobsz Buurs en Geertje Jacobs 

als in huwelijk hebbende Gerrit Jacobsz Jonker, ontvangen met consent van de 

vrouwen mannen en de voogden de goederen. 
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Staat van de goederen van Reijnier Cromlingh, wonende tot Alkmaar, van de goederen door 

hem geërfd van Hendrik Bierman volgens testament. 

09-10-1731 Teunis Vooght en Jacob Jorisz laten de goederen registreren die aan het kind zijn 

gelegateerd. Er is ook f 100.- aan de vader gelegateerd en afgegeven aan de 

moeder, mits het kind ordentelijk in de rouw kleedende. 

31-10-1731 Teunis Voogt en Jacob Jorisz als wettelijke voogden over Reinier Crommeling, 

minderjarige zoon van Jacob Crommeling, brengen aangekochte obligaties 

boven. (In de volgende jaren brengt de voogd Teunis Voogt regelmatig de rente 

van deze brieven boven.) 

23-08-1740 Jan Visscher, de voogden Theinis Voogt en Jacob Jorisz overleden zijnde, brengt 

de rente boven. 

08-02-1747 Jan Steen en Jan Calk, regenten van het wees- en huisarmenhuis tot Alkmaar, in 

welk godshuis Reijnier Crommeling sinds 1732 en nog werd gealimenteerd, 

ontvangen de goederen onder de conditie dat Reijnier Crommeling bij zijn 

vertrek uit het huis f 450.- zal krijgen. 

 

 

Staat van de goederen van Marijtje en Gerrit Vos, minderjarige kinderen van wijlen Mens 

Vos, daar moeder af is Niesje van Santen, geërfd uit de boedel en goederen nagelaten door 

wijlen Neeltje Brands. 

30-10-1731 De door de weeskamer aangestelde wettelijke voogden Mens Vos en Jan van 

Zaenen, de medevoogd Harmen Vos absent, laten goederen registreren die zij 

provisioneel ontvangen hebben; er zal nog rekening gedaan worden van de 

gehele nalatenschap. Er is o.a. een weesmeesterkennis van f 400.- ten laste van 

Niesje Cornelis, moeder van de kinderen, in dato 25-10-1731, die op 02-10-1736 

aan Niesje van Santen wordt aanbedeeld. 

23-11-1734 De moeder Niesje van Santen ter eenre en de voogden Mens Vos en Jan van 

Zanen, Harmen Vos absent, ter andere zijde zijn overeen gekomen dat de moeder 

de renten van de brieven zal ontvangen en bevrijd zal zijn van het betalen van de 

rente op de weesmeesterkennis van f 400.-, waartegen zij de kinderen zal 

onderhouden en alimenteren. 

07-08-1742 Gerrit Vos, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Harmen Jansz van Linde, minderjarige zoon van Jan van Linden 

daar moeder af is Grietje Vos, geërfd uit de boedel en goederen van wijlen Neeltje Brands, 

alhier overleden. 

30-10-1731 De door de weeskamer aangestelde wettelijke voogden Mens Vos en Jan van 

Zaenen laten een obligatie registreren die zij gekocht hebben uit de gelden diezij 

provisioneel ontvangen uit de nalatenschap; er zal nog rekening gedaan worden 

van de verdere nalatenschap. 

10-04-1736 Harmen Jansz van Linden, wonende tot Meppel, mondig geworden, ontvangt 

met consent van de voogden Mens Vos en Jan van Zaanen de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Remmitsz, minderjarig nagelaten dochtertje van 

wijlen Remmit Jacobsz Hertog, overleden tot Axwijk, daar moeder af is Neeltje Cornelis, 

mede aldaar woonachtig. 

22-01-1732 De moeder Neeltje Cornelis ter eenre en de voogden Claas Cornelisz Hooijbergh 

en Cornelis Cornelisz Hoek, wonende tot Middelie en Axwijk ter andere zijde, 

zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

29-01-1732 Pieter Pietersz Zoon, behuwd vader van het dochtertje, heeft in het bewijs 

geconsenteerd. 

07-06-1735 De voogd Cornelis Cornelisz Hoek laat de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar moeder. 

13-08-1737 De voogden Cornelis Hoek en Claas Huijbertsz hebben een losrentebrief 

aangekocht. 

02-06-1739 De voogden laten een stuk land registreren, het kind uit de nalatenschap van 

wijlen Claas Hooijbergh voor 2/3 opgekomen en voor 1/3 aangekocht. 

01-09-1739 De voogden laten een aangekochte losrentebrief registreren. 

14-02-1741 Trijntje Remmits ontvangt in presentie van haar man en met consent van de 

voogden Cornelis Hoek, Cornelis Hertog en Claas Pietersz Huijbertsz de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje Roos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Roos en Griet Heijns, beiden tot Warder overleden. 

04-03-1732 De voogden Jan Heijnsz en IJsbrant Kool laten de goederen registreren het kind 

van haar ouders aanbestorven. 

27-01-1733 Aagje Roos, geassisteerd met haar man Jan Zeeman, ontvangt met consent van 

haar voogden Jan Hijnsz en IJsbrant Kool de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk, Maritje, Pieter, Grietje, Cornelis en Neeltje Groot, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Groot, tot Archangel in Moscovien 

overleden, daar moeder af is Neeltje Pieters, tot Middelie woonachtig. 

04-03-1732 De voogd Remmit Benten en de moeder Neeltje Pietersz laten f 45.- registreren, 

de kinderen aanbestorven van hun grootvader Pieter Dirksz Groot, tot Middelie 

overleden. Dit geld is tot alimentatie van de kinderen met consent van de 

voogden aan de moeder gegeven. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje en Gerrit Vos, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Mens Vos, overleden alhier, daar moeder af is Niesje Cornelisz. 

04-03-1732 De voogden MensVos, wonende tot Monnikendam en Jan van Zanen, wonende 

alhier, ter eenre en de moeder Niesje Cornelisz ter andere zijde zijn geaccordeerd 

over de uitkoop van vaders erfenis. 

02-10-1736 De dochter is overleden. 

18-06-1737 De voogden Mens Vos en Jan van Zanen laten de goederen registreren het kind 

wegens de nalatenschap van zijn overleden moeder Niesje Cornelisz 

aanbestorven. 

07-08-1742 Gerrit Vos, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden de goederen. 
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Staat van de goederen van Barent, Aaltje en Aaltje Jansz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Geertruij Arentsz daar vader af is Jan Barentsz, wonende tot Enschede in Twente. 

04-03-1732 De voogd Gerrit Beek laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun oom Dirk Barentsz Nieuwland. 

24-07-1736 Aaltje Jans, de eerste hier gemelde, geassisteerd met haar man Lammert 

Barendsz Boesman en voogd Gerrit Beek, ontvangt haar goederen. 

14-07-1739 Barent Jansz, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Gerrit 

Beek en Lammert Boesman zijn goederen. 

24-03-1744 Aaltje Jans, de laatste hier gemelde, geassisteerd met haar zwager en voogd 

Lammert Boesman, de andere voogd overleden, 25 jaar geworden, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aegje Pieters, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen Saertje 

Maertensz, overleden alhier, daar vader af is Pieter Fredriksz. 

25-03-1732 De voogd Gerrit Cater en de vader Pieter Fredriksz brengen geld boven het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar oom Gerrit Pelt als haar portie, 

volgens rekening door Dirk en Cornelis Peld gedaan. 

07-02-1741 Aagje Pieters, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en voogd 

de goederen. 

 

 

(geen titel) 

01-04-1732 Claas Cornelisz Hooijberg, Jan Jansz de Wit en Cornelis Jansz Hooijberg, 

voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Jansz Brugge 

en Geertje Jans, beiden tot Middelie overleden, brengen de inventaris van de 

door Jan Jansz Brugge en Geertje Jans nagelaten goederen en een 

verdelingscontract ter weeskamer. 

03-02-1748 (mogelijk 1740 of 1746) Cornelis Jansz Brugge, Jan Simonsz Brugge, Jan 

Jansz Wit als in huwelijk gehad hebbende en erfgenaam van Anne Jans, Jan 

Martensz Laan als in huwelijk hebbende Maritje Jans, allen getrouwd, 

ontvangen met consent van de voogden de goederen op de inventaris vermeld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Geertje en Jan Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Volkersz, overleden in de Purmer, daar vader af is Cornelis 

Jansz. 

08-04-1732 De vader Cornelis Jansz ter eenre en de voogden Cornelis Jansz in de Purmer en 

Jacob Evertsz Groot alhier ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

13-06-1747 Grietje en Geertje Cornelis, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van hun 

voogd Cornelis Vlas hun goederen. 

25-02-1749 Grietje en Geertje Cornelis, zusters en enige erfgenamen ab intestato van de 

overleden Jan Cornelisz, ontvangen met consent van de voogden Willem van 

Leek en Cornelis Vlas, de voogd Jacob Evertsz Groot overleden, diens goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Bakker, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Aaltje Boes, overleden alhier, daar vader af is Pieter Bakker. 

30-04-1732 De vader Pieter Bakker ter eenre en de voogden Claas Claasz en Dr. Jacob 

Broeder, wonende in de Purmer en alhier, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

27-10-1739 De voogden Dr. Jacob Broeder en Claas Boes, ook voor de medevoogd Claas 

Claasz, laten de goederen registreren het kind aanbestorven van haar 

grootmoeder Anna Boes. 

09-05-1747 De voogd de heer Broeder ontvangrt een gouden ketting omdat het kind op het 

punt staat te trouwen. 

13-06-1747 Neeltje Bakker, geassisteerd met haar man Lucas van der Horst, ontvangt met 

consent van de voogd Dr. Jacob Broeder de goederen. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Pieter Bom, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Annitje 

Vlieger, overleden alhier, daar vader af is Jacobus Bom. 

20-05-1732 De vader Jacobus Bom ter eenre en de voogden Dirk Scheer en Frans Pont, bode, 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-08-1735 Jacobus Bom ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden zoon. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aron en Catharina Maria Vogelezang, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Elisabeth Kotje, overleden alhier, daar vader af is Bent 

Vogelezang. 

27-05-1732 De vader Bent Vogelezang ter eenre en de voogden Christoffel Keulder en Jan 

Meijer ter andere zijde zijn f 6.- als uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

25-09-1736 Dirk Vos en Abraham Rigtter als regenten van het armenhuis ontvangen f 3.- 

voor de portie van Catharina Vogelesang, die vanwege het overlijden van de 

vader in het huis is opgenomen. 

21-10-1763 Christiaan Scholte als voogd over zijn minderjarige kinderen ontvangt met 

consent van de medevoogden de hier geregistreerde gelden van wijlen de heer 

Capt. Vogelsang. 

 

 

Staat van de goederen toebehorende Jan Claesz Assum, geërfd van wijlen de heer Jacob 

Wappers, in leven raad in de vroedschap en weesmeester dezes stads, ingevolge zijn testament 

binnen deze stad gepasseerd voor notaris Claes Kroon en zekere getuigen in dato 18-08-1730. 

10-06-1732 De voogden Gerrit Kroon en Gerbrand Lolkes laten de goederen registreren Jan 

Claesz Assum aanbestorven en aanbedeeld volgens de inventaris van de 

nalatenschap 02-10-1731 en deling 07-02-1732, beide ten overstaan van dezelfde 

notaris gepasseerd. 

22-07-1734 Jan Claasz Assum, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Gerrit 

Kroon en Gerrebrant Lolkesz zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Groot, enige minderjarige nagelaten dochter van 

Annetje Pos, daar vader af is Jan Groot. 

26-06-1732 De vader Jan Groot ter eenre en de voogden Paulus Pos en Jacob Nitters ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

18-03-1749 Neeltje Groot, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Paulus 

Pos, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Guertje Menheer, enige minderjarige nagelaten dochter van 

Pieter Menheer, daar moeder af is Hillegond Admirael. 

26-06-1732 De moeder Hillegond Admirael ter eenre en de voogden Adriaen Pietersz IJs en 

Fredrik Richter ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

10-08-1734 De behuwd vader Jan Groot en de voogd Fredrik Regtter laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven van haar oom Jan Menheer en behuwd peet 

Trijntje Pieters Maet. 

19-06-1744 Guurtje Mijnheer, geassisteerd met haar man Lambert Smelik, ontvangt met 

consent van haar behuwd vader Jan Groot en voogd Fredrik Regtter de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Lijsbeth Teerhuijs, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Lijsbet Philippus daar vader af is de heer Pieter Teerhuijs. 

02-07-1732 De vader Pieter Teerhuijs, oud schepen dezes stads ter eenre en de voogden 

Garbrand Lolkes en Dirk Wit, schepen dezer stad ter andere zijde, zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-12-1740 Maritje Teerhuis, geassisteerd met haar man Egbert Wagemaker, ontvangt met 

consent van haar vader en voogd de goederen. 

09-06-1750 De voogden over Lijsbeth Teerhuijs hebben bovengebracht een lijfrentebrief ten 

lijve van Lijsbeth Teerhuijs geboren van Lijsbeth van der Meij daar vader af is 

Pieter Teerhuijs in dato 18-10-1738. 

11-12-1753 De vader Pieter Teerhuijs ontvangt met consent van de voogden Jan Horn en 

Egbert Wagemaker de goederen van de overleden Lijsbet Teerhuijs volgens haar 

testament 30-10-1753 voor notaris Claas Versteveren. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Rusje Vrederiks daar vader af is Pieter Meluk. 

10-07-1732 De vader Pieter Meluk ter eenre en de voogden Abraham Velthuijs en Claas 

Rieder ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

08-06-1751 Trijntje Pieters, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar vader, de 

voogden overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hilbrand, Trijntje en Dirk Jansz Wester, minderjarige 

kinderen nagelaten door Grietje Olij, alhier overleden, daar vader af is Jan Hillebrandsz 

Wester. 

12-08-1732 De vader Jan Hillebrandsz Wester ter eenre en de voogden Gerbrand Olij en Dirk 

Wester ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

10-03-1733 Jan Putoor de Oude als regent van het burgerweeshuis, waarin Trijntje 

opgenomen is, en Maerten Emander en Adriaen Veen als regenten van het 
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armenhuis, waarin Hillebrant en Dirk opgenomen zijn, ontvangen met consent 

van de voogd Dirk Wester, de andere voogd Gerrebrant Olij overleden, de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van IJtje Jacobs Lijns, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jacob Lijn daar moeder af is Lijsbet Claas. 

19-08-1732 De moeder Lijsbet Claas ter eenre en de voogden Dirk Broer en Heijn Claasz ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

23-02-1751 IJtje Jacobsz Lijn, 25 jaar geworden, geassisteerd met haar moeder, de voogden 

overleden, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Edel, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Cornelis Edel, tot 

Quadijk overleden, daar moeder af is Guurtje Jacobs, tegenwoordig nog aldaar woonachtig. 

26-08-1732 De voogden Claas Sevenhuijsen en Pieter Edel laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven volgens een prelegaat volgens het testament van hun vader. 

16-02-1740 Jan Edel, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Pieter Edel, instaande 

voor de medevoogd, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Hillegond Jans Hop, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Jan Klaasz Hop daar moeder af is Maritje Aerts. 

16-09-1732 De moeder Maritje Aerts ter eenre en de voogden Pieter Claasz Hop en Albert 

Claas ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

08-06-1751 Hilgond Jansz Hop, geassisteerd met haar man Tijsz Vlaming en Jan Woutersz, 

haar behuwd vader, ontvangt met consent van de medecomparanten de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Harmensz en Lijsbet Harmens, minderjarige nagelaten 

kinderen van Harmen Jacobsz daar moeder af is Neeltje Simons. 

21-10-1732 De moeder Neeltje Simons ter eenre en de voogden Claas Thee en Pieter 

Langedijk ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

01-03-1746 Jacob Harmensz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn portie. 

24-06-1747 Lijsbet Harmens, geassisteerd met haar man Thomas Jacobsz, wonende tot 

Monnickendam, ontvangt met consent van haar man en haar voogden Claas 

Teunisse en Hendrik Meijer haar goederen. 

 

 

(geen titel) 

18-11-1732 Roelof Boot, burgemeester en raad van Edam heeft bovengebracht in totaal 

f 4000.- aan obligaties op naam van Harmen Roelofsz Boot, die ter weeskamer 

zullen blijven zo lang als Simon Ekelenburgh, wonende tot Alkmaar, in leven zal 

zijn en daarna weer aan hem of zijn erfgenamen moeten worden afgegeven, 

krachtens contract tussen Mr. Simon Schagen, oud burgemeester en raad der stad 

Alkmaar ter eenre en de meergen: Boot ter andere zijde, binnen Amsterdam voor 

notaris Abraham 't Zeeuwenen 11 en 17 dezer gepasseerd. 

02-12-1738 Simon Ekelenburg is op 03-11-1738 overleden; Roelof Boot ontvangt de 

brieven. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje en Trijntje Cornelis, minderjarige nagelaten kinderen 

van Cornelis Valk, zich tot het Turkse geloof overgegegeven hebbende, daar moeder af is 

Lijsbet Kaatjes. 

18-11-1732 De moeder Lijsbet Kaatjes ter eenre en de voogd Pieter Kaatjes, ook voor de 

medevoogd Cornelis Rijk, ter andere zijde zijn overeengekomen hetgeen de 

moeder als uitkoop voor en in plaats van vaders erfenis zal bewijzen. 

09-12-1738 Aan Willem Dirksz, als sijnde sijn kind geteelt bij wijlen de voorsz. Trijntje 

Cornelis overleden, is afgegeven de helft in het bewijs. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Maritje Jacobs, daar vader af is Jan Purmer. 

18-11-1732 De vader Jan Purmer ter eenre en de voogden Tijs Claasz en Pieter Cornelis 

Purmer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

19-10-1734 Marijtje Jacobs(!), geassisteerd met haar man Jacob Koert, ontvangt met consent 

van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Gillesse, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gilles 

Wopkes, daar moeder af is Neeltje Oudejans. 

18-11-1732 De moeder Neeltje Oudejans ter eenre en de voogden Jacob van der Kodde en 

Benedictus de Haan ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

vaders erfenis. 

30-01-1748 De voogden laten de goederen registreren die het kind van zijn moeder Neeltje 

Ouwejans volgens haar testament 19-06-1742 voor notaris Claas Versteveren 

zijn aanbestorven. 

01-12-1750 De voogden zijn gequalificeerd om voor een ordentelijke prijs voor de 

minderjarige te kopen de grutterij en het woonhuis van de heer Jan Putoor. 

19-09-1752 Pieter van der Codde in plaats van zijn overleden broeder Jacob van der Codde 

en Benedictus de Haan als voogden laten losrentebrieven registreren. 

06-03-1753 Jan Gillesz, 25 jaar geworden, geassisteerd met zijn peetje Grietje Oudejans, 

weduwe van Benedictus de Haan, de voogden overleden, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Mietje Schram, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Sijmon 

Schram en Cornelia Beije, beiden alhier overleden. 

02-12-1732 De voogden Thomas Broek en Jacob Schram brengen een staat en inventaris 

boven van de goederen haar voor haar portie en vaders en moeders erfenis 

aanbedeeld. Er zijn nog goederen tussen haar en haar broeder in gemeenschap 

gebleven. 

20-07-1734 Mietje Schram, geassisteerd met haar man Pieter Willemsz Veen, ontvangt met 

consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijntje Jans, daar vader af is Pieter Purmer. 

02-12-1732 De vader Pieter Purmer ter eenre en de voogd Jan Claas, ook voor de medevoogd 

Jan Purmer, ter andere zijde, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 
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13-05-1738 Pieter Purmer ontvangt met consent van de voogd Jan Purmer de goederen van 

zijn overleden dochter Lijsbeth Pietersz. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Dirks, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Jacobsz Struijs daar moeder af is Aafje Cornelis. 

02-12-1732 De voogden Gerrit Persijn en Pieter Vlieland laten het bewijs van vaders erfenis 

registreren. 

17-02-1743 Maritje Dirks, getrouwd met Pieter Purmer, ontvangt met consent van haar 

voogden het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Jacob en Maarten Barck, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maerten Barck, overleden tot Middelie, daar moeder af is Stijntje Dirksz. 

23-12-1732 De moeder Stijntje Dirksz ter eenre en de voogd Jacob Jansz Tijsz, de andere 

voogd Jan Roos uitlandig, ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis en 

van de erfenis van hun grootvader Dirk Maertsz Bark, tot Middelie overleden, 

overeen gekomen. Naast land o.a. een losrentebrief van f 250.- op naam van 

Claas Gerritsz Hertigh van Middelie in dato 08-02-1649 en een losrentebrief van 

f 600.- op naam van Claar Jansz weduwe van Pieter Claasz Roos in dato 01-06-

1675. 

08-01-1739 Jan Maartensz Bark, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob 

Jansz Tijsz en Dirk de Reus zijn portie in de goederen. 

28-01-1744 De voogden Jacob Jansz Tijs en Dirk de Roos laten de goederen registreren het 

kind aangeërfd door het overlijden van zijn moeder Stijntje Dirks. 

16-03-1745 Marten Bark, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jacob Janse Tijs 

en Dirk de Reus zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Wijntje, Rijndert en Neeltje Keijser, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Dirksz, overleden alhier, daar vader af is IJff Kijser. 

23-12-1732 De vader IJff Kijser ter eenre en de voogden Jacob Moensz en Lourus Kijser ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. Zijn 

tegenwoordige huisvrouw Neeltje Adriaansz consenteert. 

19-01-1751 Reijndert Keijzer, geassisteerd met zijn vader en voogden, mondig geworden, 

ontvangt zijn portie in de goederen; zijn zuster Weijntje Keijzer is overleden. 

12-12-1752 Cornelis Veldhuijsen, getrouwd met Neeltje Keijser en geassisteerd met haar 

vader en voogden, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje IJsbrantsz Thoen, minderjarig nagelaten dochtertje 

van wijlen Lijsbeth Groot, overleden alhier, daar vader af is IJsbrant Thoen. 

30-12-1732 De vader IJsbrant Thoen ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Groot en 

Remmit Thoen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

05-12-1741 Het kind is overleden; Jacob Groot ontvangt, gemachtigd door zijn moeder 

Trijntje Jacobs, grootmoeder, de goederen. Remmit Thoen voor zijn moeder 

Trijntje IJsbrants, mede grootmoeder, ziet af van de erfportie. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Trijntje de Wolff, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jan de Wolff, overleden tot Purmerend, daar moeder af is Trijntje Jansz de Vries. 

13-01-1733 De moeder Trijntje Jans de Vries ter eenre en de voogden Cornelis Drijver en 

Christiaan de Vries ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

08-09-1739 Pieter Mindels heeft boven gebracht f 200.- ter voldoening van het contract 

tussen hem en de voogden gesloten ten overstaan van arbiters, waardoor de 

kinderen in alles voldaan zijn. 

12-12-1744 Trijntje de Wolff, geassisteerd met haar man Cornelis Groen, ontvangt met 

consent van haar voogden Christiaan de Vries en Adam de Wolff haar goederen. 

18-10-1746 Trijntje de Wolf, geassisteerd met haar man Cornelis Groen, ontvangt met 

consent van de voogden de goederen van haar overleden broeder Jacob de Wolf. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Cornelis Rieder, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pieter Rieder en Claartje Cornelis Boer, beiden hier ter stede overleden. 

20-01-1733 De wettelijke voogden Jan Rieder en Pieter Dobber laten de goederen registreren 

de kinderen van hun ouders aanbestorven, waaronder een losrentebrief van 

f 500.- op naam van Pieter Claasz Roos in dato 09-12-1665. 

24-05-1740 Jacob en Cornelis Rieder, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Vrederik en Geertje Jacobs, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Grietje Cornelis, daar vader af is Jacob Jansz Schokker. 

03-02-1733 De voogden Vrederik Cornelisz Rood en Vrederik Cornelisz Tol laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven wegens grootvaders erfenis. 

02-01-1749 Geertje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Willemsz, ontvangt met consent 

van de voogden Pieter Jansz en Fredrik Cornelisz haar goederen. 

19-01-1751 Fredrik Jacobsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aeltje Jacobs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Geertje Cornelis, daar vader af is Jacob Jansz, wonende tot Volendam. 

17-02-1733 De vader Jacob Jansz ter eenre en de voogden Cornelis Claasz en Bruijning 

Heijnsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

15-08-1741 De vader Jacob Jansz en de voogd Claas Heijnsz Veerman hebben het geld 

bovengebracht het kind aanbestorven van haar grootvader Cornelis Claasz, tot 

Volendam overleden. 

28-01-1744 Aaltje Jacobs, geassisteerd met haar man Job Jacobsz, ontvangt met consent van 

haar vader, man en voogd de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Stijntje en Neeltje Willems Fret, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Wullem Dirksz Fret, daar moeder af is Geertje Beets, wonende alhier. 

17-02-1733 De moeder Geertje Beets ter eenre en de voogden Jan Dirksz en Jacob de Ruijter 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

16-08-1735 De voogd Jacob de Ruijter heeft het geld bovengebracht de kinderen door het 

overlijden van hun oom Cornelis Dirksz Fret aanbestorven. 
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05-12-1747 Stijntje en Neeltje Willems Fret, 25 jaar geworden, ontvangen met consent van 

de voogd Jan Dirksz Fret de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Jacobs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje Cornelis, daar vader af is Jacob Swart. 

03-03-1733 De vader Jacob Swart ter eenre en de voogden Simon Roods en Cornelis Groot 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Pieters daar vader af is Cornelis Claasz Bol. 

03-03-1733 De vader Cornelis Claasz Bol ter eenre en de voogden Cornelis Mast en Pieter 

Jacobsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-09-1735 De voogden Cornelis Mast en Pieter Jacobsz hebben de goederen laten 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder 

Neeltje Gorters. 

28-10-1749 Cornelis Claasz Bol vraagt het geld te mogen ontvangen, waarvan een 

weesmeesterenkennis zal worden gemaakt; de voogd Pieter Jacobsz Duijm 

consenteerde. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Jans Groenhart, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Jopje Huijberts, daar vader af is Jan Groenhart. 

17-03-1733 De vader Jan Groenhart ter eenre en de voogden Poulus Druijst en Jacob 

Holsteijn ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

10-08-1756 Neeltje Jansz Groenhart, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader 

en haar oom Jacob Holsteijn haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Loots, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

Loots, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Fijn. 

01-05-1733 De moeder Trijntje Fijn ter eenre en de administrerende voogd Gerrebrant Loots, 

de medevoogd Cornelis Fijn uitlandig, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

26-09-1741 Aan de moeder en voogd wordt toegestaan dat een bedrag van f 63.- voor het 

leren van het ambacht van bakken door de weeskamer zal worden afgegeven 

wanneer de betalingstermijn verstreken is. (Dat gebeurt op 18-01-1744.) 

19-09-1747 De moeder Trijntje Fijn ontvangt met consent van de voogden Garbrant Loots en 

Cornelis Fijn de goederen van haar zoon Pieter Loos, die bij het beleg van 

Bergen op Zoom gesneuveld was volgens attestatie van zijn kapitein de Win in 

dato 10-09-1747. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Cornelisz Visser, daar moeder af is Aeltje Jelis. 

12-05-1733 De voogden Claes Visker en Pouw Pos laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven wegens haar zusters erfenis. 

25-02-1744 Niesje Jans, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 
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Staat van de goederen van Jan Pietersz Kramer, minderjarige zoon van wijlen Pieter 

Kramer, daar moeder af is Maritje Pouw. 

12-05-1733 De voogden Pieter Kramer en Pieter Kaatjes laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven wegens het overlijden van zijn oom Frans Kramer. 

02-06-1750 Jan Kaatjes, raad en oud burgemeester en Gerrit Kroon, regerend weesmeester 

dezer stad als voogden over Jan Pietersz Kramer laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van zijn grootvader Pieter Fransz 

Kramer, waaronder de helft in een obligatie van f 300.- op naam van Pieter 

Claasz Claaskemaat van Edam in dato 24-05-1640, waarvan de moeder de 

wederhelft toekomt. 

03-04-1753 Maritje Paauw ontvangt met consent van Jan Kaatjes en Gerrit Kroon de 

goederen van haar in Indië overleden zoon Jan Pietersz Kramer. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Dirk Cornelisz Hartog, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Jansz Hartog daar moeder af is Trijntje Dirks. 

12-05-1733 De moeder Trijntje Dirks ter eenre en de voogden Simon Lakeman en Pieter 

Jacobs Hartog ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

05-03-1748 Jan Hartog, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Simon 

Lakeman, de andere voogd overleden, zijn goederen. 

10-02-1750 Dirk Cornelisz Hertog, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader 

en voogd zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Geertje Hendriks, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Hendrik Jacobsz Nieuweboer en Maritje Claes, beiden overleden alhier. 

19-05-1733 De voogden Claes Boes en Elbert Boots hebben de gelden bovengebracht de 

kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Lijsbet Hendriks. 

09-05-1741 Claas Hendriksz, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn geld. 

25-01-1749 Geertje Hendrik, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden Dr. Jacob 

Broeder en Claas Nieuwenboer haar geld. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Hillegond Jacobs Hertog, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jacob Cornelisz Hertog en Trijntje Pieters, beiden tot Middelie 

overleden. 

02-06-1733 De voogden Jan Jansz Laan de Oude en Cornelis Hendriksz Beets laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders. 

02-02-1740 Cornelis en Hillegont Hartog, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden 

en de man van Hillegont Hartog genaamd Claas Doets, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje en Aaltje Alberts Voortman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Marijtje Roelofs, daar vader af is Albert Voortman. 

02-06-1733 De vader Albert Voortman ter eenre en de voogden Christoffel Ceulder en Jan 

Meijer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 
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Staat van de goederen van Cornelis, Jan en Geertje Roos, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pieter Roos en Sijtje Jansz, beiden hier ter stede overleden. 

11-08-1733 De voogden Jacob Ruijter, Pieter Apesz en Pieter Druijst laten de goederen 

registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven. Er zijn o.a. 11 obligaties en 

een gedeelte in drie lijfrentebrieven, ten lijven van Aagje en Trijntje Jansz, onder 

hen berustende, ten lijve van Dirk Stijns, onder hem berustende en ten lijve van 

Maritje Jans, onder haar berustende, welke brieven toebehoren aan de 

gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Stijns de Oude, overleden tot Middelie. 

18-03-1752 Jacob Moijert als voogd over Geertje Roos heeft een losrentebrief 

bovengebracht. 

25-06-1755 Geertje Roos, geassisteerd met haar man Anthonij Hagen, haar broeders Cornelis 

en Jan overleden, ontvangt met consent van haar man en voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Wollemoet Cornelis, Stijntje Cornelis en Cornelis Cornelisz, 

minderjarige kinderen van wijlen Geertje Cornelis daar vader af is Cornelis Veerman. 

18-08-1733 De vader Cornelis Veerman de Jonge en de voogden Cornelis Veerman de Oude 

en Jacob Cornelisz Boer laten goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun oom Dirk de Boer en van hun peet Trijn Cornelis. 

26-01-1734 De voogd Jacob Cornelisz laat de goederen registreren de kinderen als hun portie 

in de nalatenschap van hun oom Dirk Cornelisz Boer aanbestorven. 

25-01-1740 Stijntje Cornelis, getrouwd met Heijn Jansz, ontvangt met consent van haar 

vader en voogden haar goederen. 

25-10-1740 Jacob de Boer en Heijn Cornelisz Veerman als voogden over Wellemoet en 

Cornelis Cornelisz laten de goederen registreren de kinderen van hun overleden 

vader en grootvader aanbestorven. 

08-09-1744 Wellemoet Cornelisz, geassisteerd met haar man Huijbert Stevisse en Cornelis 

Cornelisz, getrouwd, ontvangen met consent van de voogden de goederen zowel 

hierboven geregistreerd als op 17-01-1736. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon Jopsz Dubbelt, minderjarig nagelaten kind van 

wijlen Guurtje Wullemsz Kuijn, daar vader af is Jop Sijmonsz Dubbelt. 

17-11-1733 De vader Job Sijmonsz Dubbelt ter eenre en de voogden Markus Adriaensz 

Groot en Pieter Pietersz Dekker ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

11-06-1754 Sijmon Jobsz Dubbelt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter 

Dekker en Markus Ariaansz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Lijsbet Alberts Breek, minderjarige nagelaten dochter van 

Albert Breek, in Frankrijk overleden, daar moeder af is IJfje Jansz, mitsgaders 

Bewijs van moeders erfenis van Elsje Willems, nagelaten dochter van wijlen Neeltje Cornelis, 

overleden tot Axwijk, daar vader af is Willem van Gent. 

08-12-1733 Dirk Bakker en Pieter Vels als voogden over Lijsbet Breek ter eenre en de 

moeder IJfje Jans ter andere zijde, mitsgaders Pieter Mekkesz als voogd over 

Elsje Willemsz, de medevoogd Jan van Gent naar zee vertrokken, ter eenre en de 

vader Willem van Gent ter andere zijde zijn geaccordeerd over hetgeen de 

moeder en de vader ieder aan hun dochter ter voldoening van vaders, resp. 

moeders erfenis zullen bewijzen. 
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07-09-1734 Lijsbet Alberts Breek is overleden. 

29-02-1752 Elsje Willems, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Eefje en Grietje Jansz, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Jan Albertsz Timmerman, overleden tot Amsterdam, daar moeder af is Grietje Cock. 

22-12-1733 De voogden Nicolaas Houttuijn, oud burgemeester en Jan Cl: Reijntjes, regerend 

burgemeester en beiden raad dezes stads, laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven van hun grootmoeder Eefje Egbertsz volgens haar 

testament voor notaris Pieter Dekker in dato 06-05-1731. 

23-12-1733 De moeder Grietje Cock ontvangt f 300.- voor het onderhoud van haar kinderen. 

20-10-1742 Eefje en Grietje Jans Timmermans, de eerste geassisteerd met haar man, de 

tweede met haar voogden de heren Houttuijn en Reijntjes, burgemeesteren dezes 

stads, beiden 25 jaar geworden, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet en Elbrich Wit, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Bastiaan Wit, daar moeder af is Elbrich Aems. 

05-01-1734 De voogd Claes Maesbergen brengt geld boven uit de verkoop van landerijen 

waarin de kinderen de gerechte helft toekomt. 

04-02-1738 De moeder ontvangt de goederen, aangezien zij aan haar kinderen als vaders 

erfenis veel meer bewezen heeft. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Beemster, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Bregje Mol, overleden alhier, daar vader af is Jan Beemster. 

12-01-1734 De vader Jan Beemster ter eenre en de voogden Hendrik Mol en Adriaan IJs ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

28-01-1744 Pieter Langedijk en Pouwlus Druijst als regenten van het armenweeshuis 

ontvangen de goederen omdat het kind door het overlijden van zijn ouders in het 

huis wordt gealimenteerd. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Hillebrantsz Wester, daar moeder af is Lijsbet Claas, wonende alhier. 

19-01-1734 De moeder Lijsbet Claas ter eenre en de voogden Dirk Wester en Heijn Claasz 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

16-05-1757 Jannetje Jans, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar moeder 

en voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje, Jacob, Trijntje en Stijntje Ouwenaller, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Mathijs Ouwenaller, waarvan moeders zijn geweest van Geertje 

Lijsbet Zijmons, overleden tot Oosthuijsen en van de drie laatste kinderen Grietje Heijnsz, 

tegenwoordig wonende tot Oosthuijsen. 

26-01-1734 De voogden Pieter Ruijter en Theunis Kannegieter hebben f 165.11.2 boven 

gebracht, gekomen van het verkochte huisraad en inboedel van de grootmoeder 

Trijnmoer Tijsz, overleden binnen deze stad. 
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06-08-1737 Tames Jansz Klok, als in huwelijk hebbende Geertje Ouwenaller, ontvangt met 

consent van Geertje Ouwenaller en haar voogden Theunis Kannegieter en Pieter 

Ruijter haar de goederen. 

28-01-1749 Jacob Tijsen, Trijntje en Steijntje Ouwenaller, meerderjarig, ontvangen met 

consent van de voogden Pieter Ruijter en Teunis Cannegieter hun goederen. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Grietje Claas Veerman, nagelaten dochtertje van wijlen 

Geertje Jans, overleden tot Volendam, daar vader af is Claas Hijnsz Veerman. 

26-01-1734 De vader Claas Hijnsz Veerman ter eenre en de voogden Cornelis Jansz en Job 

Hijnsz Veerman ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

08-01-1743 Grietje Claas ontvangt met consent van haar man Cornelis Jacobsz en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijtje Cornelis, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Cornelis Jansz, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Pieters Ruijter. 

26-01-1734 De moeder Trijntje Pieters Ruijter ter eenre en de voogd Pieter Pietersz Ruijter, 

de andere voogd Cornelis Saskersz absent, ter andere zijde, zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

Staat van de goederen van Sijtje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Jansz en Trijntje Pieters Ruijter, beiden alhier overleden. 

13-08-1743 De voogd Pieter Ruijter en de behuwd vader Jacob Kleij laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder Trijntje 

Pietersz. 

28-01-1755 De behuwd vader Jacob Kleij ontvangt met consent van de voogden de goederen 

van zijn overleden aanbehuwd dochter. 

 De weesmeesterkennis overgebracht in het register onder dato 28-01-1755. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Celia Schutte, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Dirksz Schutte, daar moeder af is Cornelia de Vos. 

02-02-1734 De moeder Cornelia de Vos ter eenre en de voogden Wulllem de Waal en Jacob 

Sijmonsz ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen 

een handschrift van Jan Willem Schutte, wonende tot Diepenheim en oom 

paternel, waarin hij bekende schuldig te zijn aan het kinds vader f 100.- tegen 

3 1/2 % per jaar, en een zilveren dukaton. 

23-11-1734 Cornelia de Vos, tegenwoordige huisvrouw van Anthonij Swartbroek, als enige 

erfenaam ab intestato van haar overleden dochter, ontvangt met consent van de 

voogd Willem de Waal, de andere voogd Jacob Sijmonsz uit hoofde zijner 

affaire absent, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Volkertje Claes, daar vader af is Jan Cornelisz Menheer. 

16-02-1734 De vader Jan Cornelisz Menheer ter eenre en de voogden Garbrand Loots en 

Dirk Claasz Wit ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 
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14-02-1736 Jan Menheer ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden dochter. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Marijtje de Haas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Claas, daar vader af is Jan de Haas. 

16-02-1734 De vader Jan de Haas ter eenre en de voogden Jacob Simonsz en Anthonij Loen 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-12-1740 Adriaan Veen als regent van de armenkamer ontvangt de goederen; de kinderen 

zijn door het overlijden van de vader in het godshuis opgenomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Claas Visscher, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Claas Cornelisz Visscher, overleden alhier, daar moeder af is Eegje Dirksz Druijst. 

23-02-1734 De moeder Eegje Dirksz Druijst ter eenre en de voogden Pieter Druijst en Dirk 

Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

17-02-1750 Trijntje Claas Visser, geassisteerd met haar man Willem Oort, de voogden 

overleden, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje van Sluijs, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Dirkje de Mol, daar vader af is Claes van Sluijs. 

09-03-1734 De vader Claes Heijnsz van Sluijs ter eenre, en Gerrit Kroon, weesmeester en 

Claas Thee, schepen en raad, vervangende Sijmon Jansz Soet, voogden, ter 

andere zijde, zijn de goederen het kind aanbedeeld overeengekomen volgens 

akkoord gepasseerd voor notaris Claes Kroon in dato 19-02-1734. 

10-12-1748 Jannetje van Sluijs, geassisteerd met haar man Jan Klees, ontvangt met consent 

van haar voogden Gerrit Kroon, regerend weesmeester, Claas Thee, raad en oud 

burgemeester en Sijmon Jansz Soet de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Drijver, minderjarige zoon van wijlen Cornelis Drijver en 

Grietje Ottes, beiden alhier overleden. 

06-04-1734 De voogden Jacob Mojert en Gerbrand Lollekes hebben de goederen 

bovengebracht het kind aanbestorven wegens het overlijden van zijn vader. 

29-11-1746 Jan Drijver, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob 

Mojert en Garbrant Lolkes zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Drijver, minderjarige zoon van wijlen Jan Cornelisz 

Drijver en zijn nog levende moeder Grietje Cornelis. 

06-04-1734 De voogden Jacob Mojert en Gerbrand Lollekes hebben een obligatie 

bovengebracht het kind aanbestorven wegens het overlijden van zijn grootvader 

Cornelis Drijver. 

14-06-1740 Op voorstel van de voogd Jacob Mojert zal van nu af aan de behuwd vader 

Gerrebrant Lolkesz ter onderhoud van Cornelis Drijver de interessen van de 

losrentebrieven ontvangen. 

29-01-1754 Cornelis Drijver, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Jan Martensz Brandjes, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Marten Laan en Neeltje Barends, overleden tot Middelie. 

17-05-1734 De voogden Cornelis en Dirk Laan hebben de goederen bovengebracht het kind 

opgekomen wegens vaders en moeders erfenis; er zijn goederen gemeen met zijn 

voorn: broeder Dirk Laan. 

15-02-1735 Jan Martensz Brandjes, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Dirk 

Laan, instaande voor de medevoogd Cornelis Laan, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maerten Cornelisz Otter minderjarige zoon van wijlen 

Grietje Dirks, daar vader af is Cornelis Otter, wonende te Warder. 

01-06-1734 De vader Cornelis Otter, met consent van zijn tegenwoordige huisvrouw, ter 

eenre en de voogden Dirk Dirksz Kramer en Teunis Pietersz Ent ter andere zijde 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-01-1752 Maarten Cornelis Otter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirk 

Dirksz Kramer en Teunis Pietersz End zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Lijsbet en Trijntje Harmensz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geert Jans, daar vader af is Harmen Florisz. 

22-06-1734 De vader Harmen Florisz ter eenre en de voogden Floris Harmensz en Jan Rieder 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

18-09-1736 Pieter Druijs als regent van de armenkamer ontvangt de portie van Trijntje 

Harmens, die in hetzelfde huis wordt gealimenteerd. 

19-03-1737 De voogd Jan Rieder ontvangt de portie van Lijsbet Harmens. 

16-06-1739 Jan Harmensz, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Jan 

Rieder, instaande voor de medevoogd, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Heijnsz Voogt, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Heijn 

Jansz Voogt, overleden alhier, daar moeder af is Dieuwertje Jansz Pos. 

10-08-1734 De voogden Theunis Voogt en Poulus Pos hebben de goederen bovengebracht 

het kind voor zijn portie in de nalatenschap van zijn grootvader en grootmoeder 

Jan Theunisz Voogt en Annitje Heijns, beiden hier ter stede overleden, 

aanbestorven. 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Hijnsz Voogt, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Hijn Jansz Voogt, overleden alhier, daar moeder af is Dieuwertje Pos. 

08-11-1735 De moeder Diewertje Pos ter eenre en de voogdenTheunis Voogt en Poulus Pos 

ter andere zijdezijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

20-09-1740 De voogden Pouwlus Pos en Pieter Imsz laten geld registreren gekomen van het 

kinds behuwd vader Fredrik Regtter in voldoening van moeders erfenis. 

05-12-1741 Pieter Ims als bij testament van Lijsbet Heijns aangestelde voogd over Jan 

Heijnsz laat f 400.- registreren het kind aanbestorven van zijn oud muij Lijsbet 

Heijns. 

29-05-1753 Sijbreg Pietersz Plas, weduwe van Pouwlus Pos, rekent af met de weeskamer. 

25-02-1755 Jan Heijnsz Voogt, onlangs getrouwd en bovendien mondig geworden, ontvangt 

met consent van zijn voogden Jan Fijn en Tijs Vlamingh zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Wellemoet en Pieter Akker, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Louwrens Akker, daar moeder af is Neeltje Menheer. 

28-09-1734 De moeder Neeltje Menheer ter eenre en de voogden Jacob Jong en Jan Vis ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

19-08-1738 Welmoet Akker, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

portie. 

17-12-1743 Pieter Akker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn bovengem: voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van de erfenis te beurt gevallen Marijtje Adriaens uit de nalatenschap van wijlen 

Stijntje Jans volgens haar testament gepasseerd voor notaris Harmanus Boot en getuigen in 

dato 04-09-1734. 

19-10-1734 De vader Adriaen Reijersz, weduwnaar en boedelhouder van Stijntje Jans ter 

eenre en de wettige voogden Jacob Poort en Pieter Laagwaeter ter andere zijde 

geven te kennen dat de vader ter voldoening van de erfenis aan de voogden 

f 200.- zal betalen. 

11-09-1736 De voogden brengen f 200.- boven. 

08-05-1742 Maritje Adriaansz, geassisteerd met haar man Claas Oosterling, ontvangt met 

consent van haar voogd Pieter Laagwater, de voogd Jacob Poort overleden, de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob, Geertje, Jan en Stijntje Hijnsz(!), minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jan Hijnsz, overleden tot Volendam, daar moeder af is Immetje 

Jacobsz. 

26-10-1734 De moeder Immitje Jacobsz ter eenre en de voogd Cornelis Jacobsz, ook voor de 

medevoogd Evert Jansz, ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

17-01-1747 Jacob, Andries Gerritsz als in huwelijk hebbende Geertje, Heijn Cornelisz als 

last hebbende van Jan en Cornelis Veerman als in huwelijk hebbende Stijntje 

Jans, allen getrouwd of meerderjarig, ontvangen het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltjen Hijnsz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietjen Hijnsz, overleden tot Volendam, daar vader af is Hijn Cornelisz. 

26-10-1734 De vader Hijn Cornelisz ter eenre en de voogden Cornelis en Bruijningh Hijnsz 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

21-10-1749 Neeltje Heijns, geassisteerd met haar man en vader, de voogden overleden, 

ontvangt het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter, Pietertje, Aagje en Aaltje Andriesz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Andries Pietersz, daar moeder af is Trijn Jans, wonende tot Axwijk. 

07-12-1734 De voogden Jacob Pietersz te Middelie en Jan Hoek tot Axwijk brengen een 

capitale leningbrief van f 600.- boven de kinderen wegens het overlijden van hun 

oom Pieter Pietersz aanbestorven. 

04-01-1735 De moeder Trijn Jans zal de interest van de brief ontvangen voor het onderhoud 

van de kinderen. 
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27-01-1739 De voogden Jacob Pietersz en Claas Hartog brengen een obligatie boven, 

aangekocht van het geld de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

oudoom Pieter Andriesz Kok; de moeder zal de interessen ontvangen. 

22-12-1744 Pieter, meerderjarig, en Pietertje Andries, geassisteerd met haar man Pieter 

Cornelisz Heijloo, ontvangen hun goederen. 

11-06-1748 Aaltje Andries, geassisteerd met haar man Cornelis Dirksz Janses en Aafje 

Andries, mondig geworden, ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aagje Claasz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Jannitje Jansz, overleden tot Axwijk, daar vader af is Claas Jacobsz Geus, mede tot Axwijk 

woonachtig. 

21-12-1734 De vader Claas Jacobsz Geus ter eenre en de voogden Claas Boom en Dirk 

Martsz Laan ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen, waaronder een derde part in vier obligaties berustende onder Claas 

Jacobsz Stijns tot Middelie; de overige twee derde parten komen aan hem en aan 

Jacob Clomp toe. 

21-12-1756 Aagje Claesz, 25 jaar geworden, geassisteerd met haar vader, ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje Jans Pos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jan Jacobsz Pos, daar moeder af is Grietje Jans wonende tot Middelie. 

28-12-1734 De moeder Grietje Jans ter eenre en de voogden Jacob Jansz Pos en Jan Reijersz, 

wonende tot Middelie, ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

08-02-1746 De voogden brengen een losrentebrief boven het kind aangeërfd van wijlen haar 

grootmoeder Geert Jans volgens testament 30-12-1739 voor notaris Herm. Boot. 

05-12-1747 De voogden Jan Pos en Dirk de Reus laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar moeder. 

21-03-1752 Geertje Jans Pos, geassisteerd met haar man Sijmon Hendriksz, ontvangt met 

consent van haar voogden Jan Pos en Dirk de Reus haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje, Annetje, Jan en Cornelis Velthuijzen, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maritje Cornelis, daar vader af is Abraham 

Velthuijzen. 

04-01-1735 De vader Abraham Velthuijzen ter eenre en de voogden Muus Cornelisz Visser, 

Garbrand Lollekes en Marten Brix ter andere zijde, zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

03-02-1739 Jannetje en Annetje Velthuijsen, de laatste geassisteerd met haar man Jan Valk, 

de eerste meerderjarig, ontvangen met consent van hun voogden hun goederen. 

09-02-1745 Uit de rekening van de administrerende voogd Jan Rieder is gebleken dat Jan 

Veldhuijzen zijn moeders erfdeel heeft ontvangen, hetgeen door hem op 08-02-

1746 bevestigd is. 

09-12-1752 Cornelis Veldhuijsen, geassisteerd met zijn voogden Jan Rieder, Jacob Meluck 

en Jan Valk, getrouwd, ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Luwesz, minderjarige nagelaten zoon van Luwe 

Pietersz, overleden alhier, daar moeder af is Grietje Heijns. 

18-01-1735 De moeder Grietje Heijns ter eenre en de voogden Jan Pietersz Jonker en Gerrit 

Willemsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

17-02-1739 De behuwd vader Christiaan Pouels treft een regeling. 

02-04-1748 Grietje Heijns, geassisteerd met haar man Christiaan Paulsen, ontvangt de 

goederen van haar in Oostindien overleden minderjarige zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Jansz, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen Jan 

Hesselsz en Aafje Aartsz, beiden overleden alhier. 

25-01-1735 De voogd Jan Woutersz, wonende tot Warder, brengt een zakje geld boven het 

kind aanbestorven van haar grootmoeder Wullemoet Arisz, overleden tot 

Warder. 

16-04-1737 De voogd heeft f 100.- bovengebracht het kind aanbestorven van haar oudoom 

Cornelis Simonsz tot Warder overleden. 

13-09-1740 Lijsbet Jansz, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz Carper, ontvangt met 

consent van haar voogden Gerrit Hesselsz en Abraham Jansz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Geertje Dirks Hop, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Trijn Dirks, daar vader af is Dirk Hop. 

22-03-1735 De voogden Jacob Jonker en Pieter Claasz Hop, wonende tot Warder, laten de 

goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun moeder 

aanbestorven en door hun vader bewezen. 

05-04-1746 De voogden Pieter Akes, Jacob Jonker en Pieter Bakker over de minderjarige 

kinderen van wijlen Gerrit Jansz Hop, daar moeder af is Aafje Pieters, wonende 

tot Warder, ontvangen als erfgenamen van de overleden Geertje Hop de 

goederen. Claas Hop was al eerder overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet, Annetje, Lammert en Claas Smelik, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Claas Smelik, daar moeder af is Hillegont Machiels. 

22-03-1735 De moeder Hillegont Machiels ter eenre en de voogden Jan Rieder en Lammert 

Sijp, de heer Kaatjes absent zijnde, ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

30-08-1740 Lijsbet Claasz Smelik, mondig geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

19-06-1744 Lammert Smelik, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Kaatjes, 

raad in de vroedschap dezes stads, Jan Rieder en Lammert Sijp zijn goederen. Er 

vindt een overdracht aan zijn moeder Hillegont Michiels plaats. 

19-06-1744 Annetje Smelik, geassisteerd met haar voogd Jan Kaatjes, oud burgemeester en 

raad dezes stads, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voorn: voogden 

haar goederen. 

04-12-1753 Claas Smelik, getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder en de voogden 

Jan Rieder en Jan Kaatjes zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Aart Gerritsz, minderjarige nagelaten zoon van Gerrit Aartsz 

daar moeder af is Geert Jops. 

29-03-1735 De moeder Geert Jops ter eenre en de voogden Claas Claasz, wonende in de 

Purmer en Maas Jacobsz, wonende tot Volendam ter andere zijde, zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-09-1739 De voogden ontvangen ten behoeve van de moeder het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van Pieter 

Volkertsz en daar moeder af is Aaltje Jans. 

23-04-1735 De moeder Aaltje Jans ter eenre en de voogd Willem Ooijman met consent van 

de medevoogd Pieter Somer ter andere zijde, zijn overeen gekomen dat de 

moeder aan haar dochter voor vaders erfenis zal bewijzen f 100.-. 

09-12-1755 Trijntje Pieters, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de 

voogden Willem Ooijman en Pieter Somer haar goederen.  

 

 

Staat van de goederen van Pieter Jansz Schellinger, minderjarige nagelaten zoon van Jan 

Oetsz Schellinger en Grietje Muus, overleden in de Purmer. 

01-06-1735 De voogden Willem van Leek en Oets Schellinger hebben de goederen 

bovengebracht het kind uit de nalatenschap van zijn ouders aanbestorven. 

28-08-1736 De voogden hebben een weesmeesterkennis van f 140.- bovengebracht ten laste 

van Oets Schellinger, het kind door het overlijden van zijn zuster Annetje 

Schellinger aanbestorven. 

29-08-1741 Pieter Jansz Schellinger, geassisteerd met zijn voogden Willem van Leek en Oets 

Schellinger, meerderjarig geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Evert Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob Evertsz 

Groot en Magteltje Theunisz, beiden hier ter stede overleden. 

02-08-1735 De voogden Jacob en Sijmen Groot laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

23-02-1740 Evert Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn administrerende voogd 

Jacob Groot zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Trijntje de Wolf, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Trijntje de Vries, daar vader af is geweest Jan de Wolf. 

09-08-1735 De voogd Christiaan de Vries ter eenre en de behuwd vader Pieter Mindels ter 

andere zijde brengen de goederen boven volgens contract voor notaris Herm: 

Boot. 

12-12-1744 Trijntje de Wolf, geassisteerd met haar man Cornelis Groen, ontvangt met 

consent van haar voogden Christiaan de Vries en Adam Wolf de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Teunis en Annetje Claas, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Geertruij Wullems, daar vader af is Claas Teunisz Molenaer. 

18-10-1735 De vader Claas Teunisz ter eenre en de voogden Wullem Teunisz en Claas 

Pietersz Bouwdens zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 
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Staat van de goederen van Grietje, Claes en Pieter Pietersz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Pieter Jansz Paauw en Marij Martens, tot Warder overleden. 

18-10-1735 De voogd Teunis Pietersz Ent laat de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven wegens het overlijden van hun moeder. 

03-06-1738 Grietje Pieters, haar man Claas Pauw uitlandig, ontvangt met consent van haar 

voogden Theunis End en Jan Graaff haar portie in de goederen. 

18-02-1744 Claas Pietersz Pauw, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de helft 

van de goederen. 

11-06-1748 Pieter Pietersz, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Regtter, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Admiraels, daar vader af is Fredrik Regter. 

01-11-1735 De vader Fredrik Regtter ter eenre en de voogden Jan Groot en Pieter Regtter ter 

andere zijde zijn als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen o.a. de helft 

in een obligatie van f 1000.- waarvan de wederhelft Trijntje van Mechelen 

toebehoort. 

15-01-1737 De vader Fredrik Regtter en de voogd Jan Groot van de overleden Pieter Regtter 

laten de goederen overschrijven; de ene helft op naam van de voorn: vader en de 

andere helft op naam van het kinds zuster Trijntje van Mechelen. 

26-04-1746 Hillegond Admiraal, geassisteerd met haar man Jan Groot, Jan de Vogel, 

gemachtigd door zijn vrouw Jannetje van Mechelen, enige muijen en erfgenamen 

ab intestato van de overleden Trijntje van Mechelen, ontvangen de ene helft van 

de hier geregistreerde goederen en Fredrik Regter, behuwd vader van de 

overledene, de wederhelft. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Barent en Pieter Hendriksz Tamboer, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Jansz Tamboer, overleden alhier, daar 

moeder af is Sijtje Jansz. 

20-12-1735 De moeder Sijtje Jansz ter eenre en Dirk Jansz Tamboer als voogd en Jan Jansz 

Olij als oudoom ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

16-12-1749 Cornelis en Barend Hendriksz, getrouwd, de voogden overleden, ontvangen hun 

goederen. 

25-05-1756 Pieter Hendriksz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 3998: 1736 - 1742 

 

 

Staat van de goederen van Jan Frederiksz, zoon van Fredrik Cornelisz en wijlen Geertje 

Heijns op Volendam. 

17-01-1736 Fredrik Cornelisz en Claes Heijnsz Veerman, vader en voogd, instaande voor de 

medevoogd Jacob Jansz, laten een zakje met geld registreren, dat het kind heeft 

geërfd van zijn peet Welmoet Claes, mede op Volendam overleden. Dit geld 

moet bij versterven komen op zijn twee broeders Heijn en Cornelis Fredriksz of 

op de langstlevende. 

02-10-1753 Jan Fredriksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd 

Claas Heijnsz, de medevoogd Jacob Jansz overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Heijn, Cornelis en Jan Fredriksz, kinderen van Fredrik 

Cornelis en wijlen Geertje Heijns op Volendam overleden. 

17-01-1736 De voogd Claes Heijnsz Veerman, instaande voor de medevoogd Jacob Jansz, ter 

eenre en de vader Fredrik Cornelisz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

14-03-1747 De vader Fredrik Cornelisz ontvangt met handtekening van zijn getrouwde zoon 

Cornelis Fredriksz diens portie met consent van de voogd Jacob Jansz. 

22-12-1749 Heijn Fredriksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogd zijn 

1/3 portie. 

02-10-1753 Jan Fredriksz, minderjarig, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogd Jacob Jansz, de medevoogd Claas Heijnsz overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk, Lijsbeth, Hijn, Cornelis en Jan Hijnsz Veerman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Jacobs, overleden tot Volendam, daar 

vader af is Hijn Hijnsz Veerman. 

24-01-1736 De vader Hijn Hijnsz Veerman ter eenre en de voogden Jan Jacobsz Tavisz en 

Claas Hijnsz Veerman ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

17-01-1741 Dirk Heijnsz Veerman, getrouwd, en Lijsbet Heijns, mondig, ontvangen met 

consent van hun vader en hun voogden Claas Heijnsz Veerman en Jan Jacobsz 

hun goederen. 

16-01-1742 Heijn Heijnsz Veerman, getrouwd, geassisteerd met zijn vader en voogd, 

ontvangt zijn goederen. 

07-02-1747 Job Heijnsz en Dirk Heijnsz Veerman ontvangen de goederen van de overleden 

Jan Heijnsz Veerman. 

21-02-1747 Job Heijnsz Veerman, voogd over Cornelis Heijnsz Veerman, laat de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader Heijn 

Heijnsz Veerman. 

17-09-1748 Cornelis Heijnsz Veerman, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Job Heijnsz 

Veerman, de andere voogd overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

(geen titel) 

07-02-1736 Jacob Pos en Dirk Cornelisz als regenten van de huizittende armen tot Middelie 

en Axwijk brengen een obligatie ter weeskamer de armen toebehorende. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Trijntje Hijnsz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jannetje Evertsz, overleden tot Volendam, daar vader af is Heijn Claasses. 

21-02-1736 De vader Hijn Claasz ter eenre en de voogden Sijmen Jansz en Tijmen Claasz ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

14-01-1738 Neeltje Heijns, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

27-01-1750 Trijntje Heijns, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelisje Adriaans, minderjarig nagelaten dochtertje van 

wijlen Adriaan Coog in Texel verongelukt, daar moeder af is Trijntje Pieters wonende tot 

Quadijk. 

10-04-1736 De moeder Trijntje Pieters ter eenre en de voogd Pieter Sijmonsz, grootvader, 

instaande voor de administrerende voogd Cornelis Hoek, ter andere zijde zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Marijtje Barends van t End, minderjarige nagelaten dochter 

van wijlen Marijtje Bont, alhier overleden, daar vader af is Barend van t End. 

08-05-1736 De vader Barend van t End ter eenre en de voogden Dirk Vos en Jacob de Jongh 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfnis overeen gekomen, waaronder 

een vierde part van een lijfrentebrief van f 200.- ten lijve van Neeltje Bont, in het 

burgerweeshuis berustende. 

07-04-1742 Pieter Druijst als regent van de armenkamer ontvangt met consent van de 

voogden Dirk Vos en Jacob de Jong de goederen, aangezien het kind door het 

overlijden van haar vader in het voors. godshuis was opgenomen. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje, Trijntje, Maritje en Jacob Willemsz, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Willem Jansz Wever en Grietje Jacobs, overleden tot Middelie. 

29-05-1736 De voogden Jan Hertog en Claas Draacx, wonende tot Middelie, laten de 

goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders 

aanbestorven. 

02-02-1740 Aagje Willems ontvangt met consent van haar man Cornelis Hartog haar 

goederen. 

02-04-1748 Trijntje Willems, mondig, ontvangt met consent van haar voors: voogden haar 

goederen. 

17-03-1750 Maritje Willems, geassisteerd met haar man Dirk Jacobsz Tijs, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden haar goederen. Ook ontvangen zij samen 

met Aagje Willems, geassisteerd met haar man Cornelis Hartog en instaande 

voor Trijntje Willems de goederen van hun overleden broeder Jacob Willems, 

die verongelukt was op de Noordzee. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aafje, Hilletje en Anthonij Hage, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jetsje Annesz, overleden alhier, daar vader af is Pieter Hagen. 

29-05-1736 De vader Pieter Hage ter eenre en de voogden Claas Bartelsz en Jacob de Jong 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

08-05-1753 De vader Pieter Hagen heeft de portie van zijn dochter Hilletje Hage ter 

weeskamer gebracht. 

 



ORA 3998 1736 - 1742 499

23-10-1753 Jacob Jonker, weduwnaar van Hilletje Hagen, alhier overleden, en erfgenaam 

van de twee kinderen bij haar verwekt en na haar overleden, ontvangt met 

consent van de voogd Jacob de Jong haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Pouwels en Claas Jansz Plas, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geertje Pouwels, overleden tot Middelie, daar vader af is Jan 

Claasz Plas, tot Middelie woonachtig. 

05-06-1736 De vader Jan Claasz Plas ter eenre en de voogden Pieter Vels en Sijmon Bedel(!) 

wonende tot Middelie en Quadijk ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

02-03-1756 Trijntje en Pouwels Jansz Plas, beiden mondig, ontvangen met consent van de 

voogden Sijmon Edel en Pieter Vels hun goederen. 

19-04-1757 Claas Jansz Plas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

Sijmon Edel en Pieter Vels zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Dirksz Tanne, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Trijntje Claas Burger, overleden alhier, daar vader af is Dirk Pietersz Tanne. 

07-08-1736 De vader Dirk Pietersz Tanne ter eenre en de voogd Gerrit Persijn, instaande 

voor de medevoogd Hendrik Schrader ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen, waaronder de helft van het huis waarin de 

vader tegenwoordig woont. 

03-02-1738 De voogden Gerrit Persijn en Hendrik Schrader brengen geld boven afkomstig 

van het verkochte huis. 

12-03-1743 Pieter Dirksz Tanne, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Gerrit Persijn 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Pancras, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Sijmon 

Pancras en Aagje Pieters, overleden alhier. 

21-08-1736 De voogden Hendrik van Wijn en Dirk Molen laten de goederen registreren 

gekomen uit de boedel van de ouders. 

25-08-1736 Pieter Pancras, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Dirk Molen zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Pietersz IJs, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Grietje Jans, daar vader af is Pieter IJs. 

02-10-1736 De vader Pieter IJs en de voogden Pieter Pauwlusz Doets en Adriaen IJs zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-04-1743 Pieter IJs, Jan Heijloo en Dirk Doetsz, vader en voogden, brengen een 

losrentebrief en geld boven. 

07-01-1755 Pieter Pietersz IJs, mondig, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

Jan Jansz Heijlo en Dirk Doets zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Persijn, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jacobus Persijn, daar moeder af is Gesijntje Harpers. 

23-10-1736 De moeder Gesijntje Harpers en de voogden Gerrit Persijn en IJsbrand Bijl zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

06-06-1747 Lijsbet Persijn, geassisteerd met haar man Dirk Swart, ontvangt met consent van 

haar voogden IJsbrant Bijl en Gerrit Persijn haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Hessel Schellinger, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Hessel Schellinger, daar moeder af is Wollemoet Jans. 

18-12-1736 De moeder Wollemoet Jans en de voogden Jan Dirksz Vels en Willem van Leek 

zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

08-05-1767 Hessel Schellinger, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn moeder, de 

voogden overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Claasje Claas, daar vader af is Cornelis de Bak wonende in de Purmer. 

22-01-1737 De vader Cornelis de Bak en de voogden Jan Simonsz Jonker en Dirk Gerritsz 

Goeman zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

20-12-1740 Cornelis de Back, als erfgenaam ab interstato van zijn ongehuwd overleden zoon 

Dirck Cornelisz, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Lol, minderjarige nagelaten zoon van Hendrik Lol en 

Jannitje Butter, gewoond hebbende en overleden in de Purmer. 

19-02-1737 Cornelis Hoek als administratieve voogd laat de goederen registreren gekomen 

van de boedel en goederen mitsgaders het vee van de ouders. 

14-03-1741 Jan Hoek in plaats van zijn vader Cornelis Hoek, administratieve voogd, heeft 

geld boven gebracht. 

07-07-1750 Cornelis Lol, mondig en getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter 

Jansz Lol, de medevoogd Jacob Wijbrandsz Creets(?) op zee zijnde, zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Jansz Laan, minderjarige zoon van wijlen Jan Gerritsz 

Laan en Grietje Pouwlus tot Axwijk overleden. 

09-04-1737 De voogden Sijmon Roods en Pieter Vels laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn besje Iefje Pouwlus. 

27-08-1738 Jan Jacobsz de Wit, wonende te Jisp, als in huwelijk hebbende Stijntje Claas, 

Marten Edel als getrouwd aan Iefje Jans en instaande voor zijn vrouws zuster 

Geert Jans, wonende tot Middelie en Axwijk, Cornelis Muusz als 

gecommitteerde van diaconen van Middelie voor Aafje Pouwels die door hun 

wordt gealimenteerd, naaste vrienden en erfgenamen van Pieter Jansz Laan, die 

waarschijnlijk verongelukt is, ontvangen de goederen onder het overgeven van 

een akte van borgtocht en indemniteit 24-08-1737 voor secretaris en notaris 

Herman Boot. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Neeltje Claas, daar vader af is Cornelis Heijnsz. 

16-04-1737 De vader Cornelis Heijnsz en de voogd Jan Simonsz, met consent van de 

medevoogd en van de meerderjarige kinderen van Cornelis Heijnsz, zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

24-01-1741 De wettelijke voogden Cornelis Claasz en Jan Sijmonsz laten geld registreren 

gekomen van de verkop van een half huis, inboedel en huisraad door de ouders 

met de dood ontruimd. 

25-01-1746 De voogden van Grietje Cornelis ontvangen geld voor haar onderhoud. 

16-01-1748 De voogden van Grietje Cornelis ontvangen geld voor haar onderhoud. 

26-01-1751 De voogden van Grietje Cornelis ontvangen alle goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Geertje en Lena Slotemaker, de eerste door huwelijk 

meerderjarig en de twee laatste minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Slotemaker en 

Trijntje Hopman. 

03-07-1737 Jan Kaatjes, regerend burgemeester, Gerbrand Lollekes en Jan Slotemaker als 

testamentaire voogden over de minderjarige kinderen en de laatste comparant, 

laten de goederen registreren de kinderen wegens het overlijden van hun ouders 

aanbestorven en de drie kinderen in gemeenschap toebehorende. 

09-02-1741 Jan Slotemaker en Geertje Slootemaker, geassisteerd met haar man, ontvangen 

met consent van de voogden Jan Kaatjens en Gerbrant Lolkens hun goederen. 

23-01-1748 Lena Slootemaker, mondig, ontvangt met consent van haar voogden Jan Kaatjes, 

regerend burgemeester, Garbrand Lolkes en Jan Slotemaker haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Marten Coog, nagelaten kinderen van wijlen Claas Coog en 

Lijsbet Martens tot Middelie overleden. 

20-08-1737 De voogden Claas Hartog en Jacob Jansz Coog laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

06-02-1742 De goederen zijn gebruikt en de kinderen bij gebrek aan goederen opgedragen 

aan de diaconie tot Middelie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Frans Frederiksz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Jacobs, overleden alhier, daar vader af is Vrederik Fransz. 

20-08-1737 De vader Frederik Fransz en de voogden Reijndert Groot en Barent Heersz zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van 's moeders erfenis. 

23-04-1748 De voogd Reijndert Groot, de medevoogd Barend Heersz absent, laat de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

29-05-1753 Frans Vrederiksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Reijndert 

Groot, de medevoogd indispoosd, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje Dirks, nagelaten dochter van Aagje Cornelis, daar vader af 

is Dirk (niet ingevuld), in de wandeling genaamd Swarte Dirk, wonende op Ooregaet. 

03-09-1737 De vrouw van Jacob Rijswijk, wonende alhier, laat de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder Neeltje Jacobs. 

07-12-=1751 Neeltje Dirks, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd Jacob Rijswijk 

haar goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Cornelis Jansz, daar moeder af is Trijn Jansz, wonende tot Volendam. 

03-12-1737 De moeder Trijn Jans en de voogden Sijmon Jansz en Claas Sijmensz zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

19-09-1741 De voogd Sijmon Jansz Hoorn laat de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder Neeltje Tijmonsz. 

07-01-1755 Jan Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Adriaen, Pieter en Annetje Siewerts, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Annetje Pieters, daar vader af is Siewert Adriaensz Nopman. 

03-12-1737 De vader Siewert Adriaensz en de voogd Pieter Schouten zijn geaccordeerd over 

de uitkoop van moeders erfenis. 

14-05-1754 De voogd Cornelis Simonsz brengt geld boven ten behoeve van Pieter Sievertsz 

gekomen uit verkochte goederen; de wederhelft is afgegeven aan zijn 

meerderjarige broeder Adriaan Sievertsz. 

06-03-1759 Pieter Sieuwertsz, mondig, ontvangt met consent van zijn vader, zijn voogd 

overleden zijnde, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje Jans Koning, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Wijfje Claas Corf, daar vader af is Jan Koning, wonende tot Monnickendam. 

03-12-1737 De vader Jan Koning laat de goederen registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar halve zuster. 

16-09-1738 De vader Jan Koning zal de rente van bovenstaande obligatie mogen gebruiken 

tot onderhoud van zijn dochtertje. 

20-07-1746 Grietje Jans Koning, geassisteerd met haar man Jan Baan, ontvangt met consent 

van haar voogden Olivier Bloem en Pieter Molenaer Sijmonsz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Petronella Hondius, minderjarige nagelaten dochter van wijlen dns. 

Johannis Hondius en Grietje Voogt, tot Andijk en alhier respective overleden. 

10-12-1737 De voogden Jacobus Hondius en Jacob Mojert laten de goederen registreren haar 

van haar ouders aanbestorven. 

04-02-1738 Huijbert Beets, raad in de vroedschap dezes stads en Jacob Mojert als 

testamentaire voogden over Petronella Hondius volgens testament van wijlen 

haar muij Petronella Hondius, laten de goederen registreren haar door het 

overlijden van haar muij aanbestorven. 

21-05-1743 Petronella Hondius, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Jacobus Hondius en Jacob Mojerd haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje van Zanen, minderjarige nagelaten dochter van Hendrik van 

Zanen en Lijsbet Mens, beiden hier ter stede overleden. 

17-12-1737 De voogden Jan Rieder en Jan van Zanen laten de goederen registreren het kind 

van haar ouders aanbestorven. 

04-01-1757 Niesje van Sanen, mondig, ontvangt met consent van de hierboven vermelde 

voogden haar goederen. 

 

 

 



ORA 3998 1736 - 1742 503

Bewijs van 's moeders erfenis van Elbrigh Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Frans, overleden alhier, daar vader af is Pieter Cobisz. 

14-01-1738 De vader Pieter Cobisz ter eenre en de voogden Pieter Mijnluck en Gerrit Paats 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-09-1738 Pieter Cobusz ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden enige dochter. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Simonsz Tol, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Sijmon Cornelisz Tol, daar moeder af is Trijntje Jans, wonende op Volendam. 

14-01-1738 De moeder Trijntje Jans ter eenre en de voogd Sijmon Jansz met consent van de 

medevoogd Frederik Cornelisz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van vaders erfenis. 

26-01-1740 Kornelis Simonsz Tol, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Krelis, minderjarige nagelaten dochter van Cornelis 

Slot, tot Axwijk overleden, daar moeder af is Welmoet Jacobs. 

16-01-1738 De moeder Welmoet Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Bruijn ter eenre en 

de voogden Claas Vinck en Claas Tete ter andere zijde zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

31-10-1752 De voogden Claas Vink en Claas Tete hebben f 400.- bovengebracht het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar moeder. 

15-04-1755 Grietje Crelis, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

Claas Vinck en Claas Tete haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje, Neeltje, Ludovicus en Hilletje Hondius, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Lucas Hondius, daar moeder af is Lucia Abbering. 

04-02-1738 De testamentaire voogden Huijbert Beets, raad in de vroedschap dezes stads en 

Jacob Mojert volgens het testament van wijlen Petronella Hondius hebben geld 

bovengebracht de kinderen aanbestorven wegens het overlijden van hun voors: 

muij. 

01-05-1744 Trijntje Hondius, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

voogden H. Beets en Jacob Mojert 1/4 portie van het geld. 

12-08-1749 Neeltje Hondius, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Huijbert Beets en Jacob Mojert haar portie. 

23-09-1749 Ludovicus Hondius, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jacob 

Mojert en H. Beets zijn portie. 

17-10-1758 Hilletje Hondius, meerderjarig, geassisteerd met haar voogden Huibert Beets, 

regerend burgemeester dezer stad en Jacobus Hondius, ontvangt met consent van 

de medevoogd Jacob Mojaat haar portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet en Elbrug Wit, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Bastiaen Wit, daar moeder af is Gellebrug Aams. 

04-02-1738 De moeder Gellebrug Aams ter eenre en de voogd Claas Maasbergen ter andere 

zijde zijn met consent van de medevoogd Jan Del de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 
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03-05-1738 Lijsbet Wit, geassisteerd met haar man IJsak Roods, ontvangt met consent van 

haar man en haar voogden haar goederen. 

07-09-1745 Elbrug Wit, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd Claas 

Maasbergen, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Grietje Voogd, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Claas Voogd, daar moeder af is Wellemoet Bouwes. 

25-02-1738 De voogd Gerrit Croon, regerend weesmeester dezes stads, brengt een 

losrentebrief van f 600.- op naam van Trijn Martens in dato 21-08-1631 boven, 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun broer Hendrik Voogd in 

Indiën. 

19-02-1743 De moeder Welmoet Bouwens en de zoon Jacob Voogd, 25 jaar geworden, 

ontvangen met consent van de voogden Gerrit Kroon en Jan Bouwensz de 

goederen; Grietje Voogd is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje en Sasker Cornelisz, minderjarige nagelaten kinderen van 

Cornelis Saskersz en IJfje Claas. 

03-06-1738 De testamentaire voogden Taams Schoutten en Jacob Winder laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven dor het overlijden van Trijntje Frans 

Keijsers, weduwe Jacob Taamsz Joen, volgens haar testament 10-03-1735. 

11-06-1754 Sasker Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Coster, minderjarig nagelaten kind van Jacob Koster en 

Trijntje Pieters. 

15-06-1738 De voogden Louris Teunisz Knip, Pieter Knip en Maarten Koster laten goederen 

registreren, waaronder de helft in twee stukken land in de Waardpolder onder 

Haringkarspel, waarvan de wederhelft toekomt aan Maarten Koster. 

22-09-1740 Pieter Coster, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cos Dircksz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen IJtje 

Jans, overleden alhier, daar vader af is Dirk Cosz. 

26-06-1738 De vader Dirk Cosz en de voogden Aarjan Jansz en Joris Orange zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

03-04-1742 Dirk Cosz ontvangt met consent van de voogden Aarjan Jansz en Joris Orange de 

goederen van zijn overleden zoon Cos Dircksz. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Pieter Veen, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Bouwes. 

26-06-1738 De moeder Trijntje Bouwes en de voogden Claas Veen en Sijmon Pietersz Kat 

ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

22-10-1754 marijtje Pieters, mondig, ontvangt met consent Simon Pouw, instaande voor de 

voogd Claas Veen, de medevoogd overleden, haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Jans en Heijn Jansz, nagelaten kinderen van 

Trijntje Sijmons, daar vader af is Jan Heere, wonende op Volendam. 

19-08-1738 De vader Jan Heere ter eenre en de voogd Jan Sijmonsz, met consent van de 

medevoogd Job Taamsz, ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

02-06-1739 De voorn: voogden hebben f 200.- bovengebracht, de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootmoeder Neeltje Heijns. 

02-06-1739 Maritje Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en haar beide 

voogden haar goederen. 

25-06-1743 Heijn Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd Jan 

Sijmonsz, de andere voogd absent, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Grootelouw, minderjarige nagelaten dochter van Claas 

Grootelouw en Engeltje van Duijn, beiden tot Nieuw Nierop overleden. 

19-08-1738 De voogden Marten Plekker en Jacobus Hondius laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van haar grootvader Cornelis Albertsz 

van Duijn. 

10-02-1739 De voogd Maerten Plekker heeft een losrentebrief gekocht. 

28-06-1740 De voogden hebben rente bovengebracht. (Idem 31-07-1742, 01-12-1750 door 

de weduwe van de voogd Plekker en door de heer Hondius als voogd.) 

24-09-1754 Trijntje Grotelouw, mondig, ontvangt met consent van de voogd Jacobus 

Hondius, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Grietje en Pieter Jacobs, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Lijsbet Pieters, daar vader af is Jacob Pietersz Soon, wonende tot 

Axwijk. 

26-08-1738 De vader Jacob Pietersz Soon ter eenre en de voogden Claas Draaks en Jacob 

Sloth ter andere zijde zijn met consent van IJtje Jacobs, huisvrouw van Jacob 

Pietersz Soon, het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-09-1738 De vader Jacob Pietersz Zoon en de voogd Claas Draacx laten losrentebrieven 

registreren. 

13-02-1748 Trijntje Jacobs, geassisteerd met haar man Cornelis Ruijter, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. Het land blijft nog ongedeeld. 

13-04-1756 Er wordt recht voldaan door het huwelijk van de pupillen ontstaan. 

24-04-1759 Trijntje, Grietje en Pieter Jacobsz, reeds lang meerderjarig, ontvangen met 

consent van hun vader Jacob Pietersz, de rato caverende voor Cornelis Ruijter, 

man en voogd van Trijntje Jacobs, de medevoogden overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Niesje Reijnderts de Vos, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Duwertje Broer, daar vader af is Reijndert de Vos. 

26-08-1738 De vader Reijndert de Vos ter eenre en de voogden Cornelis Broer en Thijs 

Claasz Botvanger ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

22-12-1739 Claas Maasbergen als regent van het burgerweeshuis en Adriaan Veen als regent 

van de armenkamer ontvangen met consent van de voogden Cornelis Claasz 

Broer en Thijs Botvanger de goederen, aangezien de kinderen door het overlijden 

van hun vader Reijndert de Vos aan het voorn: godshuis zijn komen te vervallen. 
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Staat van de goederen van Aaltje Pieters Snooij, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Pieter Snooij, daar moeder af is Jannetje Bakker. 

26-08-1738 De voogden Jan Snoij en Volckert Heijnsz Boer laten f 52.- registreren het kind 

door het overlijden van haar oom Jan Claasz Kuijper aanbestorven. 

26-02-1743 Aaltje Pieters Snooij, geassisteerd met haar man Claas Wester, ontvangt met 

consent van haar man en haar voors: voogden het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Aafje Claas, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Dieuwertje Jans, daar vader af is Claas Cornelisz wonende tot Volendam. 

09-09-1738 De voogden Jan Jansen en Heijn Cornelisz laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven wegens het overlijden van hun grootvader Jan Taamsz. 

Bewijs van 's moeders erfenis van Crelis en Aafje Claas, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Dieuwertje Jans, daar vader af is Claas Cornelisz, tot Volendam woonachtig. 

13-01-1739 De voogden Jan Jansen en Heijn Cornelisz ter eenre en de vader Claas Cornelisz 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

12-08-1744 De vader Claas Cornelisz ontvangt met consent van de voogden Heijn Cornelisz 

en Jan Jansz Vlak zijn deel van de goederen van zijn overleden dochter Aafje 

Claas. 

11-01-1752 Claas Cornelisz, reeds bruidegom zijnde, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen tot betaling van een nieuwe botter. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Izaac Fredricksz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Annetje Arents, overleden alhier, daar vader af is Fredrik Fransz. 

16-09-1738 De vader Fredrik Fransz ter eenre en de voogden Reijndert Groot en Claas 

Dirksz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

29-05-1753 Frans Vrederiksz, getrouwd, zoon van wijlen Vrederik Fransz, ontvangt met 

consent van de voogd Reijndert Groot, de medevoogd overleden, de goederen 

van zijn overleden enige broeder Isack Vrederiksz. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jacobs Vos, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Lijsbet Louws, overleden alhier, daar vader af is Jacob Vos. 

23-09-1738 De vader Jacob Vos ter eenre en de voogden Hendrik Wagenaer en Sijmon Vos 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

04-12-1753 Trijntje Jacobs Vos, geassisteerd met haar man Claas Smelik, ontvangt met 

consent van de voogden Sijmon Vos en Heijn Wagenaar haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Erasmus, Jacob en Maarten Regtter, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Maritje Maartens, daar vader af is Claas Regtter. 

23-09-1738 De vader Claas Regtter ter eenre en de voogden Fredrik Regtter en Jacob Dik ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

18-08-1744 De vader Claas Regtter ontvangt de portie van zijn overleden kinderen Jacob en 

Maarten Regtter. 

30-11-1745 Erasmus Regtter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Fredrik 

Regtter en Jacob Dik zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Trijntje Vels, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Sijbrugh Claasz, overleden tot Middelie, daar vader af is Pieter Vels. 

23-09-1738 De vader Pieter Vels ter eenre en de voogden Jan Plas en Dirk Vels ter andere 

zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

11-04-1747 Jan Vels, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Plas en Dirk 

Vels zijn goederen. 

10-04-1753 Trijntje Vels, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar vader en 

voogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Dirk Pietersz Hartog. minderjarige kinderen van 

wijlen Pieter Jacobsz Hartog, daar moeder af is Geertje Dirks Koopman. 

30-09-1738 De moeder Geertje Dirks Koopman ter eenre en de voogden Cornelis Hartog en 

Jan Groenhart ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

24-05-1757 Jacob Hartog, getrouwd, zijn broeder Dirk Hartog overleden, ontvangt met 

consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Guurtje en Pieter Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Lijsbet Pieters, overleden tot Quadijk, daar vader af is Cornelis Pietersz, 

wonende aldaar. 

25-10-1738 De vader Cornelis Pietersz ter eenre en de voogden Abraham Pietersz en Gerrit 

Cock, wonende in de Purmer en tot Quadijk, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

22-12-1739 De vader Cornelis Pietersz ziet af van zijn portie in de erfenis van zijn overleden 

dochter Guurtje Pieters. 

02-11-1769 Pieter Cornelisz, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogd Gerrit Kok 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Drijver, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan 

Drijver, overleden alhier, daar moeder af is Grietje Beets. 

25-10-1738 De moeder Grietje Beets ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Mojert en 

Cornelis Beets ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

30-03-1745 De voogden hebben een schuldbekentenis in dato 11-02-1745 bovengebracht van 

Garbrand Lolkes, behuwd vader van het kind wegens moeders erfenis. 

02-06-1750 De voogden hebben een lijfrentebrief ten lijve van Cornelis Drijver in dato 18-

10-1738 en enig spaargeld bovengebracht, hem aanbestorven door het overlijden 

van Garbrant Lolkes. 

29-01-1754 Cornelis Drijver, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje, Trijntje en Grietje Wester, minderjarige kinderen 

van wijlen Jacob Claasz Wester tot Warder overleden, daar moeder af is Trijntje Claas. 

09-12-1738 De moeder Trijntje Claas ter eenre en de voogden Jacob Wester, Pieter Pietersz 

Pauw en Jacob Zeeman ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen, waaronder een losrentebrief van f 300.- op naam van Pieter 

Claasz Bosschieter in dato 12-11-1648, een losrentebrief van f 500.- op naam 
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van Jan Simesen Wester in dato 15-02-1697, een losrentebrief van f 200.- op 

naam van Marij Pieters in dato 06-02-1653. 

19-12-1742 Trijntje Claas ontvangt met consent van de voogden haar erfportie in de 

goederen van haar overleden dochter Grietje Wester. 

29-03-1746 Trijntje Claas ontvangt met consent van de voogden haar portie in de goederen 

van haar overleden dochter Geertje Jacobs Wester. 

26-08-1749 Jacob Wester, Pieter Pietersz Pauw en Jacob Zeeman als voogden over Trijntje 

Wester, de twee andere kinderen overleden, brengen een losrentebrief boven 

aangekocht van de erfenis van haar oud muij Geertje Jans, weduwe van Jan Jansz 

Hamburg in de Beemster overleden. 

04-02-1755 Trijntje Wester, getrouwd met Jacob Gerritsz Hop, ontvangt met consent van de 

voogden Jacob Wester, Pieter Pietersz Pauw en Jacob Zeeman haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Claas Pietersz Ubbels, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Jacobs, daar vader af is Pieter Ubbels, wonende tot Warder. 

09-12-1738 De vader Pieter Jacobsz ter eenre en de voogden Claas Jacobsz en Claas Jansz ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder 

een losrentebrief van f 600.- op de naam van Jacob Claasz Wester in dato 15-12-

1708. 

19-12-1752 Pieter Ubbels ontvangt met consent van de voogden zijn aandeel in de 

nalatenschap van zijn overleden oudste zoon Jacob Claasz(!) Ubbels. 

28-02-1758 Claas Pietersz Ubbels, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Pieter 

Ubbels en voogd Claas Jacobsz Wester, de medevoogd Claas Jansz overleden, 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Theunis Duijm, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Pieter Duijm, overleden tot Quadijk, daar moeder af is Barbertje Pieters. 

16-12-1738 De moeder Barbertje Pieters ter eenre en de voogd Louwrus Knip met consent 

van de medevoogd Cornelis Hoek ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van vaders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Jan en Cornelis Stijns, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Claas, daar vader af is Dirk Stijns, tot Middelie woonachtig. 

06-01-1739 De vader Dirk Stijns ter eenre en de voogden Dirk Cornelisz Jansis en Jan Slot 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, naast veel 

stukken land o.a. een losrentebrief van f 1600.- op naam van Jan Claesz Buijs 

gedateerd 23-08-1633 en een losrentebrief van f 400.- op naam van Griet 

Barends van Edam gedateerd 30-10-1632. 

24-09-1748 De vader, geassisteerd met de voogd Dirk Cornelis Janses, de medevoogd absent, 

laten de goederen van de waarschijnlijk verongelukte Jan Stijns op de twee 

andere kinderen overzetten. 

21-12-1751 Pieter Stijns, getrouwd en Jan(!, moet zijn Cornelis) Stijns, 25 jaar geworden, 

ontvangen met consent van hun vader Dirk Stijns en voogden Jan Slot en Dirk 

Cornelisz Janszen hun goederen en die van hun broeder Jan Stijns aanbestorven 

en door hun vader aan hun gecedeerd. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Crelis en Antje Jacobs Visser, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Annetje Pieters en daar vader af is Jacob Cornelisz Visser, alhier 

woonachtig. 

13-01-1739 De vader Jacob Cornelisz Visser ter eenre en de voogden Cornelis Hogerbeets en 

Sijbrand Burger ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

19-02-1743 Jacob Cornelisz Visscher laat nog enige goederen van Annetje Visser registreren, 

het kind aanbestorven door het overlijden van haar stiefmoeder Maritje 

Maartens. 

20-12-1746 Cornelis Jacobsz Visscher voor zichzelf, getrouwd, en Hendrik van Laren en 

Paulus Druijst als regenten van het armenweeshuis dezes stads, waar Annetje 

Jacobs Visscher wordt gealimenteerd, ontvangen met consent van de voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Jacobsz Laan, minderjarig nagelaten kind van 

Trijntje Martens Brouwer, daar vader af is Jacob Laan, wonende alhier. 

27-01-1739 De vader Jacob Laan ter eenre en de voogden Pieter Laan en Marten Brouwer ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

20-12-1752 Gerrit Hartog en IJf Keijser als voogden van de minderjarige kinderen van Dirk 

Broer en Trijntje Laan, Willem Plekker en Erasmus Rigter, voogden van de 

minderjarige kinderen van Gerrit Brouwer en Maritje Laan, Erasmus Rigter als 

in huwelijk hebbende Lijsbet Brouwer en Aafje Vos geassisteerd met haar 

tegenwoordige man Claas Bakker, gezamenlijke erfgenamen van Pieter Laan, 

minderjarige zoon van Jacob Laan en Trijntje Brouwer, overleden 14-02-1750 op 

Batavia in het hospitaal zonder testament, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van de goederen van Trijntje en Hillegont Jacobs, minderjarige kinderen van wijlen 

Antje Elders, daar vader af is Jacob Ooms, wonende alhier. 

03-02-1739 De vader Jacob Ooms ter eenre en de voogden Jan Eldertsz en Jan Menheer ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

19-05-1744 Trijntje Jacobs, geassisteerd met haar man Pieter IJs, heeft van haar vader haar 

moeders erfenis ontvangen. 

22-09-1744 Jacob Ooms en Pieter IJs als in huwelijk hebbende Trijntje Jacobs ontvangen met 

consent van de voogden de goederen van de overleden Hillegond Jacobs. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Pouwelsz Benthem, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Pouwlus Jansz Benthem, overleden alhier, daar moeder af is Sijtje Pieters Roos. 

03-03-1739 De moeder Sijtje Pieters Roos en de wettelijke voogden Jan Claasz Boer en 

Dirck Molen zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen een 

losrentebrief van f 800.- op de naam van Jan Roelofsz Benten in dato 01-11-1705 

en een losrentebrief van f 700.- op naam van de voogden van de kinderen van 

Jan Benten en Trijn Claas gedateerd 12-04-1707. 

29-07-1755 Jan Pouwelsz Benten, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Dirk 

Molen en Jan Claasz Boer de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Claas, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen 

Grietje Cornelis, overleden tot Warder, daar vader af is Claas Jansz Pauw. 

10-03-1739 De vader Claas Jansz Pauw ter eenre en de wettelijke voogden Theunis 

Kannegieter en Dirk Jansz Pauw ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen, waaronder een losrentebrief van f 700.- op naam van 

Ewoud Adriaansz Beverwijk in dato 01-11-1672. 

06-01-1756 Neeltje Claas, geassisteerd met haar man Claas Jansz Ubbels, haar vader Claas 

Jansz Pauw en haar voogd Teunis Cannegieter, de medevoogd Dirk Jansz Pauw 

overleden zijnde, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Pietersz Vogel, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Trijntje Jacobs Roothaart, daar vader af is Pieter Pietersz Vogel, wonende alhier. 

10-03-1739 De vader Pieter Pietersz Vogel ter eenre en de wettelijke voogd Jan Claasz Vogel 

met consent van de medevoogd Jan Pietersz Vogel ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

29-10-1743 Pieter Pietersz Vogel ontvangt met consent van de voogd Jan Claasz Vogel, de 

medevoogd overleden zijnde, de goederen van zijn overleden zoon Jacob 

Pietersz Vogel. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Maritje en Sijbrigh Jacobs, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Ick Pietersz, overleden tot Middelie, daar vader af is Jacob Waernarsz 

Drijver. 

17-03-1739 De vader Jacob Warnaersz Drijver ter eenre en de wettelijke voogden Pieter 

Admirael en Jan de Vogel ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

15-12-1750 Jacob Warnaarsz Drijver heeft f 15.- bovengebracht de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun oom Hendrik Pietersz van Sluijs. 

11-03-1755 Pieter Jacobsz Drijver, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Jacob 

Warnaars Drijver en zijn voogden Pieter Admiraal en Jan de Voogel zijn 

goederen. 

27-10-1761 Maritje en Sijbrig Jacobs, mondig, ontvangen met consent van de voogden hun 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Jaspersz van Helmont, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Jasper Sijberse van Helmont en Deuwertje Jans, beiden tot Warder overleden. 

02-06-1739 De wettelijke voogden Claas Jacobsz Wester en Pieter Bakker laten de goederen 

registreren het kind van zijn ouders aanbestorven, waaronder de helft in een 

losrentebrief van f 500.- op naam van Jan Sijmonsz Wester, datum niet vermeld, 

waarvan Jan Jansz Hamburg wonende in de Beemster de wederhelft toekomt en 

onder wie de brief berust. 

21-07-1739 De voogd Claas Kramer brengt een obligatie boven van f 450.- uitgezet door Jan 

Wijbetsz van Middelie 01-03-1672. 

15-06-1745 Pieter Jaspersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas Jacobsz 

en Pieter Bakker zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Claas Plas, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Simon Plas, 

overleden alhier, daar moeder af is Crelisje Sijmonsz. 

11-08-1739 Jacob Jong, Cornelis Plas (Jan Doets uitlandig zijnde) en Poulus Pos, de eerste 

drie testamentaire voogden en de laatste medevoogd, laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn vader aanbedeeld volgens akte 

21-06-1739 voor secretaris Jan Kroon. 

09-08-1740 Abraham Rigtter en Jan Horn als regenten van het burgerweeshuis ontvangen 

met consent van de voogden Jacob de Jong en Pouwlus Pos, instaande voor het 

consent van de medevoogden, de goederen, omdat het kind na het overlijden van 

zijn moeder door het voorn: godshuis wordt gealimenteerd. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrikje Smit, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Smit en Jannetje Nitters. 

25-08-1739 De voogd Warnaer Nitters heeft geld bovengebracht het kind aanbestorven van 

haar nicht Aaltje Arents tot Hoorn overleden. 

06-06-1741 Hendrikje Smits, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogd Warnaar 

Nitters het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Vrederik Beets uitlandig zijnde. 

25-08-1739 Simon Schaap, door het gerecht aangesteld als curateur over de erfportie de 

uitlandige aanbestorven door het overlijden van zijn nicht Aaltje Arends tot 

Hoorn overleden, heeft het geld bovengebracht. 

16-05-1746 De voorn. Simons Schaap als in huwelijk hebbende Geertje Dirksz Beets, zuster 

van de op Samarang in Oostindien overleden Frederik Beets, ontvangt met 

consent van zijn vrouw het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Evertsz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Saartje Dirks, daar vader af is Evert Claasz. 

08-09-1739 De vader Evert Claasz ter eenre en de voogden Simon Blom en Claas Dirksz Vos 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen met 

consent van zijn tegenwoordige vrouw Neeltje Lodewijks. 

01-10-1748 Claas Evertsz, 26 jaar, ontvangt met consent van zijn voogd Simon Blom, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aagje Putoor, minderjarige nagelaten dochter van wijlen de 

heer Jan Putoor daar moeder af is Annatje Dekker. 

29-09-1739 De moeder Annatje Dekker ter eenre en de voogden Jan Dekker, raad in de 

vroedschap en Jan Putoor de oude, presiderend schepen dezes stads ter andere 

zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

21-01-1755 Aagje Putoor, 25 jaar geworden, geassisteerd met haar behuwd vader Jacob 

Keulen, de rato caverende voor het consent van de uitlandige voogd Jan Dekker, 

de medevoogd Jan Putoor de oude overleden zijnde, ontvangt de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbeth en Maritje Olij, nagelaten kinderen van wijlen 

Neeltje Heeres, daar vader af is Cornelis Olij. 

01-12-1739 De vader Cornelis Olij ter eenre en de voogden Nanningh Tijsz en Hannes 

Potman ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-07-1750 De vader Cornelis Olij ontvangt met consent van de voogd Hannes Potman, de 

medevoogd Nanning Tijsz overleden, zijn deel van de goederen van zijn 

overleden dochter Lijsbet Olij. 

25-01-1757 Maritje Olij, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogd Potman, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Pieters Pot, minderjarige nagelaten dochter daar vader af is 

Pieter Pot en moeder af geweest Trijntje Tijs, zijnde haar aanbestorven door haar oud muij 

Geertje Gerrits, alhier overleden. 

01-12-1739 De voogden David Monnier, Gerrit Valk en Jan Binkel laten de goederen 

registreren, o.a. een losrentebrief van f 600.- op de naam van Trijn Jans Moens 

weduwe van Gerrit Tijsz Oosterlingh tot Edam in dato 02-08-1680, een 

losrentebrief van f 300.- op naam van Griet Jacobsdochter van Edam in dato 16-

06-1638 en een losrentebrief van f 100.- op naam van Griet Jaap Bolses in dato 

24-05-1639. 

28-06-1746 Trijntje Pieters Pot, 25 jaar geworden, ontvangt de goederen met consent van de 

voogden David Monnier en Jan Binkel. 

 

 

Staat van de goederen van Giertje en Annaetje Dirks Hart, minderjarige kinderen van Dirk 

Hart en moeder af geweest is Marij Tijs, tot Amsterdam overleden, zijnde hun aanbestorven 

van hun oud muij Geertje Gerrits, alhier overleden. 

01-12-1739 De voogden David Monnier, Gerrit Valk en Jan Binkel laten de goederen 

registreren, o.a. een losrentebrief van f 500.- uitgezet door Trijn en Lijsbet Claas, 

vernieuwd op de naam van Trijn Jans Moens weduwe van Pieter Tijsen van 

Edam in dato 01-06-1682, een losrentebrief van f 200.- op de naam van Pieter 

Gerritsz groot in dato 18-03-1701 en een losrentebrief van f 300.- op de naam 

van Jacob Cornelisz Muts in dato 25-05-1641. 

03-09-1748 Geertje Dirks Hart, wonende tot Amsterdam, mondig geworden, ontvangt met 

consent van haar vader en haar voogden haar goederen. 

09-12-1749 Annatje Hart, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Pietersz, nagelaten zoon van wijlen Neeltje Jans, daar 

vader af is Pieter Hillebrantsz. 

01-12-1739 De vader Pieter Hillebrantsz ter eenre en de voogden IJsbrand Adriaansz en Jan 

Bost ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-02-1750 De voogden IJsbrand Adriaansz en Jan Bost ter eenre en Aafje Jans, weduwe van 

Pieter Hillebrantsz en dus behuwd moeder van het kind ter andere zijde hebben 

vaders erfenis geregeld. 

01-10-1754 Jan Pietersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Bost, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Jacob, Jan en Aagje Dirks Laan, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Dirk Laan, daar moeder af is Trijn Pieters, wonende tot Wormerveer. 

08-12-1739 De voogden Dirk Cornelisz en Pieter Roos, wonende tot Middelie, hebben de 

goederen bovengebracht de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

peet Marij Remmits. 

13-06-1747 Jacob, Jan en Aagje Dirks laan, de eerste twee getrouwd en de laatste mondig, 

ontvangen met consent van de voogden Dirck Cornelisz en Pieter Roos hun 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Neeltje en Jacob Dircksz van Cleeff, minderjarige 

kinderen van wijlen Dirk van Cleeff, overleden alhier, daar moeder af is Dirkje van Egmond. 

19-01-1740 De moeder Dirkje van Egmond ter eenre en de voogden Sijmon Soet en Luijtje 

van der Burg ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de vier minderjarige kinderen van wijlen Claas Gerritsz, 

overleden tot Quadijk, daar moeder af is Cornelisje Cornelis, zijnde de namen Gerrit, 

Cornelis, Geertje en Trijntje Claas. 

09-02-1740 De moeder Cornelisje Cornelis ter eenre en de voogden Arent Wijnants en 

Sijbrand Haas ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

22-07-1749 Alle kinderen zijn meerderjarig; de voogden Arend Wijbrands en Sijbrand Haas 

ontvangen de goederen om onder de kinderen te verdelen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maaijke Cornelis, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Pietertje Pieters, daar vader af is Cornelis Muusses tot Middelie. 

16-02-1740 De vader Cornelis Muusses ter eenre en de voogden Dirk Jacobsz Paauw en 

Willem Muusses ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

25-09-1742 De voogden Dirk Jacobsz Paauw en Wullem Muusses laten goederen registreren 

aangekocht van het bewijs van moeders erfenis en van de nalatenschap van het 

kinds overleden vader. 

01-12-1750 Wullem Muusz en Pieter Wit als voogden over Pieter Cornelisz Muusses 

ontvangen met consent van dezelfde Wullem Muusz, de rato caverende voor 

Dirk Vels als voogden van Maaijke Cornelis, de goederen van de overleden 

Maaijken Cornelis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Elsje Jans, minderjarig nagelaten kind van Jan Reijersz van 

Gent, daar moeder af is Pietertje Pieters wonende tot Middelie. 

16-02-1740 De moeder Pietertje Pieters ter eenre en de voogden Jacob Bakker en Willem 

Muus ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

23-02-1751 De voogden Willem Muusz en Dirk Vels hebben een losrentebrief 

bovengebracht. 

05-08-1777 Jan Reijntjes, raad en oud schepen dezer stad als last en procuratie hebbende van 

Claas Brouwer, Pieter Warmenhuijsen, Jacob Corver en Cornelis Schuurman als 

regenten van de huiszittende armen en het gasthuis van de stad Purmerend, 
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ontvangt de goederen, door het overlijden van Elsje Jans van Gent aan het 

genoemde gasthuis aanbestorven. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Jan Pietersz Sterritjes, minderjarige nagelaten kinderen 

van Pieter Nanningsz Sterritjes, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Hertogh. 

23-02-1740 De voogd Pieter Langedijk heeft f 1600.- bovengebracht afgekomen van de 

portie van de kinderen in de erfenis van wijlen Jan en Neeltje Jacobs Martensz, 

beiden tot Jisp overleden. 

14-12-1740 De voogd Pieter Langedijk laat nog enige goederen registreren. 

04-05-1745 Trijntje Pieters Sterretjes, geassisteerd met haar man Jan Veldhuijsen ontvangt 

met consent van de voogden Pieter Langedijk en burgemeester Olphert Pet haar 

portie. 

19-04-1747 Jan Sterretjes, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Pieter Langedijk 

en burgemeester Olphert Pet zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje, Jan en Pieter Vlamingh, minderjarige nagelaten kinderen 

geteeld bij Pieter Vlamingh aan Aafje Jans Knap, door hun overleden vader aanbestorven. 

01-03-1740 De testamentaire voogden Gerrit Kroon en Claas Kroon, oud burgemeester 

alhier, laten de goederen registreren, waaronder een obligatie van f 1000.- in dato 

16-04-1674 op de naam van Hendrik Ram tot Amsterdam. 

05-04-1740 De moeder Aafje Pieters(!) mag de interessen van de losrentebrieven genieten. 

11-01-1746 De voogden Jan Vlaming en Johannis Boelhouwer hebben f 100.- 

bovengebracht, de kinderen bij testament van hun moeder gemaakt. 

05-12-1747 De testamentaire voogden Dirk Scheer en H. Beets en de medevoogd Johannes 

Boelhouwer brengen geld boven dat nog onder de overleden voogd Jan Vlaming 

was berustende. 

30-01-1759 Andries Claasz als voogd over Pieter Vlaming, minderjarige zoon van wijlen 

Pieter Vlaming en Aagje(!) Knap, brengt geld boven gekomen uit de verkoop 

van een obligatie; zijn broeder heeft dezelfde som ontvangen. 

27-11-1759 Pieter Vlaming, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Andries 

Claasz en Jacob Schram zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Dirk en Anna Hendriks, minderjarige kinderen 

van wijlen Marijtje Dirks, daar vader af is Hendrik Huijsman, wonende alhier. 

08-03-1740 De vader Hendrik Huijsman ter eenre en de voogden Wullem Hoberg en Hendrik 

Aldertsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen toebehorende Claas, Pieter, Jan en Hillegont Pieters Hop, de twee 

eerste meerderjarig, doch uitlandig zijnde, de twee laatste minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pieter Claasz Hop en Lijsbeth Jans, beiden tot Warder overleden. 

17-05-1740 Jan Woutersz en Sijmon Remkes wonende tot Warder laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders en die 

zullen worden gedeeld wanneer de twee meerderjarige kinderen van buiten 's 

lands zullen zijn thuis gekomen. 

20-03-1742 Sijmon Remkesz en Jan Woutersz als voogden over Jan en Hillegond Pieters 

Hop brengen f 300.- boven. 
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12-03-1743 Jan Pietersz Hop, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Sijmon Remkes en Jan Woutersz zijn goederen. 

24-09-1748 Hilgond Pieters Hop, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Simon Remkes en Jan Wouters haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jorisz Paaskezoon, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Hendrina de Gier, overleden alhier, daar vader af is Joris Jacobsz Paaskezoon. 

17-05-1740 De vader Joris Jacobsz Paaskezoon ter eenre en de voogden Cornelis Claasz en 

Jan Rooseveld ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

21-07-1750 Joris Jacobsz Paaskezoon ontvangt met consent van de voogden Jan Roseveld en 

Cornelis Claasz de goederen van zijn in Nederlands Indien overleden zoon Jacob 

Jorisz Paaskezoon. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirck Sijmonsz Cars, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Jannitje Dirks, overleden alhier, daar vader af is Sijmon Jansz Cars. 

31-05-1740 De vader Sijmon Jansz Cars ter eenre en de voogd Dirk Jansz Groot, met consent 

van de medevoogd Cornelis Cornelisz ter andere zijde zijn als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen een huis en erf op de zuidzijde van de Nieuwe 

Haven. 

28-03-z.j. Sijmon Jansz Cars, geassisteerd met zijn zoons voogd Dirk Jansz Groot, tot de 

uiterste armoede gekomen, ontvangt het huisje. 

 

 

Staat van de goederen van Simon Glas, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Glas en 

Nantje Quast, beiden overleden alhier. 

01-06-1740 De wettelijke voogden Simon Quast, Louwrus Bakker en Evert Groot laten de 

goederen registreren het kind voor de gerechte helft in de gehele nalatenschap 

van zijn ouders aanbestorven, waaronder de helft in een huis in Sijbecarspel, een 

vierde part in land op Texel, de helft in een obligatie van f 1000.- op de naam 

van Jan Glas ten laste van het dorp en de polder Oosterend op Texel. 

02-06-1744 Sijmon Glas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Laurus Bakker, 

Evert Groot en Laurus Quast zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Anna en Wilhelmina van Leeuwen, minderjarige kinderen van 

wijlen Grietje Dels, daar vader af is Pieter van Leeuwen, wonende tot Utrecht. 

09-08-1740 De voogden Jacob Horn en Grabrand Lollekes laten de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun grootmoeder Lijsbet Claas Dels en hun 

nicht Trijn Jans Kruijff aanbestorven. 

12-05-1746 Anna van Leeuwen, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

29-07-1757 Wilhelmina van Leeuwen, mondig geworden, ontvangt met consent van de 

voogd Jacob Horn, de medevoogd Garbrand Lolkes overleden zijnde, haar 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Aefje Cornelis Reus, minderjarig nagelaten dochtertje van 

wijlen Saartje Jacobs, overleden alhier, daar vader af is Cornelis Claasz Reus. 

20-09-1740 De vader Cornelis Claasz Reus ter eenre en de wettelijke voogden Egbert 

Rijswijk en Gerrebrand Loots ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van moeders erfenis. 

17-06-1760 Aafje Cornelis Reus, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

voogd Egbert Rijswijk, de medevoogd Garbrand Loots overleden zijnde, haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van de drie minderjarige kinderen van wijlen Pieter Jacobsz 

Dekker, tot Warder overleden, daar moeder af is Neeltje Hessels, met namen Jan, Geertje en 

Hessel Jacobsz(!) Dekker. 

27-09-1740 De moeder Neeltje Hessels ter eenre en de voogd Cornelis Jacobsz Dekker ter 

andere zijde zijn met consent van de uitlandige medevoogd Albert Claasz de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

07-01-1749 Geertje Pieters Dekker, geassisteerd met haar man Dirk Claasz Visser, ontvangt 

met consent van haar moeder Neeltje Claasz Hessels, de rato caverende en 

instaande voor het consent van de absente voogden Cornelis Jacobsz Dekker en 

Albert Claasz Vlaming, de goederen. De kinderen Jan en Hessel Jacobsz Dekker 

zijn overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Maaijke Schrant, minderjarig nagelaten kind van wijlen Anthonij 

Schrant en Grietje Schaar, alhier overleden. 

27-09-1740 De voogden dr. Jacob Broeder, Roelof Schrant en Cornelis Schaar laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders, 

waaronder land in de Beemster en de helft in land in de Zeevang in de 

Oosterweren, gemeen met Willem Knijn. 

09-05-1741 De voogd de hr. Broeder brengt goederen boven. 

21-08-1742 De voogd dr. Jacob Broeder brengt een hypothecatie van f 300.- boven ten laste 

van Cornelis Schaar wonende in de Beemster. 

05-12-1758 De voogden dr. Jacob Broeder en Roelof Schrant brengen aangekochte goederen 

boven. 

18-02-1761 Maretje Schrant, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

Jacob Broeder en Roelof Schrant haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Juriaen en Margrietje Roosman, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Wessels, daar vader af is Jan Roosman, wonende alhier. 

27-09-1740 De vader Jan Roosman ter eenre en de voogd Christoffel Keulder ter andere zijde 

zijn met consent van de medevoogd Willem Teunisz de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

12-12-1741 De voogden Wullem Teunisz en Pouwlus Pos hebben f 92.7.12 boven gebracht 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder. 

13-03-1742 Jan Roosman ontvangt met consent van de voogden 1/4 van de goederen wegens 

het overlijden van zijn zoon Juriaan Roosman. 

06-02-1748 Pieter Teerhuis en Lambert Horn als regenten van het burgerweeshuis ontvangen 

met consent van de voogden de goederen, aangezien Grietje Roosman in het 

godshuis wordt gealimenteerd. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Mietje Jans, daar vader af is Pieter Meluk. 

13-10-1740 De vader Pieter Meluk ter eenre en de voogden burgemeester Claes Thee en Jan 

Rieder ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

06-03-1742 Pieter Meluk ontvangt met consent van burgemeester Claas Thee, Jan Rieder 

absent, de goederen van zijn overleden dochter Geertje Pieters. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik IJsselman, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Guurtje Schippers, overleden alhier, daar vader af is Arent IJsselman. 

29-11-1740 De vader Arend IJsselman is met de wettelijke voogden Jan Schipper, wonende 

tot Egmond aan den Hoef en Luijtje van der Burgh de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

21-03-1766 Hendrik IJsselman, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Aaltje Cornelis Berkhoudt, minderjarige 

nagelaten kinderen van Guurtje Claas Vogel, overleden alhier, daar vader af is Cornelis 

Berkhoudt. 

17-01-1741 De vader Cornelis Berkhoudt ter eenre en de wettelijke voogden Claas Dirksz 

Vogel en Pieter Pietersz Vogel ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

30-11-1758 Aaltje en Trijntje Berkhout, geassisteerd met hun mannen Jan Hartog en Hendrik 

van Delwijnen, ontvangen met consent van hun vader Cornelis Berkhout en hun 

voogden Jacob Appel en Claas Strooker hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Cornelis, Jan en Claas Dekker, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claas Dekker, daar moeder af is Eefje Jans, wonende alhier. 

31-01-1741 De administrerende voogd Jan Dekker, raad in de vroedschap dezer stad laat de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven wegens het overlijden van hun 

grootvader Cornelis Dekker. 

23-09-1749 De moeder Eefje Jans vanwege het overlijden van haar zoon Cornelis Klaasz en 

Grietje Klaas, 25 jaar geworden, ontvangen met consent van de voogd Jan 

Dekker twee porties in de goederen. 

25-01-1757 Jan Dekker, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Barend 

Huig zijn portie. 

11-12-1759 Claas Dekker, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogd Barend Huig, 

de medevoogd overleden zijnde, zijn portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas en Geertje Jacobs Vijselaar, minderjarige kinderen 

van Neeltje Claas, daar vader af is Jacob Simonsz Vijselaar, wonende alhier. 

28-04-1741 De vader Jacob Simonsz Vijselaar ter eenre en de voogden Dirk Claasz Wit en 

Jan Vijselaar ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Teunis Jelisz Voogt, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Jannetje IJsaks, daar vader af is Jelis Teunisz Voogd. 

01-06-1741 De vader Jelis Teunisz Voogd ter eenre en de voogd Jacob Simonsz Vijselaar ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

05-09-1741 Jelis Teunisz Voogd, in grote schulden gekomen, en A: Rigtter als gequalificeerd 

van de gemene crediteuren, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Simonsz Mast, minderjarige zoon van wijlen Simon 

Mast, daar moeder af is Geertje Jacobsz de Wilde, wonende alhier. 

01-06-1741 De moeder Geertje Jacobs Wilde ter eenre en de voogden Jan Jonker en Gerrit 

Wullemsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

15-12-1750 Jan Pont en Claas Breemburg als regenten van de armenkamer ontvangen de 

goederen, aangezien Jan Sijmonsz in het voors: godshuis wordt gealimenteerd; 

de moeder is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Cornelis 

Dirksz en Trijntje Cornelis Muts, op Ameland overleden. 

06-06-1741 De voogden Marten Emander en Pieter Muts laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van zijn muij Stijntje Muts. 

21-10-1741 Dirk Cornelisz, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden Marten 

Emander en Pieter Muts zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van mr. Johannes, Reijnoutje en Magteltje Leoninus, kinderen en 

meerderjarige erfgenamen van wijlen dns. Justus Leoninus en juffr. Catharina van Dobben. 

06-07-1741 Mr. Johannes en Magteltje Leoninus en mr. Hermannus Boot als in huwelijk 

hebbende juffr. Reijnoutje Leoninus hebben de fideicommissaire goederen in 

bewaring gegeven, obligaties breder gespecificeerd in het register van de 

weeskamer 13-01-1728 en een hofstede met toebehoren onder het gerecht van 

Nigtevegt onder het carspel van Weesp. 

18-08-1750 Mr. Johannes Leoninus voor zichzelf, Hermannus Boot N.U. en beiden 

gequalificeerd van vrouwe Magteltje Leoninus, weduwe van mr. Johannes van 

Neck, in zijn leven burgemeester en raad der stad Purmerende, ontvangen de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Fredrik en Geertje Jacobsz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Cornelis, overleden op Volendam, daar vader af is Jacob Jansz 

Schokker. 

20-07-1741 De vader Jacob Jansz Schokker ter eenre en de voogd Fredrik Cornelisz, Pieter 

Jansz absent zijnde, ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

02-01-1749 Geertje Jacobs, geassisteerd met haar man Jan Willemsz, ontvangt met consent 

van de voogden Pieter Jansz en Fredrik Cornelisz de helft van de goederen. 

19-01-1751 Frederik Jacobsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden zijn portie. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claasjen Heijnsz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Heijn Claasz Hoorn, overleden op Volendam, daar moeder af is Neeltje Pieters. 

20-07-1741 De voogd Albert Pietersz Tol is met de moeder Neeltje Pietersz het bewijs van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

24-01-1747 Claasje Heijns, geassisteerd met haar man Timon Willemsz, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogd Albert Tol haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Catharina Eduarda en Clara van Slangenburg, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen dns. Johannes van Slangenburg, overleden in de Rijp, daar 

moeder af is juffr. Theodora Erhard, alhier woonachtig. 

29-07-1741 Juffr. Theodora Erhard brengt het bewijs van vaders erfenis boven, waaronder 

een losrentebrief van f 1344.19.- ten name van Jan Jansz Flodorp in dato 1674, 

een losrentebrief van f 1800.- ten name van Jan Maartsz Fijfer in dato 1654, een 

losrentebrief van f 1500.- ten name van Catharina Flodorp in dato 1706. 

09-05-1747 De voogd Gerrit Kroon ontvangt f 200.-, ten behoeve van de minderjarigen 

opgeschoten aan Claas Koer wonende alhier. 

14-04-1750 P.C. van Slangenburg, oom van de kinderen, zal tot het onderhoud van de 

kinderen alle interessen van de kapitalen genieten. 

21-02-1760 Maurits Frederik Cornelis de Charon de St. Germain, luitenant in het bataillon 

van kolonel Koronius als last en procuratie hebbende van zijn vrouwe en juffr. 

Catharina Eduarda van Slangenbergh ontvangen met consent van de voogden de 

heer Kroon en P.C. van Slangenberg de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Trijntje Muus, nagelaten kinderen van wijlen Muus 

Willemsz Visser, daar moeder af is Lijsbeth Jans. 

01-08-1741 De voogden Muus Cornelisz Visser en Cornelis Mast over Neeltje en Trijntje 

Visser, kinderen van wijlen Muus Willemsz Visser en daar moeder af is Lijsbeth 

Jansz, hebben f 61.-.8 boven gebracht als erfenis van hun oom Dirk Jansz, 

onlangs alhier overleden. De moeder Lijsbet Jans ontvangt dit geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Guurtje Cornelis, daar vader van is geweest Cornelis 

Pietersz en moeder van is Lijsbeth Jacobs. 

22-08-1741 De moeder Lijsbeth Jacobs ter eenre en de voogden Joost Jacobsz en Jacob Bras 

ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

09-04-1743 Pieter Teerhuijs en Jacob Horn als regenten van het burgerweeshuis ontvangen 

de goederen van het in het godshuis opgenomen kind, dat daar is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje, Annetje, Jan en Cornelis Velthuijsen, hun door het 

overlijden van de vader Abraham Velthuijzen aanbestorven. 

05-09-1741 De voogden Maarten Brix en Jan Rieder, de voogd Jacob Meluk absent, laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader 

Abraham Velthuijzen, waaronder een obligatie van f 700.- ten name van Claas 

Jacobsz Timmerman tot Purmerend voor Maritje Wouters weduwe en haar 

kinderen in dato 15-02-1637, een obligatie van f 600.- ten name van Pieter 

Outklaas, oud burgemeester der stad Edam in dato 24-05-1688, een obligatie van 

f 720.- ten name van Dirk Pranger in dato 01-04-1673. 
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16-01-1742 De administrerende voogd Jan Rieder brengt een obligatie van f 300.- boven ten 

name van Griet Jacobsz van Edam in dato 08-06-1638. 

05-02-1749 Jan Rieder als voogd over Cornelis Veldhuijzen, Jacob Meluk als in huwelijk 

hebbende Jannetje Veldhuijzen en Jan Valk als in huwelijk hebbende Annetje 

Veldhuijzen verklaren dat Cornelis Veldhuijzen bij de verdeling van 

bovenstaande goederen f 75.17.- vooruit moet worden aanbedeeld, aangezien de 

voors: Meluk en Valk deze som reeds uit de nalatenschap van Jan Veldhuijzen 

hebben getrokken. 

09-12-1752 Jacob Meluck als in huwelijk hebbende Jannetje, Jan Valk als in huwelijk 

hebbende Annetje Veldhuijsen en Cornelis Veldhuijsen, getrouwd, Jan 

Veldhuijsen ab intestato overleden zijnde, ontvangen met consent van de 

administrerende voogd Jan Rieder de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Cornelis Albertsz Tol, nagelaten kinderen van 

wijlen Niesje Cornelis, overleden tot Volendam, daar vader af is Albert Pietersz Tol. 

12-09-1741 De vader Albert Pietersz Tol ter eenre en de voogden Willem Pietersz Tol en Jan 

Cornelisz Kraftig ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

18-05-1756 Jacob en Cornelis Albertsz Tol, mondig en getrouwd, ontvangen met consent van 

hun vader, de voogden overleden zijnde, hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Bregje, Jan en Grietje Cornelis, nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Jansz Stien, overleden op Volendam, daar moeder af is Maritje Taams. 

19-09-1741 De voogden Heijn Cornelisz Veerman en Cornelis Jacobsz Kaan ter eenre en de 

moeder Maritje Taams ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen, met consent van haar tegenwoordige man Fredrik Cornelisz. 

11-01-1752 Bregje Cornelis, geassisteerd met haar man Gerrit Floris, ontvangt met consent 

van de voogden haar aandeel in de goederen. 

03-02-1756 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

voogden Jacob Jansz en Jan Jansz haar aandeel in de goederen. 

06-02-1759 Jan Cornelisz Stien, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Jansz 

en Jacob Jansz Veerman zijn portie in de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Eefje Frederiks Roodt, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Albertje Jans, overleden op Volendam, daar vader van is Fredrik 

Cornelisz Roodt. 

19-09-1741 De voogden Sijmon Jansz Hoorn en Claas Heijnsz Veerman, Job Heijnsz 

Veerman absent, ter eenre en de vader Fredrik Cornelisz Roodt ter andere zijde 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-08-1753 Eefje Fredriks Rood, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogd Sijmon Jansz Hoorn, de andere voogd overleden, haar aandeel in de 

goederen. 

05-02-1754 Cornelis Cornelisz(!) Roodt, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd 

Sijmon Jansz Hoorn zijn portie in de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Luutje Bruijningsz, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jannetje Jans, overleden op Volendam, daar vader af is Bruijning Jansz. 

19-09-1741 De voogden Sijmon Jansz en Jan Cornelisz ter eenre en de vader Bruijning Jansz 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. Ook 

hebben zij de goederen bovengebracht de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Neeltje Tijmons. 

15-01-1753 Luutje Bruijnings, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

vader en voogd Sijmon Jansz haar aandeel in de goederen. 

16-09-1759 Jan Bruijningsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Huijbertje en Job Evertsz, minderjarige kinderen van wijlen 

Evert Jansz, overleden op Volendam, daar moeder af is Maritje Jobs, wonende mede aldaar. 

26-09-1741 De moeder Maritje Jobs ter eenre en de voogd Cornelis Taamsz, instaande voor 

de medevoogd Jan Evertsz ter andere zijde, zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

30-01-1742 De voogden over Huijbertje Evertsz laten f 350.- registreren haar aanbestorven 

door het overlijden van haar moeder. 

13-02-1742 De voogden over Job Evertsz Smit laten een weesmeesterskennis van f 400.- 

registreren, gesproten uit moeders erfenis. 

22-01-1743 Jan, Trijntje en Aafjen Evertsz, broeder en zusters van de overleden Huijbertje 

Everts, ontvangen met consent van de mannen van Trijntje en Aafje, Jan Jansz 

en Heijn Heijnsz, en de voogd, haar goederen. 

22-01-1743 De voogd Cornelis Taamsz heeft f 100.- ontvangen. 

21-01-1745 De voogd Cornelis Taamsz heeft f 100.- ontvangen. 

21-03-1752 Job Evertsz, die gaat trouwen en een schuit gekocht heeft die betaald moet 

worden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Dieuwertje, Maritje, Jacob en Aafje Dirksz Vos, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Neeltje Bons, overleden alhier, daar vader van is 

Dirk Jacobsz Vos. 

17-10-1741 De vader Dirk Jacobsz Vos ter eenre en de voogd Sijmon Vos, Joris Orange 

absent, ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-05-1754 De voogden Simon Vos en Joris Oranje hebben het huis en inboedel verkocht. 

14-05-1754 Trijntje Dirks Vos, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Sijmon Vos en Joris Oranje haar portie. 

14-02-1758 Duwertje, mondig, en Maretje Dirks Vos, getrouwd met Cornelis Pietersz Stal, 

ontvangen met consent van de voogden hun goederen. 

27-04-1762 Jacob Dirksz Vos, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Simon Vos en Joris Oranje zijn goederen. 

11-03-1763 Aafje Dirks Vos, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogd Simon Vos 

haar goederen. 
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Staat van de goederen van Trijntje en Aaltje Berkhout, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Guurtje Claasz Vogel, daar vader af is Cornelis Berkhout, hun door het overlijden van 

hun grootvader Claas Dirksz Vogel bij testament nagelaten. 

17-10-1741 De testamentaire voogden Gerrit Cornelisz Hertog, Cornelis Berkhout, absent en 

Pieter Pietersz Vogel laten de goederen registreren de kindern aanbestorven door 

het overlijden van de voorn: Claas Dirksz Vogel volgens testament voor notaris 

H: Boot in dato 23-04-1741, waaronder een losrentebrief van f 500 ten name van 

Alida Bruijnvis in dato 22-03-1674, een losrentebrief van f 300.- ten name van 

Pieter Cornelisz Draaks tot Middelie in dato 20-07-1636. 

30-11-1758 Trijntje en Aafje Berkhout, geassisteerd met hun vader Cornelis Berkhout, hun 

voogden J: Appel en Claas Strooker en hun mannen Jan Hartog en Hendrik van 

der Wijnen, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Jacob, Oets en Willem Simonsz Schellinger, 

minderjarige kinderen van wijlen Grietje Jacobs Groot, daar vader af is Simon Schellinger, 

wonende tot Volendam. 

31-10-1741 Simon Schellinger is met de voogden Simon en Evert Groot de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

12-12-1752 Jacob en Oets Schellinger, mondig, ontvangen hun portie en de aangeërfde portie 

van hun overleden broeder in de goederen met consent van de voogd Sijmon 

Groot. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Jan Pietersz, minderjarige kinderen van wijlen 

Pieter Claasz, daar moeder af is Maritje Jans, wonende alhier. 

31-10-1741 De moeder Maritje Jans ter eenre en de wettelijke voogden Dirk Slot en Jan 

Harmensz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

07-08-1753 Trijntje Pieters, 25 jaar geworden, voor haarzelf en voor haar getrouwde broeder 

Jan Pietersz, ontvangt met consent van de voogd Dirk Slot de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Teunisz, haar door het overlijden van Lijsbeth Heijnsz 

aanbestorven. 

30-01-1742 Jan Vis en Jacob Schram als voogden over Trijntje Teunisz laten de goederen 

registreren haar door het overlijden van Lijsbeth Heijnsz aanbestorven. 

13-02-1742 De voogden brengen een obligatie boven van f 577.11 waarin het kind f 218.- 

competeert en het overige het kinds moeder toebehoort. 

20-08-1743 Trijntje Teunis, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz, ontvangt met consent 

van de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Johanna Vos, haar door het overlijden van Lijsbeth Heijnsz 

aanbestorven. 

30-01-1742 Jocobus Bom en Jan Visscher als voogden over Johanna Vos laten de goederen 

registreren haar door het overlijden van haar oud muij Lijsbeth Heijnsz 

aanbestorven. 

15-04-1760 Johanna Vos, geassisteerd met haar man en voogden Jacobus Bom en Lammert 

Horn ontvangt haar goederen. 
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Staat van de goederen van Maritje en Geertje Jans Rieder, hun door Lijsbeth Heijnsz 

gelegateerd. 

30-01-1742 Jacob Schram heeft f 100.- bovengebracht hun door het overlijden van Lijsbeth 

Heijnsz, volgens testament in dato 05-10-1741 voor notaris Claas Versteveren, 

gelegateerd. 

17-10-1758 Maritje Jans Rieder, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Jacob Schram, haar zuster Geertje Jans Rieder overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aagje Cornelis Plas, daar moeder af is geweest Trijntje 

Jans Haringman. 

30-01-1742 De vader Cornelis Plas ter eenre is met de voogden Jacob Jong en Jan 

Blaauboer, absent, geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

28-02-1753 De voogden Jacob de Jong en Jacob Claasz Boer laten een obligatie registreren 

aangekocht van moeders bewijs en voldaan door Sijtje Remmetsz Thoen, laatst 

weduwe van Cornelis Plas. 

01-10-1754 Sijtje Thoen, weduwe van Cornelis Plas, laat ten behoeve van Aagje Plas, 

voordochter van wijlen haar voors: man en in voldoening van het mutuele 

testament door haar en haar overleden man op 18-03-1739 gemaakt voor notaris 

Hermannus Boot, f 300.- in een hypotheek van f 1000.- ten laste van Claas Swart 

registreren, waarin ook f 300.- toebehoort aan haar broeder Simon Cornelisz 

Swart. 

24-04-1759 Aagje Cornelis Plas, geassisteerd met haar man Cornelis Boor, ontvangt met 

consent van haar stiefmoeder Sijtje Thoen en haar voogden Jacob Jong en Jan 

Claasz Boer haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbeth Harmensz, daar moeder af is geweest Annetje 

Jansz, overleden alhier. 

30-01-1742 De vader Harmanus Bellingkamp ter eenre en de voogden Gerrit Kransz en 

Willem Schol ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

31-07-1742 Harmanus Bellingkamp ontvangt met consent van de ene voogd, de andere 

voogd uitlandig, de goederen van zijn overleden dochter. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Laan, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob Laan en 

Trijntje Brouwers, beiden hier ter stede overleden. 

06-03-1742 De voogden Dirk Broer, Gerrit Martensz en Jan Groot laten de goederen 

registreren het kind door zijn ouders aanbestorven, waaronder een losrentebrief 

van f 1000.- ten name van Adriaan Boudt in dato 15-09-1713, een losrentebrief 

van f 430.- ten name van Neeltje Willems weduwe in dato 01-11-1672, een 

losrentebrief van f 215.- ten name van Jacob Gerritsz Kaffa, burgemeester der 

stede Purmerend in dato 09-08-1674, 1/3 part in een 20-jarige rente in hoofdsom 

f 600.- waarvan de overige 2/3 part aan Dirk Broer en Dirk Brouwer toekomen, 

1/3 part in een lijfrentebrief in hoofdsom f 200.- ten lijve van Jan Groot, waarvan 

de overige parten Dirk Broer en Gerrit Brouwer toekomen, enige goederen die 

onder de grootvader Marten Brouwer berusten. 

11-09-1742 Dirk Cornelisz Broer heeft een aangekochte lijfrentebrief ten lijve van Pieter 

Laan boven gebracht. 
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06-06-1747 De voogden Gerrit Martensz en Jan Groot hebben een weesmeesterskennis 

bovengebracht, gesproten of hem aanbestorven door het overlijden van zijn 

grootvader Marten Gerritsz. 

08-08-1747 De voogden Gerrit Martensz en Jan Groot hebben een obligatie bovengebracht 

aangekocht uit de nalatenschap van het kinds grootvader Marten Brouwer. 

20-12-1752 Gerrit Hartog en IJf Kaijser, voogden over de minderjarige kinderen van Dirk 

Broer en Trijntje Laan, Willem Plekker en Erasmus Rigter als voogden over de 

minderjarige kinderen van Gerrit Brouwer en Maritje Laan, Erasmus Rigter als 

in huwelijk hebbende Lijsbeth Brouwer, en Aafje Vos, geassisteerd met haar 

tegenwoordige man Claas Bakker, gezamenlijke erfgenamen van Pieter laan, 

minderjarige zoon van Jacob Laan en Trijntje Brouwer, op 14-02-1750 zonder 

testament in het hospitaal op Batavia overleden, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Olij, meerderjarige zoon van wijlen dr. Cornelis Olij en 

Pietertje Schaap. 

10-03-1742 Huijbert Beets, raad in de vroedschap en regerend weesmeester dezer stad en Jan 

Reijntjes, oud burgemeester en raad derzelver stad als executeurs van het 

testament van wijlen dr. Cornelis Olij in dato 05-05-1739 voor notaris Jacob van 

Beek tot Hoorn, hebben de goederen hem door het overlijden van zijn vader ter 

bewaring boven gebracht. 

11-09-1742 Huijbert Beets heeft een aangekochte losrentebrief van f 500.- op naam van 

Cornelis Olij boven gebracht. 

14-03-1758 Cornelis Olij, thans getrouwd, zoon van Pieter Olij, ontvangt met consent van 

zijn voogden zijn aandeel in de goederen. 

11-04-1766 Annetje Olij, minderjarige dochter van wijlen Pieter Olij, daar moeder af is Clara 

Bouwman, geassisteerd met haar man Adam Kalf, wonende tot Amsterdam, 

ontvangt met consent van de voogd Claas de Boer alle resterende goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pietertje Stoel, minderjarig nagelaten dochtertje van wijlen Grietje 

Olij, daar vader af is Teunis Stoel, wonende tot Hoorn. 

10-03-1742 Huijbert Beets, regerend weesmeester en Jan Reijntjes, oud burgemeester en 

beiden raden dezer stad, mitsgaders Teunis Stoel voornd: en Pouwlus Druijst, de 

twee eerste als executeurs van het testament van wijlen dr. Cornelis Olij en 

gezamenlijk als voogden over de minderjarige, laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar grootvader dr. Cornelis Olij. 

11-09-1742 Huijbert Beets heeft een aangekochte lijfrentebrief van f 600.- ten lijve van 

Pietertje Stoel boven gebracht. 

20-05-1749 Huijbert Beets heeft een weesmeesterkennis van f 225.- bovengebracht ten laste 

van de kinderen van Pieter Olij met namen Cornelis en Anna Olij. 

18-05-1762 Pietertje Stoel, minderjarige dochter van Grietje Olij, getrouwd, ontvangt met 

consent van haar man Dirk Blaauwpot en haar voogd Claas de Boer haar 

goederen. 
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Staat van de goederen van Theunis Buijs, meerderjarig, van Purmerend, alhier ter weeskamer 

geconsigneerd. 

20-03-1742 Jan en Jacob Hoek hebben ten behoeve van Theunis Buijs van Purmerend 

f 343.5.10 boven gebracht wegens de verkoop van de helft van de Quadijker 

schuit. 

31-07-1742 Theunis Buijs ontvangt met consent van Jan en Jacob Hoek het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Olij, daar moeder af is geweest Anna Veerom en 

vader af is Pieter Olij. 

07-04-1742 De vader Pieter Olij ter eenre en de voogden Huijbert Beets en burgemeester Jan 

Reijntjes ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

29-04-1749 De voogden hebben geld laten registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden in Alkmaar van zijn grootmoeder Hilletje Cents, weduwe Veerom, 

alsmede geld gelegateerd en aanbestorven van zijn oud oom Abraham Veerom 

en van zijn muije Hester Veerom. De voogden zijn gekwalificeerd het geld onder 

een weesmeesterskennis en tegen een behoorlijk rente te geven en op te schieten 

aan Cornelis en Anna Olij en dus ten behoeve van de gemeenschap tussen hun 

beide. 

14-03-1758 Cornelis Olij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jaapje Jacobs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jacob Willemsz, daar moeder af is Elsje Jochems. 

28-04-1742 De moeder Elsje Joggems ter eenre en de voogden Reijndert Franke en Jan 

Joggemsz ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

14-09-1756 De moeder Elsje Jochems en de voogd Jan Jochemsz ontvangen met consent van 

de andere voogd Reijndert Franke de goederen van de in februari laatstleden 

overleden dochter. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Roelofje en Jannetje Jans, daar vader af is geweest Jan 

Dirksz Ritsma, overleden in de Purmer, daar moeder af is Annetje Jans. 

12-06-1742 De moeder Annetje Jans ter eenre en de voogden Jan Binnenwijzend, Dirk Bijl 

en Jan Muts ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

07-02-1758 Roelofje Jans, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Jan 

Binnenwijzend en de andere voogden haar goederen. 

23-09-1763 Jannetje Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Willem Jansz 

Binnenwijzend en voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje en Grietje Pieters, minderjarige kinderen van wijlen 

Pieter Claasz, daar moeder af is Trijn Jans, wonende tot Volendam. 

07-08-1742 De moeder Trijn Jans ter eenre en de wettelijke voogden Heijn Cornelisz 

Veerman en Jacob Jansz Boer ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop 

van vaders erfenis. 

02-09-1749 De bovengenoemde comparanten laten f 200.- registreren de kinderen 

aanbestorven uit de nalatenschap van hun grootmoeder Duijfje Alberts, op 

Volendam overleden. 
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16-02-1751 De moeder Trijn Jans ontvangt met consent van de voogden haar portie in de 

goederen van haar overleden dochter Jannetje Jans. 

11-08-1761 Grietje Pieters, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz, haar zuster 

overleden, ontvangt met consent van haar voogd en man de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon Claasz Visscher, minderjarige zoon van wijlen Claas 

Claasz Visscher, daar moeder af is Magdaleentje Barends Knop. 

25-09-1742 De moeder Magdaleentje Barends Knop ter eenre en de voogden Pieter Jong en 

Claas Visser ter andere zijnde zijn met consent van de medevoogd Heijn Claasz 

Visscher de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

27-10-1750 Sijmon Claasz Visscher, geassisteerd met zijn behuwd vader Pieter Hagen 

ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Juriaan en Annetje Pieters Hagen, minderjarige kinderen 

van wijlen Annetje Juriaans, daar vader af is Pieter Hagen. 

02-10-1742 De vader Pieter Hagen ter eenre en de voogden Jacob de Jong en Simon Groot 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jansz Hartog, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Geertje Jans, overleden tot Middelie, daar vader af is Jan Jacobsz Hartog. 

23-10-1742 De vader Jan Jacobsz Hartog ter eenre en de voogden Claas de Wit en Cornelis 

Jacobsz Hartog ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

25-02-1749 De voogden Jan de With en Cornelis Jacobsz Hartog laten een obligatie van 

f 485.- registreren op naam van Teed Schout Pietersz, weduwe van Hoogwoud, 

in dato 20-09-1643, het kind door het overlijden van zijn grootmoeder Marij Jans 

gedeeltelijk aanbestorven, het andere gedeelte door de vader ten behoeve van het 

kind aangekocht. 

22-05-1753 Jacob Jansz Hartog, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Jan Jacobsz 

Hartog, de medevoogd Jan de Wit overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Nelletje Adams Bebberen, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Adam Hend: Bebberen, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje 

Oosterling. 

04-12-1742 De moeder Trijntje Oosterling ter eenre en de voogden Gerrit Kater en Gerrit 

Valk ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, 

waaronder een losrentebrief van f 800.- ten name van Trijn Claasz Dogter in dato 

1646. 

09-12-1755 Jan en Nelletje Adams Bebber, beiden onlangs getrouwd, ontvangen met consent 

van de tegenwoordige voogden de heer Scheerder en Jacob Broeder de goederen. 
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Staat van de goederen van Jan, Grietje en Hillegond Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Heijnsz en Maritje Jans, beiden op Volendam overleden, hun 

door het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

18-12-1742 De voogd Cornelis Jansz Kips laat de goederen registreren. 

18-06-1748 Grietje Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Jacobsz ontvangt met consent 

van haar man en haar voogden Cornelis Bruijnings en Jacob Jansz haar portie. 

06-08-1748 Cornelis Bruijningsz, voogd over Jan en Hillegond Cornelisz, brengt f 140.- 

boven de kinderen door het overlijden van hun grootmoeder Maretjes Geert 

aanbestorven. 

09-05-1752 Hilgont Cornelis, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz, ontvangt met consent 

van de voogden Jacob Jansz en Cornelis Bruijningsz haar portie. 

03-06-1755 Jan Cornelisz, gepesseerde zondag getrouwd, ontvangt met consent van zijn 

voogden Cornelis Bruijningsz en Jacob Boer zijn goederen. 

 



 

Oud Rechterlijk Archief 3999: 1743 - 1750 

 

 

Bewijs van 's vaders(!) erfenis van Claas en Lijsbet Jans, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Trijntje Simons, daar vader af is Jan Dirksz, wonende tot Volendam. 

08-01-1743 De vader Jan Dirksz ter eenre en de voogden Sijmen Cornelisz en Cornelis 

Jacobsz Kaan ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

28-12-1756 Lijsbeth Jansz, getrouwd, geassisteerd met haar vader de rato caverende voor het 

consent van de voogd Simon Visser, de andere voogd overleden, ontvangt de 

helft van de goederen. 

25-01-1757 Claas Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Jan Dirksz zijn 

portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje Jans, minderjarige nagelaten dochter van Jan Jobsz 

Veerman, daar moeder af is Trijntje Cornelis, wonende tot Volendam. 

08-01-1743 De moeder Trijntje Cornelis en de voogden Heijn Cornelisz en Job Heijnsz 

Veerman zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. De kleren van 

haar mans eerste vrouw Trijntje Simons zullen komen in de gemene boedel en 

zowel door het voors: kind als door de voorkinderen van de man worden 

genoten. 

08-05-1753 Jannetje Jans, getrouwd, geassisteerd met haar moeder en haar man Jan 

Cornelisz, ontvangt met consent van de nog in leven zijnde voogd de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Trijntje Cornelis, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Cornelis Claasz, daar vader af is Aaltje Jans, wonende tot Volendam. 

08-01-1743 De moeder Aaltje Jans en de voogden Cornelis Fijn en Jan Jansz zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen. 

21-10-1749 Pieter Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn behuwd vader Heijn 

Cornelis, instaande voor het consent van de voogden, zijn goederen. 

19-01-1751 Trijntje Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob Louwrensz, ontvangt met 

consent van haar voogd Cornelis Fijn, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Trijntje Simons, minderjarige kinderen van 

wijlen Grietje Cornelis, overleden tot Volendam, daar vader af is Sijmen Claasz. 

15-01-1743 De vader Sijmen Claasz ter eenre en de voogden Heijn Cornelisz Veerman en 

Claas Ketserman ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

07-10-1755 Maritje Sijmons, geassisteerd met haar man, sinds enige dagen getrouwd, haar 

zuster overleden, ontvangt met consent van de voogden Claas Meijer en Claas 

Sijmonsz haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Cornelis Pietersz Muses, overleden op Middelie, daar moeder af is Aagje Sijmons. 

05-03-1743 De moeder Aagje Sijmons ter eenre en de voogden Willem Muses en Pieter Wit 

ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 
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01-12-1750 De voogden Willem Muusz en Pieter Wit laten de goederen registreren het kind 

aangeërfd door het overlijden van zijn zuster Maaijke Cornelis. 

13-03-1767 Pieter Cornelis Muusses, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Willem Muusses, de andere voogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Aaltje van 't End, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Barent van 't End, overleden alhier, daar moeder af is Geertje Vink. 

05-03-1743 De moeder Geertje Vink ter eenre en de voogden Jacob Jong en Claas Regtter ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

01-09-1761 Pieter van 't End, getrouwd, zijn zuster overleden, ontvangt met consent van de 

voogden Jacob Jong en Klaas Regter de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aafje Gerritsz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Gerrit Buijs, daar moeder af is Trijntje Pieters, wonende tot Quadijk. 

09-04-1743 De moeder Trijntje Pieters ter eenre en de voogden Theunis Buijs, Jacob Hoek 

en Jan Broersz ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen f 250.- in een leningbrief van f 286.-, waarvan de resterende f 36.- 

toekomt aan Jan Pietersz Keelen tot Quadijck, ten laste van het Gemenelands 

Comptoir tot Monnickendam op naam van Pieter Jansz Boon in dato 01-07-

1675. 

25-03-1763 Aafje Gerrits ontvangt met consent van haar man Jeroen Benders en voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje en Pieter Rinsz IJs, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Rins Pietersz IJs, daar moeder af is Immetje Jans Laan, wonende alhier. 

30-04-1743 De moeder Immetje Jans Laan ter eenre en de wettelijke voogden Pieter IJs, 

wonende in de Purmer, en Garbrant Loots, wonende alhier, ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

01-09-1744 De voogde Garbrand Loots laat de goederen registreren de twee kinderen 

opgekomen uit de nalatenschap van hun oom Adriaan IJs volgens contract met 

de nagelaten weduwe Dirkje Stoffels en haar tegenwoordige man Dirk Beets. 

17-11-1753 Simon Paauw, man van Immetje Jans Laan, lost de weesmeesterskennis ten laste 

van haar af. 

07-01-1755 Neeltje Rinse IJs ontvangt met consent van haar man Juriaan Dik en de voogd 

Pieter IJs, de medevoogd overleden, haar goederen. 

05-04-1757 Pieter Rinse IJs, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter 

IJs, de medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hermanus Schoutten, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Geertruij Keeps, overleden alhier, daar vader af is Willem Schoutten. 

14-05-1743 De vader Willem Schoutten ter eenre en de voogden Harmanus Belcamp en 

Christoffel Sandersz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

02-08-1746 Willem Schoutten ontvangt de gelden van zijn overleden zoon Harmanus 

Schoutten. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Commelter, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Jannetje Jans, overleden alhier, daar vader af is Hendrik Commelter. 

14-05-1743 De vader Hendrik Commelter ter eenre en de voogden Jan Commelter en 

Christiaan Pauwelsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

15-06-1762 Hendrik Commelter heeft het geld bovengebracht. 

02-08-1765 De voogden Christiaan Poulsz en Dam(?) Mennier ontvangen de goederen van 

de overleden Maritje Commelter. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aagje Haan, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Rijk 

Haan, overleden alhier, daar moeder af is Lena Versteveren. 

21-05-1743 De moeder Helena Versteveren ter eenre en de voogden Jan Haan, wonende tot 

Loenen, Nicolaas Haan, wonende tot Amsterdam, en Claas Versteveren en capt: 

Simon Versteveren, beiden alhier woonachtig, ter andere zijde zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen. 

11-11-1760 Aagje Haan, geassisteerd met haar man Daniel Maasbergen en haar voogd Claas 

Versteveren, oud burgemeester en raad dezer stad, ontvangt met consent van de 

medevoogden, capiteijn Versteveren overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Adriaan en Jan Groot, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Adriaansz Groot, daar moeder af is Jannetje Lubberts. 

03-08-1743 De moeder Jannetje Lubberts ter eenre en de voogd IJff Keijzer ter andere zijde 

zijn met consent van de medevoogd Jan Zinning de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

11-03-1755 Jan Groot, geassisteerd met zijn voogden IJf Keijser en Jan Zinnig, 25 jaar 

geworden, zijn broer overleden, ontvangt de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Antje Jansz, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Geertje Claas, overleden op Axwijk, daar vader af is Jan Jansz Bakker. 

13-08-1743 De vader Jan Jansz Bakker ter eenre en de voogden Jan Hooijberg en Jacob 

Bakker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 Bijgeschreven: 16-12-1755 is het nevenstaande kerkboek aan de voogden ten 

behoeve van het kind afgegeven. 

 

 

Staat van de goederen van Paulus Brakenhof, minderjarige nagelaten zoon van Hijmon 

Brakenhof, overleden alhier, en Geertruij Kramer, overleden tot Monnikendam. 

13-08-1743 De voogden Obbo Brakenhoff uit Vleklier in Oostvriesland, Gijsbert van Drie 

Bergen en Sijmon Verhaal, beiden tot Monnikendam woonachtig laten de 

goederen registreren het kind door het overlijden van zijn vader aanbestorven, 

alsmede nog f 25.- voor moeders erfenis, door de vader Hijmon Brakenhoff aan 

het kind bewezen volgens contract voor notaris J. Bruijn in 1733 tot 

Monnikendam gepasseerd. 

18-01-1752 Poulus Brakenhoff, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn moeder hier 

present zijnde en van zijn voogden de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje Claas, minderjarig nagelaten kind van wijlen Claes 

Sijmonsz Visser, op Warder overleden, daar moeder af is Grietje Theunis. 

03-09-1743 De moeder Grietje Teunis ter eenre en de voogd Teunis Pietersz Endt ter andere 

zijde zijn met consent van de medevoogd Dirk Visser de uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

17-06-1760 Geertje Claas, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Pieter Paauw, 

instaande voor het consent van de uitlandige medevoogd, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige dochter van wijlen Jan Sijmonsz 

Hoek, op Axwijk overleden, daar moeder af is Stijntje Dirks. 

03-09-1743 De moeder Stijntje Dirks ter eenre en de voogden Pieter Dirksz Groot en Pieter 

Wit ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen twee 

derde part in twee stukken land in de Zeevang onder Kwadijk en moeders halve 

portie in de gehele erfenis van Wellemoet Claes, in leven huisvrouw van Jan 

Jansz Slot, tot Middelie overleden, van welke nalatenschap Jan Jansz Slot zijn 

leven lang het vruchtgebruik zal genieten. 

12-12-1747 De voogden Pieter Dirksz Groot en Pieter Wit laten goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van Jan Jansz Slot, zijnde de halve erfportie 

van de gehele nalatenschap van Wellemoet Claas, in leven huisvrouw van Jan 

Jansz Slot. 

07-01-1755 De voogden Pieter Groot en Pieter Wit laten f 42.- registreren het kind aangeërfd 

van haar oudoom Jan de Wever. 

03-02-1764 De voogden Pieter Wit en Pieter Groot hebben het resterende 1/3 part land 

aangekocht. 

10-08-1764 Trijntje Jans, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit Pietersz Voorn, minderjarige zoon van wijlen Aagje 

Claas, alhier overleden, daar vader af is Pieter Gerritsz Voorn. 

22-10-1743 De vader Pieter Gerritsz Voorn ter eenre en de voogden Harmanus Staat en 

Gerbrand Loots ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

13-12-1746 Gerrit Pietersz Voorn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Harmanus Staet en Gerbrant Loots zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Wolmoet Dirks, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Cornelisz Schoon, haar door het overlijden van de voorn: Schoon aanbestorven en nagelaten. 

29-10-1743 De voogden Jan Woutersz en Dirk Cornelisz Groot laten de goederen registreren. 

14-08-1759 Welmoet Dirks, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Jan 

Woutersz, de andere voogd overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem en Lijsbeth Groot, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Trijntje Jans Swaarvat, daar vader af is Sijmon Groot. 
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05-12-1743 De vader Sijmon Groot ter eenre en de voogden Cornelis Swaarvat, wonende tot 

Monnickendam en Jacob Groot, wonende alhier, zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

14-05-1750 De weesmeesterskennis is afgelost en voldaan met de aanbedeling van het huis 

en bakkerij en rapschuur, te zien op de staat van de goederen van Willem Groot 

voorn:. 

06-01-1756 Willem Groot, getrouwd, zijn zuster overleden, ontvangt met consent van de 

voogd Cornelis Swaarvad, de medevoogd Jacob Groot overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik Monnier, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Margaretha van Tiel, alhier overleden, daar vader af is David Monnier. 

07-01-1744 De vader David Monnier ter eenre en de voogden Bernardus van Tiel, Steven 

Ligtter en Jan Binkel ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

25-05-1764 Hendrik Monnier, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader en van 

de voogd Jan Crukel, de andere voogd overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Willem Doets, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Trijntje Willems, daar vader af is Dirk Doets, wonende tot Middelie. 

28-01-1744 De testamentaire voogden Cornelis Tuijn, Cornelis Schilder en Claas Hartog, 

wonende tot Middelie, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootmoeder Trijn Cornelis. 

28-03-1757 Jan Doets, geassisteerd met zijn voogden Cornelis Tuijn, Cornelis Schilder en 

Claas Hartog, getrouwd, ontvangt zijn portie. 

26-08-1760 Willem Doets, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voors: voogden 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Claas Vos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Annetje Jacobs, alhier overleden, daar vader af is Claas Vos. 

10-03-1744 De voogd Claas Pietersz Boudens laat de goederen registreren het kind door het 

overlijden van haar grootmoeder Grietje Claas aanbestorven. 

07-09-1745 Maretje Claas Vos, nagelaten dochter van Annetje Jacobs, meerderjarig, 

ontvangt met consent van de voogd Claas Pietersz Bouden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Theunis, Grietje, Gerrit en Willem Arentsz, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Arend Theunisz, overleden alhier, daar moeder af is Geertje 

Cornelis. 

14-04-1744 De moeder Geertje Cornelis ter eenre en de voogden Claas Lammertsz en Cars 

Croon ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis f 10.- overeen 

gekomen. 

04-01-1757 Theunis en Grietje Arends, de eerste getrouwd, de tweede weduwe, de behuwd 

vader Cornelis Simons instaande voor het consent van de voogd, ontvangen f 5.-. 

28-02-1766 Geertje Cornelis, geassisteerd met haar man Cornelis Sijbese als moeder van 

Gerrit Arentsz, alhier overleden, en van Willem Arentsz, op Batavia overleden, 

ontvangt f 5.-. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Fredriksz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Jannetje Heijns, overleden op Volendam, daar vader af is Fredrik Cornelisz Rare. 

21-04-1744 De vader Fredrik Cornelisz ter eenre en de voogd Heijn Heijnsz, de rato 

caverende voor de medevoogd Cornelis Bruijningsz ter andere zijde zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-02-1747 De voogd Job Heijnsz Veerman brengt geld boven het kind aangeërfd uit de 

nalatenschap van zijn grootvader Heijn Heijnsz Veerman. 

17-09-1748 De voogd Job Heijnsz Veerman brengt geld boven het kind aangeërfd uit de 

bovengenoemde nalatenschap. 

08-05-1759 Jan Fredriksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis 

Bruijningsz en Dirk Heijnsz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerrit, Aaltje en Marijtje Kerkeling, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Barent Kerkeling, overleden alhier, daar moeder af is Niesje Bruijn. 

05-05-1744 De moeder Niesje Bruijn ter eenre en de voogden Pieter Bruijn en Claas 

Theunisz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

21-10-1763 Gerrit Kerkeling, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 

03-08-1764 Aaltje Kerkeling, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

24-05-1765 Marijtje Kerkeling, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden en haar man 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Pieters Swart, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Pieter Pietersz Swart, overleden alhier, daar moeder af is Grietje Gerrits Hartog. 

09-06-1744 De moeder Grietje Gerrits Hartog ter eenre en de voogden Gerrit Hartog en Aris 

Kaagman ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

15-06-1762 Grietje Pieters Swart, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Barend de 

Winter en haar voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Claas, nagelaten minderjarige dochter van wijlen Claas 

Sijmonsz Visser, op Warder overleden, daar moeder af is Grietje Teunis. 

04-08-1744 De voogden Pieter Akes en Pieter Pauw laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar grootvader Sijmon Pouwelsz Visscher, 

tot Warder overleden, volgens accoord met de weduwe. 

13-03-1759 De voogd Pieter Pauw laat de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van haar moeder. 

17-06-1760 Geertje Claas, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Pieter 

Pauw, instaande voor het consent van de andere voogden, thans uitlandig zijnde, 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Albert en Jan Heijnsz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Heijn Cornelisz Veerman, daar moeder af is Trijntje Claas, wonende tot Volendam. 

11-08-1744 De moeder Trijntje Claas ter eenre en de voogden Sijmon Jansz Hoorn en Dirk 

Groot ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

21-03-1747 Albert Heijnsz, getrouwd, heeft de voogden gemachtigd zijn goederen te 

ontvangen. 
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21-03-1747 De voogden laten de goederen registreren Jan Heijnsz aanbestorven door het 

overlijden van zijn moeder. 

18-01-1752 Jan Heijnsz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Dirk Groot en 

Sijmon Jansz Hoorn zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Ruig, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter Ruig 

en Geertje Snoejers, alhier overleden. 

18-08-1744 De administrerende voogd Abraham Rigtter, raad in de vroedschap dezer stad, 

laat de goederen registreren het kind door het overlijden van zijn ouders 

aanbestorven. 

23-03-1745 Cornelis Ruig, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Abraham Rigtter 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Baart Jacobsz IJs, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

IJs en Maritje Baarts. 

01-09-1744 De voogd Pieter Jacobsz IJs laat de goederen registreren het kind opgekomen uit 

de nalatenschap van zijn overleden oom Adriaan IJs volgens contract gepasseerd 

voor secretaris H. Boot met diens weduwe Dirkje Stoffels en haar tegenwoordige 

man Dirk Beets, alhier woonachtig. 

20-02-1748 Baart Jacobsz IJs, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Pieter 

IJs de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Pieters Stegeman, minderjarige nagelaten dochter 

van wijlen Trijntje Jans, alhier overleden, daar vader af is Pieter Claasz Stegeman. 

13-10-1744 De vader Pieter Claasz Stegeman ter eenre en de voogd Hendrik Claasz 

Stegeman met consent van de medevoogd Joost Jacobsz ter andere zijde zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-08-1745 Simon Brouwer en Hendrik van Laar, regenten van de armenkamer alhier, 

ontvangen de goederen, omdat het kind door het overlijden van haar vader in het 

voors. godshuis wordt gealimenteerd. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Jans Swaan, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Swaan en Grietje Pieters Samson, beiden alhier overleden. 

03-11-1744 De voogden IJf keijzer en Jacob Pauw laten f 45.- registreren het kind door het 

overlijden van haar moeder aanbestorven en welk geld onder haar behuwd vader 

Jan Wuest berust. 

08-12-1744 De voogden brengen f 10.- boven het kind door het overlijden van haar broeder 

aanbestorven. 

07-02-1745 Annetje Jans Swaan, geassisteerd met haar man Jan Pietersz, ontvangt met 

consent van haar man en voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje en Trijntje Bakker, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Tjeert Bakker, daar moeder af is Annetje Corver. 

03-11-1744 De moeder Annetje Corver ter eenre en de voogden Dirk Bakker en Jan Breed ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Cleijbroek, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Pieters, overleden alhier, daar vader af is Jacob Jansz Cleijbroek. 

15-12-1744 De vader Jacob Jansz Cleijbroek ter eenre en de voogden Pieter Ruijter en Pieter 

Pietersz Ruijter ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Immetje, Jan, Jacob en Sijmon Jansz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Jansz Jonker, overleden alhier, daar moeder af is Trijntje Jacobs. 

29-12-1744 De moeder Trijntje Jacobs is met de voogden Floris Jansz Smit en Huijbert 

Buijen de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

28-03-1747 De behuwd vader Jacob Kleij laat f 500.- registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun moeder. 

31-10-1752 De voogden Cornelis Bleek en Huijbert Buijen laten 1/18 part in een 

boerenwoning in de Beemster registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden in Purmerend van hun oud moeij Trijntje Keet. 

22-01-1754 De voogd Cornelis Bleek brengt f 475.- boven, gekomen uit de verkoop van de 

1/18 portie in de boerenwoning. 

07-02-1759 Immetje en Jacob Jansz, de eerste mondig en de laatste getrouwd, ontvangen met 

consent van hun oom en voogd Cornelis Bleek, instaande voor het consent van 

de mede voogd Huijbert Buijen, hun goederen. 

13-08-1762 De voogden hebben ten behoeven van Sijmon Jansz Donker(!) f 300.- boven 

gebracht gekomen van Jacob Kleij als aflossing van een hypotheek. 

04-03-1763 Simon Jansz Jonker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Cornelis Bleek en Sijmon Jansz Keet zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Claas, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Hillegond Pieters, daar vader af is Claas Jacobsz, wonende tot Warder. 

09-03-1745 De vader Claas Jacobsz ter eenre en de voogd Pieter Jansz Laan mede tot Warder 

woonachtig ter andere zijde zijn met consent van de eerste voogd Pieter Ubbels 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

31-08-1751 Trijntje Claas, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden Claas 

Jacobsz, Pieter Ubbels en Pieter Jansz Laan haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Aagje 

Cornelis, daar vader af is Pieter Pietersz Molenaer, haar door het overlijden van Trijntje 

Jans tot Warder aanbestorven. 

15-06-1745 De voogden Pieter Molenaer, Jacob Zeeman en Pieter Pauw als voogden over 

Maritje Pieters, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Aagje Cornelis, 

overleden tot Purmerende, daar vader af is Pieter Molenaer voornt, laten de 

goederen registreren het kind door het overlijden van Trijntje Jans tot Warder 

aanbestorven, waaronder 1/30 portie in een obligatie van f 1000.- ten name van 

Jan Cornelisz Remkes, gelijke portie in een lijfrentebrief van f 200.- ten lijve van 

Kornelis Jansz Pauw, wonende tot Warder, oud 49 jaren (bijgeschreven 

overleden 1751), gelijke portie in een lijfrentebrief van f 200.- ten lijve van 

Grietje Claas Westers oud 49(!) jaren, wonende tot Warder, welke 3 brieven 

berusten bij Jacob Jonker tot Warder. Ook 1/4 portie in een lijfrentebrief van 

f 300.- ten lijve van Claas Zeeman tot Warder, oud 67 jaar (bijgeschreven 
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overleden 1751) en 1/4 part in een obligatie van f 700.-, welke 2 brieven bij 

Claas Zeeman tot Warder berusten, en twee stukjes land gemeen met 's kinds 

peet Grietje Cornelis. 

07-12-1745 Pieter Pietersz Molenaer, wonende tot Purmerend, heeft een hypotheek van 

f 800.- bovengebracht te zijnen laste ten behoeve van Maritje Pieters met als 

onderpand zijn huis, bakkerij en erf gelegen te Purmerend benoorden de Weer bij 

de Nieuwe Brug aan de Wijde Steeg, ter vervanging van een 

weesmeesterskennis. 

05-06-1753 De voogden Jacob Zeeman en Pieter Pauw hebben geld boven gebracht door de 

verkoop van de stukjes land. 

14-08-1759 Maritje Pieters, geassisteerd met haar vader en voogden, 25 jaar geworden, 

ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Frans en Jan Cornelisz, minderjarige kinderen van wijlen Cornelis 

Fransz, daar moeder af is Jannetje Floris, wonende tot Amsterdam. 

10-08-1745 De voogden Claas Maasbergen en Pieter Teerhuijs laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun muij Jannetje Frans. 

06-06-1747 Lijsbet Cornelis, zuster van de kinderen, ontvangt haar erfportie en de erfportie 

van haar moeder van haar broeder Jan Cornelisz, overleden op het schip de 

Geregtigheid van de Oostindische Compagnie. 

06-04-1751 Frans Cornelisz, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Pieter 

Teerhuis en Claas Maasbergen zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmon en Lijsbet Swart, minderjarige kinderen van wijlen Jacob 

Swart en Aafje Leenderts. 

10-08-1745 De voogden Claas Maasbergen en Pieter Teerhuis laten de goederen registreren 

de kinderen aangeërfd van hun behuwd moeder wijlen Jannetje Frans en van 

wijlen hun muij Grietje Jacobs Swart. 

09-08-1746 Lijsbet Swart, geassisteerd met haar man Pieter Claasz, ontvangt met consent 

van haar man en haar voogden Claas Maasbergen en Pieter Teerhuis haar 

goederen. 

07-02-1747 De voogden Claas Maasbergen en Pieter Teerhuis ontvangen uit naam van 

Simon Swart, mondig geworden, diens goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Dirks, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijntje Pieters, overleden op Middelie, daar vader af is Dirk Pos. 

17-08-1745 De vader Dirk Pos ter eenre en de voogden Pieter Roos en Jan Pos ter andere 

zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

26-08-1760 De vader en de voogden Jan Roos en Jan Pos laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Pieter Roos en 

grootmoeder Wellemoet Cornelis. 

05-12-1766 Geertje Dirks, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje en Trijntje Pieters, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Pieter Ruijter, daar moeder af is Aagje Jans, wonende tot Middelie. 

31-08-1745 De moeder Aagje Jans ter eenre en de voogd Jan Laan en Dirk Stijns instaande 

en de rato caverende voor het consent van de vrinden van 's vaders zijde, de 

medevoogd Dirk de Reus op zee, ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

14-01-1749 Dirk de Reus en Reijer Laan als voogden over Geertje en Trijntje Pieters hebben 

een obligatie van f 800.- op naam van Aagt Cornelis van Middelie in dato 20-07-

1643 bovengebracht, de kinderen door het overlijden van hun grootvader Jan 

Laan de Oude aanbestorven. 

13-08-1762 Geertje Ruijter, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

15-04-1763 Trijntje Pieters, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Wullems, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Wullem Meijer, daar moeder af is Trijntje Harmens Schreur, wonende alhier. 

07-09-1745 De moeder Trijntje Harmens Schreur ter eenre en de voogden IJf Keijser en 

Nieng Claasz ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis f 80.- overeen 

gekomen, welk bedrag onder haar moeder Maritje Jans berust. 

11-01-1752 Maritje Wullems, geassisteerd met haar moeder, 25 jaar geworden, ontvangt met 

consent van haar voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Kroon, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijntje Jans, overleden alhier, daar vader af is Machiel Kroon. 

11-01-1746 De vader Machiel Kroon ter eenre en de voogden Jacob Schram en Jan Goethart 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeengekomen. 

12-02-1768 Trijntje Kroon, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan 

Goethart en haar vader Machiel Kroon haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje en Grietje Pietersz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Wollemoet Pietersz, daar vader af is Pieter Jansz Bot, hun door het overlijden van hun 

grootmoeder Trijntje Cornelisz aanbestorven en nagelaten. 

11-01-1746 De voogden Cornelis Fijn en Gerrit de Vries laten de goederen registreren. 

10-12-1748 Maritje Pieters Borst, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogd 

Cornelis Fijn, instaande voor het consent van de mede voogd Gerrit de Vries, 

haar goederen. 

01-12-1750 Grietje Pieters, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter en Maritje Ofringa, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Dirkje van Egmond, alhier overleden, daar vader af is Jacobus Ofringa, wonende 

alhier. 

25-01-1746 De vader Jacobus Offringa ter eenre en de voogden Pieter Offringa en Heere 

Heeres ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet en Bregje Knurf, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Boudewijn Knurf, daar moeder af is Annetje Jacobs, wonende alhier. 

15-02-1746 De moeder Annetje Jacobs ter eenre en de voogden Leendert Pietersz en Pieter 

Purmer ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

09-02-1762 Lijsbet Knurf, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden de helft van 

de goederen. 

03-08-1764 Bregje Knurf, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Simonsz Kat, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Maritje Bouwis, daar vader af is Sijmon Pietersz Kat, wonende alhier. 

15-02-1746 De vader Sijmon Pietersz kat ter eenre en de voogden Dirk Cossee en Jan 

Olphertsz ter andere zijde zijn als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen 

een derde in het buitgeld dat hem toekomt als ondertimmerman op het schip van 

kapitein Frensel, dat een Engels schip heeft genomen. 

29-10-1748 De vader Simon Pietersz Kat brengt f 10.- boven als 1/3 van het door hem 

ontvangen buitgeld. 

03-03-1750 Simon Brouwer en Claas Breemburgh als regenten van de armenkamer 

ontvangenhet geld, aangezien het kind door het godshuis wordt gealimenteerd. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Pieter en Trijntje Gerrits Hop, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Gerrit Jansz Hop, daar moeder af is Aafje Pieters, wonende tot Warder. 

05-04-1746 De voogden Pieter Akes, Jacob Jonker en Pieter Bakker laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven van hun nicht Geertje Hop, tot Warder 

overleden. 

10-03-1749 De voogd Pieter Akes brengt een aangekochte losrentebrief van f 600.- boven, 

waarvan de kinderen 2/3 toekomt en de voogd Pieter Akes 1/3. 

22-10-1762 Jan Hop en de voogden met schriftelijk consent van Pieter Hop, uitlandig, beiden 

getrouwd, ontvangen hun deel in de goederen. 

29-03-1765 Trijntje Gerrits Hop, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Philippus en Jan van Geesdorp, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Hendrik van Geesdorp, overleden alhier, daar moeder af is Jannetje 

Valencijn. 

02-08-1746 De moeder Jannetje Valencijn ter eenre en de voogden Christiaan de Moutter en 

Jan Valencijn ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

05-08-1749 De voogd Christiaan de Mouter brengt f 50.- boven in aflossing van de 

weesmeesterskennis. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Aagje, Cornelis en Jannetje Dirks Broer, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Dirk Broer, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Laan, 

wonende alhier. 

16-08-1746 De voogden IJf Keijser en Gerrit Martensz Brouwer laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader 
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Cornelis Dirksz Broer en aan de kinderen en hun moeder aanbedeeld volgens 

akte voor Harmanus Boot 11-08-1746. 

17-02-1756 Lijsbet Dirksz Broer, meerderjarig, heeft het recht voor de bewaring van haar 

goederen betaald. 

01-03-1757 Lijsbet Dirksz Broer heeft het recht betaald wegens haar erfportie in de goederen 

van haar overleden zuster Aagje Cornelis Broer. 

30-06-1758 De voogden IJf Keijser en Claas Bakker laten de goederen registreren na deling 

met haar getrouwde broer Cornelis na de dood van hun zuster Lijsbet aan 

Annetje toebedeeld. 

30-06-1758 Cornelis Broer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden IJf Keijser en 

Claas Bakker zijn goederen, met uitzondering van die, die gemeen zijn met zijn 

nog levende zuster. 

23-12-1763 De voogden van Annetje Dirks Broer brengen een obligatie boven. 

17-07-1767 Annetje Dirks Broer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje en Trijntje IJsaks, minderjarige kinderen van IJsack 

Sijbrantsz en Aaltje Claas Valk, wonende alhier. 

16-08-1746 De vader IJsack Sijbrantsz en de voogden Cornelis en Jan Sijbrandsz laten 1/3 in 

5/12 portie in een huis tot Amsterdam registreren, aan de kinderen vermaakt door 

hun neef Jan Jacobsz Sem volgens testament voor notaris Versteveren in 1745 

gepasseerd. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje en Geertje IJsselman, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Geertje Smits daar vader af is Arend IJsselman, wonende alhier. 

20-09-1746 De vader Arent IJsselman en de wettelijke voogden Luijtje van der Burg en Jan 

Pleen, wonende alhier, brengen f 83.12.- boven de kinderen aanbestorven van 

hun oudoom Warnaar Nitters, waarvan de vader f 43.12 krijgt tot onderhoud van 

de kinderen. 

12-12-1747 De vader Arend IJsselman, geassisteerd met de voogden Luijtje van den Burg en 

Jan Pleen ontvangt het geld omdat hij anders de kinderen niet kan alimenteren. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aegje Claes, minderjarige dochter van wijlen Grietje Claes, 

daar vader af is Claes Brandt, alhier op 't Oorgaedt woonachtig. 

28-08-1746 De vader Claes Brandt en de voogden Dirk Knip in de Purmer en Jan Cornelisz 

alhier woonachtig laten het bewijs van moeders erfenis registreren. 

17-01-1747 Jan Jacobsz Heerman als in huwelijk hebbende Aagje Claes ontvangt met 

consent van haar voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Martinus, Annetje en Trijntje Goethard, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jeelis Goethard en daar moeder af is Susanna Smit, alhier op 't 

Oorgaedt woonachtig. 

28-09-1746 De moeder Susanna Smith en Constantijn Smit, op de Beets woonachtig, laten 

het bewijs van vaders erfenis registreren. 

03-02-1756 Martinus Goethart, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan 

Goethart en Constant Smit zijn goederen. 
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25-09-1759 Annetje Goedhart, 25 jaar geworden, ontvangt ontvangt met consent van haar 

voogden Jan Goethart en Constant Smit haar goederen. 

09-03-1762 Trijntje Goedhart, mondig geworden, ontvangt ontvangt met consent van haar 

voogd Jan Goethart, instaande voor het consent van de medevoogd, haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Neeltje Dirks Groot, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Dirk Jansz Groot, daar moeder af is Annetje Pieters Thoen, wonende 

alhier. 

18-10-1746 De moeder Annetje Pieters Thoen ter eenre en de voogden Cornelis Boon en 

Remmit Thoen, alhier woonachtig, ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

22-12-1761 Pieter Dirksz Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Remmeth 

Thoen en Cornelis Boon zijn goederen. 

26-08-1763 Neeltje Dirks Groot, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Remmit Thoen en Cornelis Boon haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Swart, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob Swart en 

Grietje Cornelis, de eerste op zee verongelukt en de laatste op Axwijk overleden. 

20-12-1746 De voogden Willem Apus, Claas Boom en Jacob Slot laten de goederen 

registreren Jan Swart aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

19-04-1757 Jan Swart, getrouwd, ontvangt met consent van de bovengemelde voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Trijntje Reijerts, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Neeltje Jans, daar vader af is Reijer Cornelisz, wonende tot Volendam. 

10-01-1747 De vader Reijer Cornelisz ter eenre en de wettelijke voogden Evert Jansz en Jan 

Albertsz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-03-1760 Trijntje Reijers ontvangt met consent van haar man Jan Jacobsz en haar voogd 

Jan Albertsz, instaande voor het consent van de medevoogd Evert Jansz, haar 

goederen. 

20-01-1761 Cornelis Reijersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Jansz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Jansz 

Kraaij, daar moeder af is Geertje Cornelis, wonende tot Volendam. 

10-01-1747 De moeder Geertje Cornelis ter eenre en de wettelijke voogden Dirk Cornelisz, 

Jacob Cornelisz en Claas Cornelisz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van vaders erfenis. 

11-01-1752 Jan Jansz, reeds bruidegom zijnde, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen ter betaling van een nieuwe botter. 
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Staat van de goederen van Harmanus Schreuder, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan 

Schreuder en Lijsbet Hobarg, alhier overleden. 

24-01-1747 De voogden Luijtje van den Burg en Hendrik Alders laten een obligatie 

registreren aangekocht uit de nalatenschap van zijn grootvader Willem Hobarg. 

03-03-1750 Jacob Loots heeft f 40.- bovengebracht het kind bij testament aanbestorven door 

het overlijden van zijn grootmoeder Maritje Sikeender. 

29-01-1754 Harmanus Schreuder, geassisteerd met zijn voogden Jacob Loots en Caspar 

Meber, ontvangt de bovenstaande f 40.- ten behoeve van zijn uitrusting naar zee. 

01-11-1757 Harmanus Schreuder, 25 jaar geworden, ontvant met consent van zijn voogd 

Hendrik Aldersz, de medevoogd Luijtje van den Burg overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Draaks, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Cornelis 

Draaks en Grietje Jans, tot Middelie overleden. 

07-02-1747 De voogden Jan de Wit, Pieter Draaks en Simon Paauw laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader, waaronder 

een spaarpot onder de grootmoeder Maritje Sijmons berustende. 

13-05-1749 De voogd Jan de Wit heeft een losrentebrief boven gebracht. 

08-02-1757 Pieter Draaks, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Huijbert Swhartbroek, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Anthonij Swhartbroek, daar moeder af is Cornelia de Vos, wonende alhier. 

07-03-1747 De moeder Cornelia de Vos ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Simonsz 

Vijzelaar en Jacob de Jong ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

28-07-1750 De voogd Jacob de Jong brengt een aangekochte losrentebrief boven. 

30-05-1752 De voogd Jacob Vijselaar brent een obligatie boven. 

22-03-1757 Huijvert Swarthbroek, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Cornelisz, minderjarige nagelaten zoon van Cornelis Jansz en 

Trijntje Volkerts, beiden in de Purmer overleden. 

13-06-1747 De voogden Willem van Leek en Cornelis Vlas laten de goederen registreren het 

kind door het overlijden van zijn vader aanbestorven, waaronder 1/6 part in 3 

obligaties onder de stiefmoeder Lijsbet Claas berustende. 

25-02-1749 Grietje en Geertje Cornelis, zusters en enige erfgenamen van de overleden Jan 

Cornelisz, ontvangen met consent van de voogden Willem van Leek en Cornelis 

Vlas de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Trijn Jans, 

overleden op Middelie, daar vader af is Jan Laan de Oude. 

05-09-1747 De vader Jan Laan de Oude en Claas Hartog, beiden voogden over Maritje Jans, 

laten de goederen registreren haar aanbestorven door het overlijden van haar 

grootvader Jan Reijertsz, waaronder 1/6 part in een obligatie van f 600.- ten 

name van Claas Jansz Mars, oud burgemeester te Broek in Waterland, in dato 

02-02-1672, welke obligatie berust onder Griet Jans, weduwe Dirk Laan, te 

Middelie. 
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14-01-1749 De voogden Claas Hartog en Reijer Laan laten goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar vader. 

13-05-1749 Maritje Jans, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden Claas 

Hartog en Reijer Laan haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Wijntje en Jan Moenes, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

IJsbrant Moenes, buitenlands overleden, daar moeder af is Niesje Nobels. 

05-09-1747 De voogd IJsbrant Bijl heeft f 25.1.8 bovengebracht de kinderen door het 

overlijden van hun oudoom Pieter Bijl aanbestorven. 

30-09-1755 Wijntje Moenes, getrouwd, ontvangt met consent van haar moeder en haar voogd 

IJsbrand Bijl haar geld. 

03-03-1761 De weduwe IJsbrand Moenes ontvangt het resterende geld tot sustentatie van 

haar zoon Jan Moenes; Geertje Versteveren, weduwe van IJsbrand Bijl stelt zich 

borg voor namaningen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Claasz Proef, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Claas Jansz Proef, overleden alhier, daar moeder af is Jannetje Dirksz Smit. 

31-101-1747 De voogden Cornelis Proev en Sijmon Pauw ter eenre en de moeder Jannetje 

Dirksz Smit ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

22-10-1762 Jan Proef, mondig geworden, blijkende uit een handschrift van zijn moeder 

Jannetje Smit, zijn voogden overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marten Jansz Brandjes, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Grietje Jans, overleden op Middelie, daar vader af is Jan Brandtjes. 

05-12-1747 De vader Jan Brandjes ter eenre en de voogden Dirk de Reus en Dirk de Laan ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-02-1759 Marten Jansz Brandjes, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader 

en zijn voogden Dirk de Reus en Dirk de Laan zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Bellinkamp, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Gezina Foriet, daar vader af is Harmanus Bellinckamp. 

19-12-1747 De vader Harmanus Bellinckamp ter eenre en de voogden Willem Schoutte en 

Jan Stolp ter andere zijde zijn met bewilliging van de behuwd moeder de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-02-1749 De vader Harmanus Bellecamp ontvangt met consent van de voogd Willem 

Schoutten, de andere voogd absent, de goederen van zijn overleden kind. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Wildschut, minderjarige nagelaten zoon van Aagje van der 

Paden, overleden alhier, daar vader af is Jan Wiltschut. 

19-12-1747 Gerrit Kroon heeft f 44.- bovengebracht, het kind door het overlijden van zijn 

oud muij Maritje Quant, tot Hoorn overleden, aanbestorven. 

14-09-1756 Dirk Swart heeft vanwege de behuwd moeder Trijntje Bakker, weduwe Jan 

Wiltschut bovengebracht f 150.10.- volgens contract tussen de voors: Jan 

Wildschut en zijn broeder Claas Witltschut. 
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23-10-1759 De voogd IJsbrant Bijl brengt een aangekochte prijsobligatie boven.  

28-08-1767 Jacob Wiltschut, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Dirk Swart 

en Claas Wiltschut zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Marten Coog, minderjarige kinderen van wijlen Claas Coog 

en Lijsbet Martens, tot Middelie overleden. 

23-01-1748 De voogden Claas Hertog en Jan Edel laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun halve broeder en grootvader. 

06-04-1756 Jan Coog, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Edel en Claas 

Hartog zijn goederen. 

01-02-1757 Marten Coog, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Edel en Claas 

Hartog zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Heijn, Pieter, Duwtje en Teunis Simonsz Veerman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Simon Heijnsz Veerman, daar moeder af is 

Pietertje Pieters, wonende tot Volendam. 

23-01-1748 De moeder Pietertje Pieters ter eenre en de voogden Job Heijnsz Veerman en Jan 

Claasz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

11-07-1752 Job Heijnsz Veerman en Aldert Timonsz, gemachtigd door de getrouwde Heijn 

Simonsz, ontvangen diens goederen. 

03-02-1756 Duwtje Sijmons, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

voogd Thijmon Claasz haar goederen. 

18-05-1762 Teunis Simonsz Veerman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Albert Tijmonsz en Jan Klaasz zijn goederen. 

14-09-1764 Grietje, Teunis en Dieuwertje Simons Veerman, voor 3/4 erfgenamen van hun op 

zijn reis naar de straat voor ruim 12 jaar verongelukte broeder Pieter Sijmonsz 

Veerman, ontvangen hun portie. 

20-11-1777 Pietertje Heijns Veerman, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de 

voogd Theunis Sijmonsz haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Aaltje Molen, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maritje Pieters Fijn, daar vader af is Melis Molen. 

27-02-1748 De vader Melis Molen en de voogden Pieter Jacobsz Duijm en Dirk Molen zijn 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

26-04-1770 Aaltje Molen, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans Hartog, minderjarige dochter van wijlen 

Hillegond Lubbers, daar vader af is Jan Hartog, wonende alhier. 

05-03-1748 De vader Jan Hartog ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Ooms en Jan 

Groenhart ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

31-08-1751 De voogden Jan Groenhart en Reijndert Keijzer laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar grootvader en grootmoeder 

Lubbert... en Fokeltje Gerrits. 

30-07-1772 Trijntje Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden Jan 

Groenhart en Reijndert Keijzer haar goederen. 
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Staat van de goederen van Maritje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan Graaf 

en Welmoet Jans, tot Warder overleden. 

02-04-1748 De voogden Hillebrand Paauw en Pieter Dirksz Duijfs laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders, 

waaronder een losrentebrief van f 600.- ten name van Jan Jansz Buurs in dato 01-

05-1697, 5/6 part in een drietal obligaties, volgens handschrift van Hilbrand 

Pauw en Pieter Reijnders voor rekening van de erfgenaam van Trijn Hillebrands. 

09-04-1748 De voogd Pieter Dirksz Duijf laat de landerijen registreren, de minderjarigen van 

hun ouders opgekomen. 

08-01-1753 Maritje Jans, geassisteerd met haar man Claas Jonker, ontvangt met consent van 

de voogden Hilbrand Pauw en Pieter Dirksz Duijfs haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje en Grietje Pieters Borst, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Wollemoet Pieters, daar vader af is Pieter Jansz Borst, hun door het overlijden van 

Trijntje Fijns aanbestorven. 

23-04-1748 De voogden Cornelis Fijn en Jacob de Jong, Claas Fijn absent, laten de goederen 

registreren de kinderen door het overlijden van hun peet Trijntje Fijns 

aanbestorven. 

10-12-1748 Maritje Pieters Borst, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Cornelis Fijn en Jacob de Jong, Claas Fijn absent voor wie Cornelis Fijn optrad, 

haar portie in de goederen. 

01-12-1750 Grietje Pieters Bot(!), mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden 

de resterende goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Annaatje Westendorp, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Hendrik Westendorp, overleden alhier, daar moeder af is Willemijntje 

van den Berg. 

07-05-1748 De moeder Willemijntje van den Berg ter eenre en de voogden Jan Binkel en 

David Monier ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

27-08-1762 Willemijntje van den Berg, de rato caverende voor haar zoon Jan Westendorp en 

Anna Westendorp, instaande voor het consent van haar man Jan Wouterse, de 

eerste mondig, de tweede getrouwd, ontvangen met consent van de voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Kieft, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Trijntje 

Claas, overleden alhier, daar vader af is Maurits Kieft. 

07-05-1748 De vader Maurits Kieft ter eenre en de voogd Jacob Jansz Kieft zijn met consent 

van de medevoogd Claas Jansz Rinkel de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

17-06-1773 Jan Kieft, onlangs getrouwd, de voogden overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Jans Pos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Jacobsz Pos en Grietje Jans, overleden tot Middelie. 

NB Dit kind heeft nog een post van vader en moeder 28-12-1734. 
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11-06-1748 De voogden Jan Pos en Dirk de Reus de oude laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder Geert Jans. 

21-03-1752 Geertje Jans Pos, geassisteerd met haar man Sijmon Hendriksz, ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Pieters Eijs, minderjarige dochter van Pieter Jacobsz Eijs, 

het kind door het overlijden van haar grootvader Jacob Ooms aanbestorven. 

20-08-1748 De vader Pieter Jacobsz Eijs en de voogden Pieter Eijs en Pieter Jacobsz Duijm 

ter eenre en de weduwe Jacob Ooms ter andere zijde zijn grootvaders erfenis 

overeen gekomen. 

22-03-1765 Annetje Pieters Eijs, geassisteerd net haar man Pieter Claasz Groot, ontvangt met 

consent van de voogd Pieter Jacobsz Duijm, de medevoogd overleden, de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Aagje, Cornelis en Annetje Dirksz Broers, minderjarige 

nagelaten kinderen van Dirk Broer en Trijntje Laan, beiden hier ter stede overleden. 

10-12-1748 De voogden Gerrit Hartog, Gerrit Brouwer en IJff Keijzer laten een obligatie van 

f 1000.- registreren ten laste van het Gemenelands Comptoir te Medenblick ten 

name van Maarten Pietersz Bregge in dato 02-08-1680, alsmede een obligatie 

van f 800.-, aangekocht uit de nalatenschap van de ouders en uit de erfenis van 

de peet Niesje Laan, weduwe Joost Brouwer, volgens testament voor notaris 

Pieter van de Wolf te Medemblik 06-03-1737 en de akte van scheiding tussen de 

erven Joost Brouwer en Niesje Laan voor notaris Wigger van de Wolf te 

Medemblik 11-10-1748. 

09-12-1749 De voogden laten twee obligaties van tesamen f 2000.- registreren aangekocht uit 

verkochte winkelwaren. 

17-02-1756 Lijsbet Cornelis Broer, meerderjarig, heeft het recht voor de bewaring van haar 

goederen betaald. 

25-03-1757 Lijsbeth Cornelis Broer, meerderjarig, heeft het recht betaald voor de bewaring 

van de goederen haar aanbestorven uit de nalatenschap van haar zuster Aagje 

Cornelis Broer. 

30-06-1758 Cornelis Broer, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden IJff Keijzer en 

Claas Bakker zijn goederen; er blijven goederen gemeen met zijn nog in leven 

zijnde zuster. 

17-07-1767 Annetje Dirks Broer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Antje Pieters IJs, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijntje Jacobs Ooms, overleden alhier, daar vader af is Pieter Jacobsz IJs. 

10-12-1748 De vader Pieter Jacobsz IJs ter eenre en de voogd Pieter Jacobsz Duijm ter 

andere zijde zijn met consent van de medevoogd Pieter Pietersz IJs de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-03-1765 Antje IJs, geassisteerd met haar man Pieter Claasz Groot, ontvangt met consent 

van de voogd Pieter Jacobsz Duijm, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

 



ORA 3999 1743 - 1750 547

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas en Pieter Kat, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Maarten Pietersz Kat, overleden alhier, daar moeder af is Lijsbet Claas Brasser. 

07-01-1749 De moeder Lijsbet Claas Brasser ter eenre en de voogden de heer Oostenbroek 

en Jan Bakker ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

21-04-1761 Claas Kat, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Bakker en de 

heer R. Oostenbroek zijn goederen. 

16-12-1763 Pieter Kat, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Bakker, instaande 

voor het consent van de heer Oostenbroek, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Jan Reijertsz Hartog, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Neeltje Jans, op Middelie overleden, daar vader af is Reijer Hartog. 

14-01-1749 De voogden Claas en Jan Hartog laten een obligatie van f 400.- ten name van 

Claas Jansz Peereboom in dato 01-07-1673 en een obligatie van f 200.- ten name 

van Dilia Jans in dato 01-07-1673 registreren, de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun oud muij Trijn Remmits. 

17-12-1754 Jan Reijersz, gepasseerde zondag getrouwd, ontvangt met consent van de 

voogden Claas Hartogh en Jan Hartogh de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje, Geertje en Trijntje Maartse, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aart Maartsz, overleden op Volendam, daar moeder af is Neeltje Jans. 

14-01-1749 De moeder Neeltje Jans, geassisteerd met haar man Tamis Jansz ter eenre en de 

voogden Cornelis Maartsz en Jan Sijmonsz, Heijn Freriksz absent, ter andere 

zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

06-02-1759 Neeltje Maartse, geassisteerd met haar man Jan Stiens, ontvangt met consent van 

haar broeder Sijmon Jansz representerende en instaande voor haar vader 1/3 part 

van de goederen. 

31-08-1764 Geertje Maasz, geassisteerd met haar man Jan Pietersz, ontvangt met consent van 

de voogd Jan Sijmen Veerman 1/3 van de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claasje Simons, minderjarige dochter van Simon Appel, 

geteeld bij Lijsbet Jans, alhier overleden. 

21-01-1749 De vader Simon Appel is met de voogden Gerbrand Pieters en Jan Goethart de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-03-1767 De vader Simon Appel ontvangt met consent van de voogden Gerbrand Pietersz 

en Jan Goedhart de goederen van zijn minderjarig overleden dochter. 

 

 

's Moeders bewijs van Grietje Taamsz, minderjarige dochter van Taams Jansz verwekt bij 

Neeltje Jans op Volendam overleden. 

21-01-1749 De vader Taams Jansz, geassisteerd met zijn tweede vrouw Neeltje Jans ter eenre 

en de (niet vermelde) voogden ter andere zijde zijn moeders erfenis overeen 

gekomen. 

05-08-1749 De behuwd moeder Neeltje Jans, gequalificeerd door de vader en de voogden, 

ontvangt de goederen van het overleden kind. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Marten en Aagje Gerritsz Brouwer, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maritje Pieters Laan, overleden alhier, daar vader af is Gerrit Martensz 

Brouwer. 

04-02-1749 De vader Gerrit Martensz Brouwer ter eenre en de voogden Jan Groot en Willem 

Plekker ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

26-09-1752 De voogden Willem Plekker en Erasmus Regtter laten een obligatie registreren. 

20-12-1752 De voogden Willem Plekker en Erasmus Regtter laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden op 14-02-1750 in het hospitaal van 

Batavia van hun neef Pieter Laan. 

28-02-1753 De voogd Willem Plekker laat een aangekochte prijsobligatie registreren. 

29-11-1765 Marten Brouwer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

26-09-1766 Aagje Gerrits Brouwer, geassisteerd met haar man Cornelis Broer, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Laan, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob Laan en 

Trijntje Brouwer, beiden hier ter stede overleden. 

11-02-1749 De voogden Gerrit Martensz Brouwer en Jan Groot laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van zijn peetje Niesje Laan, weduwe 

Joost Brouwer, volgens testament voor notaris Pieter van der Wolf te Medemblik 

06-03-1737 en de akte van scheiding tussen de erven Joost Brouwer en Niesje 

Laan voor notaris Wigger van der Wolf te Medemblik 11-10-1748. 

07-04-1750 De voogd Gerrit Brouwer laat een prijsobligatie registreren. 

20-12-1752 Gerrit Hartog en IJf Keijser, voogden over de minderjarige kinderen van Dirk 

Broer en Trijntje Laan, Willem Plekker en Erasmus Rigter als voogden over de 

minderjarige kinderen van Gerrit Brouwer en Maritje Laan, Erasmus Rigter als 

in huwelijk hebbende Lijsbet Brouwer en Aafje Vos geassisteerd met haar 

tegenwoordige man Claas Bakker, gezamenlijke erfgenamen van Pieter Laan, 

minderjarige zoon van Jacob Laan en Trijntje Brouwer, op 14-02-1750 zonder 

testament in het hospitaal van Batavia overleden, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Cornelis en Grietje Jacobsz Koer, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jacob Koer, overleden alhier, daar moeder af is Geertje Purmer. 

11-02-1749 De voogden Gerrit Kroon, regerend weesmeester dezer stad en Gerbrand Lolkes 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun grootvader Jan Dirksz Koer, en waarvan de interessen aan de moeder 

komen. 

18-02-1749 De moeder Geertje Purmer ontvangt met bewilliging van de voogden f 200.- 

volgens accoord strekkende tot het uit de weg ruimen van differenten, die tussen 

de moeder ter eenre en de boedel der kinderen ter andere zijde zouden kunnen 

gemoveerd worden. 

27-05-1755 De voogden Gerrit Kroon en Klaas Koer laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom Jan Koer. 

20-02-1759 De moeder Geertje Purmer ontvangt met consent van de voogd Gerrit Kroon 

f 300.-, die zij op interest van 3 % zal behouden. 

26-05-1761 Jan Koer, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogd Gerrit kroon, 

instaande voor het consent van de medevoogd Claas Koer, zijn 1/3 portie van de 

goederen. 
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14-01-1763 Cornelis Koer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. Er blijven nog goederen gemeen met zijn zuster. 

24-08-1764 Grietje Jacobs Koer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Gerrit Kroon en Claas Koer haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Marijtje Sijmons, minderjarig nagelaten kind van wijlen Sijmon 

Claasz en Grietje Krelis, beiden op Volendam overleden. 

11-02-1749 De voogden Dirk Claasz Weijer en Claas Sijmonsz Veerman laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar ouders. 

02-09-1749 De voogden laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden tot Volendam van haar grootmoeder Duijfje Alberts. 

07-10-1755 Maartje Sijmons, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de 

voogden Dirk Claasz Weijer en Claas Sijmonsz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje, Jan, Maritje en Claas Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Jansz Kip, overleden op Volendam, daar moeder af is Maritje 

Claas. 

11-02-1749 De voogden Jan Jansz Sier en Albert Heijnsz Veerman laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun bestemoeder 

Geertje Jobs. 

21-10-1749 Claas Cornelisz is overleden; de moeder Maritje Claas ontvangt met consent van 

de voogden de helft van zijn portie. 

11-01-1752 Aaltje Cornelis, reeds bruid zijnde, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen ter betaling van een nieuwe botter. 

05-01-1762 Jan Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Albert Heijnsz 

Veerman, de rato caverende voor het consent van de andere voogden, zijn 

goederen. 

01-11-1765 Maritje Cornelis, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar moeder en 

haar voogd Albert Heijnsz haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Cornelis en Grietje Jacobsz Koer, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jacob Koer, overleden alhier, daar moeder af is Geertje 

Purmer. 

18-02-1749 De moeder Geertje Purmer en de voogden Gerrit Kroon en Gerbrand Lolkes zijn 

het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

24-08-1764 Jan, Cornelis en Grietje Koer, allen 25 jaar geworden, ontvangen met consent 

van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Jansz Hartog, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Geertje Jans, overleden op Middelie, daar vader af is Jan Jacobsz Hartog de Jonge. 

25-02-1749 De voogden Jan de With en Cornelis Jacobsz Hartog laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn oudoom Claas de With en Trijn 

Remmits aanbestorven, o.a. bij legaat volgens testament voor notaris H. Boot 

gepasseerd augustus 1745. 

10-04-1753 Jacob Jansz Hartogh, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogd Cornelis Hartogh zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Gerritsz Kramer, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Grietje Claas, overleden alhier, daar vader af is Gerrit Kramer. 

25-03-1749 De vader Gerrit Kramer ter eenre en de voogd Pieter Kramer, gekwalificeerd van 

de medevoogd Pieter Claasz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

07-12-1751 Dirk Gerritsz Kramer, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogd Pieter Kramer, de medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Trompetter, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Gijs, daar vader af is Claas Trompetter, wonende alhier. 

10-06-1749 De vader Claas Trompetter en de voogden Heijn Gijs en Pieter Ravesteijn zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-01-1770 Jan Trompetter, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader, zijnde de ene 

voogd Heijn Gijs overleden en de andere Pieter Ravestijn absent, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aafje, Jan en Pieter Ooms, minderjarige kinderen van wijlen 

Jacob Ooms, alhier overleden, daar moeder af is Annetje Molenaar, wonende alhier. 

10-06-1749 De moeder Annetje Molenaar ter eenre en de voogden Cornelis Ooms en 

Garbrand Loots ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

03-03-1750 De behuwd vader Claas Trompetter heeft de weesmeesterskennis afgegeven. 

 

 

Staat van de goederen van Floris Jacobsz en Hilgond Jacobs, minderjarige kinderen van 

Jacob Krijnse en Annetje Claas, de eerste wonende tot Graft en de laatste overleden aldaar. 

05-08-1749 De voogden Jan Fret en Nien Claasen, wonende alhier, laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven van hun oud moeij Aafje Donker, alhier 

overleden. 

28-04-1763 Floris Jacobsz, getrouwd en Hillegond Jacobs, meerderjarig, ontvangen met 

consent van de voogd de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Fredrik, Geertje, Boudewijn en Pieter Vlaming, nagelaten 

kinderen van Jan Vlaming, alhier overleden, daar moeder af is Lijsbet Loen. 

19-08-1749 De voogden Huijbert Beets en Dirk Scheer brengen geld boven de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun halve broeder Jan Vlaming, in dienst 

dezer landen overleden. De moeder ontvangt met consent van de voogden het 

geld voor het onderhoud van de kinderen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje en Grietje Jacobs Boer, minderjarige nagelaten 

kinderen van Geertje Cornelis, tot Volendam overleden, daar vader af is Jacob Jansz Boer, 

mede tot Volendam wonende. 

30-09-1749 De vader Jacob Jansz Boer ter eenre en de voogd Fredrik Cornelisz, ook voor de 

medevoogden Pieter en Jan Cornelisz, ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. De comparanten stellen zich aansprakelijk 

voor het consent van de vrouw van de vader. 
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18-05-1751 Geertje Jacobs Boer, geassisteerd met haar man Pieter Janszen en haar vader 

Jacob Jansz Boer, ontvangt met consent van de absente voogden haar goederen. 

07-01-1755 Grietje Jacobs Boer ontvangt met consent van haar man Jan Cornelisz en de 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Druijst, minderjarige nagebleven dochter van Pieter 

Druijst, daar moeder af is Lijsbeth van Weijen. 

30-09-1749 De voogden Paulus Druijst, Jacobus Bom en Barend Heerman laten aangekochte 

obligaties registreren het kind aanbestorven van haar grootvader en grootmoeder 

Aris Druijst en Pietertje Bon, beiden alhier overleden. 

03-04-1743 Geertje Druijst, mondig geworden, ontvangt met consent van de voogden Bom 

en Heerman de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje Druijst, minderjarige nagebleven dochter van Pieter 

Druijst, alhier overleden, daar moeder af is Lijsbeth van Weijen. 

30-09-1749 De moeder Lijsbeth van Weijen ter eenre en de voogden Paulus Druijst, Jacobus 

Bom en Barend Heerman ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen de helft in een obligatie van f 1000.- ten laste van het Gem: L: 

Comp: tot Alkmaar op naam van Harmen Barendsz in dato 25-04-1644. 

10-04-1753 Geertje Druijst, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Claasen Hoek, daar vader af is Claas Hoek en moeder 

Grietje Ruts, alhier overleden. 

21-10-1749 De vader Claas Hoek en de voogden Cornelis Broer en Anthonij Loen brengen 

een losrentebrief van f 200.- boven, het kind aanbestorven volgens testament van 

zijn oud moeij Trijntje Remmets Thoen, alhier overleden. 

29-03-1757 Cornelis Claasz Hoek, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Eijtje Jans Janknegt, daar vader af is Jan Cornelisz 

Janknegt en moeder Maritje Krijgsman, alhier overleden. 

21-10-1749 De vader Jan Cornelis Janknegt is met de voogden Wiggert Wiggertsz en 

Cornelis Hoogerbeets de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-10-1750 Jan Cornelisz Janknegt ontvangt met consent van de voogd Wiggert Wiggertsz 

de goederen va zijn overleden dochter IJtje Jans Janknegt. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Claasz Bruijnvis, daar vader af is Claas Bruijnvis en 

moeder Grietje Claas, overleden te Middelie. 

04-11-1749 De vader Claas Bruijnvis is met de voogden Teede Pietersz en Pieter Groot de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

17-11-1774 Dirk Claasz Bruijnvis, mondig geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Jacobsz Hetjes, daar vader is Jacob Claasz Hetjes en 

moeder van is geweest Trijntje Jans, te Axwijk overleden. 

04-11-1749 De voogden Jan de Wit en Jacob Groot zijn met de vader als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen o.a. een obligatie van f 1000.- op naam van 

Jan Jansz Laan in dato 21-04-1731, een obligatie van f 800.- op naam van Jan 

Pietersz Zoon in dato 12-03-1642, een obligatie van f 200.- op naam van Geertje 

Gerrits te Axwijk in dato 15-02-1703. 

06-04-1762 Claas Jacobsz Hetjes, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltje Meijnderts, daar vader af is geweest Meijndert 

Benten, overleden op zee en daar moeder van is Grietje Dirksz, wonende tot Axwijk. 

04-11-1749 De voogden Pieter Claasz Huijberts en Jan Dirksz Laan zijn met de moeder de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. Het kind zal erven van haar 

grootmoeder Griet Jans. 

22-03-1765 Aaltje Meijnders, geassisteerd met haar man Jacob Worp, ontvangt met consent 

van haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Jans Pos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Jacobsz Pos en Grietje Jans, overleden tot Middelie. 

NB Dit kind heeft nog twee posten onder de datums 28-12-1734 en 11-06-1748. 

09-12-1749 De voogden Jan Pos en Dirk de Reus laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar grootvader Jacob Jansz Pos. Er zijn 

nog goederen gemeen met de overige erfgenamen, waarin het kind voor 1/4 

competeert, waaronder drie lijfrentebrieven ten lijve van Hillegond, Jan en Dirk 

Pos, die onder Jan Pos berusten. Ook zijn er goederen, waarin het kind voor 1/16 

competeert, waaronder een lijfrentebrief ten name van Jan Knip tot Amsterdam 

in dato 21-04-1713, berustende onder Pieter Dirksz Groot. 

21-03-1752 Geertje Jans Pos, geassisteerd met haar man Sijmon Hendriksz, ontvangt met 

consent van de bovenstaande voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje en Geertje IJsselman, nagelaten kinderen van 

Geertje Smits, daar vader van is Arent IJsselman. 

16-12-1749 De voogden Luijtje van den Berg en Jan Pleen zijn met de vader de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

25-05-1769 Geertje IJsselman, meer dan 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

vader, de voogden overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Cornelisz, nagelaten zoon van Cornelis Pietersz en Maritje 

Fredriks, overleden op Axwijk en alhier. 

16-12-1749 De voogd Gerrit van Kleef, wonende alhier laat het aanbestorven goed van het 

kinds ouders registreren, welk geld aan de voogden is afgegeven tot kleding en 

onderhoud van het kind. 
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Staat van de goederen van Pieter Hendriksz, nagelaten zoon van Hendrik Jansz en Sijtje 

Jans, beiden alhier overleden. 

16-12-1749 De voogden Cornelis Hendriksz en Pieter Hendriksz laten het aanbestorven goed 

van het kinds ouders registreren. 

25-05-1756 Pieter Hendriksz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maas, Jan en Neeltje Cornelis, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Maas en Geertje Jans, beiden tot Volendam overleden. 

20-01-1750 De voogden Job Heijnsz Veerman, Sijmon Jansz Hoorn en Jacob Jansz Sier 

hebben de goederen boven gebracht de kinderen door het overlijden van hun 

ouders aanbestorven. 

07-10-1755 Maas en Jan Cornelisz, beiden getrouwd, ontvangen met consent van hun 

voogden hun goederen. Het huis op Volendam blijft gemeen met hun zuster 

Neeltje Cornelis. 

20-01-1761 Neeltje Cornelis ontvangt met consent van haar man Cornelis Reijersz haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje, Claas en Pieter Claasz Paauw, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claas Pietersz Paauw en Trijntje Jans, beiden tot Warder overleden. 

27-01-1750 De voogden Jacob Wester, Pieter Ubbels en Gerrit Jacobsz Hop laten de 

goederen registreren. 

16-02-1751 Geertje Claas, geassisteerd met haar man Pieter Simonsz Wester, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

22-06-1751 De voogd Jacob Wester brengt ten behoeve van Pieter Claasz Paauw goederen 

boven. 

23-01-1759 Pieter Paauw, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob Wester en 

Gerrit Jacobsz Hop, instaande voor het consent van de medevoogd Pieter Ubbels, 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Weijntje, Lammertje, Neeltje en Pieter Pothoven, 

nagelaten kinderen van Trijntje Pieters, daar vader van is Jan Pothoven. 

27-01-1750 De voogden Boele Hoftinga en Christiaan Pauls zijn met de vader de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

20-12-1757 Weijntje en Lammertje Pothoven, Jan Grauw als weduwnaar van Neeltje en 

Pieter Pothoven, gedeeltelijk getrouwd en gedeeltelijk meerderjarig, ontvangen 

met consent van hun vader en hun voogd Christiaan Poulusz de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Hendrik Cloosterman, minderjarige nagelaten zoon van 

Anna Jager, alhier overleden, daar vader af is Hendrik Cloosterman. 

17-02-1750 De vader Hendrik Cloosterman ter eenre en de voogd Arent IJsselman wonende 

alhier, met consent van de medevoogd Christiaan Dirks wonende tot Amsterdam, 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-06-1776 Jan Hendrik Cloosterman, meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn 

vader Hendrik Cloosterman, de voogden overleden, zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Geertje, Claas, Dirk en Grietje Jansz de Wit, nagelaten kinderen 

van Jan de Wit en Trijntje Claas Hetjes, beiden overleden tot Middelie. 

10-03-1750 De voogden Jacob Claasz Hetjes, Jacob Groot en Poulus Claasz Goethard laten 

de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders, waaronder een obligatie van f 1000.- op de naam Agent Wouter 

Hoornman in dato 01-07-1709, een obligatie van f 500.- op de naam van Claas 

Jansz Geus in dato 15-08-1709, een obligatie van f 300.- op de naam van Pieter 

Jansz Zoon in dato 06-10-1637, een obligatie van f 300.- op de naam van Pieter 

Jansz Dikke in dato 25-05-1681, een obligatie van f 1000.- op de naam van 

Hendrik van de Wallen in dato 15-09-1710, een obligatie van f 700.- op de naam 

van Cornelis Claasz Ebens in dato 11-02-1626, waarvan f 200.- behoort aan Jan 

Hooijberg, een lijfrentebrief van f 200.- ten lijve van Aafje Dirks uitgezet 08-02-

1707, voor de helft eigendom van Jacob Hetjes. 

23-03-1751 Geertje Jans de Wit, geassisteerd met haar man Jan Pietersz Geus, ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

28-01-1755 Claas de Wit, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 

25-08-1761 Grietje Jans ontvangt met consent van haar man Johannes Hellingman en haar 

voogden de resterende goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Sijbrig Hut, daar moeder van is geweest 

Dieuwertje Hielkes, overleden alhier. 

10-03-1750 De vader Willem Hut en Auke Jansz en Arent IJselman ter andere zijde zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

18-05-1769 Trijntje Hut, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden Arent 

IJselman en Auke Jansz haar goederen, alsmede die van haar zuster Sijbrig Hut, 

getrouwd met Pieter Grootenhuijsen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje en Dirk Kroon, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jan Hendriksz Kroon, overleden alhier, daar moeder af is Geertje Hulst. 

17-03-1750 De moeder Geertje Hulst ter eenre en de voogden Gerrit Hendriksz Kroon en 

Cornelis Hulst ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen, waaronder een obligatie van f 500.- ten name van Huig van den 

Bogaart in dato 02-11-1674 en een kerkboek met zilveren beslag (bijgeschreven: 

02-04-1754 afgegeven aan de vader Harmanus Dobber). 

21-03-1766 Maritje en Dirk Kroon, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van de 

voogden Cornelis Hulst en Gerrit Kroon de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje en Trijntje Jans Groningen, minderjarige nagebleven 

kinderen van Jan Groningen, in de Purmer overleden, daar moeder af is Annetje Jansz, in de 

Purmer woonachtig. 

24-03-1750 De moeder Annetje Jans ter eenre en de voogden Ariaan Jansz, Jan 

Binnenwijzend en Ariaan Bloem ter andere zijde zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van vaders erfenis. 

11-04-1766 Trijntje Jans Groninger, geassisteerd met haar man Hessel Abrahamsz, ontvangt 

met consent van haar voogd Adriaan Bloem haar portie in de goederen. 

30-10-1767 Trijntje Jans ontvangt met consent van haar moeder de goederen van haar 

overleden zuster Neeltje. 
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Staat van de goederen van Lijsbeth en Jacob Draaij, nagebleven minderjarige kinderen van 

Jan Jacobsz Draaij en Hilgond Claasz, de eerste overleden en de tweede woonachtig op 

Middelie. 

24-03-1750 De voogd Jan Duijker laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun ooms weduwe IJtje Jacobs. 

09-01-1753 Jacob Draaij en Lijsbet Draaij, meerderjarig, ontvangen met consent van de 

voogd Jan Duijker, de medevoogd overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Simons Plekker, daar vader af is Simon Plekker, 

alhier woonachtig, en moeder Trijntje de Leeuw, alhier overleden. 

24-03-1750 De vader Simon Plekker ter eenre en de voogden Marten Plekker en Pieter Veen 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-08-1750 De vader Simon Plekker ontvangt met consent van de voogd Pieter Veen, de 

medevoogd overleden, de goederen van zijn overleden dochter. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltje en Dirk Barkhout, daar vader af is Gerrit Barkhout 

en moeder Maritje Bakker. 

24-03-1750 De moeder aritje Bakker ter eenre en de voogdennPieter Keijser, woonachtig op 

Oosthuijsen en Claas Bakker ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

??-07-1836 (dag niet vermeld) Wilhelmus Kruithof, voor zichzelf en voor zijn zusters 

Trijntje en Duwertje, de enige nagelaten kinderen van Aaltje Barkhout, ontvangt 

diens portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Jan Reijersz, minderjarige nagelaten kinderen 

van Neeltje Jans, overleden te Middelie, daar vader van is Reijer Hartogh. 

07-04-1750 De vader Reijer Hartogh ter eenre en de voogden Claas Hartogh, Jan Hartogh en 

Jan Slot ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

In de kantlijn staat dat Trijntje Reijers overleden is. 

17-12-1754 Jan Reijersz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas Hartog en 

Jan Hartog zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn, Pieter, Duwtje, Theunis en Grietje Simons Veerman, 

minderjarige nagelaten kinderen van Sijmon Heijnsz Veerman en Pietertje Pieters, beiden 

overleden te Volendam. 

07-04-1750 De voogd Job Heijnsz Veerman brengt de goederen boven, die volgens testament 

voor notaris Hermanus Boot 19-10-1747 ter weeskamer moeten blijven tot de 

jongste zoon Theunis 20 jaar zal zijn geworden of andere geapprobeerde staat. 

Een huis en erf op Volendam is verkocht aan Albert Thijmonsz, onder wie de 

gelden berusten ter onderhoud van de kinderen. 

06-09-1760 Duwertje Simons en Grietje Simons ontvangen met consent van hun mannen 

Heijn Bruijnsz en Albert Tijmons en hun voogd Jan Claasz hun goederen; hun 

jongste broeder Teunis Sijmonsz is 20 jaar geworden. 

25-08-1761 Heijn Simonsz Veerman, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden 

Jan Claasz en Jacob Jansz Sier zijn goederen. 
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18-05-1762 Teunis Simonsz Veerman, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

Albert Tijmensz en Jan Klaassen zijn goederen. 

14-09-1764 Grietje, Teunis en Dieuwertje Sijmonsz Veerman ontvangen met consent van de 

voogd Jan Claasz 3/4 van de portie van hun broeder Pieter Sijmonsz Veerman, 

die ruim 12 jaar eerder op zijn reis naar de straat zou zijn verongelukt en van wie 

niets meer is vernomen. 

13-11-1777 (bijgevoegd briefje) Teunis Sijmonsz Veerman te Nieuwendam verzoekt de 

weesmeesteren der Stad Edam aan toonder dezes, zijnde een meerderjarig kind 

van Hendrik Sijmonsz Veerman, haar erfportie van haar oom Pieter Sijmonsz 

Veerman te laten volgen en aan haar te overhandigen.  

20-11-1777 Pietertje Sijmons(!) ontvangt met consent van haar voogd Theunis Jansz 

Veerman bij handschrift haar portie in de goederen van haar broeder(!) Pieter 

Sijmonsz Veerman, voor ruim 25 jaar op zijn uitreis naar de straat verongelukt 

en van wie sindsdien niets meer is vernomen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje en Jacob Sijmonsz Groot, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Sijmon Willemsz Groot en Trijntje Benedictus de Haan, beiden alhier overleden. 

14-04-1750 De voogden Benedictus de Haan en Jacob Kroon (IJsbrant Bijl absent) laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders. 

31-10-1752 (bijgeschreven bij sommige posten) Jacob Groot overleden, getransporteerd aan 

zijn broeder Willem Groot. 

25-03-1766 Grietje Groot ontvangt met consent van haar man Dirk Kroon en voogd Jacob 

Kroon haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Willem Sijmonsz Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Sijmon Willemsz Groot en Trijntje Jans Swaarvat, beiden hier ter stede overleden, hem door 

het overlijden van zijn vader aanbestorven. 

14-04-1750 De voogden Cornelis Swaarvat en Jacob Kroon laten de goederen registreren, 

waaronder een huis met bakkerij en rapschuur. 

31-10-1752 De voogden Cornelis Swaarvat en Jacob Kroon laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van zijn broeder Jacob Groot. 

06-01-1756 Willem Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis 

Swaarvat en Jacob Kroon zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrik Cornelisz Bol, minderjarige nagebleven zoon van Cornelis 

Bol en Trijntje Pieters, beiden alhier overleden. 

21-04-1750 De voogden Laurens van der Meij tot Middelie en Pieter Jacobsz Duijn binnen 

deze stad woonachtig, laten de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van zijn vader. 

08-01-1754 Lauwrens van der Meij en Lijsbet Swart, weduwe van Pieter van der Meij 

ontvangen met consent van de voogd Pieter Jacobsz Duijn de goederen van 

Hendrik Cornelisz Bol, die een halve broeder van de eerste comparant en van de 

man van de tweede comparant was geweest. Hendrik Cornelisz Bol is blijkens 

attestatie van de Oost Indische Compagnie kamer Amsterdam overleden 02-12-

1751 zonder testament en Pieter van der Meij na deze op 16-02-1752. 
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Staat van de goederen van Pieter Cornelisz Thoen, zoon van wijlen Cornelis Remmitsz 

Thoen, daar moeder af is Trijntje IJsbrands, wonende alhier, welke Pieter Cornelisz Thoen 

uitlandig is. 

26-05-1750 Remmit Thoen en Jan Tasman, broeders van de uitlandige, brengen f 285.15.- 

boven hem aangeërfd van zijn oom Jacob Olij, alhier overleden. 

18-07-1752 Pieter Cornelisz Thoen, mondig, ontvangt met consent van zijn bovengenoemde 

voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Aarts van Dijk, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Aafje Claas Vos, overleden alhier, daar vader af is Aart van Dijk. 

21-07-1750 De vader Aart van Dijk, geassisteerd met zijn tegenwoordige huisvrouw Maritje 

Jans ter eenre en de voogden Lucas van der Horst en Jacob Terweij ter andere 

zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

19-09-1752 De vader Aart van Dijk ontvangt met consent van de voogden de goederen van 

zijn vier weken eerder overleden kind. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Stijntje Heijns, daar vader af is Cornelis Cornelisz Veerman, wonende tot Volendam. 

04-08-1750 De vader Cornelis Cornelisz Veerman en zijn tegenwoordige huisvrouw Maritje 

Pieters zijn met de voogden Jacob Heijnsz en Heijn Jansz de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

26-02-1778 Huijbert van Leeuwen als last en procuratie hebbende van de getrouwde Geertje 

Cornelis Veerman, gepasseerd voor het gerecht op Schaijk, lande van Ravesteijn 

12-12-1777, ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lucas Aaltje, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Lucas 

Kool en Elsje Kreugman, beiden alhier overleden, alsmede van de voorzoon van Elsje 

Kreugman voornoemd. 

13-08-1750 Jacob Winder als administrerende voogd heeft f 31.12.14 bovengebracht Aaltje 

Lucas aanbestorven door het overlijden van haar ouders en f 10.11.- de 

uitlandige behuwd zoon van Lucas Kool, daar moeder af is geweest Elsje 

Kreugman, aanbestorven door het overlijden van zijn moeder. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Lijsbet Jans, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Jan Jacobsz en Stijntje Claas, beiden op Volendam overleden. 

25-08-1750 De voogd Jan Sijmonsz heeft f 200.- bovengebracht, de kinderen door het 

overlijden van hun ouders aanbestorven. 

25-01-1757 Jan Jansz en Lijsbet Jans, beiden getrouwd, ontvangen met consent van de man 

Klaas Kotse van Lijsbet Jans en de voogden de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Adriaan en Jan Bakker, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maritje Jans Swarthof, overleden alhier, daar vader af is Meijndert Bakker. 

25-08-1750 De vader Meijndert Bakker is met de voogden Jan Swarthof en Adriaan Bakker 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-09-1753 Joris Oranje ontvangt voor de regenten van het aalmoezeniersweeshuis in 

Amsterdam, waar de kinderen worden gealimenteerd, de goederen. 

 



 

Oud Rechterlijk Archief 4000: 1750 - 1757 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Petronella, Catharina, Anna, Jan en Johanna Catharina 

Brommer, nagelaten kinderen van Trijntje Vlieger, overleden te Amsterdam, daar vader af is 

Thijs Brommer. 

01-09-1750 De vader Tijs Brommer, wonende tot Amsterdam, ter eenre en de voogden 

Harmanus Dobber, Pieter Brommer en Jacob Horn ter andere zijde zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder obligaties op de naam 

van Volckert Boes in dato 02-02-1672, op de naam van Cornelis Wijbsz Vlieger 

in dato 01-10-1701, op de naam van Welmoet Pieters in dato 29-05-1635, op de 

naam van Jan Jansz Neelen in dato 05-03-1705, op de naam van Jan Maartensz 

in dato 16-08-1698. 

29-04-1760 Petronella Brommer, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

Harmanus Dobber en Jacob Horn haar goederen. 

03-08-1763 Catharina Brommer, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

haar voogden haar goederen. 

28-08-1765 Anna Brommer, mondig geworden, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden haar goederen. 

01-09-1768 Thijs Brommer en Jacob Joosten, gemachtigd door Jan Brommer bij akte 

gepasseerd aan Kaap de Goede Hoop 23-01-1768, ontvangen met consent van de 

voogden Harmanus Dobber en Jacob Horn diens goederen. 

07-02-1770 Johanna Catharina Brommer, 25 jaar geworden, geassisteerd met haar vader en 

voogden Thijs Brommer, Harmanus Dobber en Jacob Horn, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gijsbert en Gerrit Ligter, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Agnes Hillebos, overleden alhier, daar vader af is Steven Ligter. 

29-09-1750 De vader Steven Ligter ter eenre en de voogdenWillem Westerik, wonende te 

Amsterdam, Gerrit de Vries en Sijmon Brouwer, beiden alhier woonachtig ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

17-08-1764 Gijsbert en Gerrit Ligter, de eerste getrouwd, de tweede mondig, ontvangen met 

consent van hun voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmon Cornelisz, minderjarig kind van Neeltje Jans, daar 

vader af is geweest Cornelis Sijmensz. 

15-12-1750 De moeder Neeltje Jans ter eenre en de voogden Sijmon Jansz Kroon, Jan 

Heijnsz, Jan Bruiningsz en Sijmon Cornelisz, allen wonende te Volendam, ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-02-1765 Sijmon Cornelisz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Heijnsz de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas, Cornelis, Teunis en Pieter Janz Zeeman, nagelaten 

minderjarige kinderen van wijlen Jan Claasz Zeeman en Aagje Cornelis, beiden overleden te 

Warder. 

12-01-1751 De voogden Pieter Zeeman en Claas Jansz Paauw laten de goederen registreren. 

30-03-1751 De voogden Pieter en Jacob Zeeman en Pieter Paauw laten geld registreren. 
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13-01-1764 Cornelis Zeeman, geassisteerd met zijn voogden Jacob Zeeman, Claas Jansz 

Paauw, Pieter Reijndersz en Pieter Paauw, mondig geworden, ontvangt zijn 1/3 

portie van goederen. 

22-03-1765 Teunis Zeeman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn portie in 

de goederen. 

05-04-1770 Pieter Jansz Zeeman, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Claas Jansz Paauw, 

ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet, Dieuwertje, Claas, Cornelis, Trijntje en Sijmon Kramer, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Sijmon Kramer en Trijntje Cornelis, beiden 

overleden, tot St Eustatius en Warder. 

12-01-1751 De voogden Claas Kramer, Pieter Reijnders en Joost Wiggers laten een huis 

registreren, waarop de grootmoeder de weduwe Naijer heeft opgeschoten ter 

voldoening van grootvaders erfenis f 700.-, met de rente f 910.-. 

08-03-1757 De voogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden te Warder van hun grootmoeder Trijntje Garbrants, weduwe Cornelis 

Naijer. 

22-10-1762 Duwertje Simons Kramer, getrouwd, haar man absent, ontvangt met consent van 

haar voogden haar goederen. 

23-01-1777 Cornelis Kramer, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Joost Wiggersz 

zijn 1/3 portie in de goederen. 

23-01-1777 Pieter Hop, getrouwd met Diewertje Kramer, Cornelis Kramer en Jan Saaf als in 

huwelijk hebbende Trijntje Kramer, iedere voor 1/3 portie erfgenaam van Claas 

Kramer, nagelaten zoon van wijlen Simon Kramer en Trijntje Cornelis, tot St 

Eustatius en Warder overleden, ontvangen met consent van de voogden de 

erfportie van Claas Kramer. 

22-11-1777 Trijntje Kramer, geassisteerd met haar man Jan Saaf, ontvangt met consent van 

haar man en haar voogden 1/3 portie in de goederen. 

09-12-1779 Jan Saaf als in huwelijk hebbende Trijntje Kramer en Pieter Hop als in huwelijk 

hebbende Diewertje Kramer ontvangen het resterende geld van Cornelis Kramer, 

op het oorlogsschip overleden. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Cornelis Groot, minderjarig nagelaten kind van 

Grietje Pieters, onlangs overleden op t Zoort, daar vader af is Cornelis Dirksz Groot. 

12-01-1751 De vader Cornelis Dirksz Groot, geassisteerd met zijn huisvrouw, ter eenre en de 

voogden Cornelis Barkhout enZoutman ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

06-06-1758 De voogden Cornelis Berkhout en Heijn Zoutman laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden op t Soort van haar grootmoeder 

Neeltje Tijs. 

14-12-1786 Pieter Evertsz Minnes, wonende in de Wijde Wormer, bij testament 19-05-1786 

voor notaris Klaas Schoorl Jansz te Purmerend geinstitueerde erfgenaam van zijn 

overleden huisvrouw Trijntje Cornelis Groot, ontvangt met consent van Cornelis 

Groot en Jan Groot de goederen. 
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Staat van de goederen van Trijntje Garbrands, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Jans, overleden in de Beemster, daar vader van is Garbrant Maartensz. 

26-01-1751 De vader Gerbrant Maartensz, geassisteerd met de voogden Pieter Dekker, Dirk 

Haan, Jacob Maartensz en Dirk Visser laat de goederen registreren. 

20-02-1753 De vader Garbrant Maartensz en de voogd Pieter Dekker laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder 

Aafje Jacobs, weduwe Jan Dekker. 

01-03-1770 Trijntje Garbrants, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader Gerbrant 

Maartensz en haar voogden Jacob Maartensz en Dirk Visser haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn, Lijsbet, Claas, Jannetje en Neeltje Jans, minderjarige 

kinderen van wijlen Jan Heijnsz, daar moeder af is Grietje Claas van Hengen, wonende 

alhier. 

16-02-1751 Arejaantje de Haas, weduwe van wijlen Anthonij Loen, in zijn leven voogd van 

de kinderen, laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Neeltje Cornelis. 

22-02-1757 Grietje Claas van Hengen, als zeer behoeftig zijnde, ontvangt f 50.- (er zijn nog 

een aantal soortgelijke vermeldingen, voor het laatst op 27-11-1759. De voogden 

hebben op 03-03-1761 verantwoord). 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Trijntje Aarts, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Aart Jansz Dekker en Luwtje Heijns. 

16-02-1751 De voogd Cornelis Heijnsz en Arejaantje de Haas, weduwe van wijlen Anthonij 

Loen, in zijn leven medevoogd, laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Neeltje Cornelis. 

30-09-1760 Jan Aartsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd zijn portie. 

23-03-1762 Trijntje Aarts, ontvangt met consent van haar voogd Cornelis Heijnsz, instaande 

voor het consent van de medevoogd, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn Jacobsz, minderjarige zoon van wijlen Neeltje Maas, daar 

vader af is Jacob Heijnsz, wonende tot Volendam. 

16-02-1751 De vader Jacob Heijnsz en de voogd Claas Jansz laten de goederen registreren 

het kind aanbestorven van de grootvader Maas Jacobsz. 

19-10-1751 Jacob Heijnsz ontvangt met consent van de voogden Claas Jansz en Evert Jansz 

de goederen van zijn overleden zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Jansz Hop, minderjarige nagelaten zoon van Jan Hop, 

overleden te Warder, daar moeder af is Geertje Pieters. 

23-02-1751 De voogden Pieter Sijmonsz, bij geschrifte Claas Hop en Pieter Koorn laten geld 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom Pieter Hop. 

23-02-1751 De moeder Geertje Pieters ontvangt met consent van de voogden het geld ter 

alimentatie van haar zoon. 
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Staat van de goederen van Claas, Cornelis, Theunis en Pieter Jansz Zeeman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Jan Claasz Zeeman en Aagje Cornelis, beiden op Warder 

overleden. 

NB Het vaderlijk goed is op 12-01-1751 geregistreerd. 

30-03-1751 De voogden Pieter Zeeman, Jacob Zeeman en Pieter Paauw, Claas Jansz Pauw 

uitlandig, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootvader en grootmoeder, een obligatie van f 1000.- op de 

naam van Jan Cornelisz Zeeman in dato 15-09-1696 en f 1096:17:8. 

13-01-1764 Cornelis Zeeman, mondig, geassisteerd met zijn voogden Jacob Zeeman, Claas 

Jansz Pauw, Pieter Reijnders en Pieter Pauw, ontvangt zijn 1/3 portie in 

goederen; Claas Zeeman is overleden. 

22-03-1765 Teunis Zeeman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

05-04-1770 Pieter Jansz Zeeman, geassisteerd met zijn voogd Claas Jansz Paauw, getrouwd, 

ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Antje, Claas en Maritje Pieters Paauw, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Claas, overleden op Warder, daar vader af is Pieter Pauw. 

30-03-1751 De voogden Pieter Pauw de Jonge, Pieter Pauw de Oude en Pieter Zeeman laten 

de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootvader en grootmoeder. 

28-02-1758 Antje Pauw, geassisteerd met haar man Claas Ubbels en vader Pieter Pauw de 

Jonge ontvangt haar portie. 

21-02-1766 Maritje Pauw ontvangt goederen. 

06-05-1678 Claas Pauw ontvangt goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Antje, Claas en Maritje Pieters Paauw, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geertje Claas, overleden op Warder, daar vader af is Pieter 

Pauw. 

30-03-1751 De vader Pieter Pauw de Jonge en de voogden Pieter Zeeman en Pieter Pauw de 

Oude zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-02-1758 Antje Pauw, geassisteerd met haar man Claas Ubbels en haar vader Pieter Pauw 

de Jonge, ontvangt met consent van haar verdere voogden Pieter Zeeman en 

Pieter Pauw de Oude haar goederen. 

21-02-1766 Maritje Pauw, geassisteerd met haar man Cornelis Zeeman en haar vader Pieter 

Pauw, beide voogden overleden, ontvangt haar goederen. 

06-05-1768 Claas Pauw, getrouwd, geassisteerd met zijn vader Pieter Pauw, beide voogden 

overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Schouten, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Maritje Turrit, daar vader af is Wullem Schouten, wonende alhier. 

20-04-1751 De vader Wullem Schouten ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Winder en 

Hendrik Commelter ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

10-02-1756 Willem Schouten, wonende tot Purmerend, heeft de weesmeesterskennis 

afgelost. 

19-03-1769 Jacob Schouten, geassisteerd met zijn vader Willem Schouten, de voogden Jacob 

Winter en Hendrik Commelter overleden, getrouwd, ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Eefje Outgers, daar vader af is Jan Claasz van Hengen, wonende alhier. 

20-04-1751 De vader Jan Klaasz van Hengen ter eenre en de voogden Arejaan Claasz en 

Claas van Hengen ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

17-09-1754 De vader Jan Claasz van Hengen, geassisteerd met de voogden Ariaan Claasz en 

Claas van Hengen, ontvangt de goederen van zijn overleden dochter Trijntje 

Jans. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Jansz Hop, minderjarige nagebleven zoon van Jan Pietersz 

Hop, op Warder overleden, daar moeder af is Geertje Pieters, wonende op Warder. 

18-05-1751 De voogd Pieter Simons heeft f 322.18.18 bovengebracht, het kind aanbestorven 

door het overlijden tot Warder van zijn oom Claas Pietersz Hop. 

08-06-1751 De voogden Pieter Simonsz en Jan Woutersz hebben een aangekochte 

losrentebrief boven gebracht, waarvan de interessen aan de moeder tot 

onderhoud van het kind zal komen. 

30-04-1754 De voogd Pieter Kool heeft een aangekochte losrentebrief boven gebracht. 

28-09-1756 De moeder Geertje Pieters ontvang met consent van de voogden Jan Woutersz en 

Pieter IJsbrantsz Kool de goederen van haar overleden zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Tjerck Lolkes, minderjarige nagebleven zoon van Gerbrand 

Lolkes en Grietje Beets, echtelieden binnen deze stad overleden. 

19-05-1751 Jan Kaatjes, regerend burgemeester en raad, Gerrit Kroon, weesmeester en Jacob 

Horn, raad in de vroedschap, allen van deze stad als testamentaire executeurs van 

de boedel en voogden over de zoon laten de (zeer aanzienlijke) goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn vader aanbestorven, waaronder 

lijfrentebrieven ten lijve van o.a. Tjerk Lolkes in dato 22-08-1741 en 14-06-

1747, uitgezet door Gerbrand Lolkes, ten lijve van Petrus Boes en Lijsbet Boes 

in dato 01-05-1703, uitgezet door Lijsbet Boes, ten lijve van Welmoet Pieters 

Roos (overleden voor 25-06-1755), uitgezet bij Welmoet Claas in dato 23-10-

1704, ten lijve van Maritje Teerhuijs, van Lijsbeth Teerhuijs, ten lijve van 

Cornelis Drijver. 

Notitie van de gemene effecten toebehorende aan Gerbrant Lolkes en Tijs Volmer, en door 

laatstgenoemde voor beider rekening verkocht. 

21-05-1751 De voogden hebben de gelden ontvangen. 

17-08-1751 De op 21-05-1751 gedane rekening van de ontvangsten en uitgaven door de drie 

heren voogden op Tjerk Lolkes is door de weesmeesters niet geapprobeerd. De 

proceskosten gevallen in de zaak waarin gemelde heren waren eisers contra de 

heer burgemeester F. Reijntjes waren f 500.11 als blijkt uit het slot van rekening 

en slotenboek. 

27-03-1754 Jan Kaatjes, regeerend burgemeester en raad, Gerrit Kroon, regerend 

weesmeester en Jacob Horn, raad en theaurier, allen van deze stad, als voogden 

over Tjerk Lolkes, laten aangekochte obligaties registreren. 

25-10-1760 Tjerk Lolkes, regerend schepen, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

Gerrit Kroon, presiderend weesmeester, Jacob Horn, oud burgemeester en raad 

dezer stad, de medevoogd burgemeester Kaatjes overleden, zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jaapje en Boudewijn Dirksz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Bouwens, overleden alhier, daar vader af is Dirk Cornelisz Snel. 

22-06-1751 De vader Dirk Cornelisz Snel ter eenre en de voogden ... Oranje bij geschrifte en 

IJf Keijser ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

26-05-1761 De voogden over Jaapje Dirks, haar broeder in het armenhuis, laten de gelden 

registreren haar aanbestorven door het overlijden van haar vader. 

12-06-1770 Jaapje Dirks, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn Claasz, Jan Claasz en Geertje Claas Jongh, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Claas Heijnsz Jongh en Maritje Jans, beiden overleden op 

Volendam. 

22-06-1751 De voogden Sijmon Jansz Hoorn, Jacob Jansz Sier, Jan Heijnsz absent zijnde en 

Jacob Cornelisz Boer laten de goederen registreren. 

15-02-1752 Jan Heijnsz en Jacob Cornelisz Boer als voogden hebben een botter verkocht. 

15-01-1753 Heijn Claasz Jongh, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob 

Jansz Sier en Jan Heeren, de rato caverende voor Jacob Cornelisz Boer, zijn 

goederen. 

05-01-1762 Geertje Claas Jong, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogd Albert 

Heijnsz Veerman haar goederen. 

06-01-1764 Jan Claasz Jongh, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jacob de 

Boer en Jan Heeren zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Eefje, Heijn, Niesje, Maritje en Jan Pietersz Schokker, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maritje Willems, overleden op Volendam, daar 

vader af is Pieter Schokker. 

01-07-1751 De vader Pieter Schokker ter eenre en de voogden Willem Tol en bij geschrifte 

Jan Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

30-01-1753 Eefje Schokker, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogd Jan 

Jansz haar goederen. 

11-02-1755 Pieter Schokker ontvangt met consent van de voogd Jan Jansz en zijn 

medevoogd zijn portie en die van zijn getrouwde dochter Eefje in de goederen 

van zijn overleden dochter Maritje Pieters. 

22-01-1760 Niesje Pieters Schokker, geassisteerd met haar man Hendrik Jansz, ontvangt met 

consent van haar vader en voogd haar goederen. 

22-12-1761 Heijn Pietersz Schokker, geassisteerd met zijn voogd Laurens Teunisz, mondig 

geworden, ontvangt zijn goederen. 

30-05-1771 Jan Pietersz Schokker, 25 jaar geworden zoals getuigd door zijn broeder Heijn 

Pronk, zijn voogden overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk, Jacob en Weijntje Pieters, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Elbersz, overleden op t Zoort, daar moeder af is Lijsbet Dirks. 

01-07-1751 De moeder Lijsbet Dirks ter eenre en de voogden Claas Kramer en Hendrik 

Commelter ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

30-01-1753 Dirk Elbersz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 
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13-01-1756 Lijsbet Dirks en haar meerderjarige zoon Dirk Elberse ontvangen met consent 

van de voogd Hendrik Commelter hun aandeel in de goederen van hun overleden 

dochter en zuster Weijntje Pieters(!). 

08-09-1761 Jacob Pietersz(!), mondig, ontvangt met consent van de voogden Claas Kramer 

en Hendrik Commelter zijn goederen, alsmede zijn erfportie in de goederen van 

zijn overleden zuster. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Jans, ninderjarige dochter van wijlen Trijntje 

Cornelis, daar vader af is Jan Harmensz, wonende alhier. 

03-08-1751 De vader Jan Harmensz Kat is met de voogden Egbert Rijswijk en Floris 

Harmensz Kat geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

20-02-1766 (jaartal onduidelijk) Geertje Jans, mondig, ontvangt met consent van de voogd 

Egbert Rijswijk, de medevoogd overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Petronella, Catharina, Anna, Jan en Johanna Catharina 

Brommer, minderjarige nagelaten kinderen van Trijntje Vlieger, overleden te Amsterdam, 

daar vader van is Tijs Brommer. 

17-09-1751 De vader Tijs Brommer en de voogden Harmanus Dobber en Jacob Horn laten 

de (aanzienlijke) goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Trijntje Del weduwe Pieter Vlieger. 

16-01-1752 De voogd Harmanus Dobber laat een weesmeesterskennis van f 4600.- 

registreren ten laste van Tijs Brommer, commies ter recherge tot Amsterdam en 

een obligatie van f 1000.- registreren. 

29-04-1760 Petronella Brommer, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden Harmanus Dobber en Jacob Horn haar goederen. 

22-10-1762 De voogd Hermanus Dobber brengt geld boven voor de vier minderjarigen. 

03-08-1763 Catharina Brommer, mondig, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden haar goederen. 

08-08-1765 Anna Brommer, mondig, ontvangt met consent van haar vader en haar voogden 

haar goederen. 

01-09-1768 Thijs Brommer en Jacob Joosten ontvangen de goederen van Jan Brommer, 25 

jaar geworden, met procuratie 23-01-1768 aan Kaap de Goede Hoop, alsmede de 

goederen geregistreerd 29-04-1760. 

07-02-1770 Johanna Catharina Brommer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

vader en haar voogden Harmanus Dobber en Jacob Horn haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje, Jan, Dirk en Aaltje Nooij, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Grietje Heer, overleden alhier, daar vader af is Harmen Jansz Nooij. 

17-09-1751 De vander Harmen Jansz Nooij ter eenre en de voogden Jan Nooij, Jan Binkel en 

Jacob Minder(?) ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

11-04-1758 Harmen Nooij ontvangt f 100.-, waarvoor hij zijn huis verbindt. 

27-04-1764 Jan Nooij, mondig, ontvangt met consent van zijn vader en zijn ene voogd Jan 

Binkel zijn goederen. 

18-04-1782 Aaltje Nooij, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Jan Binkel haar 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Hermanus Hoftinga, minderjarige kinderen van 

wijlen Jannetje van Sanen, alhier overleden, daar vader af is Boele Hoftinga. 

16-10-1751 De vader Boele Hoftinga ter eenre en de voogden Pieter van Sanen en Jan 

Pothoven ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

02-03-1756 Boele Hoftinga ontvangt met consent van de voogd Jan Pothoven, de andere 

voogd overleden, zijn portie in de erfenis van zijn onlangs overleden oudste zoon 

Cornelis Hoftinga. 

02-02-1772 Teunis Oostenbroek ontvangt op verzoek van Boele Hoftinga met consent van de 

voogd Jan Pothoven de goederen van de in Batavia overleden Hermanus 

Hoftinga. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrik en Jan Stroo, minderjarige nagebleven kinderen van 

Harge Stroo en Lijsbet Jans, beiden alhier overleden. 

19-10-1751 De voogden Simon Soet en Jan Simonsz Groot laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

04-03-1756 Hendrik Stroo, geassisteerd met zijn voogd Simon Soet ontvangt, gelet op het 

testament voor notaris Claas Versteveren 09-11-1750, de helft van de goederen; 

zijn broeder Jan Stroo is 20 jaar geworden. 

17-06-1760 Jan Stroo, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Rinsje en Pieter Albertsz, minderjarige nagebleven kinderen 

van Neeltje Pieters Roos, in de Quadijkerkoog overleden, daar vader af is Albert Albertsz, 

aldaar woonachtig. 

09-11-1751 De vader Albert Albertsz ter eenre en de voogden Jan Roos en Jan Albertsz ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

30-05-1758 De voogden hebben f 13.14.4 boven gebracht de kinderen aanbestorven door het 

overlijden op Catwouw van hun grootmoeder Neeltje Tijs. 

10-04-1767 Rinsje Alberts, geassisteerd met haar man Jacob de Jong, ontvangt met consent 

van haar man en voogden haar goederen. 

31-10-1771 Pieter Albertsz, mondig, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Dirk en Maarten Bakker, minderjarige nagebleven 

kinderen van Grietje Kat, alhier overleden, daar vader af is Jan Bakker, alhier woonachtig. 

16-11-1751 De vader Jan Bakker ter eenre en de voogden Dirk Swart en Ariaan Bakker ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

12-01-1775 Maarten Bakker, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de goederen; 

zijn broeders zijn overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Willem Pos, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Dirk Pos, daar 

moeder af is Geertje Groot. 

07-12-1751 De moeder Geertje Groot en de voogden Jan Groot en Frederik Regter bij 

tenstament 23-04-1750 voor notaris Jan kerk te Monnickendam laten de 

vaderlijke erfportie registreren. 

22-02-1752 Gerrit Kroon heeft een weesmeesterskennis boven gebracht van f 850.- ten laste 

van juffrouw Sijtje Dekker, weduwe Jacob Groot. 
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14-08-1753 De voogd Frederik Regter laat aangekochte obligaties registreren. 

28-04-1763 Willem Pos, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Aaltje en Maritje Cornelis, nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Jansz Kip, daar moeder af is Maritje Claas, wonende tot Volendam. 

14-12-1751 De moeder Maritje Claas ter eenre en de wettelijke voogden Jacob Jansz Sier en 

Albert Heijnsz Veerman ter andere zijde zijn f 18.- als uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

11-01-1752 Aaltje Cornelis, reeds de bruid zijnde, ontvangt met consent van de voogden f 6.-

voor de aankoop van een nieuwe botter. 

01-11-1765 Maritje Cornelis, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar moeder en 

haar voogd Albert Heijnsz Veerman f 12.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Aaltje en Jacob Loots, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Garbrants Loots alhier overleden, daar moeder van is Grietje Tjeerts. 

11-01-1752 De moeder Grietje Tjeerds ter eenre en de voogden Jacob Loots en Jan Kieft ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

28-08-1654 De voogden Sjoert van Vinje en Frederik Regtter laten f 49.9.- registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Trijn Jans. 

04-03-1768 Jan Loots, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogd Frederik Regter zijn 

portie. 

02-12-1768 Aaltje Garrebrants Loots, onlangs getrouwd met Cornelis Keijser, ontvangt met 

consent van de voogde Frederik Rigtter, de andere voogd overleden, haar 

goederen. 

11-11-1773 Jacob Loots, onlangs mondig geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Frederik Regtter zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet, Jacob en Jan Sijmonsz Ham, minderjarige 

kinderen van wijlen Sijtje Jans, daar vader van is Sijmon Ham. 

11-01-1752 De vader Sijmon Ham, geassisteerd met zijn tegenwoordige huisvrouw, ter eenre 

en de voogd Taam Jansz, de medevoogd Pieter Jacobsz Ham mede 

geconsenteerd, ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

05-02-1760 Jan Horn en Cornelis Dobber als regenten van de armenkamer ontvangen de 

goederen, aangezien de kinderen door het overlijden van hun vader aan het 

godshuis zijn vervallen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Hoek, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Grietje Ruth, alhier overleden, daar vader van is Claas Hoek. 

11-01-1752 De vader Claas Hoek ter eenre en de voogden Cornelis Claas Boer en Cornelis 

Kunst ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, 

waaronder een losrentebrief van f 200.- op de naam van Cap: Heijn Brouwer en 

Trijn Pieters weduwe Frans Pont gedateerd 09-08-1674. 

29-03-1757 Cornelis Hoek, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit de Vries, minderjarige nagebleven zoon van Aaltje 

Plekker, daar vader af is Remmet de Vries, wonende alhier. 

01-02-1752 De vader Remmet de Vries ter eenre en de voogden Simon Ridder en Pieter 

Brommer ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-12-1753 Gerrit de Vries, geassisteerd met zijn vader en zijn voogd Sijmen Jacobsz 

Ridder, de medevoogd Pieter Brommer overleden, getrouwd, ontvangt zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Claas Jansz Haan, minderjarige kinderen van 

wijlen Trijntje IJsbrands, overleden op Warder, daar vader af is Jan Haan. 

08-02-1752 De vader Jan Haan met zijn behuwde huisvrouw ter eenre en de voogden Claas 

Haan en Jan IJsbrands zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

01-05-1777 Claas Jansz Haan, getrouwd, zijn zuster Trijntje overleden, ontvangt met consent 

van zijn vader en voogd de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Huijbertsz, minderjarig kind van wijlen Lijsbet Claas, 

overleden op Volendam, daar vader van is Huijbert Stevensz. 

08-02-1752 De vader Huijbert Stevensz ter eenre en de voogden Claas Heijnsz en Heijn 

Jansz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

12-03-1772 Jan Binkel ontvangt uit naam van Huijbert Stevensz, vader van de onlangs 

getrouwde Jan Huijbertsz, diens goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Geertje en Claasje Jans Rood, minderjarige 

kinderen van Maritje Heijns, overleden op Volendam, daar vader van is Jan Claasz Rood. 

08-02-1752 De vader Jan Claasz Rood ter eenre en de voogden Job Heijnsz en Tijmon Claasz 

ter andere zijde zijn het bewijs overeen gekomen. 

05-02-1754 Trijntje Jansz Rood, geassisteerd met haar man Jan Sijmonsz en haar voogd 

Jacob Jansz Sier ontvangt haar goederen. 

03-02-1756 Geertje Jans Rood, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

voogd Thijmon Claasz haar goederen. 

18-10-1757 Claasje Jans Rood, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader Jan Claasz 

Rood en haar voogd Thijmon Claasz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aagje Cornelis en Maartje Cornelis Paauw, minderjarige 

nagelaten kinderen van Cornelis Jansz Paauw en Sijbrigh Almers, beiden overleden te 

Warder. 

08-02-1752 De voogden Sijmon Jansz Paauw en Jan Pietersz Hop laten de goederen 

registreren. 

04-03-1755 De voogden Simon Jansz Paauw en Jan Cornelisz Paauw hebben f 175.14.8 

bovengebracht, de kinderen aanbestorven van hun oom Jan Pietersz Hop, tot 

Warder overleden. 

31-01-1758 Maritje Cornelis Paauw, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

20-05-1760 Aagje Cornelis Paauw, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Dirks, minderjarig nagelaten kind van Neeltje 

Meijnders, overleden op Middelie, daar vader af is Dirk Stijns. 

15-02-1752 De vader Dirk Stijns ter eenre en de voogden Dirk de Reus en Jan Slot ter andere 

zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder een 

losrentebrief van f 600.- op de naam van Nicolaas van der Lans c.s. in dato 01-

07-1673, 1/6 part in een obligatie van f 2000.- onder Dirk de Reus berustende, de 

helft in een obligatie van f 800.- op de naam van Claas Sijmonsz Pronk tot 

Middelie in dato16-10-1665. 

31-10-1758 Pieter Steijns als enige broeder en erfgenaam ab intestato van de overleden 

Lijsbet Dirks ontvangt met consent van de voogden Dirk de Reus en Jan Slot 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje en Aaltje Abrahams, minderjarige kinderen van 

wijlen Aaltje Pieters, alhier overleden, daar vader af is Abraham Bijkerk. 

29-02-1752 De vader Abraham Bijkerk ter eenre en de voogden Eldert Jansz en Willem Bant 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

23-10-1753 Abraham Bijkerk ontvangt met consent van de voogden Eldert Jansz en Willem 

Band de goederen van zijn twee overleden kinderen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtje Molen, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Neeltje Willems, alhier overleden, daar vader van is Melis Molen. 

14-03-1752 De vader Melis Molen ter eenre en de voogden Simon Schaap en Dirk Molen ter 

andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

20-07-1775 Marijtje Molen, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob, Poulus, Maritje en Claas Dirksz Hop, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Dirk Jacobsz Hop, tot Warder overleden, daar moeder af is 

Aaltje Jacobs, aldaar woonachtig. 

21-03-1752 De voogden Gerrit Jacobsz Hop en Pieter Dekker, de medevoogd Claas Jacobsz 

Visser uitlandig, laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Maritje Jacobs. 

23-12-1760 Jacob Dirksz Hop, 26 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

27-01-1761 Poulus Dirksz Hop, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

27-01-1761 Maartje Dirks Hop, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

13-03-1767 Claas Dirksz Hop, 25 jaar geworden, ontvangt met consnent van zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Hilletje Polycarpus, minderjarige nagelaten dochter van Elias 

Polycarpus, alhier overleden, daar moeder van is Grietje Juriaans. 

23-03-1752 De moeder Grietje Juriaans en de voogden Casper Weber en Willem Hendriksz, 

op zee zijnde, zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 
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17-09-1772 Hilletje Policarpus, meerderjarig, ontvangt met consent van haar moeder, beide 

voogden overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Willem, Maria en Jan Koorengel, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Koorengel, daar moeder van is Geertruij Schoonenbergh. 

18-04-1752 De moeder Geertruij Schoonenbergh ter eenre en de voogden Luijtje van den 

Burgh en Gerrit Pleen ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

03-11-1774 Geertruij Schoonenbergh en haar zoon Jan Koorengel ontvangen ieder voor de 

helft de erfportie van Maria en Willem Koorengel, beiden alhier overleden. 

10-11-1774 Geertruij Schoonenbergh en haar zoon Jan Koorengel, meerderjarige jongman, 

ontvangen met consent van de voogd Gerrit Pleen de resterende goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Adriaan en Pieter Sieuwersz, minderjarige nagelaten kinderen van 

Annetje Pieters Groot, daar vader van is Sieuwert Adriaansz. 

18-04-1752 De vader Sieuwert Adriaansz en de voogd Cornelis Sijbersz laten de goederen 

registreren, waaronder een obligatie van f 150.- op de naam van Aaltje Melis tot 

Purmerend in dato 16-01-1639. 

30-04-1754 Adriaan Sieuwertsz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Koer 

en Cornelis Sijbertsz zijn goederen. 

06-03-1759 Pieter Sieuwertsz, mondig, ontvangt met consent van zijn vader Sieuwert 

Adriaansz en zijn voogd Cornelis Sijbersz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Krueger, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Vrouwtje Dirks, daar vader van is Jan Krueger. 

18-04-1752 De vader Jan Krueger en de voogden Christiaan Paulsz en Arent IJsselman zijn 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-01-1773 Jan Kruger, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogd 

IJsselman zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje, Geertje en Jacob Schouten, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Gerrit Schouten, alhier overleden, daar moeder van is Claasje Hendriks 

Bebber. 

09-05-1752 De moeder Claasje Hendriks Bebber ter eenre en de voogden Claas van der Meer 

en Sijmon Brouwer, absent, ter andere zijde zijn als uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen 3/4 in een huis op het Bagijneland, behorende de overige 1/4 

aan Claas van der Meer als in huwelijk gehad hebbende Nelletje Schouten. 

16-08-1757 De moeder Claasje Hendriks Bebber en de voogden Claas van der Meer en 

Simon Brouwer brengen geld boven gekomen uit de verkoop van het huis. 

11-04-1763 Maritje Schouten, geassisteerd met haar man Everd Philippiss en Geertje 

Schouten, geassisteerd met haar man Maarten Feijma, en beiden met de voogden 

Claas van der Meer en Simon Brouwer, ontvangen hun goederen. 

19-08-1763 Jacob Schouten, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Staat van de goederen van Barber en Jannetje Teunis van Sluijs, minderjarige kinderen van 

wijlen Trijntje Kaagman, daar vader van is Teunis van Sluijs. 

09-05-1752 De voogd Zijmon Soet laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun moeders zuster Maritje Kaagman. 

13-09-1765 Barber van Sluijs, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Dirks, minderjarige nagelaten dochter van Neeltje 

Meijnders en Dirk Stijns, beiden overleden op Middelie. 

12-09-1752 De voogden Dirk de Reus en Jan Sloot laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar vader. 

08-05-1753 De voogd Dirk de Reus laat nog f 500.- registreren, gekomen van verkochte 

goederen. 

31-10-1758 Pieter Steijns, enige nagebleven broeder en erfgenaam ab intestato van zijn 

overleden zuster Lijsbeth Dirks, ontvangt met consent van de voogden Dirk de 

Reus en Jan Slot haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Claas Dekker, nagelaten kinderen van wijlen Claas Dekker 

en Eefje Jans, beiden alhier overleden. 

26-09-1752 Wouter Wijngaard laat vanwege Hermanus Boot, secretaris dezer stad, de 

goederen registreren gekomen uit de verkoop van de houtzaagmolen de Hoef, 

staande buiten de noorderpoort aan de trekvaart. 

19-02-1754 De voogd Barend Huigh, de medevoogd Jacob Loots overleden, verrekent de 

schulden van de moeder. 

25-06-1757 Jan Dekker, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Barend Huijg zijn 

goederen. 

11-12-1759 Claas Dekker, mondig, ontvangt met consent van de voogd Barend Huijg, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Marten Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Sijmon 

Groot en Trijntje Martens, de eerste overleden tot Archangel en de laatste op Middelie. 

26-09-1752 De voogden Pieter Groot en Dirk Groot laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

08-08-1758 Marten Groot, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Groot, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtje Borman, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Geertruijd Welbooren, alhier overleden, daar vader van is Arnoldus Borman. 

17-10-1752 De vader Arnoldus Borman en de voogden Aris Welbooren en Jan Claasz 

Mommer zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

07-08-1759 Jan Horn en Cornelis Dobber, gecommitteerde regenten van het armenweeshuis, 

ontvangen de goederen; door het overlijden van Arnoldus Borman is het kind in 

het godshuis gekomen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Grietje Cornelis Hartog, minderjarige 

nagebleven kinderen van Aagje Willems, op Middelie overleden. 

24-10-1752 De vader Cornelis Hartog ter eenre en de voogden Dirk Tijsz en Cornelis 

Jacobsz Hartog ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

11-02-1755 De voogden hebben f 41:16.- bovengebracht de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun oudoom Jan de Wever. 

12-06-1759 De voogden hebben f 93.11.6 bovengebracht, de kinderen aanbestorven van hun 

oud muij Marij Jacobs Hartog. 

25-10-1765 Trijntje Cornelis Hartog, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

02-11-1775 Grietje Cornelis Hartogh, mondig, ontvangt met consent van haar vader en Dirk 

Tijs als medevoogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Pieters, minderjarige dochter van wijlen Aagje 

Pieters, daar vader af is Pieter Martensz, wonende alhier. 

09-01-1753 De vader Pieter Martensz ter eenre en de voogden Cornelis Olij en Jan Tas ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

19-12-1771 Geertje Pieters, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Jan Tasman, de 

andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Jan, Dirk en Sijmon Pietersz Groot, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geert Jans, overleden op Middelie, daar vader van is Pieter 

Dirksz Groot. 

13-02-1753 De vader Pieter Dirksz Groot ter eenre en de voogden Cornelis Hooijberg, Jan 

Martensz Laan en Dirk de Reus de Jonge ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen, waaronder een losrentebrief van f 650.- op de 

naam van de voogden over Dirk Jansz Groot tot Middelie in dato 24-06-1709. 

08-05-1753 Pieter Dirksz Groot ontvangt met consent van de voogden Jan Martensz Laan, 

Dirk de Reus de Jonge en Cornelis Hobergh de zijn deel in de goederen van zijn 

overleden zoon Pieter Dirksz(!) Groot. 

09-02-1762 Jan Pietersz Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Pieter Dirksz 

Groot en zijn voogden Cornelis Hooijberg, Jan Martensz Laan en Dirk de Reus 

de Jonge zijn goederen. 

03-02-1764 Trijntje Pieters Groot, geassisteerd met haar vader en haar bovengenoemde 

voogden, 25 jaar geworden, ontvangt haar goederen. 

08-08-1771 Simon Pietersz Groot, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Jan Oort, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan 

Oort en Trijntje Jans Grundels, beiden alhier overleden. 

06-03-1753 De voogd Willem Oort laat de goederen registreren de kinderen door het 

overlijden van hun ouders aanbestorven. 

15-01-1754 De eerste pupil Jan Oort, geassisteerd met zijn voogden Willem Oort en Jan 

Mijnheer, 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen. 

18-10-1757 Jan Oort, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voors: voogden zijn goederen. 

 

 

 



ORA 4000 1750 - 1757 573

Staat van de goederen van Jan, Pietertje, Anthonij en Tijs Brommer, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Brommer en Reijna Walraven, beiden alhier overleden. 

13-03-1753 De wettelijke voogden Tijs Brommer, wonende te Amsterdam, Jacob Horn, raad 

in de vroedschap en regerend schepen en Cornelis Dobber laten de goederen 

registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

25-01-1770 Jacob Horn, oud burgemeester en Cornelis Dobber, regerend schepen dezer stad, 

hebben ten overstaan van hun pupil Thijs Brommer, onlangs getrouwd, hun 

laatste rekening en verantwoording gedaan. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Ariaantje en Claas Jansz Purmer, minderjarige kinderen 

van wijlen Wempje Claas, alhier overleden, daar vader van is Jan Pietersz Purmer. 

10-04-1753 De vader Jan Pietersz Purmer ter eenre en de voogden Pieter Purmer en Willem 

Claasz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

08-05-1753 Jan Horn en Jacques Meijnertszhage, gecomitteerde regenten van het 

armenweeshuis, ontvangen de goederen aangezien de kinderen tot het voors. huis 

zijn gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Pietersz Klees, minderjarige nagebleven zoon van 

Pieter Jansz Klees, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Claas van der Meij, alhier 

woonachtig. 

22-05-1753 De moeder Trijntje Claas van der Meij ter eenre en de voogden Jan Jansz Klees 

en Pieter Swarthof ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

05-06-1762 Claas Pietersz Klees, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Klees, 

instaande voor het consent van zijn medevoogd, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aafje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Aafje 

Everts, overleden op Volendam, daar vader van is Jan Jacobsz Nijhoff. 

19-06-1753 De vader Jan Jacobsz Nijhoff ter eenre en de voogd Jan Evertsz, de rato 

caverende voor de medevoogd Claas Dircksz ter andere zijde zijn geaccordeerd 

over de uitkoop van moeders erfenis. 

02-10-1777 Aafje Jans, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan 

Evertsz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aafje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Jacobsz Hoorn en Aagje Jans, beiden overleden op Warder. 

14-08-1753 De voogden Jan Pietersz Hop en Pieter Fopsz, de andere voogd buitenlands, 

laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar 

ouders. 

20-03-1754 De voogden Pieter Fopsz en Gerrit Jacobsz Hop brengen geld boven, gekomen 

van verkocht vee. 

14-05-1754 De voogden Pieter Fopsz en Joost Wiggers laten een aangekochte obligatie 

registreren. 

29-03-1765 Aafje Cornelis, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Christiaan en Maritje Cornelis de Vries, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Annetje Sijbrands Burger, alhier overleden, daar vader af is 

Cornelis de Vries, wonende alhier. 

23-10-1753 De vader Cornelis de Vries en de wettelijke voogden Sijbrand Burger en 

Christiaan de Vries zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-08-1771 Cornelis de Vries wegens het overlijden van zijn dochter Maretje Vries ontvangt 

met consent van de voogd Sijbrand Burger de helft van haar goederen. 

03-09-1772 Christiaan de Vries, mondig, ontvangt met consent van zijn vader Cornelis de 

Vries en voogd Sijbrand Burger, de derde voogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Hendrina Meijer, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Hendrik Meijer, daar moeder af is Niesje Bruijn, wonende alhier. 

23-10-1753 De moeder Niesje Bruijn ter eenre en de wettelijke voogd Jan Bruijsmaan, met 

consent van de medevoogd Hendrik Monsuer, wonende tot Amsterdam, ter 

andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

15-02-1770 Hendrina Meijer, geassisteerd met haar man Gerrit Haverkamp en haar voogd 

Jan Bruijsma, de andere voogd absent, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Nelletje Adams Bebber, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Adam Bebber en Trijntje Jans Oosterling, alhier overleden. 

23-10-1753 De voogden Willem Scheerder en dr Jacob Broeder laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders, waaronder een 

obligatie van f 100.- op de naam van Trijn Jans weduwe Reijer Dirksz in dato 

25-05-1641. 

09-12-1755 Jan en Nelletje Bebber, de laatste getrouwd, ontvangen met consent van hun 

voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Maartens, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Maarten Dirksz Sem en Aaltje Harmens, beiden alhier overleden. 

30-10-1753 De voogd Jacob Schram laat de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van haar nicht Nammetje Pieters. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Teeuws Cornelisz van der Poel, minderjarige nagelaten zoon 

van wijlen Jeltje Deddes, alhier overleden, daar vader van is Cornelis Teeuwsz van der Poel. 

13-11-1753 De vader Cornelis Teeuwsz van der Poel en de voogden Claas Orange en Claas 

van der Meer zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-05-1754 De vader Cornelis van der Poel en de voogd Claas van der Meer hebben f 20.- 

boven gebracht, het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom Jan 

Deddesz te Amsterdam. 

25-04-1766 De moeder(!) ontvangt geld voor de uitrusting naar Indiën van Teeuwis 

Cornelisz. 

15-05-1767 Cornelis Teeuwsz van der Poel ontvangt met consent van de voogd Cornelis van 

der Meer, de andere voogd overleden, de goederen van zijn overleden zoon 

Teeuws van der Poel. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Abraham Pietersz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Gerrits, overleden in de Purmer, daar vader van is Pieter Abrahamsz Groot. 

04-12-1753 De vader Pieter Abrahamsz Groot ter eenre en de voogden Gerrit Kramer en 

Cornelis Luijt ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

22-05-1767 Dirk Kramer, oom en voogd van het kind, heeft, volgens afspraak met zijn vader 

Gerrit Kramer gemaakt, f 50.- boven gebracht wegens grootvaders erfportie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marten Dirksz Laan, minderjarige nagebleven zoon van 

Geertje Jans, overleden op Middelie, daar vader af is Dirk Laan, op Middelie woonachtig. 

18-12-1753 De vader Dirk Laan ter eenre en de voogden Jan Martensz Laan en Jacob Hetjes 

ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, 

waaronder een losrentebrief van f 200.- op de naam van Willem Gerritsz van 

Axwijk in dato 04-06-1643 en een stuk land in de Zeevang in het bedrijf van 

Middelie belend ten noorden de weduwe Dirk Laan de Oude en ten zuiden Dirk 

Laan de Jonge. 

19-03-1754 Marten Dirksz Laan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogd Dirk Laan en Jacob Hetjes bij geschrifte zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hannes Kloosterman, minderjarige nagelaten zoon van 

Anna Jans, alhier overleden, daar vader af is Hendrik Kloosterman, mede alhier woonachtig. 

15-01-1754 De vader Hendrik Kloosterman ter eenre en de voogden Arend IJsselman en 

Christiaan Franszen ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

06-07-1776 Hannes Kloosterman, mondig, ontvangt met consent van zijn vader, de verdere 

voogden overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dieuwertje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan Hut 

en Trijntje Andries, beiden alhier overleden. 

22-01-1754 De behuwd vader Hendrik Schrader en de voogden Joris Brand en Hendrik 

Drekman laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden 

van haar moeder. 

22-12-1761 Dieuwertje Jans, geassisteerd met haar man Claas Muller en haar voogden 

Hendrik Drekman en Joris Brand, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Andries en Pietertje Hendriks Schrader, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Andries, alhier overleden, daar vader van is Hendrik 

Schrader. 

29-01-1754 De vader Hendrik Schrader ter eenre en de voogden Joris Brand en Hendrik 

Drekman ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-03-1768 Andries Schrader, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden Joris Brand en Hendrik Drekman zijn goederen. 

29-03-1770 Pietertje Schrader, mondig, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden Joris Brand en Hendrik Drekman haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Trijntje, Welmoet en Hillegond Claas, minderjarige 

nagebleven kinderen van Neeltje Jans, op Volendam overleden, daar vader af is Claas Heijnsz 

Veerman, op Volendam woonachtig. 

05-02-1754 De vader Claas Heijnsz Veerman ter eenre en de voogden Tijmen Claasz, Jan 

Heering, Albert Heijnsz en Jan Heijnsz ter andere zijde zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

03-09-1754 De vader Claas Heijnsz Veerman brengt f 100.- boven volgens contract met de 

voogden indien hij een tweede huwelijk zou aangaan. 

28-08-1767 Jan Claasz Veerman, 25 jaar geworden, en Welmoet Claas Veerman, 

geassisteerd met haar man Taams Jobsz, ontvangen met consent van hun vader 

Claas Heijnsz Veerman en voogd Albert Heijnsz hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Trijntje, Welmoet en Hillegond Claas, minderjarige kinderen 

Claas Heijnsz Veerman, op Volendam woonachtig. 

05-02-1754 Claas Heijnsz Veerman, Jan Heering en Albert Heijnsz als vader en voogden 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden op 

Volendam van hun grootmoeder Fransje Jans, weduwe van Jan Aarsen, 

waaronder f 275.- onder de voogden berustende. 

19-02-1754 Tijmon Claasz van Volendam stelt zich borg voor f 100.- die zijn zwager Jacob 

Jansz, getrouwd aan zijn dochter Trijntje Tijmes is verschuldigd. Evenzo heeft 

Jan Heering zich borg gesteld voor f 125.- die Dirk Jansz schuldig is en Albert 

Heijnsz voor de resterende f 50.- die Jan Jansz Pojer moet voldoen. 

16-05-1757 De vader Claas Heijnsz Veerman, geassisteerd met de voogden Tijmon Claasz en 

Albert Heijnsz ontvangt zijn aandeel in de goederen van zijn overleden kind 

Hilgont Claas. 

02-08-1765 De vader Claas Heijnsz Veerman, geassisteerd met de voogd Albert Heijnsz, 

ontvangt zijn aandeel in de goederen van zijn overleden kind Trijntje Claas. 

28-08-1767 Jan Claasz Veerman, 25 jaar geworden, en Welmoet Claas Veerman, 

geassisteerd met haar man Taams Jobsz, ontvangen met consent van hun vader 

Claas Heijnsz Veerman en voogd Albert Heijnsz hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Pieter en Niesje Veen, minderjarige kinderen van 

Niesje Jans, alhier overleden, daar vader af is Simon Veen, alhier woonachtig. 

05-02-1754 De vader Simon Veen ter eenre en de voogden Pieter Jansz Bos en Jan Veen ter 

andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-10-1761 Harmanus Dobber als regent van het burger- en Pieter de Jong als regent van het 

armenweeshuis ontvangen de goederen, aangezien de kinderen door het 

overlijden van hun vader in deze godshuizen zijn opgenomen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Dirks, minderjarige nagebleven dochter van Dirk Steijns en 

Neeltje Meijnders, echtelieden, beiden op Middelie overleden. 

26-02-1754 De voogden Dirk de Reus en Jan Slot laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven van hun halve broeder Cornelis Steijns, waaronder een obligatie 

van f 300.- op de naam van Lijsbet Dirks van Middelie in dato 18-02-1708. 

31-10-1758 Pieter Steijn als enige broeder en erfgenaam ab intestato van de overleden Lijsbet 

Dirks, ontvangt met consent van de voogden Dirk de Reus en Jan Slot de 

goederen. 

 



ORA 4000 1750 - 1757 577

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje Jacobs Greeve, minderjarige nagebleven dochter van 

Jacob Greeve, overleden in Goenland, daar moeder af is Trijntje Heijns Visser, alhier 

woonachtig. 

05-03-1754 De moeder Trijntje Heijns Visser ter eenre en de voogden Hendrik Claasz Visser 

en Huijbert Claasz Vels ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

17-09-1772 Neeltje Jacobs Greeve, meerderjarig, ontvangt met consent van haar moeder en 

haar behuwd vader, de voogden overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Mossaart, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Mossaart, alhier overleden, daar moeder af is Geertje Pieters. 

28-05-1754 De voogd Cornelis Mossaart heeft f 50.- boven gebracht, het kind aanbestorven 

door het overlijden van zijn peet Trijntje Pieters Volder tot Hoorn. 

01-10-1754 De voogden ontvangen f 20.- voor de uitrusting van een reis naar Indiën. 

05-12-1758 De voogden Cornelis Mossaard en Jan Sinnig laten een obligatie van f 500.- 

registreren op de naam van Pieter Cornelisz Houtuijn in dato 09-08-1674, waarin 

het kind 1/3 gedeelte toebehoort. 

12-12-1758 De voogden Cornelis Mossaard en Jan Zinnigh hebben f 277.14.- bovengebracht 

gekomen uit de verkochte obligatie en 1/3 portie in de nagelaten en verkochte 

goederen van zijn overleden moeder Geertje Pieters. 

22-07-1760 Cornelis Mossaard, broeder en voogd van de minderjarige, ontvangt f 100.- tot 

restitutie van betaalde posten en tot het kopen van verschoning en verdere 

behoeften. 

19-07-1760 Cornelis Mossaard, broeder en voogd, ontvangt f 44.- tot de uitrusting van de 

voors: Pieter Mossaard. 

11-08-1761 Pieter Mossaard, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Cornelis 

Mossaard zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Cornelis Cornelisz, minderjarige kinderen van wijlen 

Cornelis Jacobsz Ruijter en Dieuwertje Cornelis, beiden op Volendam overleden. 

11-06-1754 De voogden Albert Tol en Cornelis Jacobsz Ruijter laten f 136.- registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

05-02-1760 Trijntje Cornelis Ruijter, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Cornelis 

Jacobsz Ruijter, de medevoogd overleden, haar goederen. 

11-08-1761 Cornelis Cornelisz Ruijter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd 

Cornelis Ruijter zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Bartels Schreuder, minderjarige nagebleven dochter van 

Marijtje Davids Valk, daar vader af is Bartel Schreuder, alhier woonachtig. 

18-06-1754 Bartel Schreuder, Dirk Pot en Jan Slot, vader en voogden hebben f 80.- 

bovengebracht, het kind aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder 

Lisbeth Dirks Soes. 

02-08-1765 Trijntje Bartels Schreuder, meerderjarig, ontvangt met consent van haar vader en 

haar voogden haar goederen. 
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Staat van de goederen van Jan en Hendrik Loots, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Jacob Loots en Welmoet Mars, beiden alhier overleden. 

06-08-1754 De voogden Claas Mars, Harmanus Dobber en Claas Wagenaar laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders, waaronder 1/3 portie in twee obligaties, waarvan 1/3 behoort aan de 

proeven dezer stad en 1/3 aan Gerret Haverkamp, en de helft in een grafstede in 

de Grote Kerk waarvan de wederhelft behoort aan de kinderen van wijlen 

Garbrant Loots. 

02-05-1764 Jan Loots, geassisteerd met zijn voogden Claas Mars, Harmanus Dobber en 

Claas Wagenaar, getrouwd, ontvangt zijn goederen. 

25-11-1773 Hendrik Loots, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje Pankras, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Pieter Pankras, alhier overleden, daar moeder af is Marijtje Mole. 

27-08-1754 De moeder Marijtje Mole en de voogden Dirk Mole en Pieter Cobusz Smit zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis. 

14-09-1764 Marijtje Pankras, geassisteerd met haar man, onvangt met consent van de voogd 

Pieter Cobusz Smit de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hilgont, Maritje en Grietje Pieters Ent, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Teunisz Ent, overleden op zee, daar moeder van is Grietje 

Cornelis. 

03-09-1754 De voogden Cornelis Otter en Jacob Zeeman laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Teunis Pietersz 

Ent. Er zijn goederen in gemeenschap met de kinderen van Teunis Pietersz Ent. 

25-02-1755 De voogden Cornelis Otter en Jacob Zeeman brengen ten behoeve van Maritje en 

Grietje Pieters Endt geld boven uit het verkochte huis en landerijen. 

17-02-1756 Hilgond Pieters Endt, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Cornelis Otter, Jacob Zeeman en de absente Pieter Zeeman haar goederen. 

06-12-1757 Maritje Pieters End, geassisteerd met haar man Simon Claasz Paauw ontvangt 

met consent van haar voogden Cornelis Otter, Pieter Zeeman en de absente Jacob 

Zeeman haar goederen. 

10-06-1760 Grietje Pieters Ent, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Cornelis Otter, Jacob Zeeman en de absente Pieter Zeeman haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Simon Cornelisz Plas, minderjarige zoon van wijlen Cornelis 

Plas, daar moeder af is Sijtje Cornelis Thoen. 

01-10-1754 De moeder Sijtje Cornelis Thoen ter eenre en de voogden Jan Claasz de Boer en 

Jacob de Jong ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

29-07-1768 Simon Plas, geassisteerd met zijn voogden Jacob Jong en Claas Swart, getrouwd, 

ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Jansz Sloth, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Neeltje Cornelis, daar vader af is Jan Sloth, wonende tot Axwijk. 

07-01-1755 De vader Jan Sloth ter eenre en de voogden Dirk Groot en Jan Sloth ter andere 

zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Kleij, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Trijntje Pieters, 

alhier overleden, daar vader van is Jacob Kleij. 

28-01-1755 De vader Jacob Kleij en de voogden Jan Binkel en Pieter Ruijter laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn halve 

zuster Sijtje Cornelis. 

09-05-1758 Jan Kleij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Dirksz Tijs, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Maritje Willems, tot Middelie overleden, daar vader af is Dirk Jacobsz Tijs. 

11-02-1755 De vader Dirk Jacobsz Tijs ter eenre en de voogden Jacob Jansz Tijs, Jan Hartog 

en Marten Bark ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. Ook hebben zij f 42.- boven gebracht het kind door het overlijden van 

zijn oud oom Jan de Wever aangeërfd. 

12-06-1759 De voogden hebben f 93.11.4 bovengebracht het kind door het overlijden van 

zijn oud muij Marij Jacobs Hartog aanbestorven. 

24-04-1776 Jacob Dirksz Tijs, mondig, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Annetje Claas Ent, minderjarige kinderen van 

wijlen Lijsbet Jans, daar vader af is Claas Teunisz Ent, wonende alhier. 

11-02-1755 De vader Claas Teunisz End en de voogd Wullem Fijn, instaande voor het 

consent van Teuntje Simons, huisvrouw van de voors: Claas End, en met consent 

van de medevoogd Pieter End, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

17-10-1758 Dirk Kar en Claas Brouwer, regenten van het armenweeshuis dezer stad, 

ontvangen de goederen, aangezien de kinderen door het overlijden van hun vader 

daarin zijn opgenomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Bakker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Pietersz van Sluijs, alhier overleden, daar vader van is Adriaan Bakker. 

18-02-1755 De vader Adriaan Bakker ter eenre en de voogden Adriaan Postma en Jan 

Bakker ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-06-1770 Neeltje Bakker, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Duijker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Duijker 

en Trijntje Dirks Roos, beiden op Middelie overleden. 

13-03-1755 De wettelijke voogden Dirk Cornelis Jansz, Marten Hartogh en Meijndert Laan 

laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn 
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moeder, waaronder obligaties op de naam van Willem Baart, burgemeester en 

raad der stad Alkmaar in dato 12-01-1680, op de naam van Hendrik Jansz tot 

Uijtgeest in dato 01-10-1674, op de naam van Trijn Hilbrands, weduwe van 

capiteijn Uijttenhout in dato 20-07-1655, op de naam van Welmoet Martens van 

Middelie in dato 19-05-1642, op de naam van Stijntje Sijmons Bost weduwe 

Cornelis van der Sin(?) in dato 09-08-1695, op de naam van Cornelis Wijpsz 

Vlieger in dato 18-08-1702, op de naam van Dieuwert Martensz van Edam in 

dato 02-09-1641, ten name van Maarten Pietersz Broek in dato 01-07-1675, ten 

name van Trijn Pieters Coers in dato 20-07-1636. 

08-03-1757 De voogden laten o.a. 1/64 portie van het schip de Jacob, gevoerd door schipper 

Pieter Buurs, varende onder de directie van Jan Teengs, registreren. 

26-03-1764 Pieter Duijker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Duijker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Duijker 

en Trijntje Dirks Roos, beiden tot Middelie overleden. 

13-03-1755 De wettelijke voogden Dirk Cornelis Jansz, Marten Hartogh en Meijndert Laan 

laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn 

vader, waaronder losrentebrieven op de naam van Jan Pietersz Tinnegieter in 

dato 01-03-1672, op de naam van Remmet Jansz Goudeblom in dato 23-04-

1665, op de naam van Lijsbet IJsbrands in dato 19-05-1633, op de naam van 

Jacob Claasz Loen in dao 01-07-1673, op de naam van Jan Jacobsz Hartog in 

dato14-08-1676, op de naam van Jan Pietersz Goudebloem in dato 20-09-1649, 

op de naam van Brecht Jans van Axwijk in dato 25-04-1645, op de naam van Jan 

Duijker in dato 02-05-1742, op de naam van Heijn Putoor in dato 08-07-1690, op 

de naam van Claas Pietersz Wit in dato 02-02-1672, op de naam van Aafje 

Heijns Heijnooms in dato 01-10-1674, op de naam van Cornelis Broersz in dato 

01-07-1675, op de naam van Sijmon Adamsz Bakker in dato 01-11-1672, op de 

naam van Aris Ouschersz in dato 01-11-1672, op de naam van de voogden van 

de fideicommissaire goederen van Maartje Fuijs in dato 11-01-1696, op de naam 

van Maartje Albertsdochter in dato 21-10-1625, op de naam van de voogden van 

de kinderen van Jacob Out en Maria van Taamt in dato 13-04-1707, op de naam 

van Claas Claasz Haan in dato 20-04-1710, op de naam van Gerard Constantijn 

van Ruijtenburg hoofdofficier van Purmerend in dato 01-06-1674, op de naam 

van Barthant de la Noije in dato 01-07-1673, op de naam van Dirk Engel in dato 

01-10-1674, op de naam van Sijmon Arisz en Alias Jansz in dato 17-04-1631. 

18-03-1757 De voogden Marten Hartog en Meijndert Laan laten nog meer goederen 

registreren. 

26-05-1762 De voogden Claas Hartog, Dirk Cornelis Janses en Meijnderd Laan laten een 

aangekochte obligatie registreren. 

26-03-1763 Pieter Duijker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen 

met uitzondering van f 4005.16.- voor het legaat van zijn behuwd moeder. 

24-06-1763 Pieter Duijker ontvangt de obligaties ter montant van f 4005.- aangezien zijn 

behuwd moeder Lijsbet Jans Draaijs is overleden en dus de uitkeringen van 

f 100.- aan haar zijn gestopt. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Jan Pos, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Trijntje Mijnders, overleden op Middelie, daar vader af is Jan Pos. 

18-03-1755 De vader Jan Pos ter eenre en de voogden Dirk Pos en Cornelis Botter ter andere 

zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis, waaronder 

obligaties op de naam van Claas Jacobsz Grootschoen tot Axwijk wegens zijn 

zoon Pieter Claasz Grootschoen in dato 20-08-1665, op de naam van Pieter 

Gerritsz Bakker als voogd van Thomas Gerritsz kinderen tot Edam in dato 01-

07-1665. 

09-02-1762 Jacob Pos, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

15-01-1768 Jan Pos, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogd zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Meijsje Regtter, minderjarige dochter van wijlen 

Dieuwertje Pos, alhier overleden, daar vader af is Fredrik Regtter. 

18-03-1755 De vader Fredrik Regtter ter eenre en de voogden Tijs Vlaming en Erasmus 

Regtter ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

31-01-1758 Meijsje Regtter, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje Heerman, minderjarige dochter van wijlen Pieter Heerman 

en Aaltje Cornelis Zijp, beiden alhier overleden. 

18-03-1755 Lammert Heerman, broeder en voogd, laat de goederen registreren het kind door 

het overlijden van haar ouders aanbestorven. 

13-01-1756 Lammerd Heerman ontvangt de goederen van zijn mondig geworden zuster. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Claas Jansz Haan, minderjarige kinderen van wijlen 

Trijntje IJsbrands, overleden op Warder, daar vader van is Jan Haan. 

25-03-1755 De voogd Claas Haan laat goederen registreren, de kinderen aanbestorven door 

het overlijden tot Warder van hun grootmoeder Trijn Jans. 

01-05-1777 Claas Jansz Haan, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader de goederen, 

zijn zuster is overleden. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet en Pieter, Frans en Jan Leek, minderjarige nagelaten 

kinderen van Neeltje Frans en Cornelis Leek, beiden alhier overleden. 

21-04-1755 Erasmus Regtter en Willem Band als testamentaire voogden laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders, 

waaronder 1/4 part in een boerenplaats met 30 morgen land in de 

Noordschermer. 

30-12-1760 Lijsbet Cornelis Leek is getrouwd met Cornelis Rijswijk; hij ontvangt een lening 

van f 400.- uit de gemeenschapelijke boedel vanwege de aankoop van een 

boerderij. 

13-08-1778 Pieter en Jan Cornelisz Leek, de eerste getrouwd, de ander 25 jaar geworden, 

ontvangen hun goederen en hun erfportie in die van hun overleden broeder Frans 

Leek. 

 

 

 



ORA 4000 1750 - 1757 582

Staat van de goederen van Hillegond Claas Koster, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Maritje IJsbrands, daar vader van is Claas Koster. 

29-04-1755 De voogd Cornelis Koster laat de goederen registreren het kind aanbestorven 

door het overlijden van haar grootmoeder Trijn Jans. 

03-08-1764 Hillegond Claas, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de Hr. Mr. Harmannus Boot, secretaris dezer stad. 

07-05-1755 Mr. Hermanus Boot heeft f 10.000.- aan hem toebehorende obligaties op de 

weeskamer gedeponeerd, ten behoeve van Cornelis van Dijk, kastelijn in het 

logement van de vijf Noordhollandse steden in 's Hage en zijn huisvrouw 

Marretje Harmens, volgens obligatie gepasseerd voor notaris Claas Versteveren 

op 28-04-1755. 

22-01-1768 Mr. Hermannus Boot ontvangt de obligaties, aangezien Cornelis van Dijk en 

Marritje Harmens Greef beide zijn overleden. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Bruijning en Cornelis Heijnsz, minderjarige kinderen van 

wijlen Grietje Cornelis, daar vader af is Heijn Bruijnsz Knuckel, wonende tot Volendam. 

25-06-1755 De vader Heijn Bruijnsz Knuckel ter eenre en de voogd Cornelis Bruijningsz, 

instaande voor het consent van de medevoogden Jacob Jansz en Jacob Jansz 

Boer en met consent van de medevoogd Pieter Cornelisz ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

04-02-1763 De voogden ontvangen te behoeve van de meerderjarige f 103.-. 

14-09-1764 Bruijning Heijnsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

14-09-1764 Cornelis Bruijnings brengt ten behoeve van de minderjarige geld boven, 

waaronder zijn aandeel in de nalatenschap van zijn vader, het gepasseerde jaar 

overleden. 

21-10-1768 Cornelis Heijnsz, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn broeder 

Bruijning Heijnsz, zijn voogden overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Barent en Jannetje Brakenhof, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Heijmo Brakenhof en Ariaantje van Gelderen, beiden alhier overleden. 

29-07-1755 De voogden IJsbrant Bijl en Hendrik Alders laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

07-04-1761 Barend Brakenhof, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Hendrik 

Aldersz en Cornelis van Gelderen zijn goederen. 

03-12-1762 Jannetje Brakenhof, ontvangt met consent van de voogden Hendrik Alders en 

Cornelis van Gelderen haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrik Claasz Veen, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Klaas Veen, overleden in Oostindiën. 

12-08-1755 De voogd Cornelis Hogerbeets laat de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder Maritje Veen. 

30-09-1755 De voogd Cornelis Hoogerbeets laat een losrentebrief van f 350.- registreren, op 

naam van Luw Jacobs van Edam in dato 01-02-1654. 
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01-06-1756 De voogden Cornelis Hoogerbeets en Simon Veen verwisselen deze obligatie 

voor een even grote obligatie ten name van Suzanna Pelgrums in dato 22-03-

1674. 

28-10-1764 De moeder Mietje Hendriks ontvangt de intressen. 

29-07-1769 Hendrik Claasz Veen, meerderjarig, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter, Trijntje en Cornelis Dirksz Groot, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Dirk Pietersz Groot en Grietje Claas, beiden overleden te Middelie. 

09-09-1755 De voogden Jan Claasz Plas en Cornelis Straat laten de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

02-03-1756 Pieter Dirksz Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

14-12-1756 Trijntje Cornelis(!) Groot, geassisteerd met haar man Jan Plas, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

23-03-1762 Cornelis Dirksz Groot, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan 

Klaasz Plas en Jan Strate zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marijtje en Wouter Welbooren, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aris Welbooren, alhier overleden, daar moeder af is Femmetje ten Katen. 

23-09-1755 De moeder Femmetje ten Katen en de voogden Jacob Welbooren en Adriaan 

Muusz zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

16-08-1757 De aangehuwd vader Cornelis Blokker en de voogden Adriaan Muusz en Claas 

van der Meer hebben een notarieel contract boven gebracht. 

18-01-1770 Marijtje Welboren, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Adriaan 

Muusz haar goederen. 

07-02-1771 Wouter Welboren, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Adriaan Muusz, de andere voogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gijsbertje Beetsel, minderjarige nagelaten dochter van 

Catrijntje Gerrits Man, binnen deze stad overleden, daar vader af is Jacobus Beetsel, alhier 

woonachtig. 

30-09-1755 De vader Jacobus Beetsel en de voogden Gerrit Man en Godart Beetsel zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-03-1766 De voogd Tjerk Lolkes, raad in de vroedschap dezer stad, heeft, ook uit naam 

van zijn medevoogd, f 400.- bovengebracht het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar vader Jacobus Beetsel. 

22-05-1767 De nieuw aangestelde voogd Daniel Maasbergen laat een aangekochte obligatie 

registreren. 

23-12-1773 Pieter Mulder, als in huwelijk hebbende Gijsbertje Beetsel, ontvangt met consent 

van de voogden Daniel Maasbergen, Dirk Man en Jan Staal de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit van der Meer, nagebleven zoon van Nelletje 

Schouten, binnen deze stad overleden, daar vader van is Claas van der Meer, wonende alhier. 

28-10-1755 De vader Claas van der Meer en de voogden Cornelis Schoon en Matthijs 

Ingesmit zijn geaccordeerd over het bewijs van moeders erfenis. 
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16-08-1757 De vader Claas van der Meer brengt geld boven afkomstig van het verkochte 

huis. 

15-04-1763 De vader Claas van der Meer en de voogden Cornelis Schoon en Matthijs 

Ingesmit brengen geld boven, gekomen van verkocht land. 

07-03-1776 Gerrit van der Meer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Matthijs Ingesmit, de andere voogd Cornelis Schoon overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Aagje en Claas Botter, minderjarige nagebleven 

kinderen van Trijntje Claas Hartog, op Middelie overleden, daar vader af is Cornelis Botter, 

aldaar woonachtig. 

04-11-1755 De vader Cornelis Botter ter eenre en de voogden Claas Hartog en Jan Pos ter 

andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder 

waaronder het recht en de pretentie van de vader op de boedel van de moeder 

van zijn overleden huisvrouw onder verwijzing naar de akte van renunciatie 

gepasseerd 30-10-1755 voor notaris Claas Versteveren. 

12-09-1766 Jan Botter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

04-03-1768 Aagje Cornelis Botter, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Claas, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Aaltje Claas, overleden op Warder, daar vader af is Claas Haan. 

09-12-1755 De vader Claas Haan ter eenre en de voogden Pieter Admirael, Jan Haan en 

Pieter Otter ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

04-12-1767 Geertje Claas, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Cornelis Jonker, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Gerrit Jonker, overleden op Warder, daar moeder af is Geertje Jacobsz. 

16-12-1755 De moeder Geertje Jacobs ter eenre en de voogden Gerrit Jacobsz Hop en Claas 

Jacobsz Visser ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

27-01-1769 Jacob Jonker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

09-04-1778 Cornelis Jonker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Antje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Geertje 

Claas, overleden op Axwijk, daar vader van is geweest Jan Jansz Bakker. 

16-12-1755 De voogden Jan Hooijberg, Pieter de Graaf en Dirk Jacobsz Tijs laten de 

goederen registreren het kind door het overlijden van haar vader aanbestorven. 

08-05-1759 De voogden Jan Hooijberg en Dirk Jacobsz Tijs laten de goederen van de 

overleden Antje Jans overbrengen naar haar broeder en erfgenaam ab intestato 

Jan Jansz Bakker, ter weeskamer vertichtigt onder 20-03-1759. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Welmoet en Claas Hoek, minderjarige nagebleven kinderen 

van Claas Hoek, op Kwadijk opverleden, daar moeder af is Guurtje Jacobs, wonende aldaar. 

06-01-1756 De moeder Guurtje Jacobs ter eenre en de voogden Jan Hoek op Kwadijk en 

Gerrit Jacobsz op Hoorn ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

31-01-1758 De voogd Jan Hoek laat een aangekochte obligatie registreren; f 18.- in deze 

brief behoort de moeder. 

18-08-1774 Jan Reijersz Clercq is aangesteld als voogd in plaats van de overleden Jan Hoek, 

naast de Gerrit bos(?) Beets voogden over Wellemoet Hoek minderjarige 

nagelaten dochter van wijlen Claas Hoek en Guurtje Jacobs, beiden tot Kwadijk 

overleden. 

22-03-1781 Welmoet Hoek, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Jacobs Visser, minderjarige nagebleven dochter van 

Jacob Visser, op zee gebleven, daar moeder van is Aaltje Jans, woonachtig op Warder. 

17-02-1756 De moeder Aaltje Jans ter eenre en de voogden Pieter Claasz Visser en Cornelis 

Edel ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen, 

waaronder een koe van f 40.- en koehooi, die haar overleden man nog 

competeerde uit de boedel van zijn moeder. 

05-03-1772 Marije Jacobs Visser, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Pieter 

Visser, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Cornelisz Krijgsman, minderjarige nagebleven zoon 

van Cornelis Claasz Krijgsman, op Warder overleden, daar moeder van is Trijntje Jacobs, 

aldaar woonachtig. 

06-04-1756 De moeder Trijntje Jacobs ter eenre en de voogden Pieter Otter en Jan Ubbels ter 

andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

08-02-1765 Claas Krijgsman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Otter, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Stijntje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Jacobs, daar vader af is Cornelis Jansz, wonende tot Volendam. 

01-06-1756 De vader Cornelis Jansz ter eenre en de voogden Jacob Cornelisz Boer, Jacob 

Jansz en Cornelis Jacobsz ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van 

moeders erfenis. 

23-01-1772 Stijntje Cornelis, getrouwd, ontvangt met consent van haar man, devoogden 

overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Harmanus en Christiaan IJsselman, minderjarige 

nagebleven kinderen van Johanna Aricola, binnen deze stad overleden, daar vader af is Arend 

IJsselman, alhier woonachtig. 

22-06-1756 De vader Arend IJsselman ter eenre en de voogd Hendrik Drekman, met consent 

van de medevoogd Oede Visser ter andere zijde zijn het bewijs van moeders 

erfenis overeen gekomen. 
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31-10-1776 Christiaan IJsselman, 25 jaar geworden, zijn broeder Harmanus overleden, 

ontvangt met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje, Guurtje, Jacob, Aagje en Grietje Cornelis, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Cornelis, daar vader af is Cornelis 

Pietersz, wonende tot Quadijk. 

17-08-1756 De vader Cornelis Pietersz ter eenre en de voogden Claas Jacobsz Geus en 

Sijbrand Haas ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

21-01-1763 Geertje Cornelis, geassisteerd met haar man Claas Jacobsz Beets, vader en 

voogd, ontvangt haar goederen. 

29-03-1765 Guurtje Cornelis, mondig, ontvangt met consent van haar vader en haar voogd 

haar goederen. 

14-12-1769 Jacob en Aagje Cornelis, beiden mondig, ontvangen met consent van hun 

voogden hun goederen. 

14-12-1769 De voogden Claas de Geus en Jan Starmeer over Grietje Cornelis brengen 

f 72.7.- boven wegens haar portie in haar vaders erfenis. 

05-11-1772 Grietje Cornelis, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogd Claas 

Jacobsz Geus, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Admiraal, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Admiraal en Trijntje Willems, beiden alhier overleden. 

24-08-1756 De voogden Pieter Admiraal en Lammert Smelik laten de goederen registreren 

gekomen uit de nalatenschap van de ouders. 

25-09-1767 Gerrit Admiraal, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Lammert 

Smelik en Reijndert Keijzer zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Lijsbet en Pieter Claasz Bruijnvis, minderjarige 

kinderen van wijlen Maritje Pieters, daar vader af is Claas Bruijnvis, wonende op 't Soort. 

28-09-1756 De vader Claas Bruijnvis ter eenre en de wettelijke voogden Heijn Soutman en 

Cornelis Berkhout ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

31-07-1759 De voogden hebben f 200.- boven gebracht de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Fijtje Jacobs. 

05-03-1764 Cornelis Groot wordt naast Heijn Zoutman als voogd aangesteld in plaats van de 

overleden Cornelis Berkhout. 

13-05-1773 Lijsbet Claas Bruijnvis, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

en haar voogden haar goederen. 

12-01-1775 Trijntje Claas Bruijnvis, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

02-04-1778 Pieter Claasz Bruijnvis, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader 

Claas Bruijnvis en van zijn voogden zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Jans, minderjarig kind van wijlen Jan Groenveld, 

daar moeder af is Annetje Claas Spekham, wonende tot Middelie. 

28-09-1756 De moeder Annetje Claas Spekham, geassisteerd met haar man Dirk Dirksz ter 

eenre en de wettelijke voogden Adriaan Groenveld en Claas Spekham ter andere 

zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

16-06-1674 Maritje Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogd Claas 

Spekham, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Adriaansz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Melis, alhier overleden, daar vader af is Adriaan Muusz, wonende alhier. 

24-11-1756 De vader Adriaan Muusz ter eenre en de wettelijke voogden Hendrik Blokker en 

Pieter Coster ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen, waaronder land in de banne van Oosterblokker. 

06-03-1767 Ariaan Muusz, Hendrik Blokker en Pieter Coster, vader en voogden, hebben het 

land verkocht. 

15-05-1767 De vader Adriaan Muusz brengt een weesmeesterskennis van f 2414.- boven ten 

laste van Cornelis Pietersz Bakker te Oosterblokker. 

11-11-1768 Dirk Adriaansz, op 16 oktober laatstleden 25 jaar geworden, ontvangt met 

consent van zijn vader en zijn voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas en Dirk Jacobsz, minderjarige kinderen van wijlen 

Grietje Claas Klock, daar vader af is Jacob Claasz Lammers, wonende in de Purmer. 

07-12-1756 De vader Jacob Claasz Lammers ter eenre en de voogden Thames Klok en 

Cornelis Groot ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders 

erfenis. 

10-03-1761 Claas Jacobsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn voogden 

Cornelis Groot en Thomas Klok zijn goederen. 

01-02-1765 Dirk Jacobsz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk Molen, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Elbrig Wit, 

alhier overleden, daar vader af is de Hr. Boudewijn Molen. 

25-01-1757 De voogden IJsak Roods en Dirk Molen hebben f 188.- boven gebracht wegens 

de legitieme portie in de nalatenschap van wijlen het kinds grootmoeder Gelbrug 

Aams volgens haar testamentaire dispositie. 

21-01-1773 Dirk Molen, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Izaac Roots, de 

medevoogd overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje Jacobs, op Volendam overleden, daar vader af is Jan Cornelisz. 

25-01-1757 De vader Jan Cornelisz ter eenre en de voogden Jacob Jansz Boer en Jan 

Bruijningsz ter andere zijde zijn, met bewilliging van Geertje Everts, de vrouw 

van Jan Cornelisz, de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

05-01-1775 Geertje Jans, getrouwd, ontvangt met consent van haar man, vader en voogden 

haar goederen. 
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Staat van de goederen van Sijmen Boom, Jan, Jacob, Remmet en Grietje Martens Hartogh, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Sijmens en Marten Hartogh, beiden 

overleden te Axwijk. 

22-03-1757 De voogden Jan Slot en Pieter Claasz Huijberts laten de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven, waaronder een 

obligatie van f 1100.- op de naam van Fokel Pieters in de Beemster in dato 01-

11-1702, de helft in een schulpzandmolen gelegen op het eind van Axwijk, 

waarvan de wederhelft toebehoort aan Jacob P: Zoon en f 250.- onder de 

grootmoeder berustende. 

20-03-1759 Sijmon Boom, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

20-01-1761 De voogden laten een obligatie van f 400.- registreren op de naam van Cornelis 

Jacobsz van Axwijk in dato 15-09-1642. Ook worden de goederen van de 

grootmoeder Grietje Jans gedeeld met Simon Boom en geregistreerd op een 

nieuwe post onder deze datum. 

27-08-1762 Jan Hartog, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

12-04-1770 Grietje Maartens Hartog, laatste pupil, geassisteerd met haar man Pieter Kramer 

en haar voogden Jan Slot en Pieter Claasz Huijberts, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Pieters IJs, minderjarige dochter van Pieter IJs en 

Roelofje Luijkes, beiden wonende alhier. 

22-03-1757 Pieter IJs voorn: en Pieter Jacobsz Duijm hebben f 50.- bovengebracht het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar oud peet. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Sloth, minderjarige zoon van Jan Sloth, daar moeder van is 

geweest Neeltje Cornelis, overleden te Axwijk. 

05-04-1757 Claas Hartogh als testamentaire voogd nevens Dirk Groot en Jan Sloth als 

medevoogden hebben bovengebracht f 107.- het kind aanbestorven van zijn oud 

moeij en f 27.- het kind aanbestorven van zijn grootmoeder Neeltje Pieters. 

04-11-1773 De voogden Dirk Groot en Jan Sloth verrekenen de verkochte veerschuit. 

23-02-1775 Jacob Sloth, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Hendrik en Pieter Blaauw, minderjarige kinderen 

van wijlen Trijntje Gijs, daar vader af is Claas Blaauw, wonende alhier. 

19-04-1757 De vader Claas Blaauw ter eenre en de wettelijke voogden Heijn Gijs en Claas 

Trompetter ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

05-12-1766 Tjerk Lolkes en Jan Horn, regenten van het burgerweeshuis en de armenkamer, 

ontvangen de goederen aangezien de kinderen door het overlijden van hun vader 

Claas Blaauw in de weeshuizen zijn opgenomen. 

 

 

Staat van de goederen van Ariaan en Daniel Jansz Bakker, minderjarige nagebleven kinderen 

van Jan Bakker, binnen deze stad overleden, daar moeder van is Johanna Stuart, alhier 

woonachtig. 

10-05-1757 De moeder Johanna Stuart en de voogd Pieter Cornelisz Bommel laten f 140.- 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom Cornelis 

Adriaansz Bakker in Oostindia. 
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 De moeder ontvangt wegens onvermogen geld op 02-08-1765, 11-04-1766, 05-

09-1766, 06-02-1767, 28-08-1767, 13-01-1769, in totaal vrijwel het gehele 

bedrag. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Geertje Schraap, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Pieter Schraap, daar moeder af is Melia Cloppenburg. 

02-06-1757 De moeder Melia Cloppenburg ter eenre en de voogden Barend Kloppenburg en 

Jan Jansz Heijloo ter andere zijde zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

14-06-1757 De voogden Barent Kloppenburg en Jan Jansz Heijloo laten een obligatie 

registreren. 

15-02-1765 De testamentaire voogden Jan Vlas en Jan Cloppenburg laten goederen 

registreren. 

04-05-1775 Pieter en Geertje Schraap, meerderjarig, ontvangen met consent van hun 

voogden hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Pieter en Trijntje Gerrits Hop, minderjarige kinderen 

van wijlen Gerrit Jansz Hop, overleden op zee, daar moeder af is Aafje Pieters. 

14-06-1757 De moeder Aafje Pieters ter eenre en de voogden Elias Vastwijk en Pieter Jonker 

ter andere zijde zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

22-10-1762 Jan Hop, mede voor de uitlandige Pieter Hop met diens schriftelijk consent, 

beiden getrouwd, ontvangt met consent van de voogden hun goederen. 

29-03-1765 Trijntje Gerrits Hop, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hessel Pietersz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter 

Hesselsz en Hendrikje Jochems, beiden overleden in de Purmer. 

14-06-1757 De voogden Jan Jochemsz, Abraham Jansz, Jan Bruijn en Cornelis Dirksz Jansz 

laten de goederen registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders 

aanbestorven. 

24-01-1758 Hessel Pietersz, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Luuwtje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Neeltje Cornelis, overleden op Axwijk, daar vader af is Cornelis Pietersz Ruijter. 

14-06-1757 De vader Cornelis Pietersz Ruijter en de voogden Lambert Ruijter en Jan 

Cornelisz Hoogland zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

08-08-1771 Luwtje Cornelis ontvangt met consent van haar man en voogd Lammert Ruijter, 

haar vader absent, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Trijntje en Maartje Cornelis Wit, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Maritje Adriaans, daar vader af is Cornelis Jansz Wit. 

14-06-1757 De vader Cornelis Jansz Wit en de voogden Crijn Jans Wit en Dirk Rijser zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-08-1757 Jan Cornelisz Wit, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden zijn goederen. 

08-09-1761 Trijntje Cornelis Wit, geassisteerd met haar man Hendrik Zoethoff, ontvangt met 

consent van haar vader en voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Gerrit en Neeltje Jans van Henge, minderjarige 

kinderen van wijlen Wijntje Gerrits, alhier overleden, daar vader van is Jan Claasz van 

Henge. 

13-07-1757 De vader Jan Claasz van Henge ter eenre en de voogden Gerrit Jacobsz en 

Willem Fijn ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

14-08-1777 Gerrit Jansz van Henge, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden zijn goederen. 

21-08-1777 Claas van Hengen, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden zijn goederen. 

17-08-1780 Neeltje Jans van Henge, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader 

en voogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem, Aagje, Pieter en Claas Gerritsz Voorn, 

minderjarige nagebleven kinderen van Hilgond Willems Daal, alhier overleden, daar vader af 

is Gerrit Voorn, binnen deze stad woonachtig. 

02-08-1757 De vader Gerrit Voorn ter eenre en de wettelijke voogd Paulus Daal met consent 

van de medevoogd Jan Klees ter andere zijde zijn het bewijs van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

23-06-1774 Willem Voorn, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogd Jan Klees, de andere voogd overleden, zijn goederen. 

21-11-1776 Aagje Gerrits Voorn, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden haar goederen. 

24-09-1778 Claas Voorn, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader Gerrit Voorn en 

voogd Jan Klees zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Jacob Kramer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Dirk 

Kramer en Trijntje Jacobs, beiden tot Warder overleden. 

06-09-1757 De voogden Dirk Haan, Cornelis Otter en Pieter Paauw laten de goederen 

registreren de kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven, 

waaronder f 200.- in een obligatie van f 300.- ten name van de voogden van Trijn 

Jacobs, waarvan de overige f 100.- toebehoort Dirk Haan en zijn huisvrouw 

Geertje Jans tot Warder. 

23-01-1759 Jacob Kramer, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Dirk Haan, 

Pieter Paauw en Cornelis Otter zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Lijsbet Breemburg, minderjarige kinderen van 

wijlen Cornelis Breemburg, daar moeder af is Margaretha Elisabeth Camphoff. 

25-10-1757 De moeder Elisabeth Camphof en de wettelijke voogden Jan Breemburg en 

Juriaan Beets zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders erfenis, waaronder 

een prijsobligatie van f 200.- op naam van Maria van Dijk in dato 01-01-1713. 

08-06-1764 Claas Brouwer en Pieter Hogerbeets ontvangen als regenten van het 

armenweeshuis met consent van de voogden de goederen, aangezien de kinderen 

door het overlijden van hun moeder Margaretha Elisabeth Camphoff in het 

weeshuis zijn opgenomen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Grootelouw, huisvrouw van Jacob Schaap, wonende binnen 

deze stad. 

05-11-1757 Trijntje Grotenlouw, geassisteerd met haar man Jacob Schaap, brengt een 

obligatie van f 800.- op naam van Jan Cornelisz Thoen in dato 24-05-1640 

boven, door haar bij legaat geëerfd van haar moeije Geertje Grootenlouw 

volgens testament 02-04-1755 voor notaris Jan Kerk in Monnickendam. 

01-11-1757 Trijntje Grootelouw, geassisteerd met haar man Jacob Schaap, verzoekt, 

aangezien zij tot beangstigde toestand gekomen was, de obligatie te mogen 

ontvangen. Neeltje Grootelouw, erfgenaam van haar zuster Geertje Grootenlouw, 

erfwachteresse van deze obligatie, geassisteerd met haar man Melis Moolen, 

verklaart dat het voorgeven van de eerste comparant volgens de waarheid was en 

ziet volledig van de obligatie af. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter, Cornelis en Jan Hartog, minderjarige kinderen van 

Lijsbeth Pieters, op Middelie overleden, daar vader af is Jan Hartog, aldaar woonachtig. 

12-11-1757 De vader Jan Hartog is met de voogden Jan Fredriksz Laan en Cornelis Tuijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-09-1759 De voogd Cornelis Tuijn laat f 96.- registreren volgens de staat van scheiding, na 

het overlijden van de vader door de voogden met zijn weduwe gemaakt. 

03-03-1761 De voogd Cornelis Tuijn ontvangt f 100.- om in rekening te verantwoorden. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk, Trijntje en Mintje Binnenwijsend, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Maritje Jans, daar vader af is Jacob Binnenwijsend, wonende 

in de Purmer. 

06-12-1757 De vader Jacob Binnenwijsend ter eenre en de wettelijke voogden Jan Jacobsz 

Jan Binnewijsend en Dirk Dirksz Binnewijsend ter andere zijde zijn de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

20-01-1781 Dirk Binnewijzend, meerderjarig, Willem Jansz Vink als in huwelijk gehad 

hebbende en erfgenaam van Trijntje Binnewijzend en Claas Jansz Ton als in 

huwelijk hebbende Mintje Binnewijzend ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Groot, meerderjarige dochter van wijlen Jacob Groot en 

Sijtje Dekker, beiden alhier overleden. 

13-12-1757 Jacob Kroon en Gerrit Hoebrink als administrateurs van de nagelaten goederen 

van wijlen Neeltje Groot volgens haar testament voor notaris Claas Versteveren 

25-09-1757 laten de goederen registreren Trijntje Groot door het overlijden van 

haar zuster Neeltje Groot aanbestorven. 

21-02-1766 Jacob Kroon en Gerrit Hoebrink als executeurs van het testament van Neeltje 

Groot en als curateuren over de door de door haar fideicommissair nagelaten 

goederen laten de hier vermelde goederen van de overleden Trijntje Groot op de 

naam van Jacob en Gerrit Kroon zetten, over wie zij voogden zijn. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Gerrit Kroon, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Aagje Groot, alhier overleden, daar vader af is Jacob Kroon. 

13-12-1757 Jacob Kroon en Gerrit Hoebrink als testamentaire voogden laten de goederen 

registreren de kinderen door het overlijden van haar peetje Neeltje Groot 

aanbestorven. 

21-02-1766 De voogden Jacob Kroon en Gerrit Hoebrink laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van Trijntje Groot ingevolge het 

testament van Neeltje Groot van 25-09-1757. 

28-08-1767 Jacob Kroon, minderjarige erfgenaam, geassisteerd met de executeurs en 

voogden van de testamenten van zijn moeijen Trijntje en Neeltje Groot, de heren 

Jacob Kroon, raad in de vroedschap en Gerrit Hoebrink, regerend schepen, heeft 

van de staten van Holland en Westfriesland veniae aetatis verkregen en ontvangt 

zijn goederen. 

05-12-1771 Gerrit kroon, geassisteerd met Jacob Kroon en Gerrit Hoebrink, meerderjarig, 

ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Trijntje Jans Bergh, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Jan Willemsz Bergh, alhier overleden, daar moeder van is Cornelia Jans. 

23-05-1758 De moeder Cornelis Jans ter eenre en de voogden Sijmen Vos en Nicolaas 

Heijers ter andere zijde zijn vaders erfenis overeen gekomen. 

25-11-1773 Trijntje Jans Bergh, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Nicolaas Heijers, de andere voogd overleden, haar goederen. 
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Staat van de goederen van Abraham Pietersz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Lijsbet 

Gerrits, overleden in de Purmer, daar vader van is Pieter Abrahamsz Groot. 

23-05-1758 De voogden Gerrit Kramer en Cornelis Luijt laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van zijn oom Claas Gerritsz Kramer, 

waaronder f 119.- berustende bij de oom Dirk Kramer. 

20-02-1777 Abraham Pietersz, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Jacob en Pieter Wagemaker, minderjarige kinderen 

van wijlen Maritje Teerhuijs, daar vader af is Egbert Wagemaker. 

29-08-1758 De vader Egtbert Wagemaker ter eenre en de voogden Dirk Egtbertse 

Wagemaker en Cornelis Gijsbertsz van Heusden ter andere zijde zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

10-04-1767 Jan Horn en Dirk Jong, gecommitteerde regenten van het armenweeshuis binnen 

deze stad en de voogd Dirk Egbertsz Wagemaker ontvangen vanwege het 

overlijden van de vader Egbert Wagemaker, waardoor de kinderen in het voorn: 

gosdhuis zijn opgenomen, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Heijnsz Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Heijn Jansz Groot, daar moeder af is Sanneke Dirks. 

29-08-1758 De moeder Sanneke Dirks ter eenre en de wettelijke voogd Joris Oranje met 

consent van de mede voogd Jan Simonsz Groot ter andere zijde zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen. 

05-03-1778 Jan Heijnsz Groot, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn aangehuwde 

vader Willem de Ruijter en zijn voogd Jan Sijmonsz Groot zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje Claas Haan, minderjarige dochter van wijlen Claas 

Haan, overleden te Warder, daar moeder van is Geertje Jacobs. 

12-12-1758 De moeder Geertje Jacobs ter eenre en de voogden Claas Jacobsz Visser en 

Gerrit Jacobsz Hop ter andere zijde zijn geaccordeerd over de uitkoop van vaders 

erfenis. 

18-05-1775 Pieter Reijndertsz heeft f 31.10 bovengebracht het kind toegelegd uit de boedel 

van haar oude peet Aafje Pieters, weduwe van Claas Jansz Pauw. 

26-09-1782 Maritje Claas Haan, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Claas, minderjarige dochter van wijlen Claas Haan en 

Aaltje Claas, tot Warder overleden. 

19-12-1758 Pieter Otter als administratieve voogd en Jan Haan als medevoogd laten de 

goederen registreren, waarondereen huis in het oosteind van Warder aan de 

Zeedijk, in welk huis het kind reeds f 50.- competeerde volgens het bewijs van 

moeders erfenis van 09-12-1755. 

04-12-1767 Geertje Claas, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Dirk, Hillegond, Maretje, Geertje en Jacob 

Jacobsz Reijnders, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob Dirksz Reijnders, daar 

moeder af is Grietje Jacobs, wonende tot Warder. 

19-12-1758 De moeder Grietje Jacobs ter eenre en de voogden Pieter Buurs en Claas Wester 

ter andere zijde laten de goederen registreren. 

30-03-1764 Trijntje Jacobs, geassisteerd met haar man Jacob Carper, en Hilgond Jacobs, 

geassisteerd met haar man Pieter Vreugd, ontvangen met consent van de 

voogden Claas Jacobsz Wester en Claas Jansz Ubbels hun goederen. 

28-12-1764 Dirk Jacobsz Reijnderts, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Claas 

Wester zijn goederen. 

09-08-1765 Maritje Jacobs Reijnders, geassisteerd met haar man Jan Spruijt, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogd Claas Wester, de medevoogd op zee, haar 

goederen. 

19-12-1771 Claas Jacobsz als voogd van de minderjarige kinderen van Jacob Dirksz 

Reijnders ontvangt goederen en zal f 25.- aan Geertje Jacobs wegens haar 

geringer deel in het land restitueren wegens een gemaakte schikking. Geertje 

Jacobs, mondig geworden, ontvangt met consent van haar voogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Geertje, Lijsbet, Maritje, Aafje, Antje en Jan 

Dekker, minderjarige kinderen van wijlen Aafje Hop, daar vader af is Pieter Dekker, wonende 

tot Warder. 

16-01-1759 De vader Pieter Dekker en de wettelijke voogden Gerrit Jacobsz Hop en Dirk 

Haan zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-01-1761 Jacob Dekker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

09-03-1764 Geertje Dekker, meerderjarig, en Lijsbet Dekker, geassisteerd met haar man 

Claas Schilder, ontvangen met consent van hun voogden hun goederen. 

02-12-1768 Maritje Dekker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

29-03-1770 Aafje Dekker, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

25-03-1774 Antje Dekker, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

17-04-1777 De voogden Jacob Dirksz Hop en Jacob Hop ontvangen f 100.-, waarvoor zij de 

aankoop van een obligatie hebben verantwoord, hierachter geregistreerd onder 

09-08-1759. 

 

 

Staat van de goederen van Sijbrig Paauw, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Trijntje 

Pieters, daar vader af is Jan Cornelisz Paauw, wonende tot Warder. 

16-01-1759 De vader Jan Cornelisz Paauw en de voogd Pieter Reijndertsz laten f 340.4.- 

registreren het kind door het overlijden van haar grootmoeder Hillegond Jans 

aanbestorven. 

30-01-1759 De voogden Pieter Reijnders en Cornelis Pauw brengen een aangekochte 

losrentebrief boven. 

06-03-1777 Sijbrigh Paauw, geassisteerd met haar man Gerrit Reijnderts, ontvangt met 

consent van haar voogd haar goederen. 

 

 

 



ORA 4001 1757 - 1766 595

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje en Claas Jacobsz Terweij, minderjarige kinderen van 

wijlen Jacob Terweij, alhier overleden, daar moeder af is Maritje Vos. 

17-01-1759 De moeder Maritje Vos en de voogden Jan Binkel en Erasmus Regtter zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

09-12-1773 Annetje Jacobs Terweij, getrouwd, haar broeder overleden, ontvangt met consent 

van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmen, Grietje en Pieter Pietersz Reijnders, minderjarige 

nagelaten kinderen van Antje Dirks, overleden op Warder, daar vader af is Pieter Sijmonsz 

Reijnders. 

30-01-1759 De voogden Claas Jansz Paauw, Pieter Dirksz Paauw en Jan Sijmonsz Reijnders 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun grootouders. 

01-04-1760 Pieter Dirksz Pauw, Jan Simonsz Reijnders en Pieter Simonsz Reijnders, vader 

en voogden, laten de goederen registreren die tot nog toe onverdeeld waren. 

29-03-1765 Sijmon Pietersz Reijnders, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

27-02-1779 Grietje Pieters Reijnders, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

27-02-1779 Pieter Pietersz Reijnders, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Simons Koog, minderjarige dochter van wijlen Simon 

Jansz Koog, daar moeder af is Trijntje toegenaamd Eijndekoek. 

20-03-1759 De voogden Pieter Koog en Claas Maasbergen brengen f 35.- boven de dochter 

aanbestorven van wijlen haar zuster Hillgond Simons Koog. 

12-12-1776 Annetje Simons Koogh, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Jansz Bakker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan 

Jansz Bakker en Grietje Teunis, overleden tot Axwijk. 

20-03-1759 De voogden Pieter End, Wullem Muusz en Pieter Paauw laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven. 

09-05-1759 De voogden Jan Hooijbergh en Dirk Jacobsz Tijs over de overleden Annetje 

Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Geertje Claas, laten de goederen 

registreren haar broeder Jan Jansz Bakker als erfgenaam ab intestato 

aanbestorven, breder verneld op 16-12-1755. 

24-10-1766 Jan Bakker, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk en Claas Cornelisz Groot, minderjarige nagebleven 

kinderen van Grietje Claasz Lammertsz, op t Zoort overleden, daar vader van is Cornelis 

Dirksz Groot op t Zoort woonachtig. 

10-04-1759 De vader Cornelis Dirksz Groot ter eenre en de voogd Jacob Claasz Lammertsz 

met consent van de medevoogd Pieter Dirksz Groot ter andere zijde zijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 
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22-02-1787 Dirk en Claas Cornelisz Groot, sedert enige tijd meerderjarig, ontvangen met 

consent van de voogden Pieter Dirksz Groot en Jacob Claasz Lammertsz hun 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbeth Cornelis, minderjarige nagebleven dochter van Cornelis 

Toebacq en Jannetje Jans, beiden alhier overleden. 

08-05-1759 De voogden Christiaan Paulusz en Pieter Bruijn laten f 36.18.2 registreren als 

afsluiting van de rekening door de voogden gedaan van de boedel en 

nalatenschap van de voornoemde Jannetje Jans. Lijsbet Cornelis was inmiddels 

getrouwd en ontvangt met consent van haar man Pieter Huijbertsz het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Duwertje, Aafje en Eldert Eldertsz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Eldert Reijersz, overleden tot Warder, daar moeder af is Trijntje Simons. 

29-05-1759 De moeder Trijntje Simons en de voogden Reijer Eldertsz en Claas Jacobsz 

Wester, de medevoogd Dirk Visser uitlandig, zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

22-03-1781 Duwertje Elders, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon, Maritje, Grietje en Bregje Dirks Smit, 

minderjarige kinderen van wijlen Geertje Simons, op Warder overleden, daar vader af is Dirk 

Smit. 

31-07-1759 De vader Dirk Smit en de voogden Jan Reijndertsz en Jan Meijndertsz, de 

medevoogd Pieter Dirksz Wester absent, zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen, waaronder de portie van de vader in de goederen die Grietje 

Claas, grootmoeder van de kinderen, zal nalaten. 

29-02-1776 Sijmon Dirksz Smit, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

03-08-1836 Hillegond Nan, wonende te Warder, als enig nagelaten kind van Bregje Dirks 

Smit, ontvangt f 10.2.3. 

22-10-1836 Geertje Bakker, Elisabeth Nauta, weduwe van Joost Bakker, Dirk Bakker en de 

nagelaten kinderen van Remmetje Bakker, zijnde Klaas, Grietje en Cornelis 

Veerman, de enige overgebleven kinderen en kleinkinderen van Grietje Dirks 

Smit, ontvangen f 10.2.3. 

22-10-1836 Lijsbeth, Geertje, Grietje, Antje, Dirkje en Maartje Gijzen, de enige nagelaten 

kinderen van Maritje Dirks Smit, overleden tot Warder 10-11-1821, ontvangen 

f 10.2.3. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob, Geertje, Lijsbeth, Maritje, Aafje, Antje en Jan Dekker, 

minderjarige nagebleven kinderen van Pieter Dekker en Aafje Jacobs, beiden op Warder 

overleden. 

07-08-1759 Gerrit Jacobsz Hop, met de uitlandige Dirk Haan testamentaire voogd over de 

kinderen volgens testament van Pieter Dekker, laat de goederen registreren de 

kinderen van Pieter Dekker en Aafje Jacobs aanbestorven. 

09-12-1773 Jacob, Geertje, Lijsbet, Maritje en Aafje Dekker, allen meerderjarig of gehuwd, 

hun jongste zuster en broeder Antje en Jan Dekker 20 jaar geworden, hebben uit 
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kracht van het testament van de ouders en met consent van hun mannen en 

voogden de goederen gedeeld. 

25-03-1774 Antje Dekker ontvangt met consent van haar man en voogden haar goederen. 

17-04-1777 De voogden Jacob Dirksz Hop en Jacob Hop laten ten behoeve van Jan Pietersz 

Dekker of zijn erfgenamen een obligatie registreren. 

15-02-1788 Jacob Dekker, wonende te Warder, Claas Dirksz Wester, in huwelijk hebbende 

Geertje Dekker, Claas Jansz Wester, getrouwd met Maartje Dekker, wonende op 

de Beets, Arnoldus Kieft, weduwnaar en testamentaire erfgenaam van Aafje 

Dekker, wonende te Purmerend, en Remmit Cornelisz Stolp, in huwelijk 

hebbende Antje Dekker, wonende te Hensbroek, ontvangen met consent van de 

voogden Jacob Dirksz Hop en Jacob Hop de goederen van hun waarschijnlijk 

overleden broeder Jan Dekker, die als matroos gevaren heeft op het katschip de 

Gezina Petronella, dat 07-02-1776 is verongelukt, en van wie men nu 12 jaren 

niets meer heeft vernomen. Zij hebben zich voor 25 jaar borg gesteld volgens 

akte voor notaris Pieter Kerk. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerbrand, Arend, Aaltje, Geertje en Claas Jansz Klok, 

minderjarige nagebleven kinderen van Jannetje Arends, op Hobreed overleden, daar vader van 

is Barend Jansz Klok, op Warder woomachtig. 

07-08-1759 De vader Barend Jansz Klok is met de voogden Pieter Arends Baring en Jan 

Broer en met consent van zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntje Simons als 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen alle goederen die de vader voor 

zijn kinderen vanwege zijn vooroverleden vrouw toekomen uit de boedel van 

Claas Jansz Brandhout, wonende op Hobreede, volgens testament van zijn 

huisvrouw Geertje Pieters, grootmoeder van de kinderen voor notaris Jan 

Frederik Blanken tot Oosthuijzen 15-03-1740. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Maritje Beerepoot, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Claas Teunisz en Geertruijd Willems, beiden alhier overleden. 

18-09-1759 De voogden Willem Teunisz en Pieter Bruijn laten f 120.- registreren voor de 

kinderen uit de boedel van hun overleden ouders gekomen, waarvan f 6.- wordt 

afgetrokken die Annetje Beerepoot toekomen. Ook wordt f 16.13.6 

bovengebracht, die de kinderen hebben geërfd van wijlen Lijsbet Pieters 

Boudens. 

09-09-1760 Maritje Berepoot, geassisteerd door haar voogd Pieter Bruijn en haar man Albert 

van den Bos, ontvangt haar goederen. 

27-10-1761 Claas Beerepoot, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Vogel, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Pieter Vogel, 

alhier overleden, daar moeder af is Grietje Claas Vogel. 

02-10-1759 De voogden Cornelis Hooijberg en Jan Vogel laten f 92.- registreren die het kind 

door het overlijden van zijn oom Jan Vogel zijn aanbestorven. 

15-06-1762 Pieter Vogel, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Cornelis Hooijberg, 

instaande voor het consent van de medevoogd, zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik en Geertje Cornelis, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Heijns, daar vader af is Cornelis Frederiksz, wonende tot 

Volendam. 

05-02-1760 De vader Cornelis Frederiksz en de wettelijke voogden Claas Dirksz en Hendrik 

Vrederiksz zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-12-1774 Hendrik Cornelis, meerderjarig, zijn zuster overleden, ontvangt met consent van 

zijn vader Cornelis Frederiksz en zijn voogd Jan Frederiksz, zijn verdere 

voogden overleden, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit, Trijntje en Antje Cornelis Beets, minderjarige nagebleven 

kinderen van Cornelis Beets en Welmoet Jacobs Hartog, echtelieden binnen deze stad 

overleden. 

18-03-1760 De voogden Cornelis Hartog te Middelie, Jan Hartog in de Beemster en Jan 

Groenhart, binnen deze stad woonachtig, laten de goedere registreren de 

kinderen door het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

28-04-1761 Gerrit Cornelisz Beets, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Cornelis Hartog, Jan Hartog en Jan Groenhart zijn goederen. 

03-10-1771 Trijntje Beets, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden Jan Hartog 

en Gerrit Beets haar goederen. 

10-09-1778 Antje Cornelis Beets, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Claas en Trijntje Schilder, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Trijntje Vink, daar vader af is Cornelis Schilder. 

25-03-1760 De vader Cornelis Schilder en de wettelijke voogden Gerrit Kramer en Jan Vink 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder land in 

Middelie. 

10-06-1760 Jan Claasz(!) Schilder, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Gerrit 

Kramer en Jan Vink zijn goederen. 

09-03-1764 Claas Schilder, getrouwd, en Trijntje Schilder, meerderjarig, ontvangen met 

consent van hun voogden Gerrit Kramer en Jan Vink hun goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Trijntje, Immetje en Hillegond Admiraal, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Pieter Admiraal, daar moeder af is Grietje Claas. 

25-03-1760 De moeder Grietje Claas en de wettelijke voogden Lammert Smelik en Hendrik 

Scheer zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

24-05-1765 De moeder Grietje Claas zal de revenuen van vaders bewijs ontvangen. 

07-03-1766 De voogd Lammert Smelik rekent af. 

01-06-1775 Immetje Admiraal, getrouwd, Hillegont Admiraal overleden, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden de helft van de goederen. 

15-05-1777 Trijntje Admiraal, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogd 

Lammert Smelik haar goederen. 
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Bewijs van moeders erfenis van Simon, Grietje en Pieter Pietersz Reijnders, minderjarige 

nagebleven kinderen van Antje Dirks Paauw, op Warder overleden, daar vader van is Pieter 

Simonsz Reijnders, op Warder woonachtig. 

01-04-1760 De vader Pieter Simonsz Reijnders en de voogden Pieter Dirksz Paauw en Jan 

Reijnders zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-02-1779 Grietje, getrouwd, en Pieter Pietersz Reijnders, meerderjarig, ontvangen met 

consent van de voogden hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje Jacobs Dekker, minderjarige dochter van wijlen 

Geertje Dirks Hop, daar vader af is Jacob Dekker. 

23-05-1760 De vader Jacob Dekker en de voogden Jan Laan en Dirk Dekker, de medevoogd 

Dirk Hop op zee, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, 

waaronder land in Warder. 

05-11-1772 Geertje Jacobs Dekker, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden Dirk 

Dekker en Jan Laan haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Jan Jansz, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Neeltje Jacobs, overleden op Volendam, daar vader van is Jan Jansz Schokker. 

17-06-1760 De vader Jan Jansz Schokker en de voogden Jan Teunisz en Pieter Jansz zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. Als de vader zal hertrouwen 

komt op het bewijs nog voor ieder kind f 150.-. 

12-10-1780 Jan, getrouwd, en Jacob Jansz Schokker, meerderjarig, ontvangen met consent 

van hun vader hun goederen. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis van Teunis, Jan, Maritje en Claas End, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claas End, daar moeder af is Teuntje Simons Stegeman. 

22-07-1760 De moeder Teuntje Simons Stegeman en de wettelijke voogd Simon Stegeman, 

met consent van de medevoogd Pieter End, zijn het bewijs van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

19-10-1780 Teunis, Jan en Maritje End, hun broeder Claas overleden, mondig, ontvangen 

hun goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerbrant en Claas Volkersz Boes, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Volkert Boes, overleden in de Purmer, daar moeder af is Lijsbet Claas 

Minnes. 

19-08-1760 De moeder Lijsbet Claas Minnes en de voogden Jan Boes, Willem van Leek en 

Oets Schellinger zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

25-01-1781 Claas Boes, 25 jaar geworden, zijn broeder Garbrant Boes overleden, ontvangt 

met consent van zijn aangehuwde vader Fredrik Jacobsz, de voogden overleden, 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Jacob en Grietje Maartensz Hartog, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maarten Hartog en Geertje Sijmons, beiden tot Axwijk overleden. 

20-01-1761 De voogden Jan Sloth en Pieter Claasz Huijberts laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Grietje Jans, 
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waaronder obligaties ten name van Trijntje en Cornelis Dirksz in dat 20-06-1680, 

ten name van Trijn Jans in dato 08-07-1653, ten name van Simon Schaap in dato 

21-04-1731, ten name van Jan Juriaansz Breemburg in dato 02-02-1672, ten 

name van Grietje Jans, weduwe Simon Boom in dato 28-03-1731 en 01-06-1731, 

ten name van Marij Jacobs in dato 15-05-1637, ten name van Adriaan Claasz 

Kalkoven in dat 07-11-1624, ten name van Adriaan Cornelisz Schagen in dato 

07-09-1630 en een huis met 12 deimt land op het zuideinde van Axwijk. De 

kinderen zullen onder toezicht van de voogden de boerderij blijven exerceren. 

27-08-1762 Jan Hartog, mondig ontvangt met consent van zijn voogden zijn 1/3 portie in de 

goederen. 

13-01-1764 Jacob Hartog, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Slot en 

Pieter Claasz Huijberts zijn goederen. 

21-10-1768 De voogd Jan Slot brengt een obligatie boven. 

12-04-1770 Grietje Maartens Hartog, geassisteerd met haar man Pieter Kamer, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Iefje Saskers, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Sasker Kroon, daar moeder af is Jannetje Alberts, wonende alhier. 

10-02-1761 De moeder Jannetje Alberts en de wettelijke voogden Jan Oort de Oude en 

Albert Hendriksz zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

06-08-1778 Iefje Saskers, geassisteerd met haar man Thijs Boelhouwer, ontvangt met 

consent van haar moeder en haar voogd Jan Oort haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje Dunselman, minderjarige nagebleven dochter van 

Jannetje Jans van Dullingen, alhier overleden, daar vader van is Aldert Dunselman, alhier 

woonachtig. 

07-04-1761 De vader Aldert Dunselman en de voogden Barend van Dullingen, tot 

Monnickendam, en David Monnier, alhier woonachtig, zijn het bewijs van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

03-06-1777 Aaltje Dunselman ontvangt met consent van haar man en haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's grootvaders erfenis van Geertje Dekker, minderjarige dochter van Geertje Hop, 

daar vader van is Jacob Dekker, op Warder repectievelijk overleden en woonachtig. 

07-04-1761 Grietje Ubbels, weduwe en boedelhoudster van Dirk Hop en Jacob Dekker, 

vader en voogd over zijn minderjarige dochter Geertje Dekker, beiden wonende 

te Warder, hebben een contract van uitkoop tussen de comparanten 

bovengebracht, ten overstaan van de medevoogden Dirk Dekker en Dirk Hop op 

kwalificatie en consent van de weeskamer gesloten voor notaris Claas 

Versteveren op 4 en 16 februari 1758. 

04-02-1758 (en 16-02-1758, copie van de notariële akte) Grietje Ubbels, weduwe en 

boedelhoudster van Dirk Hop ter eenre en Jacob Dekker als vader en voogd van 

zijn minderjarige dochter Geertje Dekker bij wijlen zijn huisvrouw Geertje Hop 

nagelaten, en de wettelijke voogden Dirk Dekker en Dirk Hop ter andere zijde, 

allen wonende te Warder, zijn overeen gekomen hetgeen de eerste comparante 

als moeder en grootmoeder aan de tweede comparant en zijn dochter zal 
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bewijzen in de vorm van uitkoop van vaders en grootvaders erfenis. De tweede 

comparant als vader zal zijn dochter alimenteren. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Wellemoet Botvanger, minderjarige kinderen van wijlen 

Pieter Botvanger en Trijntje Veen, beiden alhier overleden. 

14-04-1761 De voogden Maarten Veen en Tijs Botvanger laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders, waaronder een 

obligatie van f 200.- ten name van Cornelis Sager in dato 01-07-1711. 

20-05-1768 Claas Botvanger, getrouwd, voor zichzelf en voor Jan Nagel en zijn huisvrouw 

Welmoet Botvanger, ontvangt met consent van de voogden Marten Veen en 

Thijs Botvanger de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Caatjes, nagebleven dochter van de heer Jan Caatjes, oud 

burgemeester en raad dezer stad en juffr. Claartje Dobber, echtelieden binnen deze stad 

overleden. 

23-04-1761 Jacob Horn, oud burgemeester en raad, mr. Harmannus Boot, secretaris, Pieter de 

Jong, raad in de vroedschap, allen dezer stad en Jan Bos, allen executeuren van 

het testament en administrateurs der boedelnalatenschap van de heer Jan Kaatjes, 

in leven oud burgemeester en raad dezer stad en binnen deze stad overleden, 

volgens testament 28-11-1755 te Hoorn voor notaris Cornelis Blaauw 

gepasseerd, laten de goederen registreren aan zijn dochter nagelaten, waaronder 

ruim f 41.000.- aan obligaties. Er is een gedetailleerde lijst van de goederen in 

het huis door de overledene bewoond. 

07-01-1764 De voogden brengen aangekochte obligaties boven. 

 (Er volgen meer van deze aantekeningen) 

30-06-1784 Jan Bost, Thijs Horn en Gerrit Kroon, met mr Roelof Boot testamentaire 

voogden, executeurs, curateurs en administrateurs over de persoon en goederen 

van Trijntje Kaatjes, meerderjarige nagelaten dochter van wijlen de heer 

burgemeester Jan Kaatjes en juffr. Claartje Dobber, ontvangen de goederen van 

de op 21-05-1784 overleden Trijntje Kaatjes. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje, Neeltje en Crelisje Cornelis Edel, minderjarige 

nagebleven kinderen van Cornelis Pietersz Edel, in de Purmer overleden, daar moeder van is 

Neeltje Cornelis Hartog, in de Purmer woonachtig. 

21-04-1761 De moeder Neeltje Cornelis Hartog en de voogden Cornelis Hartog, Pieter 

Bouwens, Reijer Laan en Remmet Hartog zijn het bewijs van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

10-02-1780 Crelisje Cornelis Edel, geassisteerd met haar man Jan Bloemers, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen en haar portie in de goederen van de 

overleden Trijntje Cornelis Edel. 

12-12-1782 Neeltje Cornelis Edel, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 
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Staat van de goederen van Hendrik Hooft van Huijsduijnen, minderjarige zoon van dr. 

Jordanus Hoofd van Huijsduijnen en Geertruijd Scheerder, de eerste wonende, de laatste 

overleden te Amersfoort. 

13-06-1761 Willem Scheerder, koopman binnen deze stad, enige testamentaire erfgenaam 

van juffrouw Elisabeth Kuijt, weduwe van wijlen de heer Jacob Hanneman, 

beiden binnen deze stad overleden, laat obligaties registreren het kind door zijn 

moeije juffr. Elisabeth Kuijt, weduwe Hanneman gelegateerd en aanbestorven 

volgens haar testament 12-11-1755 voor notaris Jan Bruijn te Monnickendam. 

10-08-1763 Dr. Jordanus Hooft van Huijsduijnen wordt toegestaan de intressen van de hier 

geregistreerde obligaties te mogen ontvangen tot betere alimentatie van zijn kind; 

Willem scheerder is overleden. 

21-09-1764 De voogden brengen aangekochte obligaties boven. 

11-05-1775 Hendrik Hoofd, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Bos 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pietertje en Aaltje Reijers, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Aagje Klaas, daar vader af is Reijer Dirksz, wonende tot Middelie. 

15-12-1761 De vader Reijer Dirksz en de voogd Jacob Hartog, met consent van de 

medevoogd Cornelis de Haan, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

18-01-1781 Pietertje en Aaltje Reijers, 25 jaar geworden, ontvangen met consent van hun 

vader en hun voogd Jacob Hartog hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de kinderen van Cornelis Mol, genaamd Jan, Heijn, Neeltje, 

Grietje, Taams, Cornelis en Aaltje Cornelis Mol. 

geen datum De administrerende voogd Tijmon Jansz laat de goederen registreren de kinderen 

van hun grootvader en grootmoeder, Cornelis en Lijsbet, aanbestorven. 

29-10-1762 Tijmen Jansz ontvangt op zijn verzoek f 40.-, zijnde de portie van Jan Mol, om 

daarmee den doctor en meester te betalen die over dezelve practiseren. 

03-08-1764 De moeder Grietje Tijmons ontvangt de erfportie van een van haar overleden 

kinderen. 

20-12-1770 Heijn Cornelisz, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

29-04-1772 Neeltje Mol ontvangt met consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

16-06-1774 Grietje Mol ontvangt met consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

05-06-1783 Neeltje(!) Mol, geassisteerd met haar man Hendrik Tu... en door haar huwelijk 

meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd Gerrit Mol haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Tijs Brommer, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

de heer Pieter Brommer en juffr. Reijna Walraven. 

16-02-1762 De voogden mr Jan Pont, raad in de vroedschap, Jacob Horn, oud burgemeester 

en raad en Cornelis Dobber, oud schepen dezer stad laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van Maritje Croosboer. 

20-12-1765 De voogden mr Jan Pont, Jacob Horn en Cornelis Dobber, burgemeesteren en 

schepen dezer stede laten een aangekochte obligatie registreren. 
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18-12-1767 Jacob Horn, regerend burgemeester en raad dezer stad als voogd over Thijs 

Brommer ontvangt f 200.- omdat de opbrengsten van zijn ouderlijke en 

grootouderlijke goederen niet voldoende zijn voor zijn subsistentie. 

25-01-1770 Thijs Brommer, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden en 

administrateurs de goederen uit kracht van het testament van wijlen Maritje 

Croosboer, gepasseerd voor notaris Harm: Boot 12-03-1761 op hem als alleen 

overgeblevene gelegateerd. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Grietje Roos, minderjarige kinderen van wijlen Pieter Roos 

en Trijn Jans Tijs, tot Axwijk overleden. 

16-02-1762 De voogden Dirk Tijs, Maarten Bark en Simon Boom laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders, 

waaronder land in het bedrijf van Middelie en Quadijk en losrentebrieven van 

f 600.- op de naam van Trijn Dirks in dato 01-12-1640, van f 500.- op de naam 

van de voogden van de kinderen van Jan Bentem in dato 10-03-1708, van f 300.- 

ten name van Geert Jans van Middelie in dato 20-07-1656, van f 299.- op de 

naam van Nelletje Wappers in dato 01-07-1675, van f 240.- ten name van 

Nicolaas Haring in dato 01-07-1675, een derde in een Groninger rentebrief van 

f 295.- ten name van de erve Jacob Jansz Tijs en Trijntje Jans Tijs als erven van 

Trijn Jans Robs in dato 27-09-1760, waarvan de helft behoort aan de weduwe 

Jacob Tijs en 1/6 aan Simon Boom. 

15-03-1763 De voogden laten twee obligaties registreren, van f 450.- op de naam van Jan 

Wijbrantsz van Middelie in dato 01-03-1642 en van f 550.- op de naam van 

Adriaan Brouwer in dato 01-07-1716, de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun zuster Antje Roos. 

25-03-1763 Jan Roos, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

23-01-1767 Grietje Roos ontvangt met consent van haar man en voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Reijersz Edel, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Reijer 

Bouwesz en Antje Cornelis. 

16-02-1762 De voogden Reijer Laan en Pieter Bouwensz Edel laten de goederen registreren 

het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven. 

25-03-1763 Jan Reijersz Edel, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Sijbrug, Pieter, Jacob en Geertje Jans Plas, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Aagje Claas, in het bedrijf van Quadijk overleden, 

daar vader af is Jan Claasz Plas. 

23-03-1762 De vader Jan Claasz Plas en de voogden Simon Edel en Jan Vels zijn de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-10-1762 De voogden hebben f 510.- boven gebracht de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun vader. 

30-01-1767 Grietje Jans, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

13-01-1769 Sibrug Jans, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 
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14-04-1769 Pieter Jansz Plas, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Vels en 

Dirk Plas zijn goederen. 

02-11-1775 Jacob Jansz Plas, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Vels en 

Dirk Plas zijn goederen. 

17-09-1778 Geertje Jans Plas, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbeth Pieters Ent, minderjarige nagebleven dochter van 

Aaltje Laurens de Boer, binnen deze stad overleden, daar vader van is Pieter Ent, alhier 

woonachtig. 

27-04-1762 De vader Pieter Ent en de voogden Claas Paulusz de Boer en Willem Fijn zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

10-06-1779 Lijsbet Pieters Endt, geassisteerd met haar man Gerrit Barkhout, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Pietersz Fijn, minderjarige nagebleven zoon van Pieter 

Claasz Fijn, binnen deze stad overleden, daar moeder van is Jacomeijntje Meijer, alhier 

woonachtig. 

27-04-1762 De moeder Jacomeijntje Meijer en de voogd Claas Cornelisz Meijer zijn met 

consent van de medevoogd Claas Pietersz Fijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

13-02-1777 Claas Pietersz Fijn, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Cornelisz Groot, minderjarige zoon van wijlen Cornelis 

Reijndertsz Groot en Grietje Jans, beiden alhier overleden. 

18-05-1762 De voogden Jacob en Jan Reijndertsz Groot en Cornelis Hoek laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn ouders en zijn grootvader 

Reijndert Groot aanbestorven. 

10-06-1779 Jan Cornelisz Groot, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob en 

Jan Reijndertsz Groot en Cornelis Hoek zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hendrik Beetsel, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Aagje 

Dirks Brande, alhier overleden, daar vader van is Jacobus Beetsel. 

25-05-1762 De vader Jacobus Beetsel en Claas Versteveren, oud burgemeester, tesamen 

voogden, laten f 154.0 registreren het kind aanbestorven door het overlijden van 

zijn muij Trijntje Dirks Brande tot Workum in Vriesland. 

07-09-1764 Jacobus Beetsel, de voogden overleden, ontvangt de goederen van zijn overleden 

zoon Hendrik Beetsel. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pietertje, Grietje en Cornelisje Hogerbeets, minderjarige 

kinderen van wijlen Hilletje de Haan, daar vader af is Jan Hogerbeets. 

22-10-1762 De vader Jan Hogerbeets en de voogden Jan Gillesz, Jacob Groot en Jan 

Hogerbeets zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 
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10-09-1778 Pietertje Hogerbeets, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Jan Gillesz en Jacob Groot haar goederen. 

21-06-1781 Grietje en Cornelisje Hogerbeets, beiden getrouwd, ontvangern met consent van 

de voogd Jacob Groot hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Jacob Jacobsz Heerman, minderjarige nagebleven 

kinderen van Geertje Cornelis Valk, hier overleden, daar vader van is Jacob Heerman, binnen 

deze stad woonachtig. 

03-12-1762 De vader Jacob Heerman en de oom Willem Jansz hebben f 400.- bovengebracht 

de kinderen aanbestorven uit de nalatenschap van haar grootmoeder Lijsbeth 

Willems Caatjes, weduwe Jan Stoffelsz Stien, binnen deze stad overleden, 

volgens haar testament voor notaris Harmanus Boot 15-10 1762. 

03-01-1766 Jacob Heerman ontvangt met consent van de voogden de portie van zijn 

overleden zoon. 

02-11-1769 Neeltje Heerman, geassisteerd met haar man Pieter Worp, haar vader Jacob 

Heerman en haar voogden Willem Jansz Stien en Jan Heerman, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Simons Appel, minderjarige nagebleven dochter van 

Lijsbeth Claasz Brasser, binnen deze stad overleden, daar vader van is Simon Appel, alhier 

woonachtig. 

21-01-1763 De vader Simon Appel en de voogden Gerbrand Pietersz en Claas Kat zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-07-1771 Grietje Simons Appel, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogd Garbrand 

Visser haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Isaacs Bruijnsma, minderjarige nagebleven dochter van 

Isaac Bruijnsma, binnen deze stad overleden, daar moeder af is Aaltje Valk, alhier 

woonachtig. 

11-02-1763 De voogden Jan Bruijnsma en Wessel Valk hebben f 50.- bovengebracht het kind 

aanbestorven bij testament van haar oom Cornelis Bruijnsma in dato ..-01-1763 

voor notaris Claas Versteeveren. 

19-08-1763 Trijntje Izaacs Bruijnsma, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Jan 

Bruijnsma en haar andere voogd bij geschrifte haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Neeltje Jacobs Heerman, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Cornelis Valk, alhier overleden, daar vader af is Jacob Heerman, 

wonende alhier. 

11-03-1763 De vader Jacob Heerman en de wettelijke voogden Wullem Jansz Stien en Jan 

Jacobsz Heerman zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-01-1766 Jacob Heerman ontvangt met consent van de voogden de portie van zijn 

overleden zoon. 

02-11-1769 Neeltje Heerman, geassisteerd met haar man Pieter Worp, haar vader Jacob 

Heerman en haar voogden Willem Jansz Stien en Jan Heerman, ontvangt haar 

goederen. 
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Staat van de goederen van Garbrand en Stijntje Claas Groot, minderjarige kinderen van 

wijlen Claas Claasz Groot en Maritje Garbrants Hop, tot Warder overleden. 

18-03-1763 De voogden Wullem Claasz Vrijer, Cornelis Abrahamsz Groot en Pieter 

IJsbrandsz Kool laten f 1100.- registreren de kinderen door het overlijden van 

hun ouders aanbestorven. 

03-08-1764 Garbrand Claasz Groot, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Willem 

Claasz Vrijer, Cornelis Groot en Pieter Kool zijn goederen. 

28-11-1766 Stijntje Claas Groot, geassisteerd met haar man Cornelis majesteijt ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Simon, Dirk en Jacob Jansz Laan, minderjarige 

kinderen van wijlen Maritje Jans, tot Middelie overleden, daar vader af is Jan Martensz 

Laan. 

25-03-1763 De vader Jan Martensz Laan en de voogden Pieter Groot en Marten Laan, 

instaande voor de medevoogd Cornelis Hooijberg, zijn geaccordeerd over de 

uitkoop van moeders erfenis. 

14-02-1766 Cornelis Laan, mondig, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Groot en de 

medevoogden zijn goederen. 

27-12-1770 Sijmen Jansz Laan, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogden zijn goederen. 

02-09-1773 Dirk Jansz Laan, mondig, ontvangt met consent van zijn vader Jan Martensz 

Laan en zijn voogden Marten Laan en Pieter Groot zijn 1/4 deel van de 

goederen. 

05-02-1778 Jacob Jansz Laan, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Stijntje Heijns en Cornelis Cornelisz Veerman, beiden op Volendam overleden. 

15-04-1763 De voogd Jacob Heijnsz laat de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van haar vader. 

02-09-1763 Claas Veerman laat een obligatie registreren, het kind opgekomen door het 

overlijden van haar muijes. 

01-06-1764 De voogden laten een aangekochte obligatie registreren, gedeeltelijk gekomen 

van het kinds portie in de erfenis van haar halve zuster Wellemoet Cornelis. 

28-07-1770 Geertje Cornelis Veerman ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje, Cornelis, Pieter, Cornelis, Jan en Welmoet Cornelis 

Veerman, nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Veerman en Maritje Pieters, 

beiden op Volendam overleden. 

15-04-1763 De voogden Lammert Pietersz, Pieter Pietersz, Cornelis Pietersz, Heijn Jansz 

Kraaij, Huijbert Stevensz en Claas Heijnsz Veerman laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

31-01-1777 Aaltje Cornelis Veerman, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

haar aandeel in de goederen. 
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19-11-1778 Cornelis Veerman, 25 jaar geworden en Pieter Veerman, getrouwd, ontvangen 

met consent van de voogden Lammert Ruijters en Huijbert Stevensz hun 

goederen. 

  Vervolg hierachter op 12-08-1763. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan van den Broek, minderjarige nagebleven zoon van 

Jannetje Jans de Vries, binnen deze stad overleden, daar vader van is Rijk van den Broek, 

alhier woonachtig. 

13-05-1763 De vader Rijk van den Broek en de voogden Jan Jansz de Vries en Jan 

Sijbrandsz Bruijsma zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

02-09-1763 Rijk van den Broek ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje, Neeltje en Crelisje Cornelis Edel, minderjarige nagelaten 

kinderen van Cornelis Pietersz Edel, in de Purmer overleden, daar moeder van is Neeltje 

Cornelis Hartog, tot Heijloo woonachtig. 

27-05-1763 De voogden Cornelis Hartog, Reijer Laan en Jan Hartog laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader 

Pieter Bouwesz, waaronder losrentebrieven ten name van Martinus ..ans in dato 

14-08-1743, van Dirk Appelman in dato 23-09-1706, van Alid Bartels op de 

Beets in dato 01-06-1703, van de voogden van Claas Pouwelsz Goethart in dato 

10-08-1702, van IJsbrant Claasz Bijl in dato 01-11-1672, van Floris Dirksz 

Reijntjes cum suis in dato 01-11-1672, van Trijn Pieters weduwe in dato 01-11-

1672, van Willem Claasz Sloot in dato 01-11-1672, van Reijer Buijsman, raad en 

oud burgemeester van Edam in dato 12-09-1692, van Jan Huijbert Pietersz in 

dato 09-08-1674. 

02-11-1769 De voogden Cornelis Hartog, Reijer Laan en Jan Brandjes hebben een obligatie 

bovengebracht ter betaling van het collateraal van de overleden Trijntje Cornelis 

Edel en de erfportie van haar moeder in haar erfenis. 

05-04-1770 De moeder is zonder goederen na te laten overleden. De voogden hebben de 

pupillen naakt en bloot thuis gekregen en zijn genoodzaakt voor onderhoud en 

kleding te zorgen. Zij ontvangen enige goederen. 

10-02-1780 Crelisje Edel, geassisteerd met haar man Jan Bloemer, ontvangt met consent van 

haar voogden haar goederen. 

12-12-1782 Neeltje Cornelis Edel, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje Hendriks, minderjarige dochter van Niesje Pieters, 

overleden te Volendam, daar vader af is Hendrik Jansz. 

27-05-1763 De vader Hendrik Jansz en de voogden Pieter Jansz en Hendrik Pietersz zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-06-1771 De bovengenoemde voogden hebben een aangekochte prijsobligatie boven 

gebracht. 

02-05-1782 Maritje Hendriks, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 
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Staat van de goederen van Jacob, Trijntje en Dirk Bark, minderjarige nagebleven kinderen 

van Marten Bark, op Middelie woonachtig, en Cornelisje Thijs, aldaar overleden. 

17-06-1763 De vader Marten Bark en de voogden Dirk Thijs en Pieter Claasz Huijbertsz 

laten de goederen registreren de kinderen toebedeeld uit de nalatenschap van hun 

grootmoeder Trijntje Taamsz, op Axwijk overleden. 

12-04-1770 Jacob Bark, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

goederen. 

27-04-1775 Trijntje Bark, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

07-12-1780 Dirk Bark, 25 jaar geworden, ontfvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pietertje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Kenoutje Gietjeo, alhier overleden, daar vader af is Pieter Maartensz, wonende alhier. 

18-06-1763 De wettelijke voogden IJsbrand van den Bergh, Hendrik Jacobsz en Steven 

Sijbel ter eenre en Pieter Maartensz ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

09-08-1765 Pietertje Cornelis, geassisteerd met haar man Jacob van Hensden, ontvangt met 

consent van haar man en haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Trijntje End, minderjarige kinderen van wijlen Hillegond 

Wester, tot Warder overleden, daar vader af is Pieter Teunisz End. 

24-06-1763 De voogden Pieter Reijnderts en Joos Wiggers laten de goederen registreren de 

kinderen door het overlijden van hun moeder en het absenteren van hun vader 

aangeërfd, waaronder obligaties ten name van Gastus Palmer in dato 01-11-1672, 

van de kinderen van Maarten Blok zaliger in dato 01-07-1673, van Marij Jans 

van Edam in dato 27-05-1645, van Cornelis Jansz Honing in dato 09-08-1673, 

twee prijsobligaties, beide in dato 01-07-1711, ten name van Elisabeth Corver, 

weduwe Jan Oets, en van Isaacq van Thijen. 

01-03-1770 Claas End, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

01-08-1776 Juffrouw Trijntje Endt, getrouwd, ontvangt met consent van haar vader de heer 

Slootemaker en voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje, Cornelis, Pieter, Cornelis, Jan en Welmoet Cornelisz 

Veerman, nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz Veerman en Maritje Pieters, 

beiden op Volendam overleden. 

12-08-1763 De voogden Lammert en Pieter Pietersz en Claas Heijnsz Veerman laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

peetje. 

28-08-1767 De voogd Claas Heijnsz Veerman heeft aangekochte obligaties boven gebracht. 

31-01-1771 Aaltje Cornelis Veerman, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

19-11-1778 Cornelis Veerman, 25 jaar geworden, en Pieter Veerman, getrouwd, ontvangen 

met consent van de voogden Lammert Ruijter en Huijbert Stevensz hun aandeel 

in de goederen. 

18-04-1782 Cornelis Veerman, meerderjarig en Jan Veerman, getrouwd, ontvangen met 

consent van de voogden hun goederen. 
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Staat van de goederen van Neeltje Jans, minderjarige dochter van wijlen Jan Veerman, 

overleden op Volendam, daar moeder van is Aaltje Jacobs. 

12-08-1763 De voogd Claas Heijnsz Veerman laat de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar oud peetje. 

04-01-1775 Neeltje Jans, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de voogden 

Claas Heijnsz Veerman, Cornelis Jacobsz en Jan Jacobsz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Commelter, minderjarige dochter van wijlen Hendrik 

Commelter, alhier overleden. 

26-08-1763 De voogd David Monnier laat f 75.- registreren het kind aanbestorven wegens 

het overlijden van haar vader. 

02-09-1763 Maritje Commelter ontvangt met consent van haar voogd Christiaan Pouwelsz 

f 10.-. 

02-08-1765 De voogden Christiaan Poulsz en David Monnier ontvangen de goederen van de 

overleden Maritje Commelter. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Jans, minderjarige dochter van wijlen Jan Philippusz Jong 

en Maritje Lammers, alhier overleden. 

02-09-1763 De voogd Jan Lammertsz laat f 23.15.6 registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van haar grootvader en grootmoeder. 

28-10-1763 Maritje Jans, geassisteerd met haar man Simon Nirop en voogden Jan Lammersz 

en Willem Oort, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Maritje Cornelis, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Flipsz, daar moeder af is Hillegond Kramer. 

02-09-1763 De voogd Jan Schilder laat f 23.15.6 registreren de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun grootvader en grootmoeder. 

17-07-1767 Geertje Cornelis, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Willem Oort haar goederen. 

31-07-1767 Jan Horn (regent) van het armenweeshuis ontvangt de goederen van Maritje 

Cornelis, die door het overlijden van haar ouders in het godshuis was 

opgenomen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk Pietersz Groot, minderjarige zoon van wijlen Pieter 

Hillebrandsz Groot en Aafje Bijl, alhier overleden. 

04-11-1763 De voogden Pieter Bijl en Nieng Claasz van Mechelen laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van zijn ouders aanbestorven. 

06-05-1768 Dirk Pietersz Groot, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter Bijl 

en Jan Claasz Draakx zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jane en Esaie Perier, minderjarige kinderen van wijlen 

Marritje Lint, alhier overleden, daar vader af is Esaie Perier. 

04-11-1763 De vader Esaie Perier en de voogden Jan Lint en Hendrik Weber zijn de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 
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Staat van de goederen van Sijmen Jansz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jan Poijersz 

en Grietje Jans, beiden overleden te Volendam. 

23-12-1763 De voogd Sijmon Jansz laat f 53.- registreren, het kind aanbestorven door het 

overlijden van zijn oudoom Jan Jansz Vos. 

29-12-1769 Sijmen Jansz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Sijmon Jansz, de 

andere voogd Job Heijnsz overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Maritje Heijnsz, minderjarige kinderen van wijlen Heijn 

Claasz en Grietje Bruijning, beiden op Volendam overleden. 

23-12-1763 De voogden Bruijning Jansz en Jan Bruijning laten f 248.- registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oudoom Jan Jansz Vos. 

24-12-1775 Maritje Heijns, geassisteerd met haar man Cornelis Dirksz, ontvangt met consent 

van haar man en haar voogden haar portie. 

27-12-1781 Claas Heijnsz, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Jan Bruiningsz zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas en Maritje Jans, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jannetje Portels, daar vader af is Jan Verelst, wonende tot Quadijk. 

20-01-1764 Cornelisje Pieters, huisvrouw van Jan Verelst, laat de uitkoop van moeders 

erfenis, overeen gekomen tussen haar man Jan Verelst en de voogd Adriaan 

Portel, registreren. 

13-02-1777 Claas en Maritje Jans Verelst, getrouwd, ontvangen met consent van haar man en 

de voogden hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Pietersz de Oude, Cornelis Pietersz de Jonge, Geertje en 

Aaltje Pieters, minderjarige nagebleven kinderen van Pieter Cornelisz en Grietje Dirks, 

beiden op Volendam overleden. 

10-02-1764 De voogd Reijer Cornelisz laat de opbrengst van de nalatenschap van de ouders 

registreren. 

23-02-1775 De personen in het hoofd gemeld, allen meerderjarig, hebben hun portie 

gecedeerd aan hun broer Cornelis Pietersz de Jonge. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Claasje en Dirkje Steegman, minderjarige kinderen van 

Simon Steegman, alhier woonachtig en Maritje Abrahams, binnen deze stad overleden. 

10-02-1764 De voogden Wouter Jansz en Jan Woutersz laten f 10.4.- registreren voor het 

bewijs van moeders erfenis. 

29-03-1765 Claasje Steegman, getrouwd, ontvangt met consent van de voogd Wouter Jansz, 

instaande voor het consent van de andere voogd, haar goederen. 

04-12-1767 Dirkje Steegman, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogd haar 

goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Albertus en Grietje Commelter, minderjarige nagebleven 

kinderen van Hendrik Commelter, binnen deze stad overleden, daar moeder van is 

Wilhelmina Langenbergh, alhier woonachtig. 

10-02-1764 De moeder Wilhelmina Langenberg en de voogden David Monnier en Willem 

Commelter zijn als vaders erfenis f 30.- overeen gekomen. 

02-08-1765 De voogd David Monnier brengt f 83.2.- boven, de kinderen door het overlijden 

van hun zuster Maritje Commelter aanbestorven. 

19-11-1778 Albertus Commelter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader zijn 

goederen. 

30-05-1782 Grietje Commelter, geassiteerd met haar man Hendrik Poppe, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Ingesmit, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Annetje Vrederiks, alhier overleden, daar vader af is Matthijs Ingesmit, wonende alhier. 

28-02-1764 De vader Matthijs Ingesmit en de voogden Pieter de Jong en Claas van der Meer 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Hulst, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje van Meggelen, alhier overleden, daar vader af is Cornelis Hulst de Jonge, wonende 

alhier. 

02-03-1764 De vader Cornelis Hulst de Jonge en de voogden Nieng van Meggelen, Cornelis 

Hulst en Pieter van Meggelen zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

03-11-1785 Grietje Hulst, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Dirksz Ridder, meerderjarig, wegens zijn erfenis van wijlen 

Aafje Vos, alhier overleden. 

02-03-1764 Sijmon Vos en Cornelis Mossaart laten de goederen registreren. 

10-04-1767 Trijntje Ridder, geassisteerd met haar man Cornelis Jansz de Vries, Duwertje 

Ridder, meerderjarige jongedochter, Cornelis Stal met volmacht van zijn 

huisvrouw Maritje de Ridder, Claas Kat, weduwnaar van Aafje Ridder, allen 

erfgenamen ab intestato van Jacob Dirksz Ridder, uitlandig overleden, ontvangen 

de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Pietersz Buurs, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Lijsbet 

Jans, op 't Zoort overleden, daar vader af is Pieter Cornelis Buurs. 

09-03-1764 De vader Pieter Cornelis Buurs en de voogden Jacob Draaij en Jan Buurs zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

12-12-1776 De grootvader Cornelis Buurs ontvangt als erfgenaam van zijn overleden 

kleinzoon met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Jans Kat, minderjarige nagelaten dochter van Jan 

Harmensz en Trijntje Cornelis, beiden binnen deze stad overleden. 

30-03-1764 De voogd Egbert Rijswijk laat f 71.5.- registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar ouders. 
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20-02-1767 Geertje Jans Kat, mondig, ontvangt met consent van haar voogd Egbert Rijswijk 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maarten Kat, minderjarige nagebleven zoon van Trijntje 

Vos, binnen deze stad overleden, daar vader van is Claas Kat, alhier woonachtig. 

30-03-1764 De vader Claas Kat en de voogden Simon Vos en Pieter Kat zijn het bewijs van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

30-01-1767 De vader Claas de Cat en de voogden Jacob Vos en Jacob Groot laten f 202.- 

registreren het kind aanbestorven van de nalatenschap van zijn grootvader Simon 

Vos. 

02-05-1782 De voogd Jacob Reijndertsz Groot lost een weesmeesterskennis af. 

07-08-1783 Maarten Kat, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje Harmens, minderjarige dochter van wijlen Grietje 

Reijnderts, daar vader af is Harmen Jansz, wonende in de provincie van Groningen. 

13-04-1764 De voogden Rijk Andriesz en Simon Vos laten f 56.2.8 registreren het kind door 

het overlijden van haar neef Steven Hendriksz aanbestorven. 

15-04-1779 De voogd Rijk Andries ontvangt met procuratie van de mondige Aaltje Harmens, 

gepasseerd voor notaris Gijsbertus van der Leij te Leeuwarden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje Oostendorp. minderjarige nagebleven dochter van 

Lijsbeth Roos, binnen deze stad overleden, daar vader van is Hendrik Oostendorp, alhier 

woonachtig. 

04-05-1764 De vader Hendrik Oostendorp en de voogden Ambrosius van Onkele en Jan 

Eronimus zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-03-1781 Aaltje Oostendorp, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Ambrosius van Onkele haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Dirks, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Karper en Trijntje Jacobs, beiden overleden te Middelie. 

25-05-1764 De voogden Jan Tuijn en Pieter Karper laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar ouders. 

08-05-1767 Trijntje Dirks, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogd Jan 

Tuijn, Pieter Karper uitlandig, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Barend Siwertsz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Siwert 

Adriaansz en Anna Barents, beiden alhier overleden. 

01-06-1764 De voogden Poppe Volkertsz en Adriaan Siwertsz laten f 20.- registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

13-05-1768 Barend Siwertsz, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Poppe Volkertsz en Adriaan Siwertsz zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Joosje, Jan, Grebber en Aafje Pieters Knerff, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Pieter Knerf, in de Purmer overleden, daar moeder af is Grietje 

Grebber Groot, in de Purmer woonachtig. 

03-08-1764 De moeder Grietje Groot en de wettelijke voogden Grebber Groot, Poppe 

Schoonega, Pieter Eijs en Gijsbert Schram zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen. 

20-05-1768 De voogd Pieter IJs brengt een hypotheekbrief boven. 

09-12-1773 De moeder Grietje Grebber Groot ontvangt met consent van de voogden Popke 

Schoonega en Pieter IJs haar erfportie van haar drie onlangs overleden kinderen 

Joosje, Jan en Grebber Knerf. 

29-03-1783 Aafje Pieters Knerf, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar moeder, 

de weduwe Grietje Grebber Groot en haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn Gijs, minderjarige zoon van wijlen Martje Jans Trompetter, 

daar vader af is Pieter Gijs. 

31-08-1764 De voogden Claas Trompetter en Pieter Willemsz Veen laten f 21.- registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder. 

27-09-1770 Heijn Gijs, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje IJs, minderjarige dochter van wijlen Pieter IJs, 

alhier overleden, daar moeder van is Roelofje Luijkes Vet. 

31-08-1764 De voogden Jan Vet en Pieter ... en de moeder Roelofje Luikes Vet zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-11-1830 Maritje IJs, 75 jaar, ontvangt nu pas haar goederen; de voogden hadden destijds 

verzuimd haar te verwittigen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Simons Swarthof, minderjarige nagelaten dochter 

van wijlen Neeltje Dirks Visser, daar vader af is Simon Swarthof. 

07-09-1764 De vader Simon Swarthof en de voogd Jan Slot, met consent van de medevoogd 

Pieter Swarthof, zijn geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

21-02-1766 Jan Horn en Harmanus Dobber als gecommitteerde regenten van het 

armenweeshuis binnen deze stad ontvangen met consent van de voogden de 

goederen; door het overlijden van de vader Simon Swarthof is het kind gekomen 

ten laste van het weeshuis. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob, Claas, Dirk, Lijsbet en Cornelis Cornelisz de Boer, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz de Boer en Grietje Claas, 

beiden overleden op Volendam. 

14-09-1764 De voogd Huijbert Stevensz laat de goederen registreren de kinderen door het 

overlijden van hun ouders aanbestorven. Door de moeder is aan Jan Gerritsz 

f 250.- opgeschoten; er berust nog f 300.- onder de voogden. 

02-07-1772 De voogd Huijbert Stevensz laat obligaties registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootvader Jacob Cornelisz de Boer. 

06-08-1772 Jacob Jacobsz de Boer, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden 1/5 

portie van de goederen. 

 



ORA 4001 1757 - 1766 614

02-01-1775 Claas Cornelisz de Boer, meerderjarig, ontvangt met consent van Huijbert 

Stevensz en zijn verdere voogden zijn goederen. 

28-01-1779 Lijsbet Cornelis de Boer, geassisteerd met haar man Heijn Huijbertsz, ontvangt 

met consent van de voogden Huijbert Stevensz en Jan Bruijning haar 1/5 portie 

in de goederen. 

20-03-1783 Dirk Cornelisz de Boer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

zijn goederen. 

24-06-1784 Cornelis Cornelisz de Boer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Huijbert Stevensz, Jan Gerritsz en Jan Bruijnings zijn 1/5 portie in de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerrit en Sijmen Albertsz, minderjarige nagelaten kinderen 

van Albert Thijmonsz, overleden te Volendam, daar moeder af is Grietje Sijmons. 

14-09-1764  De voogd Huijbert Stevensz en de moeder Grietje Sijmons zijn de uitkoop van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

30-01-1767 Gerrit en Simon Albertsz, beiden getrouwd, geassisteerd met hun voogd Huijbert 

Stevensz, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Sijmen Bruijn, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Annetje Cornelis, alhier overleden, daar vader van is Pieter Bruijn. 

02-11-1764 De vader Pieter Bruijn en de voogden Matthijs Ingesmit en Jacob van der Horst 

zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

17-07-1767 Cornelis Bruijn, getrouwd, heeft met consent van zijn voogden zijn goederen van 

zijn vader Pieter Bruijn ontvangen. 

24-10-1782 De voogden Cornelis Bruijn en Jacob van der Horst ontvangen de goederen van 

de, volgens de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie in 1777 

overleden, Simon Bruijn. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis en Geertje Almers Paauw, minderjarige nagebleven 

kinderen van Almer Paauw, op zee overleden, daar moeder van is Duwertje Jacobs, wonende 

op Warder. 

23-11-1764 De moeder Duwertje Jacobs en de voogden Jan IJsbrands Kool, Pieter Pietersz 

Paauw en Pieter Dirksz Paauw zijn het bewijs van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

06-05-1784 Geertje Almers Paauw, geassisteerd met haar man Gerrit Middelbeek, haar 

broeder overleden, ontvangt met consent van haar voogden en haar man haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Veen, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Aafje Gerritsz Veen, daar vader van is Maarten Veen. 

30-11-1764 De vader Maarten Veen en de voogden Dirk Pot en Nicolaas Weijers zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

05-09-1776 Annetje Veen, meerderjarig, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogden haar goederen. 
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Staat van de goederen van Frans, Lijsbet, Annetje en Marijtje Scholten, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Catharina Vogelsangh, alhier overleden, daar vader van is 

Christiaan Scholten. 

07-12-1764 De heer Johan Coetier(?) legt volgens de akte van qualificatie van 09-07-1763 

rekening en verantwoording af van de ontvangsten en uitgaven die hij als 

solliciteur militair heeft gehad over en vanwege wijlen de heer capitijn Aaron 

Vogelsang wegens gedane 's lands diensten met de oorlogsschepen de Triton en 

de Glindhorst in 1761, 1762, 1763 en 1764 en laat f 14068.2.8 registreren, de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom, welk bedrag onder de 

voogden is berustende. 

05-02-1765 De voogden laten aangekochte obligaties registreren. 

15-09-1774 De vader Christiaan Scholten ontvangt met consent van de voogden Jacob Kroon 

en Isaac Roots zijn erfportie in de goederen van zijn overleden dochter Lijsbet 

Scholten. 

03-11-1774 De administrerende voogd Jacob Kroon, naast Christiaan Scholten en Isaac 

Roots als medevoogden over de minderjarige kinderen van Catharina 

Vogelsangh, daar vader van is Christiaan Scholten hier gemeld, laat geld 

registreren. 

29-02-1776 Frans Scholten, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en voogd 

Christiaan Scholten en de medevoogden Jacob Kroon en Isaac Roots zijn 

goederen. 

22-05-1777 Annetje Scholten, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

16-09-1779 (na de volgende akte) Marijtje Scholten, geassisteerd met haar man Cornelis 

Knip, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aagje van Egmond, minderjarige nagelaten dochter van 

Annatje van Kleef, daar vader af is Albert van Egmond. 

08-02-1765 De vader Albert van Egmond en de wettelijke voogden Dirk van Kleef en Claas 

van der Meer zijn met consent van de medevoogd Dirk Jansz van Kleef de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

09-11-1786 Aagje van Egmond, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd Dirk van 

Cleef haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijbrig Paauw, minderjarige nagebleven dochter van Jan Cornelisz 

Paauw en Trijntje Pieters Reijnders, de eerste op zee en de tweede op Warder overleden. 

17-05-1765 De voogden Pieter Reijnders, Pieter Jansz Paauw en Paulus Heeres laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders, waaronder een obligatie van f 2000.- op naam van Magdalena van der 

Sluijs in dato 22-08-1691, een obligatie van f 300.- op naam van Cornelis Harksz 

van Middelie in dato 15-09-1642. 

06-03-1777 Sijbrigh Paauw, geassisteerd met haar man Gerrit Reijnderts, ontvangt met 

consent van haar voogd haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Schoorl, minderjarige nagebleven zoon van Aaltje de 

Vries, op Quadijk overleden, daar vader van is Barend Schoorl, op Quadijk woonachtig. 

17-05-1765 De vader Barend Schoorl, met zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntje Hendriks 

ter eenre en de voogden Willem de Vries en Claas Schoorl ter andere zijde zijn 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-12-1794 Barend Schoorl ontvangt als enige erfgenaam ab intestato met consent van de 

gewezen voogd Claas Schoorl de goederen van zijn overleden zoon. 

 

 

Staat van de goederen van Maritje Cornelis Wit, minderjarige nagebleven dochter van 

Cornelis Jansz Wit en Maritje Ariaans, beiden binnen deze stad overleden. 

17-05-1765 De voogden Krijn Jansz Wit, Jan Cornelisz Wit en Dirk Rijser laten f 229.- 

registreren, zijnde de erfportie van het kind in de nalatenschap van haar ouders, 

daaronder begrepen de 1/3 portie in de weesmeesterskennis onder 15-06-1757 

geregistreerd. 

08-11-1765 Jan Cornelisz Wit, broeder en enige erfgenaam van de overleden Maritje 

Cornelis Wit, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Aagje Botter, minderjarige nagelaten kinderen van Trijntje 

Claas Hartog en Cornelis Botter, beiden overleden te Middelie en buitenlands op zee. 

24-05-1765 De voogden Jan Pos en Cornelis Hooijberg laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Claas hartog. 

12-09-1766 Jan Botter, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

02-03-1768 Aagje Cornelis Botter, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis en Hilgond Kort, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Lijsbet Smelik, alhier overleden, daar vader van is Jan Kort. 

24-05-1765 De vader Jan Kort en de voogden Lambert Claas Smelik en Egbert Veenekamp, 

wonende te Purmerend, zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

20-03-1777 Cornelis Kort, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden de helft 

van de goederen. 

25-10-1781 Hil Kort, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader en voogden 

Lambert Smelik en Pieter Looman haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Stroker, minderjarige dochter van wijlen Neeltje 

Jacobs, alhier overleden, daar vader af is Claas Stroker. 

31-05-1765 De vader Claas Stroker en de voogden Philippus Verkuijl en Poulus Edel zijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-02-1771 Lijsbet Stroker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Philippus Verkuijl, de andere voogd overleden, haar goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk en Geertje Mossaart, minderjarige nagelaten kinderen 

van Cornelis Mossaart, binnen deze stad overleden, daar moeder van is Trijntje Ridder, 

alhier woonachtig. 

18-06-1765 De moeder Trijntje Ridder en de voogden Reijnderd Keijser en Claas Kat zijn 

het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

26-01-1775 Reijnder Keijser en Claas Kat hebben de weesmeesterkennis afgelost. 

15-02-1781 Geertje Mossaart, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Reijndert Keijser haar goederen. 

27-02-1783 Dirk Mostert(!), 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Reijndert Keijser zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik Nooij, nagelaten zoon van wijlen Christina 

Stikkebroek, alhier overleden, daar vader van is Harmen Nooij. 

16-08-1765 De vader Harmen Nooij en de voogden Gerrit Ligtter en Jan Nooij zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-09-1777 Hendrik Nooij, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Teunis Opmeer, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Teunis Opmeer, in Indien overleden, daar moeder af is(!) Jannetje Dirks Brande, wonende 

alhier. 

25-10-1765 De voogden Barend van den Berg en Jan Das hebben f 20.- bovengebracht het 

kind door het overlijden van haar vader aanbestorven. 

17-02-1780 Geertje Theunis, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogd het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Plekker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Cornelis 

Plekker, daar moeder af is Claasje Stoffels. 

03-01-1766 De voogden Willem Plekker en Willem Plekker de Jonge hebben f 120.- 

bovengebracht het kind door het overlijden van zijn grootvader Jan Plekker 

aanbestorven. 

02-06-1772 Pieter Plekker, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Grietje Keijser, minderjarige nagebleven kinderen van 

IJf Keijser en Neeltje Ariaans Groot, echtelieden, beiden binnen deze stad overleden. 

07-02-1766 De voogden Reijndert Keijser, Jacob Groot en Cornelis Veldhuijsen laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

ouders. 

29-08-1766 Cornelis Keijser, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

04-06-1772 Grietje Keijser, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Maritje, IJf, Abraham, Trijntje en Jan Veldhuijsen, 

minderjarige nagebleven kinderen van Neeltje Keijser, binnen deze stad overleden, daar vader 

van is Cornelis Veldhuijsen, alhier woonachtig. 

07-02-1766 De vader Cornelis Veldhuijsen en de voogden Reijnderd Keijser, Jacob Meluck 

en Sietse de Vries zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen, met als 

zekerstelling het huis en de broodbakkerij van de vader, gelegen binnen deze 

stad op het Noordagterom. 

15-06-1780 IJf, getrouwd, en Maritje, 25 jaar geworden, Veldhuijsen ontvangen met consent 

van hun vader en voogden hun goederen. 

26-07-1681 Abraham Veldhuijsen, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogd Jacob Meluck zijn goederen. 

19-05-1785 Trijntje Veldhuijsen, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 

11-03-1790 Jan Veldhuijsen, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Jansz Hogenwerf, minderjarige nagebleven zoon van 

Annetje Jacobs Visser, binnen deze stad overleden, daar vader van is Jan Dirksz Hogerwerff, 

alhier woonachtig, 

07-02-1766 De vader Jan Dirksz Hogerwerf is met de voogd Dirk Kramer en Jan Hogerbeets 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-01-1773 Welmoet Thijs Botvanger ontvangt, gequalificeerd door haar man Jan 

Hogerwerf, de goederen van zijn overleden zoon Dirk Jansz Hogerwerf. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Anna Jans, minderjarige dochter van wijlen Annetje 

Luijtjes, daar vader af is Jan Hogerwerf. 

14-02-1766 De vader Jan Hogerwerf en de voogden Pieter Bakker en Dirk Kramer zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-11-1790 Anna Jans, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van de fideicommissaire erfgenamen van Jan Jansz Visser, alhier 

overleden. 

14-02-1766 Jan Reijntjes, raad in de vroedschap, heeft aangekochte obligaties 

bovengebracht. 

25-03-1768 Dirk Jongh en Pieter van Mechelen als diaconen van de gereformeerde gemeente 

dezer stad verzoeken de hier geregistreerde effecten en gelden uit kracht van het 

testament van wijlen Jan Claasz Monnickendam van 09-06-1760 voor notaris 

Claas Versteveren, waarbij de diaconie tot zijn universele erfgenaam wordt 

gemaakt, welke goederen op hem zijn vervallen. Gehoord de executeurs en 

voogden over juffr. Trijntje Kaatjes, ontvangen zij de goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 4002: 1766 - 1774 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Lijsbet Pieters, minderjarige kinderen van wijlen Pieter 

Jacobsz Soon, daar moeder af is Grietje Jans, wonende tot Axwijk. 

 Apparant was Jacob Pietersz Zoon vooroverleden en dus deze post geheel 

afgelopen, zie 20-09-1772. 

14-03-1766 De voogden Jacob Pietersz Soon wonende op Axwijk en Jan Harmensz Kramer 

wonende op de Beets laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun oudoom Pieter Draaks, waaronder een obligatie van 

f 500.- op de naam van Neel Pieters van Edam in dato 25-09-1632. 

03-04-1783 Lijsbet Pieters Zoon, geassisteerd met haar man Claas Pietersz Zijp, ontvangt 

met consent van haar voogden Simon Boom en Dirk Tijs haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Jans Schilder, minderjarige dochter van wijlen Jan 

Schilder, daar moeder af is Grietje Claas, wonende alhier. 

14-03-1766 De voogden Jan Vink en Jan Laan laten een obligatie van f 700.- ten name van 

Dirk Hillebrandsz Groenveld in dato 04-08-1711 registreren, het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar grootvader Cornelis Schilder. 

30-03-1786 Trijntje Jans Schilder, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd 

Jan Laan de obligatie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Harmens, minderjarige dochter van wijlen Trijntje 

Jans, overleden te Middelie, daar vader van is Harmen Jansz. 

21-03-1766 De vader Harmen Jansz en de voogden Cornelis Dirksz en Jan Harmensz zijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje en Aagje Dirks Klopper, minderjarige kinderen van 

wijlen Maritje Tijs de Boer, alhier overleden, daar vader van is Dirk Clopper. 

18-04-1766 De vader Dirk Clopper en de voogden Thijs de Boer en Adriaan Cornelisz 

Purmer zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

10-02-1785 Geertje Dirks Klopper, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

01-02-1787 Aagje Dirks Klopper, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

Claas Tijsz de Boer en Jacob Kroon haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Alberts, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje Wouters, alhier overleden, daar vader van is Albert Muusz. 

25-04-1766 De vader Albert Muusz en de voogden Fredrik Woutersz en Harmanus 

Philippusz zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

19-11-1790 Neeltje Albers, 25 jaar, ontvangt met consent van haar voogden Harmanus 

Philippusz en Hendrik van Boekeren haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Annaatje, Grietje en Jan Ontvoort, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Femmetje Nieuwenhuijsen, alhier overleden, daar vader van is Casper 

Ontvoort. 

 De post is vervallen en geroijeerd tot die van 05-03-1772. 

25-04-1766 De vader Casper Ontvoort en de voogden Elias Blink en Hendrik Ooijman zijn 

geaccordeerd over de uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Staat van de goederen van Dieuwertje Jacobs Pelt, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Geesje Jans Opmeer, overleden te Buijksloot, daar vader van is Jacob Pelt. 

29-08-1766 De voogden Jan Jacobsz Nieuwhof en Jacob Pelt laten de goederen registreren 

het kind door het overlijden van haar peetje aanbestorven. 

04-10-1770 Cornelis Dek en Cornelis Lourensz als armenvoogden van de Roomse gemeente 

te Buijksloot, alimenterende Diewertje Jacobs Pelt, van wie de vader Jacob Pelt 

op reis naar Oostindien overleden is, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter en Simon Hertog, minderjarige kinderen van wijlen 

Jacob Hertog, daar moeder af is Geertje Simons. 

28-11-1766 De moeder Geertje Simons is met de voogden Jan Claasz Grootschoen en Steven 

Heerman de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

07-09-1775 De regenten Horn en Lakeman van de armenkamer ontvangen de goederen van 

Simon Hartog, die door de armenkamer wordt gealimenteerd. 

02-05-1782 Pieter Hartog, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jelis Goethart, minderjarige zoon van wijlen Jannetje Fijn, 

alhier overleden, daar vader af is Martinus Goethart. 

23-01-1767 De vader Martinus Goethart en de voogden Jan Fijn en Jan Heerman zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

18-12-1783 Jelis Goethart, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje en Hilgond Pieters Paauw, daar vader van is Pieter 

Dirksz Paauw, op Warder woonachtig, en moeder Trijntje Jacobs Zeeman, aldaar overleden. 

30-01-1767 De vader Pieter Dirksz Paauw en de voogden Cornelis Zeeman en Pieter Paauw, 

benevens de uitlandige Pieter Reijnders, zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen, met welk bewijs Maritje Pieters, tegenwoordige huisvrouw 

van de vader, consenteert. 

18-05-1786 Geertje, meerderjarig, en Hilgond, getrouwd, Pieters Paauw ontvangen met 

consent van hun vader en voogd hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje en Pietertje Hensbergen, minderjarige nagebleven 

kinderen van Jacobus Hensbergen en Grietje Worp, echtelieden alhier overleden. 

30-01-1767 De voogden Cornelis Worp, Jan Valencijn en Dirk Pot laten een obligatie van 

f 520.- op naam van Claas Roos in dato 01-06-1689 registreren, de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

03-03-1774 Jannetje Hensbergen, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 
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17-03-1774 De voogden van Pietertje Hensbergen hebben een aangekochte obligatie boven 

gebracht. 

07-05-1778 Pietertje Hensbergen, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maarten en Erasmus Kat, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maritje Regtter, alhier overleden, daar vader af is Pieter Kat. 

06-02-1767 De vader Pieter Kat en de voogden Erasmus Regtter en Claas Kat zijn het bewijs 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-09-1788 Maarten en Erasmus Kat, de eerste al geruime tijd en de laatste onlangs 

getrouwd, ontvangen met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis de Mol, minderjarige nagelaten zoon van 

IJsland(!) Cornelis Mulder, alhier overleden, daar vader van is Pieter de Mol. 

13-02-1767 De vader Pieter de Mol en de voogden Cornelis Schoon en Woutter van Veen 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-02-1772 Cornelis de Mol, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Wullem, Lijsje, Claas en Maritje Tol, minderjarige kinderen 

van wijlen Cornelis Wullemsz Tol, tot Volendam overleden, daar moeder af is Geertje Claas 

Kramer. 

20-02-1767 De moeder Geertje Claas Kramer en de voogden Louris Groot, Heijn Pietersz 

Pronk en Dirk Claasz Kramer zijn het bewijs van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

06-03-1783 Willem Tol, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn moeder en zijn 

voogden 1/4 van de goederen. 

10-06-1784 Lijsje Tol, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar moeder en haar 

voogden 1/4 van de goederen. 

01-09-1785 Claas Cornelisz Tol, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn moeder en 

zijn voogden 1/4 van de goederen. 

30-09-1790 Maritje Tol, meerderjarig geworden, ontvangt 1/4 van de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Vels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Trijntje 

Tuijn, overleden te Middelie, daar vader van is Cornelis Vels. 

27-02-1767 De vader Cornelis Vels en de voogden Jan Tuijn en Jan Paauw zijn het bewijs 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

02-02-1775 De vader Cornelis Vels laat twee aangekochte obligaties registreren. 

20-10-1777 Cornelis Vels is overleden. 

22-01-1784 Dirk Vels, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Jan Tuijn 

en Jan Paauw zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje Claas van Megchelen, minderjarige nagelaten 

dochter van Claas van Megchelen, binnen deze stad overleden, daar moeder van is Aaltje 

Langereijs. 

06-03-1767 De moeder Aaltje Langereijs en de voogden Simon Langereijs, Pieter Langereijs, 

Jacob de Goede en Pieter van Megchelen zijn de uitkoop van vaders erfenis 

overeen gekomen, waaronder een obligatie van f 1300.- op naam van Guurt 

Abrahamsz Swartepaard in dato 01-05-1706, van f 1000.- op naam van Jacob 

Teunisz Windig in dato 01-06-1704. 

04-12-1767 De voogd Jacob de Geest laat een aangekochte obligatie registreren. 

31-10-1782 Annetje Claas van Megchelen, onlangs getrouwd met Claas Dekker, ontvangt 

met consent van de voogden Jacob de Geest, Pieter van Megchelen en Simon 

Langereijs haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Tijmonsz Monnier, minderjarige nagebleven zoon van 

Timon Monnier en Lijsbet Dierdorp, echtelieden, beiden alhier overleden. 

20-03-1767 Cornelis Kunst en Claas Brouwer, met Hendricus Monnier voogden, laten de 

goederen registreren gekomen uit de verkochte boedel en nalatenschap van de 

ouders. 

13-10-1784 Gerrit Timonsz Monnier, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

Hendricus Monnier en Claas Brouwer zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Claasz Kat, minderjarige zoon van wijlen Aafje 

Ridder, daar vader af is Klaas Kat, wonende alhier. 

01-05-1767 Claas Kat is met de voogden Cornelis de Vries en Pieter Kat de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

15-11-1770 De voogden laten f 62:14 registreren het kind aanbestorven van zijn oude peet 

Jannetje Bont. 

11-03-1790 Dirk Claasz Kat, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader en voogd 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk van Saanen, minderjarige nagebleven zoon van Jan van 

Saanen en Annetje Dekker, echtelieden, binnen deze stad overleden. 

31-07-1767 De voogden Gerrit Hoebrink, regerend schepen en Pieter de Jong, raad in de 

vroedschap dezer stad, laten de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van zijn ouders. 

07-12-1769 Dirk van Sanen, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Claasz, minderjarige zoon van wijlen Maritje Jans, daar vader 

af is Claas Cornelisz, wonende tot Volendam. 

14-08-1767 De voogd Heijn Jansz laat f 292.- registreren het kind aanbestorven van zijn oom 

Claas Sijmonsz. 

21-08-1767 Jacob Kroon laat een aangekochte capitale lening registreren. 

04-10-1770 Heijn Jansz heeft obligatie bovengebracht. 

30-12-1774 Jan Klaasz, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Heijn Jansz en 

Crelis Claasz zijn goederen. 
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Staat van de fidei commissaire goederen van Annetje Dirks Broer, meerderjarige dochter, 

wonende alhier. 

21-08-1767 Ambrosius van Onkelen als gemachtigde van Annetje Dirks Broer laat de fidei 

commissaire goederen registreren haar bij testament van wijlen haar zuster 

Lijsbet Dirks Broer, gepasseerd 08-03-1756, zijn aanbestorven. Obligaties van f 

600.- ten name van Jan Pietersz Pieterknegt in dato 01-01-1635, van f 300.- ten 

name van Baart Claasz Ossenhooft in dato 01-11-1672, van f 430.- ten name van 

de weduwe Nelletje Willems in dato 01-11-1672, van f 400.- ten name van 

Maartje Dirks in dato 25-03-1676, van f 300.- ten name van Hendrik Broer in 

dato 01-01-1713, een schepenkennis van f 1100.- ten laste van Cornelis Dirksz 

Broer in dato 05-08-1767. 

22-02-1781 Annetje Dirks Broer ontvangt 1/3 portie van de goederen. 

06-07-1797 Cornelis Dirksz Broer ontvangt, vermits het overlijden van zijn zuster, de 

resterende goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Aaltje en Jan Taams, minderjarige nagelaten kinderen van 

Taams Jansz en Neeltje Jans, wonende en overleden op Volendam. 

28-08-1767  De voogdenTaams Jansz, Simon Jansz en Jan Jansz laten f 184.5.- registreren de 

kinderen aanbestorven van hun oom Claas Sijmonsz. 

29-01-1768 Grietje Taams, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 

27-01-1774 De voogd Sijmon Jansz heeft o.a. f 110.- boven gebracht de kinderen 

aanbestorven van hun peetje Jannetje Sijmens. 

28-01-1779 Jan Taamsz, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Jansz zijn 

goederen. 

26-02-1779 Jan Taamsz ontvangt als enige erfgenaam van zijn overleden zuster Aaltje 

Taams, volgens testament 10-02-1779 voor notaris Pieter Kerk, haar goederen 

met consent van de voogd Jan Jansz. 

 

 

Staat van de goederen van Willem, Jan en Albert Tol, minderjarige kinderen van wijlen 

Cornelis Albertsz Tol en Lijsbet Jans, tot Volendam overleden. 

25-09-1767 De voogd Cornelis Groot laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun ouders, waaronder een weesmeesterskennis van 

f 900.- ten laste van Jan Jacobsz Schilder, waarvoor zich borg hebben gesteld 

Heijn Jobsz en Heijn Pronk. 

29-10-1778 Willem Tol, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden Cornelis 

Groot en Brandje Koer zijn goederen. 

21-06-1781 Jan (ingevoegd: en) Albert Tol, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje en Aafje Kramer, minderjarige kinderen van wijlen 

Jan Kramer, daar moeder af is Wellemoet Swart. 

25-09-1767 De moeder Wellemoet Swart is met de voogden Cornelis Broer en Pieter Kramer 

de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

18-01-1781 Aafje Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 
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10-01-1782 Grietje Kramer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Nierop, minderjarige zoon van wijlen Maritje 

Bakker, daar vader af is Pieter Nierop. 

25-09-1767 De vader Pieter Nierop is met de voogden Barend van den Berg en Simon Nierop 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Jacob Cornelisz Hartog, minderjarige kinderen 

van wijlen Lijsbet Cornelis, te Middelie overleden, daar vader van is Cornelis Hartog. 

30-10-1767 De vader Cornelis Hartog is met de voogden Remmet Hartog en Jacob Hartog 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. Hij ziet ten behoeve van de 

kinderen af van de erfportie die hij zou mogen ontvangen van zijn overleden 

vrouws vader. 

21-03-1776 Trijntje Cornelis Hartogh, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

en haar voogden haar goederen. 

11-09-1783 Jacob Cornelisz Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Barendje Barendsz Cloppenburgh, minderjarige 

kinderen van wijlen Barent Cloppenburgh, overleden te Quadijk, daar moeder af is Neeltje 

Knips. 

20-10-1767 De moeder Neeltje Knips en de voogden Jeroen Belders en Teunis Duijm zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

10-02-1780 Jacob Barendsz Cloppenburgh, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden zijn aandeel in de goederen. 

29-07-1785 Jeroen Belders, wonende te Axwijk, legt een missieve over geschreven door 

Barendje Barents Cloppenburgh, meerderjarig, waarin zij verzoekt haar goederen 

te mogen laten lichten, hetgeen met consent van de voogden gebeurt. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik en Cornelis Albertsz Hagenhoek, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Neeltje Cornelis Beets, alhier overleden, daar vader af is Albert 

Hendriksz Hagenhoek. 

30-10-1767 De vader Albert Hendriksz Hagenhoek en de voogden Jan Reijersz Hartog en Jan 

Jacobsz Gand zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

12-04-1774 Crelis Albertsz Hagenhoek, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

14-11-1782 Hendrik Albertsz Hagenhoek, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent 

van zijn vader en voogd zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje en Maritje Sijmens Vogel, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Sijmen Claasz Vogel, alhier overleden, daar moeder af is Stijntje 

Mattijsz. 

04-12-1767 De moeder Stijntje Mattijsz en de voogden Jacob Claasz Vogel en Cornelis Roos 

zijn met bewilliging van haar man de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 
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11-04-1771 Marijtje Sijmens Vogel, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

en haar voogd Cornelis Roos en de medevoogd haar goederen. 

21-06-1781 Annetje Sijmens Vogel, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar voogd Cornelis Roos haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Tijmen Jansz, minderjarige kinderen van Jan Tijmensz, 

op Volendam woonachtig, en Neeltje Jans, aldaar overleden. 

11-12-1767 De voogd Sijmen Jansz laat een obligatie registreren, aangekocht van geld de 

kinderen aanbestorven van hun oom Claas Sijmonsz, op Volendam overleden. 

23-01-1772 De voogden laten een obligatie registreren, aangekocht uit der kinderen 

grootmoeders en peetjes erfportie. 

07-11-1782 De voogden Cornelis Dirksz te Volendam en Gerrit Petrus Lichter, alhier 

woonachtig, gaan een obligatie verkopen. Verantwoording gedaan op 24-06-

1784 door Gerrit Lichter bij het slot van de rekening, zie slootenboek. 

25-07-1786 Gerrit Petrus Lichter ontvangt geld voor twee jaren kostgeld van de minderjarige. 

22-05-1788 Wolmoet Sijmens, weduwe S:J: Veerman te Volendam ontvangt het restant.

  

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Meijer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Grietje Pieters, alhier op Oorgaat overleden, daar vader af is Claas Meijer. 

05-02-1768 De vader Claas Meijer en de voogden Willem Fijn en Pieter Claasz Endt zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

26-09-1776 Cornelis Meijer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet en Claas de Boer, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Welmoet Wagenaar, alhier overleden, daar vader af is Claas de Boer. 

11-03-1768 De voogden Claas Wagenaar en Jacob Groot en de vader Claas de Boer zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-12-1780 Lijsbet de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden haar goederen. 

15-05-1783 Claas de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Magdaleentje Sijmons Vis, minderjarige nagelaten dochter 

van wijlen Lijsbet Jacobs de Mouter(?), daar vader af is Simon Claasz Vis. 

25-03-1768 De vader Simon Claasz Vis en de voogden Barent de Mouter(?) en Dirk Jongh 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

31-07-1777 Magdeleentje Vis, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en 

voogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Anthonij en Nantje Swartbroek, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Huijbert Swartbroek, alhier overeleden, daar moeder af is Maritje 

Aldersz Doede. 
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12-08-1768 De moeder Maritje Aldertsz Doede en de voogden Aldert Hendriksz Doede en 

Cornelis Broer zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

09-01-1783 Anthonij Swartbroek, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

22-07-1790 Nantje Swartbroek, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Heijn Heijnsz Veerman, minderjarige kinderen van 

wijlen Heijn Veerman en Trijntje Everts, beiden overleden op Volendam. 

23-09-1768 De voogden Jan Smit en Jan Fredriksz laten f 495.- registreren, de kinderen door 

het overlijden van hun ouders aanbestorven. 

28-12-1768 (jaar niet vermeld) Uit de rekening van de voogden is gebleken dat Evert Jansz 

Smit nog f 150.- schuldig is aan de gemene boedel van de erfgenamen van wijlen 

Heijn Veerman en Trijntje Everts. 

28-12-1769 Geertje Heijns Veerman, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

22-02-1770 Geertje Veerman ontvangt nog geld dat haar bij abuis niet was afgegeven. 

14-12-1780 Heijn Heijnsz Veerman, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Jan Smit zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marten en Pieter Jacobsz Hartog, minderjarige kinderen 

van wijlen Geertje Pieters, overleden te Axwijk, daar vader af is Jacob Hartog. 

09-12-1768 De vader Jacob Hartog en de voogden Dirk Pos en Sijmen Boom zijn als uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen een losrentebrief van f 200.- ten name van 

Aagje Cornelis in dato 20-07-1656 en twee stukken land. 

03-09-1772 De voogden laten f 166.- registreren de minderjarige aanbestorven van hun oud 

peetje Grietje Jacobs. 

16-03-1775 De vader Jacob Hartogh neemt tegen een weesmeesterskennis f 160.- op. 

26-11-1789 Marten Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

06-01-1791 Pieter Jacobsz Hartog, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden Sijmen Boom en Jacob Heerman zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje, Poulus en Crelis Poulis, minderjarige nagelaten 

kinderen van Poulis Heeren, daar moeder af was Aagje Cornelis Paauw, alhier overleden. 

13-01-1769 De vader Paulis Heere en de wettelijke voogden Pieter Eijsbrantsz en Jan Claasz 

Grootschoen zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-07-1785 De weesmeesterskennis is afgelost; zie 10-01-1782. 

 

 

Staat van de goederen van Juriaan, Casper, Hendrik en Lena Weeber, minderjarige 

nagelaten kinderen van Casper Weeber, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Juriaans, 

hun door hun oom Johannes Weeber, alhier overleden, opgekomen. 

13-01-1769 De wettelijke voogd Hendrik Weeber heeft f 150.- bovengebracht. 

12-03-1772 Juriaan Weber, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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19-05-1774 Casper Weeber, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden Hendrik 

Weeber en Oede Visser zijn goederen. 

11-09-1777 Hendrik Weber, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

03-02-1780 Lena Weber, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Oede 

Visser, de andere overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Remmet, Maretje en Trijntje Thoen, minderjarige 

nagelaten kinderen van Jan Thoen en Jannetje de Vries, alhier overleden. 

19-01-1769 De vader Jan Thoen en de wettelijke voogden Jan de Vries en Klaas Pot zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-04-1773 Remmet Jansz Thoen, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

09-11-1775 Maretje Thoen, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

17-06-1779 Trijntje Thoen, meerderjarig, ontvangt met consent van haar vader Jan Thoen, 

instaande voor het consent van de voogd Jan de Vries, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Trijntje en Dirk Bark, minderjarige kinderen van 

wijlen Crelisje Tijs, overleden te Middelie, daar vader af is Marten Bark. 

03-03-1769 De vader Marten Bark en de voogden Dirk Tijsz en Pieter Claas Huijbert zijn als 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen o.a. een obligatie van f 600.- ten 

name van Claas Jansz wed. Pieter Claasz Roos in dato 01-06-1675 en stukken 

land. 

12-04-1770 Jacob Bark, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

goederen. 

27-04-1775 Trijntje Bark, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

07-12-1780 Dirk Bark, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk Hartog, minderjarige nagelaten zoon van Jan Hartog, 

tot Middelie overleden, daar moeder af is Iefje Arens. 

11-03-1769 De voogden Jacob Hartog en Jan Tuijn en de moeder Iefje Arens zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder een obligatie vanf 222.- ten 

name van Josias Sas in dato 22-12-1673. 

25-08-1774 Dirk Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Plas, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Plas, overleden op zee, daar moeder af is Trijntje Groot. 

11-05-1769 De moeder Trijntje Groot en de voogden Pieter Hogerbeets en Reijndert Keijser 

zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

12-03-1772 De voogden laten een aangekochte obligatie registreren. 

27-05-1779 Grietje Plas, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Harmanis Berkhout 

en voogd P: Hoogerbeets haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Hillegont Stroker, minderjarige nagelaten dochter van 

Aaltje Meijer, daar vader af is Klaas Stroker, wonende alhier. 

07-09-1769 De vader Claas Stroker en de wettelijke voogden Poulis Edel en Willem Oort 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-02-1787 Joachim van 't Sant en Pieter Wiltschut als diaconen van de gereformeerde 

gemeente te Purmerend, die de overleden Hillegont Stroker gealimenteerd 

hebben, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Heijnsz Pronk, minderjarige nagebleven zoon van Gerritje 

Lourens, op Volendam overleden, daar vader van is Heijn Pronk, aldaar woonachtig. 

02-11-1769 Heijn Pronk, Fredrik Jacobsz en Pieter Jansz, vader en voogden, laten f 175.- 

registreren het kind aanbestorven van het kinds grootvader van moeders zijde. 

28-05-1789 Pieter Heijnsz Pronk, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

zijn vader Heijn Pronk en de voogd Fredrik Jacobsz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Heijnsz Pronk, minderjarige nagebleven zoon van 

Gerritje Lourens, op Volendam overleden, daar vader van is Heijn Pronk, aldaar woonachtig. 

02-11-1769 De vader Heijn Pronk en de voogden Fredrik Jacobsz en Pieter Jansz zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-05-1789 Pieter Heijnsz Pronk, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

zijn vader Heijn Pronk en de voogd Fredrik Jacobsz zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Rijkje Pieters Bos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Pieter Jansz Bos, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Pieters Molenaar. 

09-11-1769 De moeder Trijntje Pieters Molenaar en de aangestelde voogden Jan Molenaar en 

Jan Bos zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

30-07-1772 De voogden Jan Molenaar en Jan Bos laten de goederen registeren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar moeder Trijntje Molenaar. 

17-05-1781 Rijkje Pieters Bos, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje en Claas Cornelisz, minderjarige kinderen van wijlen 

Cornelis Pietersz Melis en Trijntje Cornelis, beiden overleden op Quadijk. 

14-12-1769 De voogden Sijmen Sijmensz Kooijman en Cornelis Jansz Edel laten f 500.16.- 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

11-01-1770 De voogden brengen laten een aangekochte obligatie registreren. 

18-01-1781 Sijmon Kooijman en Cornelis Edel als voogden over de kinderen hebben de 

obligatie verlocht. 

17-01-1782 Trijntje Pieters Melis, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogd Cornelis Jansz Edel haar goederen. 

03-04-1783 Claas Cornelis Melis, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Kramer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Claas 

Kramer, alhier overleden, daar moeder af is Jannetje Ottens. 

18-01-1770 De moeder Jannetje Ottens en de voogden Dirk Kramer en Cornelis Worp zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

08-11-1770 Jan Kramer, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis of staat van de goederen van Gerrit Haverkamp, minderjarige 

nagelaten zoon van wijlen Trijntje Bakker, alhier overleden, daar vader van is Gerrit 

Haverkamp. 

18-01-1770 De vader Gerrit Haverkamp en de voogden Zijmon Bakker en Cornelis de Graaf 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-02-1777 De voogden hebben f 5.- bovengebracht wegens vaders erfenis. 

28-10-1790 Gerrit Haverkamp, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

zijn laatst gewezen voogden Lucas van der Horst en Gerrit Kerkeling zijn geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Gerrit van der Meer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Claas van der Meer, daar moeder af is Grietje Egtenberg, wonende alhier. 

15-02-1770 De voogden Cornelis Schoon en Mattijs Ingesmit zijn met de moeder Grietje 

Egtenberg de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

07-03-1776 Gerrit van der Meer, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogd Mathijs Ingesmit, Cornelis Schoon overleden, zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje en Aafje Kramer, minderjarige nagelaten kinderen van Jan 

Kramer, alhier overleden, daar moeder af is Wolmoet Swart, wonende alhier. 

22-02-1770 De wettige voogden Dirk Kramer, Barend de Winter en Cornelis Broer laten 

f 176.8.5 registeren de kinderen opgekomen van wijlen hun grootvader en 

grootmoeder Pieter Kramer en Grietje Broers. 

18-01-1781 Aafje Swart, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar helft. 

10-01-1782 Grietje Kramer, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Adrianus, Andries en Maretje Rink, minderjarige nagelaten 

kinderen van Elias Rink, alhier overleden, daar moeder af is Grietje Nieuwenhuijsen, 

wonende alhier. 

22-02-1770 De voogden Dirk Swart, Pieter van Mechelen en Hans Albertsz en de moeder 

Grietje Nieuwenhuijzen zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

17-06-1773 Ariaan Rink, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder en zijn 

voogden 1/3 portie van de goederen. 

26-01-1786 De voogden hebben vanwege Grietje Nieuwenhuijsen 2/3 van het bovenstaande 

bewijs bovengebracht. 

26-01-1786 Andries Rink, sedert enige tijd meerderjarig, ontvangt met consent van zijn 

gewezen voogden zijn portie. 

06-07-1786 Maretje Rink, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar moeder 

en voogden Dirk Swart en Pieter van Megchelen haar goederen. 
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(geen titel) 

12-06-1770 De regenten van de armenkamer ontvangen enige goederen waarvan de eigenaar 

onbekend is. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob en Lijsbet Pietersz Zoon, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Jacobsz Zoon, overleden te Axwijk, daar moeder af is Grietje 

Jans. 

 (zie 14-03-1766) 

20-09-1770 De moeder Grietje Jans en de voogden Jan Kramer, Dirk Tijsz en Sijmen Boom 

zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

03-04-1783 Lijsbet Pieters Zoon, onlangs getrouwd met Claas Pietersz Zijp, ontvangt met 

consent van haar voogden Simon Boom en Dirk Tijs haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje en Trijntje Crelis, minderjarige nagelaten kinderen 

van Cornelis Volkersz, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Wester, wonende alhier. 

01-11-1770 De voogden Claas Wester en Jacob Reijndersz, twee andere voogden absent, en 

de moeder Trijntje Wester zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

30-11-1786 Cornelis de Boer en zijn vrouw Trijntje Wester hebben afstand gedaan van de 

erfenis van wijlen hun dochter Grietje de Boer hier boven gemeld ten behoeve 

van de overgebleven nog minderjarige dochter Trijntje Crelis de Boer. 

02-08-1792 Trijntje de Boer, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Claas 

Wester haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders(!) erfenis van Crelis de Boer, minderjarige nagelaten zoon van Maritje 

Jans Goedhart, alhier overleden, en Crelis de Boer, wonende op Oorgaat. 

01-11-1770 De vader Cornelis de Boer en de voogden Jacob Groot en Cornelis Fijn zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

23-12-1784 De vader Cornelis de Boer ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van zijn 

overleden zoon Crelis de Boer met consent van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Claasz Bost, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Claas Groot, alhier overleden, daar vader af is Claas Pietersz Bost. 

08-11-1770 De vader Claas Pietersz Bost en de voogden Jacob Claasz Groot en Pieter Bost 

zijn moeders erfenis overeen gekomen. 

22-11-1770 De voogden hebben de erfportie van het kind van zijn overleden peetje Neeltje 

Groot boven gebracht. 

08-01-1795 Pieter Claasz Bost, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk en Pieter Stal, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Maritje Ridder, overleden te Wormer, daar vader af is Cornelis Stal. 

15-11-1770 De voogden Cornelis de Vries en Jacob Kroon hebben f 62.14.- boven gebracht, 

de kinderen aanbestorven van hun oud peet Jannetje Bont. 

08-06-1780 De vader Cornelis Stal ontvangt zijn aandeel in de goederen van de onlangs 

overleden Pieter Cornelisz Stal. 
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23-06-1791 Dirk Stal, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van Cornelis de Vries 

zijn geld. 

 

 

Staat van de goederen van Claas, Lambert, Neeltje en Grietje Pietersz Zijp, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Lijsbet Claas Zijp, overleden in de Purmer, daar vader af is 

Pieter Lammerz Zijp. 

29-11-1770 De voogden Pieter Lammersz Zijp, Claas Brouwer en Jan Janknegt laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peetje 

Aafje Zijp, waaronder de helft in een stuk land in de Purmer, waarvan de 

wederhelft toekomt aan Pieter Lammertsz Zijp. 

06-04-1775 Neeltje Zijp, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 

29-03-1776 Claas Pietersz Zijp, meerderjarig en Lambert Pietersz Zijp, getrouwd, ontvangen 

met consent van hun vader en voogden hun goederen. 

15-05-1777 Grietje Pieters Zijp, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Jan Jansz Geus, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Jans Wit, overleden op Middelie, daar vader af is Jan de Geus. 

29-11-1770 De vader Jan de Geus en de voogden Claas Hetjes en Dirk Pos zijn het bewijs 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-06-1772 Jan de Geus ontvangt met consent van de voogden zijn deel van de goederen van 

zijn overleden dochter Trijntje de Geus. 

02-12-1779 Jan Jansz de Geus, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader en zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hilgont en Lijsbet Smelik, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Trijntje Jacobs Vos, alhier overleden, daar vader af is Claas Smelik. 

20-12-1770 De vader Claas Smelik, geassisteerd met zijn tegenwoordige huisvrouw ter eenre 

en de voogden Jacob Vos, Lammert Smelik en Reijndert Keijser ter andere zijde 

zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-04-1775 De voogden hebben goederen boven gebracht die de kinderen door het overlijden 

van de vader uit de gemene boedel competeren. 

14-09-1775 Lammert Smelik en Reijndert Keijser als voogden over Hillegond en Lijsbet 

Smelik laten f 65.- registreren wegens vaders erfenis. 

26-07-1781 Hillegond Claas Smelik, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar voogd Lammert Smelik haar deel in de goederen. 

09-09-1784 Lijsbet Smelik, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogd 

Lammert Smelik haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Adriaan, Evert, Dirk en Trijntje Cornelisz Mus, 

minderjarige kinderen van Cornelis Dirksz Mus, overleden in de Purmer, daar moeder af is 

Pleuntje Evers. 

07-02-1771 De moeder Pleuntje Evers en de voogden Pieter Dirksz Mus en Murk Douwes 

zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 
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27-05-1779 Evert Mus, de oudste broeder Adriaan overleden, meerderjarig, ontvangt met 

consent van zijn voogd Pieter Dirksz Mus zijn goederen. 

26-08-1784 Dirk Cornelisz Mus, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

zijn voogd Pieter Dirksz Mus zijn goederen. 

30-12-1790 Trijntje Crelis Muts, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Sanders, minderjarige zoon van Christoffel Sanders en Geesje 

Jans, echtelieden, binnen deze stad overleden. 

07-03-1771 De voogden Gerrit Sanders, Hendrik Weber en Juriaan Sand... laten f 200.8.- 

registreren, het kind van zijn ouders aanbestorven. 

05-03-1772 Jan Sanders, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis de Boer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Maartje 

Jans Goedhart, alhier overleden, daar vader af is Cornelis de Boer. 

07-03-1771 De voogden Claas de Boer, Jacob Groot, Cornelis de Boer en Cornelis Fijn laten 

de goederen registreren het kind door het overlijden van zijn grootouders 

aanbestorven. 

23-12-1784 Cornelis de Boer ontvangt met consent van de gewezen voogden als enige 

erfgenaam ab intestato de goederen van zijn overleden zoon Cornelis de Boer. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltje Theunis Zeeman, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Theunis Zeeman, overleden op Warder, daar moeder af is Aafje Cornelis. 

21-03-1771 De moeder Aafje Cornelis en de voogden Claas Visser, Cornelis Zeeman en 

Pieter Claasz Paauw zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

30-05-1771 De moeder Aagje Cornelis ontvangt met consent van de voogden de goederen 

van haar overleden kind. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmen, Cornelis en Aris Koster, minderjarige nagelaten kinderen 

van Andries Sijmensz Koster en Aagje Cornelis, beiden overleden te Landsmeer. 

11-04-1771 De voogden Poulus Goethart en Jan Brandjes laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootouders. 

13-04-1780 Sijmen en Aris Koster, beiden getrouwd, ontvangen met consent van hun voogd 

Poulus Goethart hun goederen. 

28-09-1780 Aris Koster, onlangs getrouwd en Cornelis Koster, 25 jaar geworden, ontvangen 

met consent van hun voogd Poulus Claasz Goedhart hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Hendrik Hagenhoek, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Neeltje Cornelis, overleden alhier, daar vader af is Albert Cornelisz Hagenhoek. 

11-04-1771 De voogden Jan Jacobsz Grand, Jan Reijersz Hartog en Jan Brandjes laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootouders. 

12-04-1774 Cornelis Hagenhoek, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 
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14-11-1782 Hendrik Albertsz Hagenhoek, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent 

van zijn vader en voogd zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marritje en Jannetje Keijser, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aafje Pieters Kat, daar vader af is Claas Keijser. 

11-04-1771 De vader Claas Keijser en de voogden Jan Bakker en Reijndert Keijser zijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

14-12-1780 De voogd Reijndert Keijser heeft de weesmeesterskennis afgelost. 

12-05-1785 Maretje Keijzer, meerderjarig, ontvangt haar goederen. 

24-05-1787 Jannetje Keijzer, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden Jacob Keijzer en Pieter Kat haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje Eijfs Keijser, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Neeltje Ariaans Groot, overleden alhier, daar vader af is geweest Eijf Keijser. 

25-04-1771 De voogden Cornelis Velthuijsen, Reijndert Keijser en Jacob Groot laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar halve 

zuster Jannetje Keijser. 

04-06-1772 De gewezen voogden Reijndert Keijser en Jacob Groot, en Grietje Keijser 

ontvangen met consent van haar man de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje, Eijf, Abram, Trijntje en Jan Velthuijsen, minderjarige 

nagelaten kinderen van Aaltje Keijser, alhier overleden, daar vader af is Cornelis Velthuijsen. 

25-04-1771 De voogden Cornelis Velthuijsen, Reijndert Keijser en Jacob Meluk laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peet 

Jannetje Keijser. 

15-06-1780 IJf en Maritje Veldhuijsen, de eerste getrouwd, de tweede 25 jaar geworden, 

ontvangen met consent van hun vader en voogden hun goederen. 

26-07-1781 Abraham Veldhuijsen, onlangs 25 jaar geworden, zal van zijn vader zijn 

goederen ontvangen. 

19-05-1785 Trijntje Veldhuijsen, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

en haar man van haar vader f 200.-. 

11-03-1790 Jan Veldhuijsen, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader f 200.-.  

 

 

Staat van de goederen van Maritje Hendriks, minderjarig kind van Niesje Pieters, overleden 

te Volendam, daar vader af is Hendrik Jansz. 

13-06-1771 De voogden Heijn Pronk, Willem Groot en Harmen Poel, de vader Hendrik Jansz 

absent, laten de goederen registreren het kind door het overlijden van haar 

grootvader aanbestorven. 

02-05-1782 Maritje Hendriks, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogd haar goederen. 
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Staat van de goederen van Pieter Kannegieter, minderjarige zoon van Pietje Pieters 

Kannegieter. 

22-08-1771 Harmannus en Cornelis Dobber, nevens Hillebrand Wester executeurs van het 

testament van wijlen Pieter Mul, alhier overleden, in dato 06-08-1767, laten f 

300.- registreren door Pieter Mul aan het kind gelegateerd. 

05-03-1772 Dirk Jongh en Jan Druijst als regenten van de armenkamer ontvangen het geld, 

aangezien door het overlijden van Pietertje Kannegieter haar zoon ter opvoeding 

aan het godshuis was opgedragen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Gerbregd de Winter, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jannetje Pieters Mul, daar vader af is Jacob de Winter, wonende alhier, de kinderen 

van wijlen hun grootvader Pieter Mul opgekomen. 

22-08-1771 Harmannus en Cornelis Dobber, nevens Hillebrand Wester testamentaire 

voogden over de kinderen, laten de fideicomissaire goederen registreren volgens 

testament van wijlen Pieter Mul, alhier overleden, in dato 06-08-1767, 

waaronder de helft van een huis in Edam waarvan Wietse Douwes de wederhelft 

toebehoort, graven in de kerk, in 1771 gesteld op de naam van de erven van 

Pieter Claasz Mul, twee obligaties, op naam van Pieter Claasz Roos in dato 09-

12-1665 en van juffr. Grietje Scheurof in dato 15-05-1665, een onderhandse 

obligatie van f 1000.- gepasseerd 24-03-1766 ten laste van Pietertje Pieters 

Groot, waarbij in de kantlijn staat op 16-02-1772 dat Pietertje Pieters overleden 

is en de obligatie aan de voogden gegeven. 

19-12-1771 De voogd Harmanus Dobber laat aangekochte obligaties registreren. 

05-08-1773 De voogden Harmanus en Corbelis Dobber en Hillebrant Wester laten obligaties 

registreren aangekocht o.a. uit de verkoop van de goederen van Pietertje Pieters. 

18-05-1775 De vader Jacob die Winter vertrekt naar Nederlands Indien. De opbrengst van de 

goederen gaat nu naar zijn zuster Annetje die Winter, die de kinderen 

onderhoudt. 

30-11-1775 Pieter Langeveld en Annetje Jacobs die Winter, echtelieden wonende alhier, 

ontvangen geld voor een jaar onderhoud van Gebberig en Jacob die Winter, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannetje Pieters Mul, daar vader af is 

Jacob die Winter. 

23-09-1779 Volgens extract uit het memorandumboek van de burgemeesters van Edam is 

Harmanus Dobber gequalificeerd om de goederen aan de regenten van de 

armenkamer af te geven. 

27-07-1780 De voogden Barend die Winter en Hillebrand Wester over Jacob en Gelbrigh die 

Winter, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob die Winter en Jannetje 

Pieters Mul, de eerste op Batavia en de laatste alhier overleden, verzoeken dat de 

heer Harmanus Dobber de interest, verantwoord aan de regenten van het 

armenweeshuis, in het vervolg zal verantwoorden aan de voogden tot onderhoud 

van de kinderen. 

06-03-1788 Het recht van een percent voor de portie van Jacob de Winter is door Hillebrand 

Wester voldaan. 

22-05-1788 Gerber Winter, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

28-05-1789 Barend die Winter, als procuratie hebbende van Jacob Jacobsz Winter, ontvangt 

de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Juriaan, Casper, Hendrik en Lena Weber, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Casper Weber, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje 

Juriaans. 

19-09-1771 De moeder Trijntje Juriaans en de voogden Hendrik Weber en Oede Visser zijn 

de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-05-1772 Casper Weber, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden Hendrik Weber 

en Oede Visser zijn goederen. 

23-06-1774 Juriaan Weber, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

Hendrik Weber en Oede Visser zijn goederen. 

11-09-1777 Hendrik Weber, mondig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

03-02-1780 Lena Weber, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Oede 

Visser, de andere voogd overleden, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk, Pieter, Trijntje, Jacob en Lijsbet Kramer, 

minderjarige nagelaten kinderen van Jacob Kramer, te Warder overleden, daar moeder af is 

Trijntje Buurs. 

12-12-1771 De moeder Trijntje Buurs en de voogden Claas Hop, Dirk Ubbels en Jacob 

Jonker zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

11-12-1794 Dirk, Trijntje, Jacob en Lijsbet Kramer, allen meerderjarig, Pieter Kramer 

overleden, ontvangen met consent van de voogden Claas Hop en Dirk Ubbels de 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk, Maritje en Cornelis Cornelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Cornelis Jacobsz de Boer, overleden te Volendam, daar moeder af is 

Geertje Sijmons. 

06-02-1772 De voogd Heijn Jansz laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootvader. 

30-06-1772 Dirk Cornelis de Boer, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

17-09-1778 Maritje Cornelis, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

11-12-1788 Cornelis Cornelisz, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Anna, Grietje en Jan Outvoort, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Casper Outvoort en Femmetje Nieuwenhuijsen, beiden alhier overleden. 

05-03-1772 De wettelijke voogden Hendrik Ooijman, Oede Visser en Gustavus Koertmeijer 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun ouders. 

30-01-1779 Anna Outvoort, 25 jaar geworden, en Jan Eiseling, in huwelijk hebbende gehad 

Grietje Outvoort, afgelopen nacht overleden, van wie hij volgens testament 22-

02-1778 voor notaris Pieter Kerk geïnstitueerde erfgenaam is, ontvangen met 

consent van de voogden hun goederen. 

03-12-1795 Do: Muller, geassisteerd met de voogden O. Visser en H. Oijman, ontvangt als 

gemachtigde van de meerderjarige Jan Outvoort, wonende op het eiland Ternate 

in Indië, diens goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Dirksz Kramer, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Dirk Kramer, alhier overleden, daar moeder af is Eefje Thamis. 

12-03-1772 De moeder Eefje Thamis en de voogden Cornelis Rijswijk en Pieter Thamis zijn 

het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

22-02-1787 Claas Dirksz Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd 

Pieter Thamisz zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje Dunselman, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Johannes Dunselman en Jannetje van Dulmen, beiden alhier overleden. 

19-03-1772 De voogd Gerrit Ligter laat de goederen registreren het kind aanbestorven door 

het overlijden van haar ouders. 

03-06-1777 Aaltje Dunselman, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden Gerrit Petrus Ligter en Johannes Dunselman haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Heijnsz, alhier overleden, daar moeder af is Grietje Claas. 

02-04-1772 De voogd Jan Claasz van Hengen laat f 185.19.- registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar oudoom Cornelis Visser. 

11-02-1773 Neeltje Jans, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Heijnsz Veerman, tot Volendam overleden, daar moeder af is Aaltje Jacobs. 

16-07-1772 De moeder Aaltje Jacobs en de voogden Claas en Albert Heijnsz Veerman zijn 

de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

03-01-1775 Neeltje Jans, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de voogd 

Claas Heijnsz, de rato caverende voor de verdere voogden, haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Klaas, nagelaten dochter van wijlen Klaas Hil, te Middelie 

overleden, daar moeder af is Trijntje Jans Stijns, het kind door het overlijden van Grietje 

Jacobs aanbestorven. 

03-09-1772 De voogden Sijmen Boom en Jan Steijns laten de goederen registreren. 

13-01-1792 Geertje Klaas Hil, dochter van wijlen Klaas Hil en Trijntje Jans Stijns, beiden te 

Middelie overleden, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jannetje de Vries, minderjarige nagelaten dochter van 

Guurtje Tiedes, alhier overleden, daar vader af is Jan de Vries. 

03-09-1772 De vader Jan Jansz de Vries en de voogden Claas Bakker en de absente Claas 

Verschuur zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

11-03-1790 Jan Jansz de Vries ontvangt de goederen van zijn overleden dochter Jannetje de 

Vries. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Elbrigh Jacobs de Winter, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jannetje Pieters Mul, alhier overleden, daar vader af is Jacob de Winter. 

01-10-1772 De voogden Barend de Winter en Reijer Berkhout zijn met de vader de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-05-1789 Barend die Winter ontvangt als procuratie hebbende van de meerderjarige Jacob 

Jacobsz de Winter diens goederen. 

24-09-1789 Elbrig de Winter ontvangt met consent van haar voogd haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Claas, Jannetje en Stijntje Jans, minderjarige nagelaten kinderen 

van Maritje Claas, op Volendam overleden, daar vader af is Jan Jansz. 

14-01-1773 De vader Jan Jansz heeft f 620.- boven gebracht de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun oudpeet Geertje Jans. 

28-01-1773 Door het overlijden van Jan(!) Jansz ontvangt desselfs vader f 77.10.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Jannetje en Stijntje Jans, minderjarige nagelaten 

kinderen van Maritje Claas, op Volendam overleden, daar vader af is Jan Jansz. 

14-01-1773 De vader Jan Jansz en de voogden Evert Jansz, Evert Jansz en Claas Jansz zijn 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-01-1777 Vanwege de armoedige toestand van de kiunderen ontvangen de voogden het 

geld om ten behoeve van de kinderen te beheren. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Aagje Voogt, minderjarige kinderen van Fijtje Tijs de 

Boer, wonende alhier, daar vader af is geweest Pieter Claasz Voogt, de kinderen opgekomen 

van hun grootmoeder Woutertje Pieters. 

28-01-1773 De voogden Jan Fijn en Claas Tijsz de Boer hebben f 75.- boven gebracht. 

13-02-1783 Claas Pietersz Voogd, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

f 37.10.-. 

18-11-1784 Aagje Pieters Voogt, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje en Cornelis Pietersz Groot, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aaltje Cornelis Raadt, in de Purmer overleden, daar vader af is Pieter 

Abrahamsz Groot. 

11-02-1773 De vader Pieter Abrahamsz Groot en de voogden Sijmon Cornelisz Raadt en 

Pieter Gerrits Stiens zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-07-1775 De vader Pieter Abrahamsz Groot ontvangt met consent van de voogden zijn 

erfportie van de goederen van zijn onlangs overleden oudste kind Trijntje Pieters 

Groot. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Jansz Slot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Stijntje de Waal, alhier overleden, daar vader af is Jan Slot. 

01-04-1773 De vader Jan Slot met zijn reeds gehuwde zoon Willem Slot en de voogden Jan 

de Geus en Cornelis Rijswijk zijn het bewijs van moeders erfenis overeen 

gekomen. 
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12-08-1779 Jan Jansz Slot, mondig, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Crelis en Neeltje Claasz Ruijter, minderjarige nagelaten 

kinderen van Antje Daniels, alhier overleden, daar vader af is Claas Ruijter. 

29-04-1773 De vader Claas Jansz Ruijter en de wettelijke voogden Harmen Poel en Jacob 

Vos zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

29-04-1779 Cornelis Claasz Ruijter, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

zijn vader Claas Ruijter en voogden Harmen Poel en Jacob Vos zijn goederen. 

05-02-1781 Neeltje Claas de Ruijter, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar voogd Jacob Vos haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje en Sijmon Jacobsz Vos, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Lammertje Boelhouwer, alhier overleden, daar vader af is Jacob 

Sijmonsz Vos. 

17-06-1773 De vader Jacob Sijmonsz Vos en de voogden Matthijs Boelhouwer en Jacob 

Reijndertsz Groot zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

22-03-1785 Jacob Sijmonsz Vos ontvangt met consent van de medevoogd Thijs Boelhouwer 

als erfgenaam ab intestato van zijn onlangs overleden dochter Neeltje Vos de 

helft van haar goederen. 

12-12-1785 Sijmen Vos is op 12-12-1785 aan boord van Capt. Liberfas(?) overleden; Jacob 

Sijmensz Vos ontvangt met consent van de medevoogden Thijs Boelhouwer en 

Jan Rijndersz Groot als enige erfgenaam ab intestato de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Abraham Jacobsz, minderjarige zoon van wijlen Geertje 

Abrahams, alhier overleden, daar vader af is Jacob Abrahamsz. 

24-06-1773 De vader Jacob Abrahamsz en de voogden Sijmen en Jan Abrahamsz zijn als 

bewijs van moeders erfenis een kerkboek overeen gekomen. 

02-03-1791 Abraham Groot(?), meerderjarig, ontvangt in presentie van zijn voogd het 

kerkboek. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Pieter Kerk, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

de heer Jan Kerk en Welmoet Engel, beiden te Monnickendam overleden. 

29-07-1773 De voogden Willem Pos, Jan Voogt en Lammert Smelik laten de goederen 

registreren de kinderen door het overlijden van hun zuster Trijntje Kerk 

aanbestorven. 

27-11-1778 Pieter Kerk, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn 

aandeel in de goederen. 

10-03-1780 Claas Kerk, onlangs van de Staaten van Holland en West Vriesland veniæ ætatis 

verkregen, ontvangt met consent van zijn voogd Willem Pos zijn goederen.  

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Grietje Doets, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Claas Doets en Hilgond Jacobs, beiden te Middelie overleden. 

29-07-1773 De voogden Jacob Hartog en Jan Dirksz Laan laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 
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23-02-1775 Grietje Doets, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar goederen. 

21-03-1776 Jacob Doets, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Sijmens Koog, minderjarige nagelaten dochter van Sijmen 

Koog, alhier overleden, daar moeder af is Trijntje Goedhart, het kind door het overlijden van 

haar oom Jacob Jansz Koog opgekomen. 

12-08-1773 De voogd Maarten Koog laat f 50.- registreren. 

12-12-1776 Annetje Sijmons Koogh ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet en Jantje Koog, minderjarige nagelaten kinderen van Jan 

Koog, te Eerwoud overleden, daar moeder af is Lijsbet Swart. 

05-08-1773 De voogd Marten Koog laat f 25.- registreren de kinderen opgekomen van hun 

oom Jacob Jansz Koog, te Eernwoude overleden. 

09-05-1785 Lijsbet Koog, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogd de 

helft van het geld. 

08-05-1788 Jantje Koog, wonende te Antwerpen, al enige tijd de ouderdom van 25 jaar 

bereikt, ontvangt met consent van haar voogden Maarten Koog en Adriaan Buijs 

haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sieuwert Ariaansz en Annetje Ariaans, minderjarige 

nagelaten kinderen van Wollemoet Groot, alhier overleden, daar vader af is Ariaan Siewertsz, 

wonende alhier. 

02-09-1773 De vader Ariaan Siewertsz en de wettelijke voogden Jacob Groot en Barend 

Siewertsz zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

05-03-1778 Siewert Ariaansz, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden de helft van de goederen. 

24-06-1779 Annetje Ariaans, onlangs getrouwd, geassisteerd met haar man Pieter ..., 

ontvangt met consent van haar voogden, onder wie van Jacob Groot bij 

handschrift, haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Annetje Sijmens, minderjarige nagelaten dochter van 

Maritje Pronk, alhier overleden, daar vader af is Sijmen Douwens. 

02-09-1773 De vader Sijmen Douwens en de voogden Pieter Nierop en Jacob Appel zijn als 

uitkoop van moeders erfenis een zilveren ducaton overeen gekomen. 

17-03-1774 De vader Simon Douwes ontvangt met consent van de voogden de goederen van 

zijn overleden dochter Annetje Sijmens. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Hartogh, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Wellemoet Cornelis Beets, daar vader af is Jan Reijersz Hartogh. 

04-11-1773 De vader Jan Reijersz Hartogh en de voogden Poulus Goedhart en Jacob Hartogh 

zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen, waaronder een stuk land 

gelegen in de Zeevang in het bedrijf van Hobreede en stukken land te Middelie. 
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27-02-1783 Neeltje Hartogh, onlangs getrouwd, geassisteerd met haar man Marten Bark de 

Jonge, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje en Cornelis Pietersz Seze, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Pieter Cornelisz Seze, daar moeder af is Aagje Butters. 

04-11-1773 De moeder Aagje Butters en de voogden Pieter Draakx en Jan Pos zijn het bewijs 

van vaders erfenis overeen gekomen. 

 In de kantlijn: Vanwege het overlijden van Cornelis Pietersz Seze is het 

nevenstaande bewijs door de moeder aan haar dochter alleen afgestaan. 

05-02-1784 Pieter Draaks en Jan Pos als voogden over Trijntje Pieters Sese hebben door het 

overlijden van haar moeder Aagje Butters voor moeders erfenis een kerkboek 

met zilveren beslag bovengebracht, dat zij weer ontvangen hebben om door de 

dochter, reeds 14 jaar oud, gebruikt te worden. 

14-03-1793 Trijntje Pieters Sese, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Willem en Jacob Pietersz van der Meij, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Jacobs, daar vader van is Pieter van der Meij. 

11-11-1773 De vader Pieter van der Meij en de voogden Jacob Appel en Frans Reijersz zijn 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

12-11-1789 Pieter van der Meij ontvangt de helft van de goederen van zijn overleden zoon 

Willem van der Meij. 

07-06-1792 Jacob van der Meij, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas, Maretje, Gerrit, Grietje en Eijsbrand van Saanen, 

minderjarige nagelaten kinderen van Weldemina(?) Hogenkamp, alhier overleden, daar vader 

af is IJsbrand van Saanen. 

18-11-1773 De vader Eijsbrand van Saanen en de voogden Cornelis Noordenbos, Claas 

Voogt en Gerrit Dekker zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-09-1780 Maretje van Sanen, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden 1/5 van de goederen. 

09-09-1784 Simon Plas en Jan Lugt als regenten van de armenkamer alhier, als 

onderhoudende Grietje en IJsbrand van Zaanen, en Cornelis Noordenbos, Claas 

Voogt en Gerrit Dekker als voogden over Gerrit van Zaanen ontvangen hun 

porties. 

04-10-1810 Weijntje Josephs, meerderjarige jongedochter, Jan van der Wijle, Klaas Teunisz 

Ent en Klaas van der Winkel als op 08-09-1810 aangestelde voogden over de 

nog minderjarige IJsbrand Josephs, beide nagebleven kinderen van wijlen 

Maretje van Sanen, in huwelijk geteeld bij Cornelis Josephsz, mitsgaders 

Willempje Kramer, getrouwd en geassisteerd met de voorn: Jan van der Wijle, 

Weijntje Kramer, geassisteerd en getrouwd met de voorn: Klaas Teunisz Ent, en 

de voorn: Jan van der Wijle, Klaas Teunisz Ent en Klaas van der Winkel 

insgelijks voogden over de nog minderjarige Pietertje Kramer, tesamen de enige 

nagebleven kinderen van wijlen Aaltje van Sanen, in huwelijk geteeld bij mede 

wijlen Willem Kramer, en dus bij representatie, wegens het vooroverlijden van 

hun moeder, de enige erfgenamen ab intestato van hun uitlandige en 
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vermoedelijk overleden oom Claas IJsbrands van Sanen, in 1776 in Texel op het 

hospitaalschip gegaan, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's grootvaders erfenis, door Geertje Jans als grootmoeder van Geertje en Dirk 

Haan, minderjarige kinderen van wijlen Dirk Haan de Jonge, overleden op zee en begraven te 

Warder, daar moeder af is Antje Jacobs Zeeman. 

25-11-1773 Geertje Jans, geassisteerd met de voogden Claas Hop en Cornelis Zeeman, laat 

de goederen registreren. 

05-04-1781 De voogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun grootmoeder Geertje Jans weduwe Dirk Haan. 

04-03-1784 De voorn: voogden laten de goederen registreren de kinderen door het overlijden 

van hun moeder Antje Jacobs Zeeman aanbestorven, zie op dato 04-03-1784. 

07-04-1791 Geertje Haan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden de helft 

van de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Grietje Cornelis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Cornelis Hendriks, overleden op zee, daar moeder af is Dieuwtje Zeeman. 

NB Deze post verzuimd om af te schrijven, doch op het register geroijeerd. 

25-11-1773 De moeder Dieuwtje Zeeman en de voogden Cornelis Zeeman en Pieter Dirksz 

Paauw, instaande voor de medevoogd Pieter Pietersz Paauw, zijn als moeders 

erfenis een stuk land in Zeevang in het bedrijf van Warder overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Jelis Goedhart, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jannetje 

Fijn, alhier overleden, daar vader af is Martinus Goedhart. 

16-12-1773 De voogden Jan Fijn en Jan Heerman laten f 5.17.2 registreren aan het kind door 

zijn grootmoeder Grietje van Beek nagelaten. 

18-12-1783 Jelis Goedhart, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Maartje en Dirk Fijn, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Sijmen Fijn, overleden te Alkmaar, daar moeder af is Niesje Molen. 

16-12-1773 De voogden Pieter Fijn en Melis Molen laten f 2.18.10 registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Grietje van Beek. 

25-03-1800 Pieter Fijn als voogd over de drie minderjarigen ontvangt het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lourens, Jan, Eefje en Neeltje Jans Groot, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Albertje Jans, overleden op Volendam, daar vader af is Jan 

Groot. 

13-01-1774 De vader Jan Lourensz Groot en de voogden Jan Jansz Schokker en Teunis 

Lourensz Groot zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-11-1786 Eefje Jans, onlangs getrouwd, Neeltje Jans in 1774 en Lourens Jansz in 1780 of 

1781 overleden, ontvangt met consent van haar man en haar vader de helft van 

de goederen. 

06-05-1790 Jan Jansz Groot, meerderjarig, ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Claas Nierop, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Sijmen Nierop, daar moeder af is Maritje Jongh. 

13-01-1774 De moeder Maritje Jongh en de voogden Pieter Nierop en Jan Lammertsz zijn 

voor ieder van de kinderen f 3.- als vaders erfenis overeen gekomen. 

23-10-1788 Maretje Jongh en Jan Nierop ontvangen wegens het overlijden van Claas Nierop 

f 6.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Jans, minderjarige nagelaten dochter van Trijntje 

Reijers, daar vader af is Jan Jacobsz, wonende te Volendam. 

03-02-1772 De vader Jan Jacobsz en de voogden Pieter Salomonsz en Cornelis Reijersz zijn 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-03-1776 De vader Jan Jacobsz, thans hier wonende, ontvangt met consent van de voogden 

Cornelis Reijersz en Pieter Salomonsz de goederen van zijn overleden kind 

Neeltje Jans, die geen halve broeders en zusters aan de bestorven zijde had. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmen Dirksz, Maretje Dirks, Grietje Dirks en Bregje Dirks 

Smit, minderjarige nagelaten kinderen van Grietje Sijmens, te Warder overleden, daar vader af 

is Dirk Smit, de kinderen door het overlijden van hun grootmoeder Grietje Claas aanbestorven. 

03-03-1774 De voogden Pieter Wester en Dirk Smit laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder. 

29-02-1776 Sijmon Dirksz Smit, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 1/4 van de 

goederen. 

08-02-1781 Bregje Dirks Smit, onlangs getrouwd, en Maretje Dirks Smit en Grietje Dirks 

Smit, 25 jaar geworden, ontvangen met consent van hun vader Dirk Smit en de 

voogden hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje, Crelis, Aafje, Claas en Jan Crelisz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aaltje Crelis, overleden op Volendam, daar vader van is Cornelis Claasz. 

17-03-1774 De voogd Crelis Dirksz laat f 80.14.8 registreren de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun grootmoeder. 

 

 

Staat van de goederen van Willem Enkel, meerderjarig jongman, wonende alhier. 

17-03-1774 Willem Enkel, hierboven vermeld, laat ten behoeve van de heer Jan Reijntjes een 

obligatie registreren, volgens notarieel contract voor notaris Simon Plas 16-03-

1774. 

05-01-1797 Willem Enkel is overleden, Willem Schoutten ontvangt als erfgenaam van wijlen 

Jan Reijntjes de obligatie. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje Jacobs(!), minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Trijntje Reijers, overleden op Volendam, daar vader van is Jan Jacobsz. 

25-04-1774 De voogd Pieter Salomonsz laat de goederen registreren het kind aanbestorven 

door het overlijden van haar grootvader Reijer Cornelisz. 

07-03-1776 De vader Jan Jacobsz, thans hier wonende, ontvangt met consent van de voogden 

Cornelis Reijersz en Pieter Salomonsz de goederen van zijn overleden kind 

Neeltje Jans, die geen halve broeders en zusters aan de bestorven zijde had. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Maritje en Pietertje Pieters Paauw, minderjarige nagelaten 

kinderen van Pieter Claasz Paauw, alhier overleden, daar moeder van is Aafje Koster. 

28-04-1774 De moeder Aafje Koster en de voogden Jan Koster en Pieter Paauw zijn de 

uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

02-03-1775 Aafje Koster ontvangt met consent van de voogd haar erfportie in de goederen 

van haar onlangs overleden kind Pietertje Pieters. 

11-12-1777 De moeder Aafje Koster ontvangt met consent van de voogden Pieter Paauw en 

Jan Koster de goederen van haar onlangs overleden kind Maretje Claas Paauw. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Crelis, Diewertje en Dirk Pietersz Kunst, minderjarige 

nagelaten kinderen van Maretje Cornelis Moens, alhier overleden, daar vader af is Pieter 

Kunst, wonende alhier. 

05-05-1774 De vader Pieter Kunst en de wettelijke voogden Dirk Cornelisz Moens en Dirk 

Jacobsz Lammers zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

31-08-1786 Crelis Pietersz Kunst, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en 

zijn voogden Pieter Kunst en Dirk Jacobsz Lammes zijn goederen. 

30-08-1792 Dieuwertje Kunst, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

03-09-1795 Dirk Kunst, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 4003: 1774 - 1782 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Sijmen, Annetje en Maritje Veen, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Sijmen Veen, alhier overleden, daar moeder af is Maritje Jans Bosch. 

02-06-1774 De moeder Maritje Jans Bosch en de voogden Jan Veen en Arent Zoet zijn het 

bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

11-03-1779 Sijmon Veen, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan Veen 

zijn gerechte 1/3 portie in de goederen. 

16-12-1779 Annetje Veen, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogd Jan 

Veen, de andere voogd overleden, haar goederen. 

17-03-1784 Maretje Sijmens Veen, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd Jan 

Veen haar portie. 

 

 

Staat van de goederen van Carolus Leijnes, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Harmanus Leijnis en Elisabet... Boeses, beiden alhier overleden. 

25-08-1774 De voogden Jan Josephsz en Roelof Vener laten f 329.12 registreren het kind 

aangekomen bij legaat uit het testament van wijlen juffrouw Magtelt de Knipf(?) 

03-09-1774 De voogd Jan Joseph heeft een obligatie gekocht. 

01-09-1814 Simon Jofriet en Cornelis Jofriet, beiden metselaars, wonende binnen deze stad, 

voor hunzelf en voor hun zuster Elisabeth Jofriet, weduwe van Hermanus van 

der Wijs, kinderen van Jan Jofriet en Magteltje Landheer, echtelieden, mede 

alhier woonachtig, benevens Claartje Béef(?), huisvrouw van Simon Visser of 

Landheer, wonende thans in 's Hertogenbosch, voor haar gemelde man, 

ontvangen, omdat Carolus Lijnis, nagelaten zoon van wijlen Harmanus Lijnis en 

Elisabeth Boeses, sedert een reeks van jaren uitlandig en waarschijnlijk 

overleden is, de goederen, met Simon Jofriet en Cornelis Jofriet als borgen. 

 

 

Staat van de goederen van Abraham Jansz Klooster, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Abrahams, overleden tot Oosthuijsen, daar vader af is Jan Klooster. 

03-11-1774 De wettelijke voogden Hessel Abrahams en Jan Kooper laten f 27.14.4 

registreren het kind door het overlijden van zijn grootvader aanbestorven. 

08-01-1778 De vader Jan Klooster ontvang met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden zoon Abraham Jansz. 

 

 

Staat van de goederen van Evert Bijkerk, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Lijsbet Valk 

en Abraham Bijkerk, beiden alhier overleden. 

10-11-1774 De voogd Willem Bandt laat f 55.17.- registreren als aandeel van het kind in de 

verkochte goederen van zijn ouders. 

06-11-1777 Evert Bijkerk, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Staat van de goederen van Sijmon en Goretje de Boer, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jan de Boer, alhier overleden, daar moeder af is Lijsbet Schellinger. 

24-11-1774 De moeder Lijsbet Schellinger en de wettelijke voogden Pieter de Boer en Heijn 

Pronk laten f 27.2.- registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun peetje. 

14-02-1782 Goretje de Boer, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden haar aandeel in het geld. 

21-02-1782 Willem Pos en Jacob Dekker ontvangen als regenten van de armenkamer alhier 

de portie van Sijmen de Boer, die al enige jaren als innocent kind in het huis 

wordt gealimenteerd. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Claas en Lijsbet Pietersz Kat, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Groot, alhier overleden, daar vader van is Pieter Kat. 

08-12-1774 De vader Pieter Kat en de voogden Claas Kat en Jacob Groot zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

14-02-1793 De drie kinderen, allen door huwelijk meerderjarig, ontvangen met consent van 

de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Claas Jansz Bolleman, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Jan Davidsz Bolleman, alhier overleden, daar moeder af is Eefje Jans. 

08-12-1774 De moeder Eefje Jans en de voogden Jan Binkel en Jan Nooij zijn het bewijs van 

vaders erfenis overeen gekomen. 

05-03-1778 Claas Jansz Bolleman, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogd Jan 

Binkel zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Hendriksz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Rinsje Baarens, alhier overleden, daar vader af is Hendrik Juriaansz Meijer. 

11-01-1775 De vader Hendrik Jansz Meijer en Dirk Barendsz, wonende te Purmerend en 

Baltus Kok, wonende te Quadijk onder de jurisdictie van Oosthuijsen, zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje Oostendorp, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Lijsbet Roos en Hendrik Oostendorp, beiden alhier overleden. 

19-01-1775 De voogden Jan Onkelen en Jan Hieronimus laten f 25.- registreren het kind van 

haar ouders aanbestorven. 

01-03-1781 Aaltje Oostendorp, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogd Ambrosius van Onkelen haar geld. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje en Stijntje Veering, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Barent Veering en Elbrig Bos, beiden alhier overleden. 

23-02-1775 De voogden Dirk Veering, Albert Mulder en Claas de Vries laten de goederen 

registreren de kinderen van hun ouders aanbestorven. 

04-02-1779 Grietje Veering, mondig, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

14-12-1780 Stijntje Veeringh, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Izaac Claasz Clercq, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Trijntje van Mechelen, daar vader van is Claas Izaaksz Clerq. 

23-03-1775 De voogden Izaac Clercq en Dirk Hulst zijn met de vader Claas Izaacsz Clercq 

het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-10-1788 De vader Claas IJsaksz Clercq ontvangt met consent van de gewezen voogden de 

goederen van zijn onlangs overleden zoon Isaac Claasz Clercq. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marten Blaauw, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Claas Blaauw, alhier overleden, daar moeder af is Neeltje Bronsgeest. 

06-04-1775 De moeder Neeltje Bronsgeest en de voogden Jan Trompetter, wonende alhier en 

Cornelis Bronsgeest, wonende te Amsterdam, zijn als bewijs van vaders erfenis 

f 3.- overeen gekomen. 

12-01-1786 Marten Blaauw, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn moeder zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Remmit Jacobsz en Eijtje Jacobs, minderjarige nagelaten 

zoon en dochter van Lijsbet Remmits, te Middelie overleden, daar vader af is Jacob Draij. 

27-04-1775 De vader Jacob Draij en de wettelijke voogden Jan Gent en Reijer Laan zijn het 

bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-09-1780 Eijtje Jacobs, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

21-08-1783 Remmit Draaij, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jacob Dirksz en Lijsbet Dirks Hartog, minderjarige 

nagebleven kinderen van Dirk Jacobsz Hartog, daar moeder af is Sijbrig Jans, wonende te 

Middelie. 

27-04-1775 De moeder Sijbrig Jans en de voogden Jan Vels en Jacob Hartog zijn de uitkoop 

van vaders erfenis overeen gekomen. 

10-12-1787 De voogden Claas Hartog en Aris Koster regelen de nalatenschap van de onlangs 

overleden Lijsbet Dirks Hartog, voor 3/4 naar haar volle broeder Jacob Dirksz 

Hartog en voor 1/4 naar haar halve broeder Jan Claasz Karper. 

05-02-1795 Jacob Dirksz Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Barber en Pieter de Winter, minderjarige nagelaten 

kinderen van Grietje Pieters Swart, daar vader af is Barend die Winter. 

04-05-1775 De vader Barend de Winter en de voogden Jan Reijntjes en Cornelis Broer zijn 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

19-08-1790 Barbera die Winter, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en de 

nog in leven zijnde voogden B. die Winter en Cornelis Broer haar goederen. 

30-09-1790 De voogden Barend die Winter en Cornelis Dirksz Broer laten ten behoeve van 

de nog minderjarige Pieter de Winter een aangekochte obligatie registreren. 

03-05-1796 Pieter de Winter, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Staat van de goederen van Grietje de Boer, minderjarige nagelaten dochter van Grietje Kos, te 

Purmerend overleden, daar vader af is Jacob de Boer. 

12-07-1775 Jacob de Boer, Jan Kempen en Jacob van der Meulen laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van haar oom Dr. Jacob Broeder 

aangekomen. 

14-11-1776 De voogden Jacob van der Meulen en Jan Kempe hebben geld boven gebracht 

gekomen als erfportie van het kind uit de verkochte landerijen van haar oom 

Jacob Broeder. 

28-08-1777 Grietje de Boer, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Antje, Geertje en Pieter Kos, minderjarige nagelaten kinderen van 

Cornelis Kos Coolaas te Purmerend overleden, daar moeder af is Liefje Pieters Water. 

20-07-1775 De voogden Dirk Bijl, Crelis Water, Lourens Stam en Arij Krijnse laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom 

Jacop Broeder, alhier overleden. 

20-07-1775 Antje Kos, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden haar goederen. 

14-12-1775 Dirk Bijl als vader en voogd benevens Cornelis Water, Louwerens Stam en 

Ariaan Krijnse als wettelijke voogden over Geertje Kos Coolaas, minderjarige 

nagelaten dochter van wijlen Cornelis Kos, tot Purmerend overleden, daar 

moeder af is Liefje Water, ontvangen de goederen van de op 06-11-1775 te 

Purmerend overleden Geertje Cors Coolaas, van wie haar moeder Liefje Water, 

huisvrouw van Dirk Bijl haar enige en universele erfgenaam is volgens testament 

van 01-04-1775 voor notaris Claas Schoorl Jansz te Purmerend. 

15-02-1787 Bastiaan van Wouw, in huwelijk hebbende Antje Kos Coolaas, ontvangt met 

consent van de gewezen voogd Louw. Stam de goederen van haar op 18-11-1786 

zonder nazaten overleden broeder Pieter Cos Coolaas. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Poulusz Schiphout, minderjarige nagelaten zoon van 

Lijsbet Jans, tot Volendam overleden, daar vader af is Poulus Jansz Schiphout. 

20-07-1775 De vader Poulus Jansz en de wettelijke voogden Klaas Paauw en Heijn Pronk 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-05-1804 Jan Poulusz Schiphout, meerderjarig, geassisteerd met zijn nog in leven zijnde 

voogd Heijn Pronk, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maarten en Pieter Jacobsz Hartogh, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Pieters Ruijter, tot Axwijk overleden, daar vader af is Jacob 

Hartogh. 

27-07-1775 Jacob Hartog als vader en voogd benevens de medevoogden Dirk Pos en Simon 

Boom laten f 63.14.- registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden 

van hun oud moeij Maretje Laan. 

26-11-1789 Marten Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden f 31.10.-. 

06-01-1791 Pieter Jacobsz Hartog,onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden Sijmen Boom en Jacob Heerman f 31.10.-. 

 

 

 



ORA 4003 1774 - 1782 648

Staat van de goederen van Cornelis Pietersz Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Aaltje Cornelis Raadt, in de Purmer overleden, daar vader af is Pieter Abrahamsz Groot. 

27-07-1775 Pieter Abrahamsz Groot als vader en voogd benevens Sijmon Cornelisz Raadt en 

Pieter Gerritsz Stiens als medevoogden laten de goederen registreren het kind 

door het overlijden van zijn zuster Trijntje Pieters Groot aanbestorven. 

23-05-1776 De vader Pieter Abrahmsz Groot als vader en voogd en de voogd Pieter Gerritsz 

Stiens laten f 154.10.- registreren. 

15-11-1787 Cornelis Pietersz Groot, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader 

Pieter Abrahamsz Groot en de medevoogd Pieter Gerritsz Stiens zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit en Pieter Sijbel, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Steeven Sijbel en Grietje Tjeers, beiden alhier overleden. 

10-08-1775 De wettelijke voogden Ambrosius van Onkelen, Jacob Loots en Cornelis Keijser 

laten de goederen registreren. 

25-04-1776 De voogd Ambrosius van Onkelen brengt een obligatie van f 1000.- boven. 

24-07-1777 Gerrit Sijbel, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

27-03-1783 Pieter Sijbel, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

zijn goederen. 

 

 

Staat en bewijs van 's vaders erfenis van Annetje Jans Goedhart, minderjarige nagelaten 

dochter van wijlen Jan Goedhart, alhier overleden, daar moeder af is Annetje Bost. 

06-10-1775 De moeder Annetje Pieters Bost is met de voogden Pieter Ps. Bost en Egbert 

Koot de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

07-06-1792 Annetje Jans Goedhart, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar 

gewezen voogd Egbert Koot haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jeremias en Juriaan Heptingh, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Carel Heptingh en Regina Boot, beiden alhier overleden. 

07-12-1775 De wettelijke voogden Hendrik Weber en Jan Binkel laten f 50.- registreren. 

18-04-1776 Jeremias Heptingh, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden de helft 

van het geld. 

21-08-1777 De voogden Jan Binkel en Hendrik Weber hebben het transport van Juriaan 

Heptink ten behoeve van zijn uitrusting naar Indien afgegeven. 

30-10-1777 In plaats van het vorige transport is een nieuw transport van f 100.- boven 

gebracht, door Juriaan Heptink gepasseerd 03-10-1777. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Crelisje Edel, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Cornelis Pietersz Edel en Neeltje Cornelis, in de Purmer en te Alkmaar overleden. 

14-12-1775 De wettelijke voogden Remmit Hartogh, Reijer Laan en Jan Brandtjes laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootvader en grootmoeder. 

10-02-1780 Crelisje Cornelis Edel, geassisteerd met haar man Jan Bloemmer, ontvangt met 

consent van haar voogden haar goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Christiaan, Lijsbet en Jan Roos, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jeroen Roos, tot Lissabon overleden, daar moeder af is Annetje Jans 

Bruijn. 

21-12-1775 De moeder Annetje Jans Bruijn en de voogden W. de Gelder en Oede Visser zijn 

f 1200.- als vaders erfenis overeen gekomen. 

07-08-1777 Lijsbet Roos, getrouwd, ontvangt met consent van haar moeder en haar voogden 

haar deel in de goederen. 

24-12-1778 De voogd Oede Visser laat f 100.- registreren zijn pupil aanbestorven door het 

overlijden van zijn broeder Christiaan Roos. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Crelisz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Jans, overleden te Volendam, daar vader af is Crelis Dirksz. 

21-12-1775 Claas Dirksz als vader en voogd en de medevoogden Dirk Dirksz en Sijmon 

Jansz zijn f 300.- overeen gekomen als moeders erfenis. 

17-06-1819 Jacob de Jong of Jonk, wonende tot Volendam, (via via gemachtigd,) ontvangt 

namens Klaas Cornelisz Striel te Cabo de Goede Hoop, enige nagebleven zoon 

en erfgenaam ab intestato van wijlen Cornelis Dirksz (Waaijzer) en Lijsbet Jans 

(Hoijer), indertijd echtelieden, tot Volendam overleden, Dirk Dirksz (Waaijzer) 

en Sijmen Jansz (Hoijer) overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Geertje en Dirk Laan, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jannetje Jans, overleden tot Middelie, daar vader af is Marten Laan. 

18-01-1776 De vader en voogd Marten Laan en de medevoogden Jan Laan en Jacob Keijser 

zijn het bewijs van 's moeders erfenis overeen gekomen, waaronder een obligatie 

van f 200.- op naam van Willem Gerritsz van Axwijk in dato 04-06-1643. 

 (In de kantlijn staat o.a. dat op 18-04-1782 aan Geertje Laan is aanbedeeld.) 

04-02-1779 Jan Laan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden 

zijn goederen. 

08-03-1792 Dirk Laan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje, Geertruij en Marijtje Hesselman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Cathrina Poortman, alhier overleden, daar vader af is Claas 

Hendriksz Hesselman. 

25-04-1776 De vader Claas Hendriksz Hesselman en de wettelijke voogden Crelis Taamsz en 

Esaie Perrier zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

24-07-1777 Trijntje Hesselman, geassisteerd met haar man Gerrit Sijbel, ontvangt met 

consent van haar vader en voogd haar goederen. 

27-05-1779 Geertruij Hesselman ontvangt met consent van haar man Claas de Haas en haar 

vader en voogd Claas Hendriksz Hesselman haar goederen. 

04-08-1785 Marijtje Hesselman, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden Crelis Taamsz en Esaie Perier haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Geertje Groot, tot Quadijk overleden, daar vader af is Pieter Groot. 

15-02-1776 Pieter Groot als vader en voogd en Jacob Groot en Brandtje Koer als 

medevoogden zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-12-1781 Sijmon Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Cornelis Hartogh, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Lijsbet Cornelis, overleden tot Middelie, daar vader af is Cornelis Hartogh. 

21-03-1776 De vader en voogd Cornelis Hartogh en Remmit Hartog en Jacob Hartog als 

medevoogden hebben f 200.3.- bovengebracht wegens de erfenis van de 

grootvader Cornelis Jansz Hartogh en grootmoeder Trijntje Cornelis Hooijbergh. 

11-09-1783 Jacob Cornelis Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenisvan Lijsbet Loen, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

IJtje Bost, alhier overleden, daar vader af is Jan Loen. 

02-05-1776 De vader en voogd Jan Loen en de wettelijke voogden Hillebrant Wester en 

Pieter Bost zijn f 40.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

16-03-1780 Jan Loen ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn overleden 

dochter. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Harmen, Willem en Jan van der Laan, minderjarige 

kinderen van wijlen Appeloniaan Willems, alhier overleden, daar vader af is Jacob van der 

Laan. 

09-05-1776 De vader en voogd Jacob van der Laan en de wettelijke voogden Harmanus 

Philipsz en Jan Woutersz Thuijnman zijn f 9.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

08-03-1787 Harmen van der Laan, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden f 3.-. 

21-02-1788 Willem van der Laan, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden f 3.-. 

28-06-1792 Jan van der Laan, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet en Claas de Boer, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Welmoet Wagenaar, alhier overleden, daar vader af is Claas de Boer. 

23-05-1776 De testamentaire voogden Cornelis Wagenaar, Claas de Boer en mr Jan Leeninks 

laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van 

hun grootvader Claas Wagenaar. 

07-12-1780 Lijsbet de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en haar 

voogd Cornelis Wagenaar haar goederen. 

15-05-1783 Claas de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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Staat van de goederen van Christiaan IJsselman, minderjarige zoon van Arent IJsselman en 

Johanna Agricola, beiden alhier overleden. 

23-05-1776 De voogd Oede Visser heeft f 62.10 bovengebracht het kind aanbestorven door 

het overlijden van zijn ouders. 

31-10-1776 Christiaan IJsselman, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje Claas van Meggelen, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Claas van Meggelen, alhier overleden, daar moeder af is Aaltje Sijmons Langereijs. 

30-05-1776 De vader en voogd Jan Pasmooij en de medevoogden Jacob de Geest en Pieter 

van Meggelen laten de goederen registreren het kind aanbestorven door het 

overlijden van haar grootvader en grootmoeder Nieng Cl: van Meggelen en 

Annetje Bost, waaronder obligaties op naam van Jan Meijndertsz van Middelie 

in dato 20-07-1643, van Jacob Claasz van Edam als voogd van Barent Reerses 

kinderen in dato 24-05-1640, van Jan Klaasz van Middelie in dato 20-06-1644. 

31-10-1782 Annetje Claas van Megchelen, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar 

man Claas Dekker en haar voogden Jacob de Geest, Pieter van Megchelen en Jan 

Pasmooij haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje Cornelis Hulst, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Grietje van Meggelen, daar vader af is Cornelis Hulst. 

30-05-1776 Cornelis Hulst als vader en voogd en Pieter van Meggelen als medevoogd laten 

de goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar 

grootvader en grootmoeder Niengh Cl: van Meggelen en Annetje Bost, 

waaronder obligaties op de naam van Jan Sijvertsz van Edam in dato 06-10-1637 

en op de naam van Jan Willemsz in dato 17-02-1677. 

03-11-1785 Grietje Cornelis Hulst, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Willemtje Kramer, minderjarig nagelaten kind van Dirk Pietersz 

Kramer, daar moeder af is Diewertje Alders, wonende alhier. 

06-06-1776 De voogden Egbert en Pieter Kramer en Jan Josepse hebben f 150.8.- boven 

gebracht het kind door het overlijden van haar grootmoeder Willemtje 

Moerels(?) opgekomen. 

28-05-1789 Willemtje Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

haar voogden haar geld. 

Staat van de goederen van Willemtje Kramer, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Pietersz Kramer, daar moeder af is Diewertje Alders, wonende alhier. 

20-12-1781 De voogden Egbert Kramer, Pieter Kramer en Jan Josephse laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar peetje Geertje 

Pieters Kramer. 

28-05-1789 Willemtje Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

haar voogden de goederen. 
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Staat van de goederen van Maretje Rieder, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Rieder en Geertje Visser, beiden alhier overleden. 

13-06-1776 De voogden Lucas Schooff en Claas Visser laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar oudoom Jan Rieder, waaronder 

een obligatie op de naam van Gerb. Kunst in dato 15-06-1675. 

07-06-1781 Maretje Rieder, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob en Niesje Druijst, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Grietje Koer, daar vader af is Pieter Druijst. 

01-08-1776 De vader Pieter en de voogden Cornelis Koer en Jan Druijst zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen, waaronder voor Jacob een obligatie op naam 

van Lijsbet IJsbrands in dato 06-09-1656. 

23-04-1789 Pieter Druijst, voor de helft erfgenaam van zijn onlangs overleden zoon Jacob 

Druijst, ontvangt zijn goederen. 

23-04-1789 Pieter Druijst ontvangt met consent van de voogden goederen van zijn dochter, 

om door haar te worden gedragen. 

02-11-1797 Niesje Druijst, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje, Jan en Claas van Zanen, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Pieter van Zanen, alhier overleden, daar moeder af is Lijsbet Kunst. 

01-08-1776 De voogden Theunis Oostenbroek en Abraham Rudolph van Wijlick laten 

f 382.14.6 registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootmoeder Harmpje Jans Noordhuijsen. 

29-05-1777 Maretje van Zaanen, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

13-08-1778 jan van Sanen, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

15-05-1783 Claas van Sanen, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje en Marijtje Scholten, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Christiaan Scholten en Catharina Vogelsangh, beiden alhier overleden. 

22-08-1776 De voogden Jacob Kroon en Isaac Roots laten twee obligaties registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader Christiaan Scholten. 

16-09-1779 Marijtje Scholten, geassisteerd met haar man Cornelis Knip, ontvangt met 

consent van de voogden de twee obligaties. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje en Hillegond Heijlo, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jan Heijlo, overleden tot Purmerend, daar mooeder af is Maretje Pieters Groot. 

05-09-1776 De voogd Eldert Butter laat f 140.- registreren, de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun peetje IJtje Jans Spaans. 

04-08-1796 Het geld is aan Antje en Hillegond Heillo afgegeven. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje, Evert en Aaltje Schellinger, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Annetje Pieters Ims, alhier overleden, daar vader af is Jacob Evertsz 

Schellinger. 

12-09-1776 De vader Jacob Evertsz Schellinger en de voogden Theunis Ims en Pieter Evertsz 

Schellinger zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-01-1799 Evert Schellinger, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden Pieter 

Evertsz Schellinger en Teunis Ent zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk, Neeltje, Aaltje, Sijmen en Pieter Mijndersz(!), 

minderjarige nagelaten kinderen van Aagje Dirks, overleden te Edam, daar vader af is Sijmen 

Mijndertsz de Vries. 

26-09-1776 De vader Sijmen Mijndersz en de wettelijke voogden Pieter Dirksz, wonende in 

de Schermer en Volkert Woutersz, wonende te Quadijk, zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

1?-02-1788 De vader Sijmen Meijndertsz de Vries ontvangt zijn deel in de nalatenschap van 

zijn overleden dochter Neeltje Mijnderts. 

03-04-???? (jaar niet vermeld, misschien 1794) Simon Mijnders de Vries, te kennen gevende 

dat zijn zoon Simon de Vries meerderjarig geworden is, ontvangt zijn aandeel in 

de goederen. 

25-04-1793 Dirk Simonsz de Vries, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

nog in leven zijnde voogd Volkert Woutersz van der Glint zijn goederen. 

03-04-1794 Aaltje Sijmens de Vries, 25 jaar oud, ontvangt met consent van bovengenoemde 

haar goederen. 

07-01-1802 Pieter de Vries, thans 25 jaar oud, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Niesje Druijst, minderjarige nagelaten kinderen van Pieter 

Druijst en Grietje Koer, alhier overleden. 

26-09-1776 De bovengenoemde Pieter Druijst en de voogd Cornelis Koer laten de goederen 

registreren ingevolge het testament van Geertje Purmer, grootmoeder van de 

kinderen, van 16-06-1776 voor notaris Simon Plas, waaronder twee obligaties 

van f 1000.- ten name van de voogden van Pieter Jacobsz Moen in dato 01-03-

1706 en 15-03-1706. 

23-04-1789 Pieter Druijst, voor de helft erfgenaam van zijn onlangs overleden zoon Jacob 

Druijst, ontvangt met consent van de voogden zijn goederen. 

02-11-1797 Niesje Druijst, geassisteerd met haar voogd Cornelis Coer, meerderjarig, 

ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Rijkje Pieters Bos, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Pieter 

Jansz Bos en Trijntje Pieters Molenaar, beiden alhier overleden. 

05-10-1776 De voogden Jan Molenaar en Jan Jansz Bos laten f 15.8.- registreren, het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar grootvader Jan Bos. 

17-05-1781 Rijkje Pieters Bos, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar geld. 
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Staat van de goederen van Cornelis Kramer, meerderjarige jongman, die ten behoeve van 

hemzelf heeft bovengebracht en doen registreren de navolgende contante penningen. 

23-01-1777 Cornelis Kramer heeft ten behoeve van hemzelf f 156.19.- bovengebracht. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Geertje en Dirk Martensz Laan, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jannetje Jans, tot Middelie overleden, daar vader af is Marten Laan. 

20-02-1777 Marten Laan als vader en voogd en Jacob Keijser en Jan Laan als medevoogden 

laten f 76.- registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootmoeder Grietje Sijmons. 

04-02-1779 Jan Laan, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogd f 24.-.5 

18-04-1782 Geertje Laan ontvangt haar aandeel. 

08-03-1792 Dirk Laan, door huwelijk meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden de 

laatste 1/3 portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltje en Cornelis Dubbel, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Willem Dubbele, alhier overleden, daar moeder af is Henderina Lucas. 

06-03-1777 De moeder Henderina Lucas en de wettelijke voogden Jan Binkel en Harmen 

Bleekmolen zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder een 

obligatie van f 314.- op naam van Pieter Claasz Roos in dato 15-06-1675. 

04-02-1795 Aafje(!) en Cornelis Dubbel ontvangen de obligatie en het geld. 

04-02-1796 Rijnier Brans ontvangt de obligatie en het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Albert, Lijsbet, Maretje en Guurtje Leenders, minderjarige 

nagelaten kinderen van Crelisje Wouters, wonende alhier, en Leendert Pietersz, alhier 

overleden. 

10-04-1777 De voogden Pieter Ent en Pieter Swart zijn met de moeder Crelisje Wouters als 

uitkoop van vaders erfenis voor ieder kind f 3.- overeen gekomen. 

08-11-1783 Maretje Leenderts, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden f 3.-. 

27-08-1789 Albert Wouters, onlangs getrouwd, ontvangt f 3.-. 

14-10-1790 Guurtje Leendertsz, onlangs getrouwd, ontvangt ten overstaan van de voogd 

Pieter Ent haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hilletje, Pieter en Lijsbet Cornelis Bommer, minderjarige 

nagelaten kinderen van Cornelis Bommer en Trijntje Pieters Blom, alhier overleden. 

20-04-1777 De vader Cornelis Bommer en de wettelijke voogden Dirk Cornelisz Bommer en 

Claas Fijn de Jonge zijn als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.- 

overeen gekomen. 

21-05-1778 De voogd Claas Fijn de Jonge laat de erfenis van de overleden Lijsbet Cornelis 

Bommer op Hillegond en Pieter Cornelis Bommer stellen. 

13-02-1783 Pieter Cornelisz Bommer, onlangs getrouwd, ontvangt f 4.10.-, waarvan f 1.10.- 

als zijn aandeel door het overlijden van zijn zuster Lijsbet Cornelis Bommer. 

21-08-1783 Hilletje Bommer, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

03-07-1800 Lijsbet Vreek, door huwelijk meerderjarig geworden ontvangt haar vierde portie, 

bedragende f 3.-. 
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Staat van de goederen van Jelis Goedhart, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Martinus 

Goedhart en Jannetje Fijn, overleden te Portmouth en alhier. 

24-04-1777 De voogden Jan Fijn en Jan Heerman laten f 1519.16.8 registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

18-12-1783 Jelis Goedhart, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Trijntje Pleen, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Geertje Molen, te Axwijk overleden, daar vader van is Jan Fredrik Pleen. 

22-05-1777 De vader Jan Fredrik Pleen en de voogden Melis Molen en Sijmen Boom zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

30-04-1778 Trijntje Pleen, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogd haar 

portie in de goederen. 

05-04-1781 Jan Pleen is volgens declaratie van de Oostindische Compagnie overleden; 

Trijntje Pleen ontvangt als zijn enige erfgenaam met consent van haar man en de 

voogden Sijmen Boom en Melis Molen zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Johanna, Jacoba, Hendrik, Lammert, Henderika en Jan de 

Schiphorst, daar vader af is Harmen de Schiphorst, wonende alhier, en (moeder) Arendina 

Mensink, alhier overleden. 

29-05-1777 De vader Harmen de Schiphorst en de voogden Jan de Schiphorst en Claas de 

Boer laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden 

van hun moeij Hendrina ...kes weduwe Scheij, waaronder een obligatie van f 

270.- op naam van Claas Dirksz Mol in dato 15-06-1675. 

01-07-1784 Johanna Schiphorst, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden 

haar portie in de goederen. 

01-07-1784 De voogden Claas de Boer en Harmen ter Schiphorst brengen een obligatie 

boven. 

20-09-1792 Jacoba ter Schiphorst, getrouwd, en Hendrik ter Schiphorst, meerderjarig, 

ontvangen met consent van de voogden hun porties in de goederen. 

15-05-1794 Lammert ter Schiphorst, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader 

en voogd zijn 1/5 portie in de goederen. 

02-11-1797 Hendrika ter Schiphorst, meerderjarig, ontvangt ter presentie van haar voogd 

haar geld. 

04-06-1801 Jan ter Schiphorst, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd, ontvangt zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Ottesz Sloth, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jannetje 

Wester, alhier overleden, daar vader van Otte Popken Sloth. 

05-06-1777 De voogden laten de 1/3 van de opbrengst van de goederen nagelaten door zijn 

grootvader Cornelis van Koten registreren. 

06-04-1786 Het geld is aan Jan Ottesz Sloth afgegeven. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Maritjen en Crelis Dirksz Moens, minderjarige kinderen 

van Guurtje Cornelis Compaan, overleden te Oossaan, daar vader van is Dirk Cornelisz 

Moens. 

05-06-1777 De vader Dirk Cornelisz Moens en de voogden Jan van Koten en Claas Otter zijn 

als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.- overeen gekomen. 

27-02-1783 Maretje Dirks Moens, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

f 3.-. 

29-12-1785 Cornelis Dirksz Moens, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden Claas 

Otter en Gijsbert van Heusden zijn geld. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Staat, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Harmen 

Staat en Niesje Pot, beiden alhier overleden. 

24-07-1777 De wettelijke voogden Dirk Pot en Claas Pot laten de goederen registreren. 

15-06-1780 Trijntje Staat, onlangs getrouwd, geassisteerd met haar man Pieter Swart, 

ontvangt met consent van de voogden Dirk Pot en Dirk Staat haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik, Grietje en Maretje Jans Poel, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Margaretha Lenseling, daar vader af is Jan Poel. 

24-07-1777 De vader Jan Poel en de voogden Harmen Poel en Jacobus Lenselingh zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

08-01-1784 De regenten van het armenweeshuis voor 2/3, de rato caverende voor de regenten 

van het burgerweeshuis, ontvangen het bewijs. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Albert en Christiaan Meijer, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Hendrik Meijer, daar moeder (af is) Crisje Smit. 

24-07-1777 De moeder Crisje Smit en de voogden Jan Abrahamsz en Maghiel Smit zijn als 

vaders erfenis voor ieder kind f 3.3.- overeen gekomen. 

02-04-1778 Mr. N. Th. de Leeuw en Jan Druijst als regenten van het burgerweeshuis 

ontvangen het geld; de kinderen zijn door het overlijden van de moeder Crisje 

Smit in het voorn: godshuis aangenomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Hendrik Jansz de Geus, minderjarige nagelaten 

kinderen van Annaatje Schepper, daar vader af is Jan de Geus. 

07-08-1777 De vader Jan de Geus en de voogden Taams Jansz de Geus en Jan Veen zijn als 

uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.-.- overeen gekomen. 

21-03-1782 Jan de Geus, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader en voogden zijn 

geld. Hendrik de Geus is op een oorlogsschip omgekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet, Pieter en Neeltje Jacobs, minderjarige kinderen van 

wijlen Geertje Aarsz, op Volendam overleden, daar vader van is Jacob Pietersz. 

07-08-1777 De vader Jacob Pietersz en de voogden Jan Cornelisz Leuver en Heijn Pronk zijn 

de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

03-05-1796 Op verzoek van de vader en de voogden ontvangen Lijsbet en Neeltje Jacobs hun 

geld. 

02-01-1800 Op verzoek van de vader ontvangt Pieter Jacobsz zijn geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrik Kloosterman, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Geertje IJsselman, daar vader (af is) Jan Kloosterman. 

04-09-1777 De vader Jan Kloosterman en de voogden Hendrik IJsselman en Hans 

Kloosterman zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmon, Jan en Trijntje Martens Groot, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Plas, tot Axwijk overleden, daar vader af is Maarten 

Sijmon Groot. 

18-09-1777 De vader Maarten Sijmonsz Groot en de voogden Poulus Plas en Pieter Groot 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

25-04-1782 De vader Maarten Sijmensz Groot ontvangt zijn aandeel in de goederen van zijn 

overleden zoon Sijmon Groot. 

05-01-1797 Trijntje Martens Groot, meerderjarig, ontvangt haar geld. 

02-03-1797 Jan Maartensz de Groot, meerderjarig, ontvangt zijn geld. 

 

 

Staat van de goederen vvan Remmit en IJtje Jacobs Draaij, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jacob Draaij, tot Axwijk overleden. 

02-10-1777 De voogden Jan Gent en Reijer Laan laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun vader. 

21-09-1780 IJtje Jacobs, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

21-08-1783 Remmit Draaij, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Jacobsz Draaij, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Jacob Draaij, tot Axwijk overleden, daar moeder af is Sijbrig Jans. 

02-10-1777 De voogden Pieter Hop en Claas Vels laten o.a. f 264.- registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

08-01-1778 De moeder Sijbrigh Jans ontvangt met consent van de voogden haar deel van de 

goederen van haar overleden zoon Jacob Jacobsz Draaij. 

08-01-1778 Jan Gent en Reijer Laan als voogden over IJtje Jacobs en Remmit Jacobsz, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jacob Draaij en Lijsbet Remmits, 

beiden tot Axwijk overleden, ontvangen de goederen de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van Jacob Jacobsz Draaij. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Anna, Jacoba, Hendrik, Lammert, Hendrica en Jan ter 

Schiphorst, minderjarige nagelaten kinderen van Arendina Mensing, alhier overleden, daar 

vader van is Harmen ter Schiphorst. 

30-10-1777 De vader Harmen ter Schiphorst en de voogden Claas de Boer en Jan ter 

Schiphorst zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-07-1784 Johanna Schiphorst, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar 1/6 portie in de goederen. 

20-09-1792 Jacoba ter Schiphorst, al enige tijd getrouwd, en Hendrik ter Schiphorst, 

meerderjarig, ontvangen met consent van de voogden hun porties in de goederen. 

15-05-1794 Lammert ter Schiphorst, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader 

en voogd zijn goederen. 
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08-11-1797 Hendrika ter Schiphorst, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd haar 

goederen. 

04-06-1801 J. ter Schiphorst, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje en Pieter Spanjerd, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Grietje Zijp, overleden te Purmerend, daar vader af is Olfert Spanjerd. 

27-11-1777 De voogden Adriaan, Pieter en Jan Sijp laten f 150.- registreren aan de kinderen 

gelegateerd volgens het testament voor notaris Jan Plas 05-09-1777 door hun 

overleden grootvader Claas Zijp. 

29-04-1779 De vader Olfert Spanjert ontvangt met consent van de voogden Ariaan en J. Zijp 

de goederen van zijn twee overleden kinderen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Marten, Pieter, Remmet en Geertje Jans Hartog, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jan Martensz Hartog, overleden te Middelie, daar 

moeder van is Trijntje Pieters Groot. 

04-12-1777 De moeder Trijntje Pieters Groot en de voogden Sijmen Boom en Jan Pietersz 

Groot zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen. 

29-09-1785 Jan Steijns, als getrouwd met de moeder Trijntje Pieters Groot, voor de helft 

erfgenaam ab intestato van de overleden Remmit Jansz Hartog, ontvangt haar 

goederen. 

05-05-1791 Marten en Pieter Hartog, 25 jaar geworden, ontvangen met consent van de 

voogden hun goederen. 

03-12-1795 De voogden Sijmen Boom en Jan Pietersz Groot ontvangen de goederen van de 

meerderjarige Geertje Jans Hartog. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Ariaantje, Sijmon en Trijntje Cornelis Pronk, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maretje Sijmons Paauw, overleden tot Warder, 

daar vader af is Jan Cornelis Pronk. 

05-02-1778 De vader Jan Cornelis Pronk en de wettelijke voogden Jan Jacobsz Bleeker en 

Claas Cornelis Pronk zijn het bewijs van moeders erfenis overeen gekomen. 

30-05-1782 Ariaantje Jans Pronk, geassisteerd met haar man Sijmon Peereboom, ontvangt 

met consent van haar voogden haar geld. 

25-08-1791 Sijmon Jansz Pronk, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn geld. 

03-01-1793 Trijntje Pronk, getrouwd, ontvangt haar geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Ulbis en Pieter van Campen, minderjarige nagelaten kinderen 

van Pieter van Campen, alhier overleden, daar moeder af is Orje Tuijnier. 

12-02-1778 De moeder Ortje Tuijnier en de wettelijke voogden Cornelis Velthuijsen en Aris 

Slesker zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

01-09-1791 Pieter van Campen, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

11-05-1792 Ulbis van Campen, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden zijn 

goederen. 
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Staat van de goederen van Remmet en IJtje Jacobs, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Lijsbet Remmets en Jacob Draaij, beiden te Middelie overleden. 

26-03-1778 De voogden Jan Gent en Reijer Laan laten de erfportie van de kinderen van 

wijlen hun broeder Jacob Jacobsz Draaij registreren. 

21-09-1780 Eijtje Jacobs, mondig, ontvangt met consent van de voogden haar geld. 

21-08-1783 Remmit Draaij, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden zijn geld. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk Waal, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Trijntje Pergu, 

tot Oosthuijsen overleden, daar vader af is Jan Waal. 

09-04-1778 De wettelijke voogden Adrianus Slootemaker en Jan Waal laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun peetje Lena 

Slootemaker, waaronder een obligatie van f 1000.- ten name van Jacob 

Adriaansz uijencoopman tot Amsterdam in dato 01-08-1654. 

01-05-1800 De voogden Gerrit Waal en Pieter Kaaskoper ontvangen de goederen van de 

meerderjarige Dirk Waal. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob Kleijbroek, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Grietje Schouten, alhier overleden, daar vader af is Cornelis Kleijbroek. 

30-07-1778 De vader Cornelis Kleijbroek en de wettelijke voogden Fredrik Schouten en Jan 

Kleijbroek zijn moeders erfenis overeen gekomen. 

09-12-1779 De vader Cornelis Kleijbroek ontvangt met consent van de voogden Fredrik 

Schouten en Jan Kleijbroek de goederen van zijn overleden zoon Jacob 

Kleijbroek. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Neeltje, Barend en Jan Jansz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Barendsz, op zee overleden, daar moeder af is Dirkje Koeleman, 

alhier woonachtig. 

06-08-1778 De moeder Dirkje Koeleman en de voogden Jan Claasz Koeleman en Wlm. de 

Gelder zijn het bewijs van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder obligaties 

op de naam van Cornelis Boes in dato 16-03-1692, van Martinus Brouwer in 

dato 01-05-1712, van Claas Jansz Bruijn... in dato 15-09-1697, van capt. Claas 

Boes in dato 20-09-1684, 27-03-1674 en 20-06-1683, van Hillegond Pieters in 

dato 01-06-1582, capt. Niclaas Boes in dato 01-07-1676. 

14-05-1789 Neeltje Koeleman, meerderjarig, ontvangt met consent van haar moeder en 

voogd haar goederen. 

06-06-1793 Barend Jansz, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

medevoogd de Hr de Gelder zijn goederen. 

10-04-1794 Jan Jansz Koelen, onlangs getrouwd, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis van Bruijning Heijnsz, minderjarige nagelaten zoon van Stijntje 

Cornelis, te Volendam overleden, daar vader af is Heijn Bruijningsz, wonende aldaar. 

20-08-1778 De voogden Evert Jansz Teup en Jan Bruijningsz en de vader Heijn Bruiningsz 

zijn f 75.- als moeders erfenis overeen gekomen. 

09-03-1820 Jacob Heijnsz Steur en Dirk Heijnsz Steur, wonende tot of onder de gemeente 

Nieuwendam, enige broeders (of halve broeders) en dus erfgenamen ab intestato 

van wijlen Bruining Heijnsz (Steur), blijkens een verklaring van Jacob Sinot, 
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metselaar te Nieuwendam, op heden voor notaris Pieter Kerk hier ter steede 

gepasseerd, in het jaar 1799 in het gevecht van de 7-de halve brigade bij het 

Hollandsche of Bataafsche Corps in Noordholland tussen Koedijk en Langendijk 

gesneuveld, ontvangen het geld. Cornelis Dirksz Klepper, visventer te Volendam 

en Jan Tamesz Vlek, visventer te Nieuwendam stellen zich borg indien Bruining 

Heijnsz Steur tegen alle verwachting in nog terug zou komen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Staat, minderjarige nagelaten dochter van Harmanus Staat 

en Niesje Pot, beiden alhier overleden. 

24-09-1778 De wettelijke voogd Dirk Pot laat, ook voor de medevoogd Dirk Staat, wonende 

te Sardam, de goederen registreren het kind van haar moeij Neeltje Pot 

aangekomen. 

15-06-1780 Trijntje Staat, onlangs getrouwd met Pieter Swart, ontvangt met consent van de 

voogden Dirk Pot en Dirk Staat haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Pieters Groot, minderjarige nagelaten dochter van 

Grietje Claas Koer, daar vader af is Pieter Dirksz Groot. 

29-10-1778 De vader Pieter Dirksz Groot en de voogden Anthonij Esser en Heijn Claasz 

Koer zijn f 6.- voor moeders erfenis overeen gekomen. 

25-11-1790 Trijntje Groot, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van haar 

vader als enigst overgebleven voogd haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet, Jan en Jan Pietersz, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Geertje Jans, overleden tot Volendam, daar vader af is Pieter Salomonsz. 

17-12-1778 De vader Pieter Salomonsz en de voogden Taams Jansz en Cornelis Jansz zijn f 

300.- overeen gekomen als moeders erfenis. 

03-03-1785 Lijsbet Pieters, getrouwd, haar broeders in 1779 en 1781 overleden, ontvangt met 

consent van de voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis, Aldert, Jacob en Remmit Worp, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Antje Alderts, alhier overleden, daar vader af is Dirk Worp. 

28-01-1779 De vader Dirk Worp en de voogd Dirk Pot zijn f 21.- overeen gekomen voor 

moeders erfenis. 

05-11-1795 Jacob Worp als enige overgebleven voogd van de kinderen van Dirk Worp, 

alhier overleden, ontvangt het geld van de twee meerderjarige kinderen Cornelis 

en Aldert Worp. 

02-03-1797 De meerderjarige Jacob Worp ontvangt f 5.5.-. 

06-09-1801 De meerderjarige Remmert Worp ontvangt ter presentie van zijn voogden f 5.5.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Dirk Jacobsz, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

Dirksz, overleden tot Quadijk, daar moeder af is Guurtje Muus. 

04-02-1779 De moeder Guurtje Muus en de voogden Adriaan Visser en Reijer Muusz zijn 

f 100.- als vaders erfenis overeen gekomen. 

01-12-1796 De meerderjarige Jacob ... ontvangt zijn geld. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jan Jacobsz Jonker, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Jacob Jonker, alhier overleden, daar moeder van is Aaltje Jacobs Visser. 

04-02-1779 De moeder Aaltje Jacobs Visser en de voogden Jan Visser en Claas Hendriksz 

zijn f 12.10.- overeen gekomen voor vaders erfenis. 

10-06-1779 Jan Jacobsz Jonker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje, Antje en Jan Dirksz Groot, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Dirk Dirksz Groot en Geertje Reus, beiden tot Middelie overleden. 

18-02-1779 De voogden Pieter Dirksz Groot en Maarten Bark laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

27-05-1779 Trijntje Dirks Groot ontvangt met consent van haar man Pieter Pietersz Knoeijer 

en voogden Pieter Dirksz Groot en Marten Bark haar goederen. 

03-04-1783 Antje Dirks Groot, geassisteerd met haar man Cornelis Hagenhoek, ontvangt 

haar goederen. 

15-11-1792 Jan Dirksz Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje Kiest, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Mouris 

Kiest en Willemijntje van den Bergh, beiden alhier overleden. 

18-03-1779 De voogd Gerrit Petrus Lichter heeft f 80.10.- bovengebracht het kind door het 

overlijden van haar ouders aanbestorven. 

29-07-1779 Maretje Kiest, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden haar 

geld. 

 

 

Staat van de goederen van Wouter en Grietje Thuijnman, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jan Woutersz Thuijnman en Anna Westendorp, beiden alhier overleden. 

18-03-1779 De voogden Hendrik van Boekeven en Gerrit Petrus Lichter laten f 11.- 

registreren. 

27-08-1789 Wouter Tuijnman, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

geld. 

07-08-1794 Grietje Jans Tuijnman, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Wolmoet Groot en Jan Groot, daar moeder af is Welmoet 

Groot en (vader) Jan Grebbersz Groot, alhier overleden. 

15-04-1779 De moeder Welmoet Groot en de voogden Cornelis Groot, wonende alhier en 

Reijer Grebbersz, wonende te Oosthuijsen, zijn f 3.3.- als uitkoop van vaders 

erfenis overeen gekomen. 

14-03-1793 Pieter(!) Jansz Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden het geld; zijn zuster is overleden. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Bruijn Claasz, Jan Claasz en Lijsje Claas, minderjarige 

nagebleven kinderen van Claas Bruijn, wonende te Volendam, daar moeder af was Niesje 

Jans, aldaar overleden. 

27-05-1779 De wettelijke voogden Jan Crelisz en Jan Willemsz en de vader Claas Bruijn zijn 

f 21.-.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

20-01-1790 Bruijn Claasz, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Jan Willemsz en Jan Crelisz f 7.-. 

05-01-1797 Jan Klaasz, meerderjarig, ontvangt zijn 1/3 portie. 

06-04-1804 Lijsje Claas, getrouwd, ontvangt haar 1/3 portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit Koeman, minderjarige nagelaten zoon van Jan 

Koeman, wonende alhier en Guurtje Gerts, alhier overleden. 

27-05-1779 De wettelijke voogden Bastiaan van der Aak en Claas Bost en de vader Jan 

Koeman zijn f 3.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

28-05-1789 Gerrit Koeman, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden het 

geld. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Jan Swart, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Sijmon Swart en Annetje Bost, beiden alhier overleden. 

12-08-1779 P: Bost, Jacob de Geest en Gerrit Kroon, testamentaire voogden volgens het 

testament van de alhier overleden Jan Bost in dato 24-12-1777 voor notaris 

Pieter Kerk laten o.a. f 1800.- registreren wegens het overnemen van de helft in 

de molen, huizen en houtloods van wijlen hun grootvader voor 1/4 gedeelte. 

10-03-1780 De regenten van het burgerweeshuis zullen de interessen ontvangen. 

19-10-1780 De voogden brengen een quitantie boven. 

07-06-1781 De voogden brengen geld boven. 

30-09-1784 Jacob en Jan Swart ontvangen, nu het jongste kind Jan Swart meerderjarig is 

geworden, met consent van de executeurs en voogden Pieter Bost Jansz, Jacob de 

Geest en Gerrit Kroon hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Loen, minderjarige nagelaten dochter van Jan Loen en 

Eijtje Bost, alhier overleden. 

12-08-1779 Pieter Bost, Jacob de Geest en Gerrit Kroon als voogden volgens het testament 

van wijlen Jan Bost in dato 24-12-1777 voor notaris Pieter Kerk laten o.a. 

f 1800.- registreren wegens het overnemen van de helft in de molen, huis en 

houtschuren voor 1/4 gedeelte. 

27-01-1780 De vader Jan Loen zal de interessen ontvangen. 

19-10-1780 Lijsbet Loen is overleden; de vader Jan Loen en Pieter Bost hebben op 18-05-

1780 voor notaris Pieter kerk de uitkoop van de fideicommissaire goederen 

geregeld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Niesje en Geertje Claas Rijswijk, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jannetje Mooij, alhier overleden, daar vader af is Claas Rijswijk. 

30-09-1779 De vader Claas Rijswijk en de voogden Claas Mooij en Christiaan de Vries zijn 

f 75.- overeen gekomen als moeders erfenis. 
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02-01-1794 De voogden Claas Mooij en Jacob Rijswijk hebben f 430.- boven gebracht de 

twee kinderen overgeschoten wegens de nalatenschap van hun vader Claas 

Rijswijk. 

04-12-1794 Niesje Rijswijk, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

03-05-1796 Geertje Rijswijk, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje Jans Hetjes, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Grietje Claas Doets, tot Axwijk overleden, daar vader af is Jan Hetjes, aldaar 

woonachtig. 

07-10-1779 De vader Jan Hetjes en de voogden Cornelis Claasz Doets en Jan Worp zijn als 

moeders erfenis een ketting bloedkoralen met gouden slot ter waarde van f 25.- 

overeen gekomen. 

19-10-1780 De vader en voogden laten nog enige goederen registreren. 

05-11-1800 Grietje Jans Hetjes, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd, ontvangt haar 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Kuijper, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Geertje Harmens Kat, alhier overleden, daar vader af is Jacob Kuijper. 

21-10-1779 Jacob Kuijper als vader en voogd en de medevoogden Dirk Monne en Cornelis 

Albertsz de Vos zijn voor moeders erfenis f 3.3.- overeen gekomen. 

08-05-1788 Jacob Dekker en Pieter Scheer als regenten van de armenkamer ontvangen het 

geld, aangezien door het overlijden van Jacob Kuijper het kind in hun godshuis 

onderhouden wordt. 

 

 

Staat van de goederen van Aariaan(tje), Sijmen en Trijntje Pronk, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen (doorgehaald Jan Pronk en) Maartje Sijmens Paauw, beiden (niet 

doorgehaald) te Warder overleden. 

27-01-1780 De wettelijke voogden Jan Jacobsz Bleeker, wonende te Warder, Claas Pronk op 

Langendijk en Jan Pronk laten f 186.- registreren, de kinderen aanbestorven door 

het overlijden van hun grootmoeder. 

30-05-1782 Ariaantje Jans Pronk, onlangs getrouwd, geassisteerd met haar man Sijmen 

Peereboom, ontvangt met consent van haar voogd f 62.-. 

25-08-1791 Sijmen Pronk, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

f 62.-. 

03-01-1793 Trijntje Pronk, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogd f 62.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje de Reus, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Maria de Wit, alhier overleden, daar vader af is Gerrit Hendrik de Reus. 

13-04-1780 De vader Gerrit Hendrik de Reus en de voogden Juriaan Selvelt en Hendrik Reus 

zijn voor 's moeders erfenis f 30.- en sieraden overeen gekomen. 

01-11-1804 Grietje de Reus, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogd haar 

goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Grietje en Vrouwtje Rink, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Guurtje Magnus, alhier overleden, daar vader af is Adriaan Rink. 

20-04-1780 De vader Adriaan Rink en de voogden Jan Willem Wolf en Oede Visser zijn 

moeders erfenis overeen gekomen. 

04-09-1788 In plaats van wijlen Jan Willem Wolf is Davit Schrijer tot medevoogd 

aangesteld. 

04-07-1799 De vader Adriaan Rink en de voogd David Schreijer ontvangen de helft van de 

goederen voor de meerderjarige Grietje Rink. 

06-02-1800 De voogd Davit Schrijder ontvangt bij absentie van Adriaan Rink de goederen 

van de overleden Vrouwtje Rink. 

 

 

Staat van de goederen van Claas en Aagje Pieters Voogd, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pieter Claasz Voogd en Feijtje Thijs de Boer, beiden alhier overleden. 

27-04-1780 De voogden Claas Thijsz de Boer en Jacob Visser laten de goederen registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun ouders. 

13-02-1783 Claas Pietersz Voogd, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

18-11-1784 Aagje Pieters Voogd, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Hillegond Jans Bakker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Hillegond Pieters Endt, overleden tot Warder, daar vader af is Jan Barentsz Bakker tot 

Warder. 

01-06-1780 De voogden Joost Wiggerts en Gerrit Heije laten de goederen registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar peetje Trijntje Claas Wester. 

23-05-1782 De voogden Joost Wiggerts en Gerrit Haije ontvangen geld tot onderhoud van 

het kind. 

10-04-1788 Hillegond Jans Bakker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

en voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Bruijning, Crelis en Grietje Claas, minderjarige nagelaten kinderen 

van Claas Lourens en Claasje Crelis, beiden te Volendam overleden. 

10-08-1780 De wettelijke voogden Tames Lourensz, Crelis Jacobsz, Tames Jobsz en Crelis 

Jacobsz laten f 1000.- registreren. 

26-04-1781 De voogd Thaams Louwerens laat een weesmeesterskennis en twee woningen 

registreren. 

27-11-1788 Tames Jobsz en Crelis Jansz ontvangen geld. 

08-12-1791 Crelis Jacobsz en Crelis Jansz ontvangen geld. 

08-03-1792 Cornelis Claasz, op 08-02-1792 van de Staten van Holland en Westvriesland 

venia atatis verkregen, ontvangt met consent van de voogden Crelis Jansz en 

Tames Jobsz zijn goederen. 

08-01-1795 Grietje Claas, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden 

Cornelis Jacobsz Schilder, Cornelis Jansz Tol en Reijnier Brands voor Tames 

Lourisz, haar goederen. 

07-02-1795 Cornelis Jansz Tol, getrouwd met Aaltje Claas, Cornelis Claasz en Job Taamsz, 

in huwelijk hebbende Grietje Claas, tesamen de enige erfgenamen ab intestato 

van Bruijning Claasz, in 1787 op het schip Belvlied uitgevaren en op 02-07-1788 
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in het hospitaal op Batavia overleden, ontvangen met consent van de voogden en 

met een akte van bogtocht heden gepasseerd voor notaris Pieter Kerk, de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jacob, Guurtje en Aaltje Lugt, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Aagje Hille, alhier overleden, daar vader van is Jan Lugt. 

19-10-1780 De vader Jan Lugt en de voogd Abraham van Wijlick, de rato caverende voor 

zijn medevoogd, tot Jisp woonachtig, zijn de uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 

05-06-???? (1799 of later) Dirk Kroon als executeur van de boedel van wijlen Jan Lugt 

ontvangt de goederen van de meerderjarige Geurtje Lugt. 

11-02-1815 Dirk Kroon, wonende alhier met Jan Prijs, mede alhier woonachtig, door versterf 

van de heren Abraham van Wijlick en Pieter Jansz Ariaan, van Jisp, voogden en 

administrateurs van de uitlandige en waarschijnlijk overleden Jacob Lugt, 

volgens beschikking van de rechtbank te Hoorn in dato 11-01-1815 op verzoek 

zijn enige nog in leven zijnde zuster Aaltje Lugt, getrouwd met Pieter Swart en 

wonende in Purmerend, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Claas Hil, minderjarige nagelaten kinderen(!) van wijlen 

Claas Hil en Trijntje Jans Stijns, beiden tot Middelie overleden. 

01-02-1781 De voogd Sijmon Boom laat de goederen registreren het kind door het overlijden 

van haar moeder aanbestorven. 

13-01-1792 Geertje Claas Hil, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmon en Neeltje Vos, minderjarige nagelaten kinderen van Jacob 

Vos, daar moeder af was Lammertje Boelhouder, alhier overleden. 

22-03-1781 De wettelijke voogden Tijs Boelhouder en Jacob Groot laten f 87.4.- registreren 

de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Niesje van 

der Horst. 

22-03-1785 Jacob Sijmensz Vos ontvangt als mede erfgenaam van zijn onlangs overleden 

dochter Neeltje Vos met consent van de medevoogd 1/4 van de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Pieter Jansz de Graaf, minderjarige nagelaten zoon van 

Geertje Pieters Purmer, alhier overleden, daar vader af is Jan de Graaf. 

22-03-1781 De vader Jan de Graaf en de wettelijke voogden Wullem Sijmens Vreeling en 

Jan Buurman zijn f 50.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Geertje en Dirk Haan, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Dirk Haan de Jonge, overleden op zee, daar moeder van is Antje Jacobs Zeeman. 

05-04-1781 De voogden Claas Hop en Cornelis Zeeman laten als uitkoop van vaders erfenis 

f 50.- registreren. 

07-04-1791 Geertje Haan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

geld. 

07-01-1796 De voogden, geassisteerd met Dirk Haan, ontvangen diens geld. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje, Eefje en Pieter de Boer, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Claas de Boer, overleden op Volendam, daar moeder van is Geertje Claas 

Kramer. 

05-04-1781 De moeder Geertje Claas Kramer en de voogd Heijn Pronk zijn voor vaders 

erfenis f 900.- overeen gekomen. 

10-06-1784 De moeder Geertje Claas Kramer ontvangt met consent van de voogd Heijn 

Pronk f 150.- als haar portie in het geld van haar in april overleden dochter Eefje 

Claas de Boer. 

12-04-1792 Jannetje de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden f 375.-. 

 

 

Staat van de goederen van Jan en Eefje Jans Louwerens, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Albertje Jans, overleden tot Volendam, daar vader af is Jan Louwerensz Groot. 

26-04-1781 Jan Jansz Schokker heeft in plaats van zijn vader Jan Jansz Schokker de 

goederen laten registreren de kinderen aanbestorven voor grootvaders en 

grootmoeders erfenis door het overlijden van hun grootvader. 

11-09-1788 Jacob en Jansz Schokker hebben vanwege het overlijden van Jan Jansz Schokker 

de Oude de weesmeesterskennis van f 1000.- afgelost. 

11-09-1788 Eefje Jans, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en voogd Jan 

Louwrensz Groot, die mede instond voor zijn dochters man Pieter Hendriksz, 

haar goederen. 

22-01-1789 Ten behoeve van Jan Jansz Groot is een kapitale lening aangekocht. 

06-05-1790 Jan Jansz Groot, meerderjarig, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Antje, Stijntje en Maretje Willems Groot, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Eesje Jans, tot Volendam overleden, daar vader af is Willem 

Louwerensz Groot. 

17-05-1781 De vader Willem Louwerensz Groot en de voogden Jan Louwerensz Groot en 

Dirk Worp, wonende te Volendam en buiten deze stad, zijn f 15.15.- voor 

moeders erfenis overeen gekomen. 

05-07-1798 Antje Groot, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar goederen. 

03-12-1801 Stijntje Groot, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

02-05-1805 Maritje Willems Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar vader en voogd f 5.5.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Simon Visser, minderjarige zoon van wijlen Roelof Visser, op 

zee overleden, daar moeder af is Marijtje van Rixel. 

14-06-1781 De moeder Marijtje van Rixel en de voogden Aard van Rixel en Jan Josephse 

zijn f 25.- als vaders erfenis overeen gekomen. Ook heeft de moeder nog f 75.- 

bewezen als erfportie van Carolis Lijnis, volgens bericht overleden op Batavia. 

 NB Zie voor deze post op 25-08-1774 en is het overlijden abusievelijk 

bevonden. 

11-09-1788 Claas Kerk en Mr. Pieter Boot als regenten van het burgerweeshuis, waar Simon 

Visser wegens het overlijden van Marijtje van Rixel onderhouden wordt, 

ontvangen met consent van de voogd Jan Josephse f 25.-. 
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Staat van de goederen van Jacob en Lijsbet Pieters Zoon, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Pieter Jacobsz Zoon en Grietje Jans Kramer, de eerste tot Axwijk en de laatste tot 

Kadwoude overleden. 

04-10-1781 De voogden Simon Boom en Dirk Tijs laten de goederen registreren de kinderen 

aanbestorven door het overlijden van hun grootvader Jacob Zoon, waaronder een 

huis in Axwijk. 

14-02-1782 Jacob Pietersz Zoon, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

zijn goederen. 

03-04-1783 Lijsbet Pieters Soon, onlangs getrouwd, geassisteerd met haar man Claas Pietersz 

Zijp, ontvangt met consent van de voogden Simon Boom en Dirk Tijs haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob, Jan en Pieter Swan, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Grietje Jacobs Zoon, daar vader (van) is Pieter Jacobsz Swan. 

04-10-1781 Pieter Jacobsz Swan als vader en voogd benevens Cornelis Ruijter en Pieter 

Draakx als medevoogden laten de goederen registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun grootvader Jacob Zoon, waaronder obligaties ten 

name van Foppe Gellius als in huwelijk hebbende Claasje Barents tot Edam in 

dato 09-08-1695 en ten name van Poulus Sijmonsz van Middelie als voogd van 

Claas Pieters in dato 06-09-1638. 

21-02-1782 De voogden laten een obligatie van f 200.- registreren ten name van Claas Dirksz 

van Middelie in dato 20-06-1648. 

02-01-1783 Pieter Pietersz Swan is in het godshuis te Oossaan opgenomen; de regenten 

ontvangen volgens accoord met de voogden Pieter Draakx en Cornelis Ruijter 

zijn goederen. 

19-08-1784 De voogden Cornelis Ruijter en Pieter Draaxs ontvangen de goederen van de 

onlangs getrouwde Jacob Swan. 

01-10-1789 Jan Swan, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

Cornelis Ruijter en Pieter Draaks zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis en Marijtje Bos, minderjarige kinderen van Pieter Bos en 

Trijntje Hulst. 

18-10-1781 Harmanus Scheer, president weesmeester en Jacob de Geest als testamentaire 

voogden volgens het testament van wijlen Cornelis Hulst en Grietje Bleus voor 

notaris Simon Plas 24-01-1776 en bij verdere dispositie van de weduwe en 

boedelhoudster Grietje Bleus 18-09-1781, laten de goederen registreren aan hun 

kleinkinderen gelegateerd, waaronder een obligatie van f 500.- op naam van 

Huijg van den Bogaard in dato 02-11-1674. 

21-08-1783 Marijtje Bos, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 

23-11-1786 Cornelis Bos, sedert enige tijd meerderjarig, ontvangt met consent van zijn 

gewezen voogden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertruij en Catharina Herberg, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Helena Dekker, alhier overleden, daar vader van is Hendrik Herberg. 

18-10-1781 De vader Hendrik Herberg en de voogden Hendrik Kroet(?) en Jan Ruijting zijn 

moeders erfenis overeen gekomen. 
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03-05-1804 Geertruij en Catharina Herberg, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van 

hun vader Hendrik Herberg en gewezen voogd Jan Ruijting hun goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Arisz Aale, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Iefje 

Rietmeijer, overleden tot Zaandam, daar vader af is Cornelis Arisz(!) Aale. 

25-10-1781 De voogd Hermanus Rietmeijer laat f 82.4.8 registreren het kind door het 

overlijden van haar grootmoeder Marijtje Koene aanbestorven. 

12-09-1793 Lijsbet Aris Aale, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Remmet Draaij, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Lijsbet 

Remmits Benthem, daar vader af is Jacob Draaij, de eerste tot Middelie overleden, de laatste 

aldaar woonachtig. 

13-12-1781 De voogden Jan Benthem en Reijer Laan laten f 350.- registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn grootmoeder. 

21-08-1781 Remmit Draaij, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis, Job, Jannetje, Jan en Albert Sijmonsz Tol, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Sijmon Cornelisz Tol, tot Volendam 

overleden,daar moeder af is Neeltje Jobs. 

27-12-1781 De moeder Neeltje Jobs en de voogden Cornelis Jacobsz, Taams Jobsz en Heijn 

Veerman zijn vaders erfenis overeen gekomen. 

03-02-1786 De voogd Heijn Veerman meldt het overlijden van Job Sijmonsz, waardoor zijn 

goederen aan de overige vier kinderen vervallen. 

10-06-1790 Cornelis en Jannetje Sijmons Tol, meerderjarig, ontvangen met consent van de 

voogden ieder 1/4 portie van de goederen. 

06-06-1799 Jan Sijmonsz Tol, geassisteerd met zijn voogden H... Veerman en Cornelis 

Jacobsz Schilder van Volendam, meerderjarig, ontvangt zijn goederen. 

07-05-1801 Albert Sijmese Tol, geassisteerd met zijn voogden Hk: A: Veerman en Cornelis 

Jacobsz Schilder van Volendam, meerderjarig, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk, Jan en Trijntje Vels, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Vels, overleden te Middelie. 

04-01-1782 Jan Doets, Cornelis Doets, Jan Paauw en Jan Tuijn als executeurs van het 

testament van wijlen Dirk Doets, 21-05-1781 te Middelie overleden, laten het 

aandeel van de kinderen in de nalatenschap registreren. 

15-08-1782 De voogden laten een twee obligaties van f 500.- registreren ten name van de 

voogden over de kinderen van wijlen Cornelis Vels, overleden tot Purmerend, in 

dato 04-01-1782. 

22-01-1784 Dirk Vels, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Jan Paauw 

en Jan Tuijn, ook voor de medevoogden Jan Doets en Cornelis Doets, zijn deel 

van de goederen. 

03-06-1790 Jan Vels, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

goederen. 
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10-06-1794 Dirk Vels, Jan Vels en Claas Blaauw, Dirk Vels, Jan Vels en Arie van Harlingen 

als door de weesmeesters van Purmerend gecommitteerde voogden over de 

portie van Semmetje Blauw, tesamen erfgenamen van wijlen Trijntje Vels, tot 

Purmerend overleden, ontvangen haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje en Cornelis Pouwelsz Heere, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Poulus Heere en Aaltje Cornelis Paauw, beiden in de Vogelkooi gelegen 

in de Zeevang overleden. 

10-01-1782 De voogd Jan Grootschoen laat een obligatie van f 200.- op de naam van 

IJsbrand Claasz Bijl in dato 01-11-1672 en een weesmeesterkennis van f 200.- 

ten laste van Lijsbet Belders, weduwe van wijlen Poulus Heer, thans wonende in 

Zeevang in de Vogelkooi, ten behoeve van Jan Grootschoen en Sijmon Paauw 

als voogden over de voors: kinderen, registreren, de kinderen aanbestorven van 

hun nicht Sijbrig Paauw volgens uitkoop met haar man Gerrit Reijnderts. 

14-07-1785 De voogd Jan Grootschoen laat een prijsobligatie registreren, aangekocht van de 

afgeloste weesmeesterskennis en uit moeders erfenis volgens register 13-01-1769 

alhier overgebracht. 

28-10-1790 Aaltje Pouwels Heere, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden Jan Grootschoen en Wigger Boon haar goederen; er blijven nog 

goederen gemeen met haar broeder. 

01-11-1792 Aaltje en Cornelis Poulisz Heere, nu beiden meerderjarig, ontvangen met consent 

van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje van Leeuwen, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Trijntje Dirks Moes, in de Purmer overleden, daar vader af is Jan van Leeuwen. 

07-03-1782 De vader Jan van Leeuwen en de wettelijk voogden Claas van Leeuwen, Hendrik 

Scheerder en Pieter Martensz Buijten zijn als uitkoop van moeders erfenis 

f 6500.- overeen gekomen, onder verband van een boerenwoning en 40 morgen 

land in de Purmer aan de Oosterweg. 

26-09-1793 Neeltje van Leeuwen, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Neeltje Jacobs Kuijper, minderjarige nagelaten dochter van 

wijlen Trijntje Leenderts van der Leen, daar vader af is Jacob Kuijper. 

14-03-1782 De vader Jacob Kuijper en de wettelijke voogden Cornelis Albertsz en Gerrit van 

Henge zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

15-08-1782 Jacob Kuijper ontvangt als vader en voogd de goederen van zijn overleden 

dochter Neeltje Jacobs Kuijper. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Evert, Maretje, Annetje en Jan Pietersz Schellinger, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maretje Jans Keesman, alhier overleden, daar 

vader af is Pieter Evertsz Schellinger. 

14-03-1782 De vader Pieter Evertsz Schellinger en de wettelijke voogden Jacob Evertsz 

Schellinger en Maarten Poppe Slot zijn f 25.- als uitkoop van moeders erfenis 

overeen gekomen. 
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19-05-1791 Evert Pietersz Schellinger, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn 

vader en voogden f 6.5.-. 

13-02-1794 Maretje Schellinger, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogd Jacob 

Schellinger 1/4 van het geld. 

04-02-1796 Antje Schellinger, 25 jaar geworden, ontvangt ten overstaan van de voogd Jb: 

Schellinger haar geld. 

07-02-1799 Jan Schellinger, meerderjarig, ontvangt ten overstaan van zijn voogd Jacob 

Schellinger zijn geld. 

 



 

Oud Rechterlijk Archief 4004: 1782 - 1793 

 

 

Staat van de goederen van Cornelia Johanna en Louwis Johannes Marda, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Johannes Marda, overleden in 's Gravenhage, daar moeder af is 

Geertruij Johanna van Elburgh. 

11-07-1782 De voogden Jan Breemburgh, weesmeester en Pieter Vincentius laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun oom 

Cornelis Marda, waaronder een obligatie van f 1000.- op de naam van Trijntje en 

Cornelia Dirks, wonende te Wormer in dato 20-06-1680. 

18-07-1791 Cornelia Johanna Marda, wonende te Delft, 06-07-1791 haar brieven van venia 

aetatis verkregen, ontvangt met consent van haar moeder en medevoogd 

Breemburg haar goederen. 

07-09-1797 Louis Morda, getrouwd, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje en Jacob Tijsensz, minderjarige nagelaten kinderen van 

Jacob Tijsz en Pietje Andries, beiden in Vriesland overleden. 

15-08-1782 De voogd Andries Schrader laat f 13.8.- registreren de kinderen aanbestorven 

door het overlijden van hun peetje Vrouwtje Andries. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje, Lijsbet en Claas Visser, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Neeltje Bakker, alhier overleden, daar vader af is Claas Visser. 

26-09-1782 Claas Visser als vader en voogd, en Adriaan Postma als medevoogd laten de 

goederen registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun 

grootvader Adriaan Bakker. 

14-04-1791 Adriaan Postma brengt rente boven (ook op latere data tot 03-09-1795, 03-08-

1797 door Lucas Schoof). 

19-01-1792 De voogden Pieter de Boer en Lucas Schoof ontvangen geld (ook op 24-01-

1793, 02-02-1797). 

02-03-1797 De voogden Pieter de Boer en Lucas Schoof brengen ten behoeve van Klaas 

Visser een recepis van f 300.- boven. 

06-07-1797 Lijsbet Visser, meerderjarig, ontvangt in presentie van haar voogden Pieter de 

Boer en Lucas Schoof f 129.12.6. 

02-08-1798 Klaas Klaasz Visser, meerderjarige jongman, ontvangt met zijn voogden Pieter 

de Boer en Lucas Schoof zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Adriaan, Claas en Cornelis Lammers, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Maretje Keesmaats, in de Purmer onder de jurisdictie van deze 

stad overleden, daar vader af is Claas Jacobsz Lammers. 

17-10-1782 Claas Jacobsz Lammers als vader en voogd en Adriaan Claasz en Dirk Lammers 

als medevoogden zijn voor ieder kind f 3.- als moeders erfenis overeen gekomen. 

14-02-1788 Claas Lammers, getrouwd, ontvangt in presentie van Claas Abrahamsz 

Lammers, Ad: Claasz en Dirk Lammers zijn geld. 

04-11-1790 Adriaan Lammers, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn geld. 

05-11-1795 Cornelis Lammers, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden zijn 

geld. 
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Staat van de goederen van de meerderjarige zoon Jan Cornelisz Buurs, nagelaten door wijlen 

Cornelis Jansz Buurs en Trijntje Cornelis Dekker, beiden alhier overleden. 

17-10-1782 Hillebrant Wester als executeur van de boedel en nalatenschap van wijlen 

Cornelis Jansz Buurs en Trijntje Cornelis Dekker laat de goederen registreren 

Jan Cornelisz Buurs aanbestorven door het overlijden van zijn ouders. 

17-03-1785 Pieter Otter de Oude, wonende te Warder, als procuratie hebbende van Pieter 

Jansz Buurs 15-10-1784 voor notaris Simon Plas hier ter stede gepasseerd, Gerrit 

Steijen als procuratie hebbende 16-03-1785 voor dezelfde notaris gepasseerd van 

Jan Jansz Buurs, thans meerderjarige kinderen van Jan Buurs, ontvangen met 

consent van de voogden en executeurs Hillebrand Wester en Jan Hulst, en van 

Jacob Nieuwenhof, in huwelijk gehad hebbende Trijntje Buurs, overleden voor 

haar vader, 2/5 portie van de goederen. 

16-03-1786 Klaas Buurs is overleden; Gerrit Heije als procuratie hebbende van Jan Jansz 

Buurs en Pieter Otter de Oude als procuratie hebbende van Pieter Buurs, beide 

gepasseerd op 23-02-1786 voor notaris Simon Plas, ontvangen ieder 1/4 portie in 

1/3 portie van de goederen. 

17-09-1789 De voogd Jan Hulst heeft vrijwillig afstand gedaan; Claas Paauw en Pieter Jansz 

Buurs zijn tot voogden aangesteld. 

21-01-1790 Cornelis Buurs, wonende te Warder, getrouwd, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn goederen. 

06-11-1794 (aantekeningen in de marge) Aan Martinus Buurs worden goederen afgegeven. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Claas Hil, minderjarig nagelaten kind van wijlen Claas Hil 

en Trijntje Jans Stijns, beiden tot Middelie overleden. 

02-01-1783 De voogden Simon Boom en Jan Stijns laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van haar grootmoeder Niesje Jans Roos. 

13-01-1792 Geertje Claas Hil, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar voogden 

haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Nantje Swartbroek, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Anthonij Swartbroek en Maretje Doede, beiden alhier overleden. 

09-01-1783 De voogden Jan Doede, Dirk Swart en Cornelis Broer laten de goederen 

registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder Maretje 

Doede. 

22-07-1790 Nantje Swartbroek, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Lijsbet Jans de Zeeuw, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Jan de Zeeuw, daar moeder af is Trijntje Willems Abes, de eerste alhier overleden en de 

laatste alhier woonachtig. 

20-02-1783 De moeder Trijntje Willems Abes en de voogden Jan de Zeeuw en Cornelis 

Abes, de eerste voogd alhier en de laatste tot Axwijk woonachtig, zijn f 50.- 

overeen gekomen als vaders erfenis. 

06-01-1803 Lijsbet de Zeeuw, meerderjarig, geassisteerd met haar voogden Cornelis Abbes 

en Jan de Zeeuw, ontvangt haar goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Maretje, Susanna en Trijntje Pieters Mulder, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Pieter Cornelisz Mulder, in de Purmer overleden, daar moeder 

af is Maretje Pieters Knoeijer, aldaar woonachtig. 

27-02-1783 De moeder Maretje Pieters Knoeijer en de voogden Jacob Schoon en Pieter 

Knoeijer zijn als uitkoop van vaders erfenis f 18.18.- overeen gekomen. 

23-09-1784 Maritje Pieters Knoejer en de voogden Jacob Schoon en Pieter Knoejer zijn 

overeen gekomen dat het geld van de overleden jongste dochter Trijntje Pieters 

Mulder zal gaan naar de overige twee kinderen. 

03-01-1793 Maretje Pieters Mulder, getrouwd, ontvangt haar goederen. 

07-07-1803 Maretje Pieters Mulder ontvangt met consent van de gewezen voogd Pieter 

Knoejer de goederen van haar onlangs ongehuwd en minderjarig overleden 

zuster Susanna Mulder. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Paauw en Grietje Cornelis, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Albert Paauw en Duwtje Zeeman, beiden tot Warder overleden. 

08-05-1783 De voogden Cornelis Zeeman en Pieter Dirksz Paauw laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun vader en 

moeder. 

06-05-1784 Geertje Paauw, geassisteerd met haar man Gerrit Middelbeek, ontvangt met 

consent van haar man en voogden haar goederen. 

16-02-1792 Grietje Cornelis, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

voogd Cornelis Zeeman haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Paauw, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Albert 

Paauw en Duwtje Zeeman, beiden tot Warder overleden. 

08-05-1783 De voogden Cornelis Zeeman en Pieter Dirksz Paauw laten f 200.- registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van haar nicht Sijbrig Paauw. 

06-05-1784 Geertje Paauw, geassisteerd met haar man Gerrit Middelbeek, ontvangt met 

consent van haar man en voogden het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje en Willemijntje Regtswinkel, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Willem Regtswinkel, overleden tot Arnhem, benevens Christina, Claas 

en Elisabeth Smelt, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Lijsbet Claas Kramer, mede 

tot Arnhem overleden, daar vader af is Claas Smelt, tot Arnhem woonachtig. 

22-05-1783 De voogden Dirk en Pieter Claasz Kramer laten de goederen registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun grootmoeder Jannetje Ottens 

volgens testament 19-05-1780 voor notaris Simon Plas. 

06-11-1788 Jannetje Regtswinkel, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogd Pieter 

Kramer 1/5 van de goederen. 

12-03-1789 Willemijntje Regtswinkel, op 25-11-1788 in Arnhem getrouwd, ontvangt met 

consent van de voogden haar portie. 

03-05-1798 Christina Smelt, geassisteerd met haar man Jan Hendrik Sarksman(?), ontvangt 

met consent van de voogd Pieter Kraamer haar 1/5 portie van de goederen. 

06-12-1798 Jean Marie Dunier en Elisabeth Smelt zijn getrouwd; Pieter Craamer ontvangt 

met procuratie 20-11-1798 uit Arnhem 1/5 van de goederen. 

03-09-1801 Claas Smelt, meerderjarig, geassisteerd met de voogd Pieter Cramer, ontvangt 

zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Lijsbet en Aldert Cornelis Leijde, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maretje Alderts Doede, daar vader af is Cornelis Leijde. 

05-06-1783 De vader Cornelis Leijde en de voogden Dirk ... en Jan Doede zijn de uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

13-11-1783 Abraham Rudolff van Wijlick en Dirk Kroon als regenten van het burger- en 

armenweeshuis alhier ontvangen de goederen, aangezien door het overlijden van 

Cornelis Leijde de kinderen aan hun godshuizen waren vervallen. 

 

 

Staat van de goederen van Harmanus en Juriaan Peevoet, kinderen van Pieter Peevoet en 

Grietje Putoor, beiden wonende tot Oosthuijsen. 

07-08-1783 De vader Pieter Pevoet en Jacob de Geest als executeurs van het testament van 

07-05-1782 voor notaris Pieter Kerk van Trijntje Putoor, laten f 150.- registreren 

aan de kinderen gelegateerd door hun overleden peet Trijntje Putoor. 

20-12-1785 Harmanus Peevoet, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogd Jacob de Geest f 75.-. 

27-08-1789 Juriaan Peevoet, meerderjarig, ontvangt met consent van Jacob de Geest f 75.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Magteltje, Willem en Femmetje Schreur, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Femmetje Hellis, alhier overleden, daar vader af is Theunis 

Schreur. 

07-08-1783 De vader Theunis Schreur en de voogden Cornelis Knip en Sijmon Groot zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

02-10-1788 Teunis Schreur ontvangt als enige erfgenaam ab intestato met consent van de 

gewezen voogden Cornelis Knip en Sijmon Groot de goederen van zijn 

overleden drie kinderen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Timon Groot, minderjarige nagelaten zoon van Claas Groot, 

overleden alhier, daar vader af is Claas Groot(!). 

14-08-1783 De moeder Maritje Jong en de wettelijke voogden Isaja Perre en Claas 

Reijswijk zijn als uitkoop van vaders erfenis f 3.- overeen gekomen. 

07-02-1799 Timon Groot, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Isaija Perre, ontvangt 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Gerrit en Geertje Schouten, minderjarige nagelaten 

kinderen van Trijntje Pieters Groot, overleden te Axwijk, daar vader af is Crelis Gerritsz 

Schouten. 

21-08-1783 De vader Crelis Gerritsz Schouten en de wettelijke voogden Pieter Voogt en 

Jacob Bouwens zijn als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.- 

overeen gekomen. 

01-11-1804 Geertje Schouten, getrouwd en Gerrit Schouten ontvangen het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Johanna Christina en Steeven de Reus, minderjarige 

nagelaten kinderen van Grietje van der Zanden, alhier overleden, daar vader af is Gerrit 

Hendrik de Reus. 

23-10-1783 De vader Gerrit Hendrik de Reus en de wettelijke voogden Jiob Adolf Kingma 

en Hennert(?) de Reus zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

18-09-1788 Gerrit Hendrik de Reus ontvangt de helft van de portie van zijn overleden 

zoontje Steeven de Reus. 

06-02-1806 Johanna Christina de Reus, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar vader en voogd haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Dirk Tijmesz en Jannetje Tijmes, minderjarige nagelaten kinderen 

van Jacob Tijmesz en Lijsbet Dirks Ruijter, door het overlijden van hun zuster Geertruij 

Tijmes, tot Monnikendam overleden. 

23-10-1783 De wettelijke voogden Pieter Tijmes en Albert Ruijter hebben f 59.1.- boven 

gebracht. 

09-06-1789 Jannetje Tijmes, geassisteerd met haar man Sijmen Arisz Swart en de voogden 

Pieter Tijmes en Albert Ruijter, ontvangt f 29.10.8. 

29-10-1789 Dirk Tijms, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden f 29.10.8. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Louis Jorisz Schut, oud 6 jaar en Simon Jorisz Schut, oud 

4 jaar, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Neeltje Simons Clous, te Volendam 

overleden, daar vader van is Joris Schut. 

04-12-1783 De vader Joris Schut en de voogden Louis Schut en Jan Losman zijn als moeders 

bewijs f 100.- overeen gekomen, onder de conditie dat als vaders aangehuwde 

broeder Leendert Simonsz Clous, in dienst van de Oostindische Compagnie 

kamer Enkhuijsen in 1774 uitgevaren, mocht zijn overleden, dit bedrag met 

f 100.- verhoogd zal worden. 

17-03-1791 Louis Schut qq heeft voor de kinderen f 205.19.- boven gebracht, de kinderen 

opgekomen van hun oom Leendert Claus. 

05-04-1804 Simon Schut, meerderjarig, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Zijp, Pieter Zijp, Claas Zijp, Jan Zijp, Crelis Zijp 

en Grietje Zijp, minderjarige nagelaten kinderen van Adriaan Claasz Zijp, overleden te 

Edam, daar moeder af is Neeltje Pieters Paauw. 

18-12-1783 De moeder Neeltje Pieters Paauw en de wettelijk voogden Pieter Zijp en Pieter 

Pietersz Paauw zijn f 18.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

10-02-1785 Door het overlijden van Neeltje Pieters Paauw zijn Jan, Crelis en Grietje Zijp in 

het weeshuis gekomen. Claas Kerk, regent van het burgerweeshuis en Jacob 

Dekker, regent van de armenkamer, ontvangen hun goederen. 

08-05-1788 Trijntje Adriaans Zijp, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

voogden haar portie. 

20-09-1792 Pieter Adriaanz Zijp, sedert enige tijd meerderjarig, ontvangt met consent van 

zijn gewezen voogd Pieter Zijp zijn geld. 

16-05-1793 Claas Adriaansz Zijp, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

de medevoogd Pieter Zijp zijn geld. 
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Staat van de goederen van Marijtje, Aafje en Trijntje Dirks, nagelaten minderjarige kinderen 

van Dirk Dirksz, hetgeen hun door het overlijden van hun grootmoeder Trijntje Jans is 

aanbestorven en bovengebracht door hun voogden Jan Cornelisz en Cornelis Dirksz van 

Volendam. 

08-01-1784 De voogden Jan Cornelisz en Crelis Dirksz laten f 20.8.- registreren de kinderen 

aanbestorven foor het overlijden van hun grootmoeder Trijntje Jans. 

05-01-1786 Maretje Dirks, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/3 van het geld. 

08-05-1788 Trijntje Dirks, onlangs getrouwd, ontvangt bij absentie van haar man met 

consent van de voogden haar geld. 

01-09-1791 Dirk Dirksz, Jan Jacobsz, getrouwd met Maretje Dirks, voor hemzelf en voor 

Jacob Heijnsz, getrouwd met Trijntje Dirks, tesamen erfgenamen van de op 29 

augustus te Volendam overleden minderjarige Aafje Dirks, ontvangen haar geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Marijtje, Trijntje en Aafje Dirks, nagelaten minderjarige 

kinderen van Trijntje Jans, te Volendam overleden, waaraf vader is Dirk Dirksz. 

08-01-1784 Dirk Dirksz als vader en voogd en de wettelijke voogden Jan Cornelisz en Jacob 

Dirksz zijn f 150.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-01-1786 Maretje Dirks, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/3 van het geld. 

08-05-1788 Trijntje Dirks, onlangs getrouwd, ontvangt bij absentie van haar man met 

consent van de voogden haar geld. 

01-09-1791 Dirk Dirksz, Jan Jacobsz, getrouwd met Maretje Dirks, voor hemzelf en voor 

Jacob Heijnsz, getrouwd met Trijntje Dirks, tesamen de enige erfgenamen ab 

intestato van de op 29-08-1791 te Volendam overleden minderjarige Aafje Dirks, 

ontvangen met consent van de gewezen voogden haar geld. 

 

 

Staat van de goederen of gelden van Hendrik, Grietje en Maritje Poel, in huwelijk verwekt bij 

Grietje Lenseling, geërfd uit de boedel van hun grootmoeder Judith Niters. 

18-02-1784 Arend Jong en Pieter Kerk, de eerste bij testament en de laatste bij procuratie 

executeurs en voogden, laten het geld registreren. Dit is wegens het overlijden 

van Jan Poel aan het burger- en armenweeshuis alhier vervallen, waar de 

kinderen worden onderhouden. 

04-03-1784 Abraham Rudolph van Wijlick en Jacob Tiemon Lakeman, regenten van het 

burgerweeshuis, en Dirk Kroon en Claas Smelik, regenten van het 

armenweeshuis alhier, ontvangen het geld. 

 

 

Staat van de goederen en effecten van Geertje en Dirk Haan, nagelaten kinderen van Dirk 

Haan de Jonge, hun aanbestorven door het overlijden van hun moeder Antje Jacobs Zeeman. 

04-03-1784 De voogd Claas Hop heeft, ook voor zijn medevoogd Cornelis Zeeman, de 

goederen boven gebracht de kinderen door het overlijden van hun moeder 

aanbestorven en met hun stiefvader Gerrit Reijnders gedeeld, waaronder een huis 

en enige stukken land in Warder en obligaties op de naam van Sijbrig Hendriks 

in dato 24-09-1710, op de naam van Geertje Pieters Paauw in dato 26-04-1708, 

ten name van Jan Gerritsz Kooman in dato 08-12-1709, ten name van Jan Claasz 

Bruijnvis in dato 01-02-1674 en op naam van Jacob Zeeman in dato 12-09-1770. 
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07-04-1791 Geertje Haan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden 

de helft van de goederen. 

07-01-1796 Dirk Haan, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Elias en Jacob Rink, minderjarige nagelaten kinderen van 

Trijntje Visser, alhier overleden, daar vader af is Adriaan Rink. 

04-03-1784 De vader Adriaan Rink en de voogden Jan Visser en David Schreijer zijn als 

uitkoop van moeders erfenis twee zilveren lepels overeen gekomen. 

03-10-1805 Elias Rink, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden een lepel. 

06-02-1806 Adriaan Rink en Jacob(!) Rink, de eerste als vader en de laatste als enige volle 

broeder, en dus erfgenamen ab intestato van wijlen Jacob Rink, onlangs hier ter 

stede ongehuwd overleden, ontvangen de zilveren lepel. 

 

 

Staat van de goederen van Reijndert Groot, Neeltje Groot, Pieter Groot en Lijsbet Groot, 

minderjarige nagelaten kinderen van Claas Reijndersz Groot en Aafje Pieters Edel, door het 

overlijden van hun oom Jb: Reijnders Groot, tot Edam overleden, aangekomen. 

11-03-1784 De wettelijke voogden Jan Reijndersz Groot, Jan Cornelisz Groot, Cornelis Edel 

en Arent Klok laten f 640.19.8 registreren. 

29-09-1785 Reijndert Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden 1/4 portie. 

29-10-1788 Pieter Groot, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 1/4 portie. 

25-04-1790 Neeltje Groot, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 1/4 

portie. 

01-05-1794 Lijsbet Claas Groot, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van de 

voogden Jan Reijndersz Groot, Jan Cornelisz Groot en Arend klok haar 1/4 

portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Antje Martinus Goedhart, minderjarige nagelaten dochter 

van Martinus Goedhart, daar moeder van is Antje Gossis. 

06-05-1784 De moeder Antje Gossis en de wettelijke voogden Cornelis Fijn en Dirk Hulst 

zijn als uitkoop van vaders erfenis een obligatie van f 1100.- op naam van 

Trijntje Claas Wits, gedateerd 09-11-1680, overeen gekomen. 

14-06-1793 Antje Martinus Goedhart, geassisteerd met haar man, ontvangt met consent van 

de voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje en Aagje Dirks Klopper, minderjarige kinderen van Dirk 

Clopper en Maritje Tijs de Boer, beiden alhier overleden. 

12-05-1784 De wettelijke voogden Claas Tijsz de Boer en Jacob Kroon laten f 40.- 

registreren. 

10-02-1785 Geertje Dirks Klopper, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent 

van de voogden f 20.-. 

01-02-1787 Aagje Dirks Klopper, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden Claas Tijsz de Boer en Jacob Kroon haar geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Klaas, Jan, Pieter, Geesje, Jannetje, Gerrit, Sijtje en 

Chrisje Sanders, nagelaten kinderen van Sijtje Kramer, waar vader van is Gerrit Sanders. 

27-05-1784 De vader Gerrit Sanders en de wettelijke voogden Dirk Kramer en Pieter Kramer 

zijn als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 200.- overeen gekomen. 

21-07-1785 De vader Gerrit Sanders ontvangt de helft van de goederen, f 98.-, van zijn 

overleden dochter Chrisje Sanders. 

30-09-1790 Jan Sanders, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en voogden 

Gerrit Sanders en Pieter Kramer zijn zevende portie, f 214.-. 

25-08-1791 Claas Sanders, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden Gerrit Sanders en Pieter Kramer f 214.-. 

14-06-1792 De vader Gerrit Sanders en de meerderjarige kinderen Claas en Jan Sanders 

ontvangen f 107.-, f 17.16.- en f 17.16.- als hun erfenis van de overleden Sijtje 

Sanders. 

15-05-1794 Pieter Sanders, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader 

en voogd f 234.16.-. 

05-12-1795 Gerrit Sanders als vader, Klaas, Jan en Pieter Sanders als erfgenamen, benevens 

de nog minderjarige Jannetje Sanders en Gerrit Sanders van hun dochter en 

zuster Geesje Sanders, ontvangen met consent van de voogd Pieter Kramer hun 

geld. 

04-10-1798 Gerrit Sanders als vader en Pieter Kramer als voogd ontvangen f 255.- voor de 

onlangs 25 jaar geworden Jannetje Sanders. 

06-05-1802 De vader Gerrits Sanders, geassisteerd met de voogd Pieter Kramer ontvangt 

f 255.- voor de nu meerderjarige Gerrit Sanders. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje Jacobs Wit, minderjarige nagelaten dochter van Jacob Wit 

en Grietje Tames, beiden tot Middelie overleden. 

24-06-1784 De voogden Sijmen de Wit, Marten Laan en Tames Calensee laten de goederen 

registreren. 

06-09-1792 Aaltje Jacobs Wit, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Aaltje Kleijbroek, minderjarige nagelaten dochter van Barber 

Cornelis Kooij, weduwe Jacob Kleijbroek, alhier overleden. 

24-06-1784 De wettelijke voogden Cornelis en Jan Kleijbroek en Pieter Claasz Kramer laten 

f 375.18.- registreren. 

12-03-1789 Aaltje Kleijbroek, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Trijntje Jacobs van der Linde, minderjarige nagelaten 

dochter van Jacob Antonisz van der Linde, overleden alhier, daar moeder van is Grietje 

Andries Bok. 

12-08-1784 De moeder Grietje Andries Bok en de wettelijke voogden Gust: Koertmeijer en 

Hendrik Ooijman zijn een goud haakje als uitkoop van vaders erfenis overeen 

gekomen. 

11-11-1784 Willem Pos en Pieter Scheer als regenten van het burgerweeshuis alhier 

ontvangen het bewijs, aangezien Trijntje Jacobs van der Linde door het 

overlijden van haar moeder Grietje Andries Bok in hun godshuis is opgenomen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Annetje en Jan Hendriks, minderjarige nagelaten kinderen 

van Claas Hendriks, alhier overleden, daar moeder van is Maretje Sijmons de Vogel. 

09-09-1784 De moeder Marijtje Sijmons de Vogel en de wettelijke voogden Klaas Koog en 

Abm: Bouwes zijn f 20.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

05-05-1791 Jan Westrik en Jan Bos als bezorgers der Roomsch-Catholijke Armen alhier 

ontvangen met consent van de voogden Abram Bouwes en Klaas Koog f 10.-, 

aangezien door het overlijden van Maritje Sijmons de Vogel Jan Hendriksz in 

hun godshuis wordt gealimenteerd. 

07-06-1792 Jan Bos en Willem van der Horst, Roomsche armbezorgers alhier vanwege Jan 

Hendriksz en Abraham Bouwes en Klaas Koog als voogden over Abraham en 

Christina Bouwes, halve broeder en zuster van de overleden Annetje Hendriks, 

ontvangen f 10.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Pieter, Maritje, Annetje en Lourens Teunisz, minderjarige 

nagelaten kinderen van Teunis Laurensz Groot, overleden te Volendam, waar moeder af is 

Grietje Pieters, aldaar woonachtig. 

30-09-1784 De moeder Grietje Pieters en de voogden Jan Lourensz Groot en Gerrit Sanders 

zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsbet Bogtman, minderjarige nagelaten dochter van 

Trijntje Adriaans, overleden alhier, daar vader van is Jan Bogtman. 

18-11-1784 De vader Jan Bogtman en Claas Ariaans Penes en Pieter Krap zijn f 3.- overeen 

gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

02-09-1802 De voogd Klaas Ariaansz Penes van de getrouwde Lijsbet Bogtman ontvangt 

f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Claasje Komelter, minderjarige nagelaten kinderen 

van Annetje Sijbeltse Bleus, alhier overleden, daar vader van is Pieter Commelter. 

24-11-1784 De vader Pieter Commelter en Albert Commelter en Claas Pleen zijn voor ieder 

kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-07-1787 Het bewijs van de overleden Claasje Comelter is overgegaan op Jan Comelter. 

04-03-1813 Pieter Commelter ontvangt met consent van de gewezen voogden Albert 

Commelter en Claas Pleen f 6.-, aangezien zijn zoon Jan Commelter al ver boven 

de 20 jaar uitlandig is zonder dat iets van hem is vernomen en zijn zuster Claasje 

Commelter overleden is. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan, Cornelis, Andries en Jan Heijnsz Swart, minderjarige 

nagelaten kinderen van Maritje Crelis, overleden te Volendam, daar vader af is Heijn 

Andriesz Swart. 

23-12-1784 De vader Heijn Andriesz Swart en de wettelijke voogden Cornelis Claasz en 

Hendrik Jansz zijn f 100.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Geesje en Hendrik Sanders, minderjarige nagelaten kinderen 

van Jan Sanders, alhier overleden, waar moeder van is Annetje Hendriks. 

23-12-1784 De moeder Annetje Hendriks en de voogden Gerrit Sanders en Pieter Hendriks 

Otman zijn f 20.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

04-09-1794 Geesje Sanders, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogd f 10.-. 

04-04-1799 Hendrik Sander ontvangt met een bewijs van zijn voogden f 10.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lammert Pietersz Ruijter, minderjarige nagelaten zoon van 

Kaatje Karels Houtman, overleden te Axwijk, waar vader van is Pieter Lammertsz Ruijter. 

06-01-1785 De vader Pieter Lammertsz Ruijter en de wettelijke voogden Claas Houtman, 

wonende in de Beemster en Dirk Kabel, woonachtig in de Purmer zijn f 200.- 

overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

03-12-1801 De voogden Claas Houtman en Dirk Kabel en Lammert Pietersz Ruijter, 

getrouwd, ontvangen moeders erfenis. 

 

 

Staat van de goederen (van) Trijntje, Pieter en Claas Adriaansz Zijp, minderjarige nagelaten 

kinderen van Neeltje Pieters Paauw, alhier overleden, daar vader van is Adriaan Zijp, beiden 

alhier overleden. 

03-02-1785 De wettelijke voogden Pieter Zijp en Pieter Paauw laten f 57.16.- registreren. 

08-05-1788 Trijntje Adriaans Zijp, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 19.5.-. 

22-03-1792 Pieter Zijp, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogd Pieter Zijp 

f 19.6.-. 

16-05-1793 Claas Adriaansz Zijp, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van 

zijn voogd Pieter Zijp f 19.5.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dieuwertje, Meijndert, Cornelis, Dirk en Pietertje Worp, 

minderjarige nagelaten kinderen van Aaltje Meijnders Bent, te Middelie overleden, daar vader 

van is Jacob Worp. 

10-03-1785 De vader Jacob Worp en de wettelijke voogden Dirk Worp en Jan Hetjes zijn 

f 500.- overeengekomen als uitkoop van moeders erfenis, onder verband van 

stukken land in de Zeevang onder Middelie. 

03-01-1793 Diewertje Worp, meerderjarig, ontvangt haar portie. 

03-10-1793 Meijndert Worp, meerderjarig, ontvangt met consent vande voogden zijn geld. 

12-05-1796 Cornelis Worp, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader zijn goederen. 

06-02-1800 Dirk Worp, meerderjarig, ontvangt zijn 1/5 portie. 

03-06-1802 Pietertje Worp, getrouwd, ontvangt haar portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Cornelis Sijmensz Hottentot, minderjarige nagelaten zoon 

van Rinsje Siccus, alhier overleden, waar vader van is Sijmen Hottentot. 

17-03-1785 De vader Sijmen Hottentot en de wettige voogden Cornelis Hottentot en Sikke 

Harmens zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-01-1803 Cornelis Simons Hottentot, getrouwd, geassisteerd met zijn vader S:C: Hottentot, 

ontvangt zijn goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Aaltje Schouten, minderjarige nagelaten dochter van Jan 

Schouten, waar moeder af is Grietje Keijzer. 

21-04-1785 De moeder Grietje Keijzer en de wettige voogden Hendrik Schouten en Cornelis 

Keijzer zijn als uitkoop van vaders erfenis f 5.-, ofwel acht muntstukjes volgens 

taxatie f 5.2.- waard. 

07-01-1801 Aaltje Schouten, getrouwd, haar voogden overleden, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Sijmen Jansz Groot, minderjarige nagelaten zoon van 

Jannetje den Das, waar vader van is Jan Sijmonsz Groot. 

21-04-1785 De vader Jan Sijmonsz Groot en Adriaan Deun en Pieter Vlaming als door hem 

verkoren voogden zijn f 25.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

29-10-1789 Jan Sijmensz Groot ontvangt met consent van de voogden de goederen van zijn 

overleden zoon Sijmen Jansz Groot. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claasje, Aaltje en Trijntje Plekker, nagelaten kinderen van 

Trijntje Jacobs, alhier overleden, waarvan vader is Willem Plekker. 

28-04-1785 De vader Willem Plekker en de wettige voogden Pieter Plekker en Cornelis 

Jacobsz zijn f 9.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

29-04-1790 Pieter Scheer en Hermanus Boot, regenten van het burgerweeshuis en Claas 

Smelik en Jan Lugt, regenten van het armenweeshuis alhier ontvangen, 

aangezien door het overlijden van Willem Plekker de kinderen ter alimentatie 

aan hun godshuizen waren vervallen, het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Mietje Appelhof, minderjarige nagelaten dochter van Hendrik 

Appelhof, overleden alhier, daar moeder af is Jannetje Dekker. 

12-05-1785 De moeder Jannetje Dekker en Tomas Dekker en Willem Appelhof zijn f 3.- 

overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

05-02-1789 Jannetje Dekker ontvangt als erfgenaam ab intestato van haar overleden dochter 

met consent van de voogd Tomas Dekker het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Dirk Cornelisz Kloker, minderjarige nagelaten zoon van 

Eefje Olfers de Boer, overleden in de Purmer onder de jurisdictie van Edam, daar vader van is 

Crelis Gerritsz Kloker. 

26-05-1785 De vader Crelis Gerritsz Kloker en Olfert Crelisz en Jan Gerritsz Kloker zijn 

f 507.10.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

03-12-1807 Dirk Cornelisz Kloker, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Sijmen Vos, minderjarige zoon van Jacob Sijmonsz Vos, als mede 

erfgenaam ab intestato van zijn zuster Neeltje Vos. 

30-06-1785 De voogden Mattijs Boelhouwer en Jan Reijndertsz Groot laten f 232.1.10 

registreren het kind aanbestorven als voor de helft mede erfgenaam ab intestato 

door het overlijden van zijn zuster Neeltje Vos uit de nalatenschap van haar 

oudoom Nicolaas Haan te Amsterdam. 
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12-12-1785 Jacob Sijmensz Vos ontvangt als enige erfgenaam ab intestato met consent van 

de voogden Tijs Boelhouwer en Jan Reijndertsz Groot de goederen van zijn zoon 

Sijmen Vos, op 12-09-1785 overleden aan boord van capt. Abersen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Barber Crelis Klaaij en Jan Crelisz Klaaij, minderjarige 

nagelaten kinderen van Henderina Lucas, overleden alhier, daar vader af is Cornelis Kleij. 

28-07-1785 De vader Cornelis Kleij en de wettelijke voogden Thomas Gerritsz en Dirk 

Kleijbroek zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

06-12-1804 Cornelis Kleij ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van zijn twee overleden 

kinderen Barber en Jan Klaij met consent van de voogd Dirk Kleij, de andere 

voogd overleden, het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Hendrikje, Taames en Hendrik Cornelisz Osseman, 

minderjarige nagelaten kinderen van Bregje Hendriks Hesselman, waar vader van is Cornelis 

Tamesz Osseman. 

01-09-1785 De vader Cornelis Tamesz Osseman en de voogden Abraham Bouwes en Jacob 

Abrahamsz Groot zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

01-03-1787 Hendrikje Crelis Osseman, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt in presentie 

van de voogden f 3.-. 

19-04-1792 Cornelis Tamesz Osseman en zijn zoon Tames Cornelisz Osseman, meerderjarig, 

Hendrik Osseman overleden, ontvangen met consent van de gewezen voogden 

het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Antje, Aagje, Pieter, Dirk en Geertje Claas Wit, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Claas Pietersz Wit, waar moeder af is Grietje 

Dirks Pos. 

15-09-1785 De moeder Grietje Dirks Pos en de wettelijke voogden Sijmen Pietersz Wit en 

Jacob Heerman zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, waaronder 

land in Middelie. 

26-03-1789 Jan Jansz Boom en zijn vrouw Grietje Dirks Pos ontvangen de helft van de 1/5 

portie van de overleden Pieter Claasz Wit. 

10-09-1789 De voogden Sijmen Pietersz Wit en Jacob Heerman laten de goederen registreren 

de vier overige kinderen toekomende wegen de erfenis van hun broeder Pieter 

Claasz Wit. 

03-04-1794 Jan de Geus ontvangt 18 weken kostgeld voor het kleinste kind van Grietje Dirks 

Pos a f 1.-.10. 

03-12-1795 Pieter de Wit rekent de verhuur van de landerijen af, na aftrek van onkosten, 

kostgeld etc. 

07-04-1796 Antje de Wit, meerderjarig, ontvangt haar 1/4 portie in de goederen. 

01-11-1798 De voogden Pieter Simons Wit en Jacob Heereman leggen verantwoording af en 

laten 1/3 van de goederen, zijnde de portie van Aagje Claas Wit, ter weeskamer. 

06-03-1800 De voogden Pieter de Wit en Jacob Heerman ontvangen voor Dirk de Wit, 

getrouwd, de helft van de goederen. 

07-03-1805 Geertje Wit, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden haar 

goederen. 
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Staat van de goederen van Annaatje Stevel, minderjarige nagelaten dochter van Annaatje 

Scholten, in huwelijk geteeld bij Lodewijk Stevel. 

22-09-1785 De testamentaire voogden Dirk Swart en Cornelis Knip, volgens testament 18-

09-1784 voor notaris Pieter Kerk gepasseerd, laten f 100.- regestreren wegens 

vaders erfenis volgens akte van bewijs van 10-03-1784 voor dezelfde notaris, 

alsmede de goederen het kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder. 

29-12-1794 Frans Scholten, Cornelis Knip n.u. Marijtje Scholten en Adriaan Rink, 

weduwnaar van wijlen Annetje Scholten, tesamen testamentaire en ab intestato 

erfgenamen van Anaatje Stevel, 24-12 1794 ongehuwd en zonder kinderen 

overleden, ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Machteltje Schreur, minderjarige nagelaten dochter van Femmetje 

Jellis, in huwelijk geteeld bij Theunis Schreur. 

22-09-1785 De voogden Cornelis Knip en Sijmen Groot laten f 20.- registreren het kind 

gelegateerd door het overlijden van haar peet Anna Jellis. 

02-10-1788 Teunis Schreur ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van zijn overleden 

dochter Magteltje Schreur met consent van de voogden Cornelis Knip en Sijmen 

Groot het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Trijntje Bente, minderjarige nagelaten dochter van Lijsbet 

Jans Kuijn, overleden te Middelie, waar vader van is Pieter Bente. 

29-09-1785 De vader Pieter Bente en de voogden Olphert Jansz Kuijn en Jan Gent zijn o.a. 

een obligatie van f 200.-, uitgezet door Trijn Dircks, weduwe tot Axwijk, 

gedateerd 20-09-1648, als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

17-03-1791 Trijntje Bente, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Olphert Jansz 

Kuijn en Jan Gent haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Tames en Jan Jacobsz Hartog, minderjarige nagelaten 

kinderen van Lijsbet Tames Buijten, overleden te Axwijk, waar vader van is Jacob Mz. 

Hartog. 

29-09-1785 De vader Jacob Maartensz Hartog en de voogden Sijmen Boom en Jan Hartog 

zijn als uitkoop van moeders erfenis f 500.- overeen gekomen, waarvoor de 

vader twee stukken land te Middelie verbindt. 

06-11-1798 De voogden Tames Hartog Sijmen Simon Boom en Jan Hartog, geassisteerd met 

desselfs pupil voornoemd, door huwelijk meerderjarig, ontvangen de helft van de 

goederen. 

06-05-1802 Jan Hartog, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Simon Boom,ontvangt zijn 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Grietje, Jan, Lijsbet, Maretje en Claas Jacobsz Visser, 

minderjarige nagelaten kinderen van Aagje Jans Kool, overleden te Warder, waar vader van is 

Jacob Visser. 

29-09-1785 De vader Jacob Visser en de voogden Claas Jacobsz Wester en Sijmen Nans 

laten f 431.18.10 registreren de kinderen opgekomen volgens inventaris en 

deelakte van 28-04-1785 uit de nalatenschap van hun grootmoeder Lijsbet 

Sijmons, weduwe Jan IJsbrantsz Kool, te Warder overleden, waarvoor de vader 

 



ORA 4004 1782 - 1793 684

verbonden heeft een obligatie van f 700.- op naam van Jacob Jansz Pieteijs, 

burgemeester van Edam gedateerd 01-08-1654. 

18-03-1790 Grietje Jacobs Visser, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/5 van het geld. 

07-05-1795 Maritje Visser, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/5 van het geld. 

07-06-1798 Jan Jacobsz Visser, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden 1/5 van 

het geld. 

07-06-1798 Lijsbet Jacobs Visser, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 1/5 van 

het geld. 

01-04-1802 De voogden ontvangen de obligatie en brengen f 86.8.- aan contant geld boven 

voor de resterende 1/5 portie. 

04-11-1802 De voogden ontvangen het geld f 86.8.- van de meerderjarige Claas Jcobsz 

Visser. 

 

 

Bewijs van Neeltje, Pieter en Lijsbet Claas Groot, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen 

Klaas Rijndertsz Groot, te Axwijk overleden, daar moeder van is Aafje Pieters Edel. 

27-10-1785 De moeder Aafje Pieters Edel, Jan Rijndersz Groot en Jan Cornelisz Groot ter 

eenre en de voogden Crelis Pietersz Edel en Arend Klok zijn voor ieder kind 

f 275.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis, waarvoor de moeder 

land onder Quadijk verbindt. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje, Maretje, Jannetje, Claas en Jan Smit, minderjarige 

nagelaten kinderen van Jannetje Claas de Groot, te Volendam overleden, daar vader van is 

Evert Jansz Smit. 

03-11-1785 De wettelijke voogden Reijnier Bramtsz, Jan Everse Tuijp en Jan Klaasz de 

Graaf laten f 211.2.- registreren. 

18-01-1787 Neeltje Everts Smit, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

Tames Gerritsz en haar voogden f 42.4.6. 

16-05-1793 Maretje Everts Smit, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 42.4.6. 

07-06-1798 Jannetje Everts Smit, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

f 42.4.6. 

06-01-1803 Klaas Evertsz Smit, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Reijnier Brands, 

ontvangt f 42.2. 

05-12-1805 Jan Evertsz Smit, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

gewezen voogd Reijnier Brands f 42.2.6. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje Jans Tuijp, minderjarige nagelaten dochter van Jan Jansz 

Tuijp, te Volendam overleden, daar moeder van is Maartje Claasz de Graaf. 

03-11-1785 De wettelijke voogden Evert en Claas Jansz en Evert Jansz Tuijp hebben f 66.- 

boven gebracht. 

08-12-1791 Jannetje Jans Tuijp, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogd het geld. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Maretje Jacobs Tijs, minderjarige nagelaten dochter van 

Jacob Dirksz Tijs, te Middelie overleden, daar moeder van is Trijntje Crelis Ruijter. 

22-12-1785 De moeder Trijntje Crelis Ruijter en de voogden Crelis Ruijter, Dirk Tijs en 

Pieter Laan zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

01-05-1806 Maretje Jacobs Tijs, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Lijsbet van Kooten, minderjarige nagelaten dochter van Jan 

van Kooten, waar moeder af is Niesje Cornelis Moen. 

29-12-1785 De moeder Niesje Cornelis Moen en de voogden Claas Otter en Cornelis Moens 

zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

06-08-1801 Claas Otter en Cornelis Moen als voogden over de getrouwde Lijsbeth van 

Kooten ontvangen het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jelis, Geertruij en Gerrit Voogd, minderjarige nagelaten 

kinderen van Femmetje Kloosterman, waarvan vader is Teunis Voogd. 

29-12-1785 De vader Teunis Voogd en de voogden Albert Kloosterman en Simon ... de Vries 

zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

07-02-1788 Geertruij Voogd, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 3.-. 

02-12-1819 Gerrit Teunisz Voogd, reeds 41 jaar oud, voor hemzelf en met schriftelijk 

consent van zijn broeder Jelis Teunisz Voogd, 52 jaar oud, de voogden 

overleden, ontvangt het geld, dat buiten hun weten ter weeskamer berustte. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Maritje en Aaltje Pieters Wester, minderjarige nagelaten 

kinderen van Bregje Hop, waaraf vader is Pieter Claasz Wester. 

29-12-1785 De vader Pieter Claasz Wester en de verzochte voogden Claas Wester en Jan 

Hop zijn f 50.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-12-1793 Pieter Wester ontvangt als mede erfgenaam van zijn overleden dochter Aaltje 

Wester met consent van de nog in leven zijnde voogd Jan Hop f 12.10.-. 

02-06-1803 Maartje Wester, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden Jan 

Hop en Pieter Wester f 37.10. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Aagje Butter, minderjarige nagelaten dochter van Jan 

Butter, waarvan moeder is Trijntje Hartog. 

09-02-1786 Trijntje Hartog, weduwe Jan Butter en de wettelijke voogden Claas Otter en Jan 

Reijndertsz Groot zijn f 228.- als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen, 

onder verband van haar huis en erf in de Baanstraat. 

26-11-1789 Aagje Butter, geassisteerd met haar man, ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Adriaan, Neeltje, Trijntje en Aagje Tuijnman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Adriaan Adriaansz Tuijnman, in huwelijk verwekt en waaraf 

moeder is Trijntje Willems, wonende te Warder. 

02-03-1786 De wettelijke voogden Willem Drijver, Pieter Stuurman en Joost Huijsman laten 

o.a. f 1086.6.- registreren de kinderen aanbedeeld volgens akte 09-05-1785 voor 
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notaris Nicolaas van Beek te Hoorn uit de nalatenschap van hun grootvader 

Adriaan Thuijnman, op Schardam overleden en f 171.12.12 volgens akte van 

scheiding 11-06-1785 voor dezelfde notaris uit de nalatenschap van Adriaan 

Thuijnman de Jonge, waarvoor land in de Nekker polder is aangekocht, 4/5 

portie in een obligatie ten laste van Trijntje Willems, weduwe Adriaan Tuijnman, 

wonende te Warder, onder verband van land in de Beetskoog. 

14-06-1792 Adriaan Adriaansz Tuinman, onlangs meerderjarig geworden en Neeltje 

Tuijnman, getrouwd met Jan Jansz ..., ontvangen met consent van de voogden 

hun 2/4 portie. 

16-05-1793 Trijntje Tuinman, wonende in de Wormer, onlangs getrouwd, ontvangt haar 1/4 

portie. 

07-03-1799 Aagje Adriaans, wonende te Warder, onlangs getrouwd, ontvangt met consent 

van haar voogd haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Antje en Aaltje Gisselman, minderjarige nagelaten kinderen 

van Klaas Gisselman, waaraf moeder is Aaltje Jans. 

04-05-1786 De moeder Aaltje Jans en de voogden Cornelis Sijmensz Gisselman, wonende in 

de Wijde Wormer en Laurens Jansz van Emeloordt, op Schokland woonachtig, 

zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen voor vaders erfenis. 

06-11-1798 Aaltje Jans Tromp ontvangt f 1.10.- vanwege het overlijden van haar kind Antje 

Gisselman. 

08-01-1807 Aaltje of Arentje Claas Gisselman, getrouwd, ontvangt met consent van haar 

man en overgebleven voogd Cornelis Gisselman f 4.10.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Lijsje, Claas en Geertje Alberts, minderjarige nagelaten 

kinderen van Grietje Jans, waaraf vader is Albert Claasen, wonende te Volendam. 

11-05-1786 De vader Albert Claasen en de wettelijke voogden Claas Claasen en Dirk 

Dirksen, wonende te Volendam, zijn als uitkoop van moeders erfenis f 9.- 

overeen gekomen. 

04-02-1798 Frederik Jansz, als in huwelijk hebbende Lijsje Alberts, ontvangt f 9.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Aaltje Crelis, minderjarige nagelaten dochter van Neeltje 

Crelis, waaraf vader is Cornelis Jacobsz te Volendam. 

11-05-1786 De vader Cornelis Jacobsz en de wettelijke voogden Jacob Dirksz en Crelis 

Claasz, wonende te Volendam, zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Wijntje Claas van Hengen, minderjarige nagelaten dochter 

van Claas Jansz van Hengen, alhier overleden, waaraf moeder is Maritje van der Werve. 

08-06-1786 De moeder Maritje van der Werve en de wettelijke voogden Jan Claasz van 

Hengen en Jacob Haaij zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders 

erfenis. 

07-01-1808 Wijntje Klaas van Hengen, onlangs meerderjarig geworden ontvangt met consent 

van haar gewezen voogd en oom Gerrit van Hengen, de andere voogd overleden, 

f 3.-. 
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Staat van de goederen van Nelletje Bebber, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Geertruij Valk en Jan Bebber, alhier overleden. 

25-07-1786 De voogden Gerrit Petrus Lichter en Willem Konijn laten f 12.2.- registreren het 

kind aanbestorven door het overlijden van haar moeder. 

19-04-1792 Nelletje Bebber, meerderjarig, ontvangt ten overstaan van de gewezen voogden 

het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje Taams, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Taams 

Jansz en Dieuwertje Jans Vlak, beiden tot Volendam overleden. 

25-07-1786 Gerrit Petrus Lichter in naam van Taams Jansz Vlak en de voogden Pieter 

Salomonsz en Reinier Brands laten f 1.2.- registreren het kind door het overlijden 

van haar moeder aanbestorven, alsmede 1/6 in een onderhandse obligatie van 

f 550.- ten laste van Jan Taamsz Vlak. Het geld berust onder de voogden en de 

obligatie is ten comptoire van de roomskatholieke armen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Trijntje, Geertje, Cornelis en Dirk Claasz Krijgsman, 

nagelaten kinderen van wijlen Claas Krijgsman, op de reis naar Riga overleden, waaraf 

moeder is Antje Dirks Haan, wonende te Warder. 

31-08-1786 De moeder Antje Dirks Haan en de voogden Boudewijn Jonker en Claas Hop 

zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen een obligatie van f 1000.- 

ten name van Saartje Pieters in dato 15-05-1709. 

14-02-1788 De voogden Boudewijn Jonker en Claas Hop ontvangen de obligatie om deze te 

verkopen en geld uit te kunnen keren. 

28-02-1788 Trijntje Claas Krijgsman, onlangs getrouwd, ontvangt 1/4 van de opbrengst van 

de verkochte obligatie. 

28-02-1788 De voogden laten de goederen van de drie nog minderjarige kinderen registreren. 

16-01-1794 Geertje Krijgsman, onlangs getrouwd met Pieter Smit, ontvangt met consent van 

haar man en haar voogden haar goederen. 

01-04-1802 Cornelis Krijgsman, meerderjarig, ontvangt in presentie van zijn voogd Claas 

Hop zijn goederen. 

02-11-1809 Dirk Claasz Krijgsman, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Lijsbet Hartog, minderjarige nagelaten kinderen van Dirk 

Jacobsz Hartog en Sijbrig Jans Vels, beiden te Middelie overleden. 

31-08-1786 De wettelijke voogden Claas Hartog en Aris Koster laten f 72.-.8 registreren de 

kinderen aanbestorven door het overlijden van hun halve broeder Claas Claasz 

Karper. 

10-12-1787 De voogden Claas Hartog en Aris Koster melden dat Lijsbet Dirks Hartog 

onlangs is overleden, zodat haar goederen voor 3/4 op haar volle broeder Jacob 

Dirksz Hartog overgaan en voor 1/4 op haar halve broeder Jan Claasz karper.  

05-02-1785 (jaartal is 1795, zie 27-04-1775) Jacob Hartog, meerderjarig, ontvangt met 

consent van zijn voogden zijn goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Harmen, Marten, Jan, Cornelis, Cornelis en Stijntje 

Nooij, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Maas, alhier overleden, waaraf 

vader is Hendrik Harmensz Nooij. 

05-10-1786 De vader Hendrik Nooij en de wettelijke voogden Jan Cornelisz en Pieter Butter 

zijn f 60.- overeengekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Klaas de Reus, minderjarige nagelaten kinderen van 

Grietje Jans Oorbrink, alhier overleden, daar vader af is Klaas de Reus. 

05-10-1786 De vader Claas de Reus en de wettelijke voogden Pieter Stolp en Jan Prijs zijn 

f 30.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

26-11-1789 Jan de Reus, getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden f 15.-. 

06-08-1795 Klaas de Reus, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt f 15.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Klaas Heerman, minderjarige nagelaten zoon van Aagje 

Claas Brandt, alhier overleden, waaraf vader is Jan Heerman. 

02-11-1786 De vader Jan Heerman en de voogden Jacob Heerman en Cornelis Fijn zijn f 15.- 

als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

27-11-1788 De vader Jan Heerman en de voogden Jacob Heerman en Cornelis Fijn 

ontvangen ontvangen het geld van de getrouwde Klaas Heerman. 

 

 

Staat van de goederen van Pieter Jansz Geus, minderjarige nagelaten zoon van Jan Pietersz 

Geus en Lijsbet Pieters Dijk, te Middelie overleden. 

07-12-1786 De voogden Jan Pos en Pieter Duijker laten de goederen registreren het kind 

aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

14-03-1793 Pieter Jansz Geus, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden zijn 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Wullem Cornelisz Bloem, minderjarige nagelaten zoon van 

Lijsbet Pieters Groot, in de Purmer overleden, daar vader af is Cornelis Willemsz Bloem. 

07-12-1786 De vader Cornelis Willemsz Bloem en de voogden Sijmen Groot en Cornelis 

Knip zijn als uitkoop van moeders erfenis f 100.- overeen gekomen. 

08-01-1795 Cornelis Willemsz Bloem ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van zijn 

overleden zoon Willem Cornelisz Bloem f 100.-. 

 

 

Staat van de goederen van Wolmoet Kroon, minderjarige nagelaten dochter van wijlen de heer 

burgemeester Jacob Kroon, alhier overleden, waaraf moeder is Maritje Barends van 't Endt. 

15-12-1786 Gerrit Kroon, Jacob Kroon, Jan Pauw en Jan Breemburg als executeurs van het 

testament van wijlen de heer burgemeester Jacob Kroon en voogden over zijn 

minderjarige dochter, laten de goederen registreren haar door het overlijden van 

haar vader aanbestorven. 

21-11-1789 Wolmoet Kroon, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden Gerrit Kroon, Jan Paauw en Jan Breemburg haar goederen. 

 

 

 



ORA 4004 1782 - 1793 689

Bewijs van 's moeders erfenis van Geertje, Iken, Trijntje en Lijsbet Jans Groot, minderjarige 

nagelaten kinderen van Sijbrig Jacobs Drijver, te Middelie overleden, waaraf vader is Jan 

Pietersz Groot. 

25-01-1787 De vader Jan Pietersz Groot en de voogden Pieter Kooijman en Meindert Groot 

zijn f 200.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

28-02-1787 (jaar niet vermeld) Lijsbet Jans is overleden en haar portie overgegaan op de 

andere kinderen. 

21-02-1788 Geertje Jans Groot, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

vader en voogden 1/3 van het geld. 

03-02-1791 Trijntje Jans Groot, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden haar portie. 

21-03-1793 Icke Jans Groot, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden haar portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Claas Crelisz Doets, minderjarige nagelaten zoon van 

Jannetje Jans Oud, te Middelie overleden, waar vader af is Cornelis Doets. 

01-02-1787 De vader Cornelis Claasz Doets en de voogden Jan Jansz Kaaij, wonende in de 

Beemster en Jan Hetjes, wonende te Axwijk, zijn als uitkoop van moeders 

erfenis een stuk land in de Zeevang onder Warder overeen gekomen. 

07-11-1793 Cornelis Claasz Doets, wonende in de Beemster ontvangt als enige erfgenaam 

van zijn kinderloze en ongehuwd overleden zoon Claas Crelisz Doets met 

consent van de gewezen voogden het perceel. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan van der Lingen, minderjarige nagelaten zoon van 

Pietertje Hogerbeets, alhier overleden, waar vader af is Claas van der Lingen. 

08-03-1787 De vader Claas van der Lingen en de voogden Pieter Hogerbeets en Pieter Kerk, 

de rato caverende voor Jan van der Lingen, wonende te Beusichem, zijn f 20.- 

overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

12-03-1789 Claas van der Lingen ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van zijn onlangs 

gestorven zoon Jan van der Lingen met consent van de gewezen voogden het 

geld. 

 

 

Bewijs van 's grootmoeders erfenis van Jan, Klaas, Maretje, Wolmoet, Krelis Bark, daar 

vader van is Jacob Bark, overleden in de Beemster, daar moeder van is Lijsbet Hooijberg, 

wonende in de Beemster. 

15-03-1787 De voogden Jacob Bark en Aris Hooijberg laten de goederen registreren, 

waaronder land in Middelie. 

03-02-1791 Jan Bark, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn 1/5 portie. 

10-04-1794 Klaas Bark, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt zijn 1/5 portie. 

07-05-1795 Maretje Bark, onlangs getrouwd, ontvangt haar 1/3 portie. 

03-04-1800 Aris Hooijberg en Jacob Bark als voogden over de meerderjarig geworden 

Wolmoet Jacobs Bark ontvangen haar goederen. 

05-06-1806 Cornelis Bark, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn voogd 

Jacob Bark zijn goederen. 
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Staat van de goederen van Neeltje Brantjes, minderjarige nagelaten dochter van Jan Brantjes, 

overleden te Middelie, daarvan (moeder) is Aagje Jans de Reus. 

(heden) De voogden Dirk Brantjes en Marten Laan laten de erfenis registreren spruitende 

uit 1/30ste partje geërfd van haar neef B. Goethart, te Middelie overleden. 

27-05-1790 Neeltje Brandjes, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Maretje, Arie en Annetje de Hooij, minderjarige nagelaten 

kinderen van Jannetje Eigenraam, te Edam overleden, daar vader van is Harmanus de Hooij. 

19-04-1787 De vader Harmanus de Hooij en de wettelijke voogden Jan de Haas en Daniel 

Mulder zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

 

 

Staat van de erfenis van ooms en muijs van Aagje, Neeltje en Trijntje Appels, daar vader van 

is geweest Cornelis Appel en moeder Maretje Cornelis Beets, beiden te Landsmeer overleden. 

27-04-1787 De wettige aangestelde voogden Aris Koster, Crelis Koster en Jan Reijersz 

Hartog laten f 564.7.11 registreren, waarvoor een obligatie is gekocht. 

28-02-1788 Aagje Appels, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/3 van de goederen. 

16-02-1792 Neeltje Appel, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

03-04-1794 Trijntje Appel, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

evoogden haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Jacobs Oene, minderjarige nagelaten dochter van Lijsbet 

Annes, in huwelijk geteeld bij Jacob Oene, op den (niet ingevuld) november 1786 in de 

Beemster overleden. 

06-09-1787 De aangestelde voogden Albert Minnes, Cornelis Koen en Willem Zijp laten 

f 10.- registreren, het kind uit de voors: nalatenschap overgeschoten, oftewel aan 

dezelfde uit partikuliere genegenheid geschonken. 

29-01-1789 De vader Jacob Oene ontvangt als erfgenaam ab intestato van zijn onlangs 

overleden dochter Trijntje Jacobs Oene met consent van de gewezen voogden het 

geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Geertje en Jannetje van der Pol, minderjarige nagelaten 

kinderen van Jannetje Crelis, te Volendam overleden, waaraf vader is Poulus van der Pol. 

13-09-1787 De vader Poulus van der Pol en de voogden Cornelis Fredriksz en Dirk van der 

Pol, mede wonende te Volendam, zijn als uitkoop van moeders erfenis voor ieder 

kind f 5.- overeen gekomen. 

05-04-1810 Geertje en Jannetje van der Pol, 25 en 23 jaar oud, ontvangen met consent van de 

nog overgebleven voogd Dirk van der Pol het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Geertje Jacobs Heerman, minderjarige nagelaten dochter 

van Trijntje Ruijter, alhier overleden, waaraf vader is Jacob Heerman. 

17-10-1787 De vader Jacob Heerman en de voogden Jan Heerman en Jan Jansz Boom zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

21-06-1788 Geertje Jacobs Heerman, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man 

en voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Saske en Jannetje Boelhouwer, minderjarige nagelaten 

kinderen van Iefje Kroon, alhier overleden, waaraf vader is Matthijs Boelhouwer. 

01-11-1787 De vader Matthijs Boelhouwer en de voogden Jan Abrahamsz en Willem van 

Berg(?) zijn o.a. f 50.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-02-1807 Jannetje Boelhouwer voor haarzelf en voor haar broeder Sasker Boelhouwer, 

beiden 25 jaar oud geworden, ontvangt met consent van de nog in leven zijnde 

voogd Jan Abrahamsz de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Rusje Brederoo, minderjarige nagelaten dochter van Zijtje 

Haneveld, daar vader van is Willem Bredero. 

08-11-1787 De vader Willem Brederoo en de voogden Hendrik Haneveld en Gerrit Brederoo 

zijn twee zilveren dukatons overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

03-7-1800 Rusje Brederoo, getrouwd, geassisteerd met haar vader, ontvangt het geld. 

 

 

Staat van goederen van Jacob Dirksz Hartog, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Dirk 

Jacobsz Hartog en Sijbrig Jans Vels, beiden te Middelie overleden, wegens de erfenis van zijn 

onlangs overleden zuster Lijsbet Dirks Hartog. 

10-12-1787 De voogden Claas Hartog en Aris Koster laten f 161.5.2 registreren het kind als 

3/4 erfgenaam ab intestato van zijn zuster Lijsbet Dirks Hartog aanbestorven, 

gekomen uit haar moeders nalatenschap, waarvoor bij testament de weeskamer 

was uitgesloten. 

05-02-1795 Jacob Dirksz Hartog, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden 

f 161.5.2. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Claasz Karper, minderjarige nagelaten zoon van Sijbrig Jans 

Vels, te Middelie overleden, waaraf vader is Claas Karper. 

10-12-1787 Claas Karper en Aris Koster als vader en voogden laten het geld registreren het 

kind door het ab intestato overlijden van zijn halve zuster Lijsbet Dirks Hartog 

als erfgenaam voor een vierde opgekomen, namelijk uit haar vaders erfenis 

f 6.5.-, zie 27-04-1775; uit de nalatenschap van haar halve broeder Claas Claasz 

Karper f 9.-, zie 31-08-1786 en uit haar moeders nalatenschap f 53.15.-, die 

volgens haar moeders testament niet onder de weeskamer vielen. 

 

 

Staat van de goederen van Jannetje Veen, minderjarige nagelaten dochter van Jan Veen, daar 

moeder af is Jannetje Vogel. 

27-12-1787 De voogden Claas de Boer, Jan Lugt en Sijmen Veen laten f 353.2.14 

registreren. 

27-12-1787 Jannetje Veen, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden het geld. 

 



ORA 4004 1782 - 1793 692

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan en Lijsbet Ton, minderjarige nagelaten kinderen van 

Meijntje Jacobs Binnewijzent, in de Purmer overleden, waaraf vader is Claas Jansz Ton. 

27-12-1787 De vader Claas Jansz Ton en de voogden Crelis Jansz Binnewijzent en Hessel 

Dierdorp zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

10-01-1793 Claas Jansz Ton heeft vanwege het overlijden van zijn zoon Jan Ton het bewijs 

geheel aan zijn dochter gelaten. 

01-12-1808 Lijsbet Ton, 25 jaar geworden, geassisteerd met Pieter Cornelisz Janses, haar 

vader en voogden overleden, ontvangt haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Gerrit en Jellitje Blomberg, minderjarige nagelaten kinderen 

van Teunis Blomberg, overleden te Buijksloot, waaraf moeder is Guurtje Attes, alhier 

woonachtig. 

03-01-1788 De moeder Guurtje Attes en de wettelijke voogden Witse Douwes en Andries 

Schrader zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders 

erfenis. 

04-10-1798 Gerrit Blomberg, getrouwd, ontvangt zijn portie. 

06-01-1803 Jelletje Bloemberg, meerderjarig, ontvangt f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Claasje, minderjarig nagelaten kind van Gestje Balcker, en 

Jan en Neeltje, minderjarige nagelaten kinderen van Eefje de Veth, waar vader af is Marten 

de Jong, alhier woonachtig. 

14-02-1788 De vader Marten de Jong en de wettelijke voogden Claas Molenaar en Claas 

Kroon zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als moeders erfenis. 

18-09-1788 Claasje, getrouwd, ontvangt in presentie van haar voogden f 3.-. 

18-09-1888 De vader Marten de Jong ontvangt f 1.10.- vanwege het overlijden van zijn 

dochter Neeltje de Jong. 

23-05-1793 Jan de Jong, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van zijn 

voogden zijn geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jannetje en Grietje Heijns, minderjarige nagelaten 

kinderen van Lijsbet Cornelis de Boer, daar vader af is Heijn Huijbertsz, wonende te 

Volendam. 

24-04-1788 De vader en voogd Heijn Huijbertsz, wonende te Volendam en de wettelijke 

voogden Huijbert Stevensz, Jacob Crelisz de Boer, Dirk Teunisz en Dirk Crelisz 

de Boer zijn f 200.- overeen gekomen voor moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Maretje, Jannetje, Claas en Jan Evertsz, minderjarige 

nagelaten kinderen van Jannetje Claas, daar vader af is Evert Jansz Smit, te Volendam 

woonachtig. 

22-05-1788 De vader Evert Jansz Smit en de wettelijke voogden Evert Jacobsz Smit en Jan 

Claas de Graaf zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

16-05-1793 Maritje Everts Smit, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar geld. 

07-06-1798 Jannetje Everts Smit, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden haar 

portie. 
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06-01-1802 Klaas Evertsz Smit, geassisteerd met zijn voogd R. Brandts, ontvangt zijn 1/4 

portie. 

05-12-1805 Jan Evertsz Smit, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

gewezen voogd Reijnier Brands zijn 1/4 portie. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Aagje Crelis, minderjarige nagelaten kinderen van 

Cornelis Jansz Mooij, overleden te Volendam, waar moeder af is Grietje Jans Vlak. 

12-06-1788 De moeder Grietje Jans Vlak en de voogden Tames Jansz Vlak en Cornelis 

Gerritsz Kieft zijn f 220.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

 

 

Staat van de goederen van Maartje Jans, minderjarige nagelaten dochter van Jan Jochemsz en 

Neeltje Gerrits, beiden te Volendam overleden. 

17-07-1788 Heijn Veerman laat als kerkevoogd van de Roomsche Armen f 15.7.8 

registreren, het kind aanbedeeld uit de nalatenschap van haar oudoom Sijmen 

Jansz, in mei jongstleden te Volendam overleden. 

01-10-1795 Hendrik Veerman als kerkevoogd van de Roomsche Armen alhier ontvangt het 

geld van de meerderjarig geworden Maretje Jans. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Niesje de Haan, minderjarige nagelaten dochter van 

Maritje Hendriks, alhier overleden, waaraf vader is Jan Cornelisz de Haan. 

18-09-1788 De vader Jan Cornelisz de Haan en de wettelijke voogden Hendrik Jansz van 

Volendam en Willem Groot, wonende alhier, zijn als uitkoop van moeders 

erfenis f 200.- overeen gekomen. 

02-10-1788 Jan Cornelisz de Haan ontvangt met consent van de gewezen voogden Willem 

Groot en Hendrik Jansz de goederen van zijn overleden dochter. 

 

 

Staat van de goederen voor Jan Hendrik Kramer, minderjarige zoon van Claas Kramer en 

Anna Catharina Jonkmans, te Riga overleden op 25-11-1786. 

11-12-1788 De voogden Teunis Bijl en Simon Paauw laten f 58.4.10 registreren het kind 

aangekomen uit de nalatenschap van zijn grootmoeder Geertje Bijl, weduwe 

Claas Kramer, te Warder overleden. 

03-06-1802 De voogden Teunis Bijl en Simon Pauw ontvangen het geld van de overleden 

Jan Hendrik Kramer om aan zijn moeder als naaste erfgenaam ab intestato ter 

hand te stellen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerbrand de Haan, minderjarige nagelaten zoon van Cornelis 

Willemsz de Haan en Lijsbet Jans. 

11-12-1788 De voogden Jacob Jansz, Jan Cornelisz de Haan en Claas Otter laten f 884.19.- 

registreren gekomen uit de verkochte goederen van zijn moeders nalatenschap. 

26-03-1789 Jan Cornelisz de Haan ontvangt als enige erfgenaam ab intestato met consent van 

de voogden Claas Otter en Jacob Jansz het geld van zijn overleden broeder 

Gerbrand de Haan. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Trijntje de Jong, minderjarige nagelaten dochter van 

Trijntje Plas, overleden te Middelie, waaraf vader is Jacob de Jong, aldaar woonachtig. 

05-02-1789 De vader Jacob de Jong en de wettige voogden Cornelis Plas en Claas Vink zijn 

als uitkoop van moeders erfenis landerijen gelegen in de banne van 

Schellingwoude als in het Noorderquartier bewesten de Gouw, een obligatie van 

f 320.14.- ten name van Johan Coenraad Norff(?) ten laste van Westvriesland en 

het noorderquartier in dato 15-11-1708 die de vader geërfd had van een oud peet 

genaamd Aaltje Jans en de helft in een kapitaal van f 6400.- aan obligaties, die 

gedurende het leven van Jacob de Jong's moeder Trijntje Romijn ingevolge het 

testament van Aaltje de Jong weduwe Pieter Visser niet mogen worden verkocht 

en na het overlijden van Trijntje Romijn voor de helft aan het kind komt. Deze 

vijf effecten zijn op 27-10-1785 door notaris Jb Gesner Fockens te Ransdorp 

gebrandtekend. 

05-03-1795 Ten behoeven van het kind wordt goud en zilver boven gebracht. Deze goederen 

zijn op 06-12-1804 getaxeerd op f 299.3.- en door de voogden gelicht van de 

weeskamer gelicht om door het kind te dragen. 

02-05-1805 Deze post overgebracht in het volgende register. 

 

 

Staat van de goederen voor Sijmen en Trijntje Pronk, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Maritje Sijmons Paauw, waaraf vader is Jan Cornelisz Pronck. 

12-03-1789 De voogden Jan Cornelisz Pronck, Claas Cornelisz Pronck en Jan Jansz Bleeker 

laten f 70.- registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden te Warder 

van hun oom Sijmen Sijmensz Paauw, en zulks voor 2/9 portie. 

25-08-1791 Sijmen Pronk, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

f 33.6.8. 

03-01-1793 Trijntje Pronk, getrouwd, ontvangt f 33.6.8. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Schram, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Schram, waaraf moeder is Trijntje Sijmons Blas, alhier woonachtig. 

19-03-1789 Pieter de Boer en Willem Land, gecomitteerde diaconen en wettige aangestelde 

voogden laten f 171.13.10 registreren het kind voor 1/3 aanbestorven uit de 

nalatenschap van haar peet Cornelia Schram, te Amsterdam overleden. 

07-06-1798 Lijsbet Schram, getrouwd, geassisteerd met Jan Roos en Cornelis Kramer, 

diaconen der gereformeerde gemeente en dus wettige voogden, ontvangt haar 

geld. 

 

 

Staat van de goederen voor Jan Veldhuijzen, minderjarige nagelaten zoon van Neeltje Keijzer, 

alhier overleden, waaraf vader is Cornelis Veldhuijzen. 

02-04-1789 De voogden Claas Smelik, Cornelis Veldhuijzen en Jacob de Geest laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven uit de nalatenschap van zijn peet 

Annetje Smelik, weduwe Reijndert Keijzer. 

11-03-1790 Jan Veldhuijzen, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn vader en voogden 

de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Daniel en Juriaan Bouwes, minderjarige nagelaten 

kinderen van Dirkje Jans, overleden alhier, waar vader af is Abram Bouwes, hier woonachtig. 

23-04-1789 De vader en voogd Abraham Bouwes en de wettelijke voogden Jacob Bouwes en 

Gerrit Voorn Junior zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

02-04-1801 Danoel Bouwes, meerderjarig, geassisteerd met de voogden Gerrit Voorn en 

Jacob Bouwes ontvangt de helft. 

01-06-1809 Jurriaan Bouwes, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje Tol mitsgaders Jannetje en Pieter Claasz de Boer, 

minderjarige nagelaten kinderen van Geertje Kramer, in huwelijk geteeld bij Crelis Tol en 

Claas Pietersz de Boer. 

07-05-1789 Heijn Pronk, voor hem en voor zijn medevoogden Dirk Kramer en Willem 

Crelisz Tol laat de goederen registreren de kinderen aanbestorven door het 

overlijden van hun moeder volgens akte voor notaris Pieter Kerk in dato 19, 20 

en 24 april 1787. 

02-03-1797 Pieter Klaasz de Boer ontvangt in presentie van de voogden Heijn Pronk en zijn 

huisvrouw en per handtekening van de andere voogd Dirk Kramer de 

weesmeesterskennis van de percelen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Oostendorp, minderjarige nagelaten zoon van Hendrik 

Oostendorp en Aaltje Kraane, beiden alhier overleden. 

28-05-1789 De voogden Gillis Kraane, Vegter Haak en Willem Voorn brengen f 33.- boven. 

29-11-1792 Gerrit Oostendorp, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Willem, Lijsbet, Jannetje en Lourens Kleijenburg, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Grietje Willems Bant, in de Purmer overleden, 

waaraf vader is Dirk Kleijenburg. 

03-09-1789 De vader Dirk Kleijenburg en de wettelijke voogden Pieter Bant en Poulus 

Druijst zijn f 20.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

06-03-1806 Willem Kleijenburg, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden f 5.-. 

06-04-1809 Lijsbet Kleijenburg, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden Pieter 

Bant en Poulus Druijst f 5.-. 

04-10-1810 Jannetje Dirks Kleijenburg, 23 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

vader Dirk Kleijenburg en de nog overgebleven voogd Pieter Bant f 5.-. 

06-02-1811 Lourens Dirksz Kleijenburg, 23 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn 

vader Dirk Kleijenburg en de nog overgebleven voogd Pieter Bant f 5.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Pietertje van der Meij, minderjarige nagelaten 

kinderen van Marijtje Rixel, alhier overleden, daar vader af is Pieter van der Meij. 

12-11-1789 De vader Pieter van der Meij en de wettelijke voogden Aard van Rixel en Frans 

Colles zijn f 6.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 
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19-04-1792 Pieter Scheer en mr Hr: van Waert, regenten van het burgerweeshuis alhier, 

ontvangen het geld, omdat de twee kinderen door het overlijden van Pieter van 

der Meij in hun godshuis worden gealimenteerd. 

 

 

Staat van de goederen van Annetje de Vries, minderjarige nagelaten dochter van Christiaan de 

Vries en Grietje Rijswijk, beiden alhier overleden. 

03-12-1789 Remmit Thoen en Claas Rijswijk laten de goederen registreren gekomen of 

aangekocht uit de nalatenschap van de ouders. 

02-07-1801 Remmet Toen ontvangt als voogd van de getrouwde Annetje de Vries haar 

goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Trijntje Cornelis Bakker (of Muts), minderjarige nagelaten dochter 

van Cornelis Dirksz Muts en Pleuntje Everts, te Quadijk overleden. 

24-12-1789 De voogden Evert Cornelisz Muts en Willem Zijp laten f 253.- registreren, het 

kind volgens akte van heden voor notaris Pieter Kerk toegescheiden, welk geld 

onder de stiefvader Pieter Abramsz is blijven berusten onder verband van zijn 

vee en goederen. 

30-12-1790 Trijntje Cornelis Muts, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden het 

geld. 

 

 

Staat van de goederen voor Poulus en Trijntje Boom, kinderen van Jacob Boom en wijlen 

Geertje Leerlooijer. 

24-12-1789 De vader Jacob Boom, geassisteerd met notaris Pieter Kerk, brengt ten behoeve 

van zijn kinderen twee obligaties van f 1000.- ter weeskamer om daar te worden 

bewaard volgens akte van conventie, 12-11-1789 gepasseerd voor notaris 

Cornelis van Maenen te Jisp. De vader zal zijn leven lang de rente ontvangen. 

16-05-1793 Trijntje Boom, getrouwd, haar vader overleden, ontvangt met consent van haar 

man en van P.P. van Herwerden en Claas Ris haar obligatie. 

Staat van de goederen van Poulus Boom, uitlandige zoon van Jacob Boom, 14-04-1792 alhier 

overleden. 

07-05-1801 Johannes Steenmeijer te Wormerveer als enige overgebleven voogd van Poulus 

Boom laat na gedane afrekening f 160.- registreren en wordt als voogd ontslagen. 

 (Er volgen nu veel financiële aantekeningen over het beheer door Pieter Kerk, tot 

en met 24-01-1828.) 

24-01-1828 Jacob Jansz de Jongh, wonende te Broek in Waterland, overlegt het vonnis van 

de rechtbank van eerste aanleg te Hoorn 17-10-1827 waarin zijn oom Poulus 

Boom absent wordt verklaard en hijzelf als presumtieve erfgenaam tot 

bezitneming bevoegd is verklaard, en ontvangt de inkomsten gedurende de reeds 

meer dan 30-jarige afwezigheid van zijn oom. 

06-05-1828 Jacob Jansz de Jongh, geassisteerd met de vrederechter mr. W.D. Verschuer, 

daartoe door de rechtbank van eerste aanleg te Hoorn 12-12-1827 

geauthoriseerd, laat een inventaris opstellen, op heden voor notaris Pieter Kerk. 

25-05-1829 Jacob Jansz de Jongh, geassisteerd met de vrederechter mr. W.D. Verschuer, 

daartoe door de rechtbank van eerste aanleg te Hoorn 13-06-1828 andermaal 

gecommitteerd, ontvangt de goederen van de absent verklaarde Poulus Boom, 

zoals breder omschreven op akte van heden voor notaris Pieter Kerk. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Sake en Jurie de Koe, minderjarige nagelaten kinderen van 

Juriaan de Koe en Jukke, beiden overleden. 

21-01-1790 De voogden Adam Vis en Willem Eshof laten f 200.- registreren. 

07-11-1793 Sake de Koe, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt zijn geld. 

07-05-1795 Jurriaan de Koe, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de 

voogden f 99.7.8. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Cornelis en Elbregh Harreveld, minderjarige nagelaten 

kinderen van Stijntje Veering, alhier overleden, waaraf vader is Jan Harreveld. 

15-04-1790 De vader Jan Harrevelt en de voogden Hendrik Harreveld en Dirk Veering zijn 

als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.- overeen gekomen. 

07-07-1814 Elbreg Harreveld, Cornelis Harreveld uitlandig, 21 jaar geworden, haar voogden 

overleden, ontvangt f 3.-. 

26-11-1834 Elbregt Harreveld, zuster van Cornelis harreveld, sinds 1801 uitlandig en 

hoegenaamd niets van zich heeft laten horen, ontvangt f 3.-. A. Commelter stelt 

zich aansprakelijk. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Hendrik en Naatje Smeets, kinderen van Pieter Hendriksz 

Smeets, tot Amsterdam overleden, daar moeder af is Lena van Rotterdam. 

22-04-1790 Willem Groot, Hendrik Kip en Jan van Rotterdam laten f 300.- registreren 

gesproten uit een legaat van Petronella Schaas(?). 

29-04-1790 Willem Groot heeft voor het geld twee recepissen gekocht. 

30-06-1791 De recepissen worden vervangen door drie obligaties van f 120.-, op naam van 

de voogden over Jan Smeets, de voogden over Hendrik Smeets en de voogden 

over Naatje Smeets. 

14-08-1799 Jan Smeets, meerderjarig, zijn broeder en zuster overleden, ontvangt met consent 

van de voogden Willem, Jan van Rotterdam en Hendrik Kip de obligaties. 

 

 

Staat van de goederen van Niesje, Lijsbet en Claas Visser, minderjarige nagelaten kinderen 

van Claas Claasz Visser en Neeltje Ariaans Bakker, beiden alhier overleden. 

29-07-1790 De voogden Pieter de Boer, Maarten Bakker en Lucas Schoof laten f 63.2.10 

registreren, overgeschoten van de nalatenschap van hun vader en waarvan Klaas 

Visser gereedschap heeft ontvangen en Niesje en Lijsbet kleederen, zodat 

f 11.2.10 resteert. 

07-04-1796 De meerderjarige Niesje Visser ontvangt 1/3. 

06-07-1797 Lijsbet Visser ontvangt in presentie van haar voogden 1/3. 

02-08-1798 Klaas Klaasz Visser ontvangt in presentie van de voogden Pieter de Boer en 

Lucas schoof zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jacob Boijse, minderjarige nagelaten zoon van Anna 

Margaretha Pieters, overleden op het eiland Oland in Holstijn, waar vader af is Boij Ipsen. 

05-08-1790 De vader Boij Ipsen en Brode Ipsen, wonende mede te Oland en Poppe Volkers 

en Hendrik Oosterman als wettelijk aangestelde voogden zijn als uitkoop van 

moeders erfenis f 20.- overeen gekomen. 

02-10-1800 Booije Ipsen ontvangt de f 20.- van zijn overleden zoontje Jacob Booij Ipsen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis van Cornelis Pietersz Huijberts, minderjarige nagelaten zoon van 

Pieter Claasz Huijberts, te Middelie overleden, daar moeder af is Neeltje Jacobs Tijs. 

11-11-1790 De moeder Neeltje Jacobs Tijs en de voogden Dirk Jacobsz Tijs en Sijmen 

Claasz Huijberts zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

04-08-1796 Pr: Cl: Huijberts ontvangt ten overstaan van de voogden de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Remmitje en Jan Gerbrandsz Bakker, minderjarige 

nagelaten kinderen van Aafje Jans Reijnders, waar vader af is Gerbrand Joosten Bakker, 

wonende te Warder. 

12-12-1790 De vader Gerbrand Joosten Bakker en de wettelijke voogden Joost Wiggersz 

Bakker en Gerrit Reijndersz zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen 

gekomen. 

14-05-1807 Remmitje Bakker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden de helft van de goederen. 

03-01-1811 Jan Gerbrandsz Bakker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn nog in 

leven zijnde voogd Dirk Haan zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan, Jannetje, Maarten en Dirk Laan, minderjarige 

nagelaten kinderen van Grietje Barks, te Middelie overleden, daar vader af is Jan Martensz 

Laan, te Middelie woonachtig. 

30-12-1790 De vader Jan Martensz Laan en de wettelijke voogden Maarten Laan en Maarten 

Bark zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-06-1797 Jannetje Jans Laan is overleden, de vader is voldaan. 

06-09-1804 Jan Jansz Laan ontvangt met consent van Marten Bark en Maarten Laan enige 

goederen, zoals breder omschreven op het register in dato 01-07-1802. 

06-06-1805 Marten Jansz Laan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn voogden 

zijn goederen. 

06-04-1809 Dirk Jansz Laan, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn gewezen 

voogden zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jan de Ruijter, minderjarige nagelaten zoon van Claas de Ruijter 

en Annetje Pieters Groot, beiden alhier overleden. 

10-02-1791 De wettig aangestelde voogden Cornelis Groot en Cornelis de Ruijter laten 

f 50.14.2 registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn moeder. 

02-08-1804 Corelis de Ruijter ontvangt als halve broeder van Jan de Ruijter, als jong matroos 

het het schip de Blitterswijk in 1790 uitgevaren en 16-04-1797 in het hospitaal in 

Batavia overleden, 1/4 portie van het geld. 

26-07-1833 Antje de Ruijter, enigst kind van Cornelis de Ruijter, halve broeder van Jan de 

Ruijter, ontvangt als waarschijnlijk enige erfgename van Jan de Ruijter de 

resterende 3/4 portie. J.F. Beukers en C. Jofriet, beiden te Edam, stellen zich 

borg. 

 

 

Staat van de goederen van Jan van Cleef, minderjarige nagelaten zoon van Dirk van Cleef en 

Sijtje Jacobs Buijs, beiden overleden. 

17-03-1791 De wettig aangestelde voogden Dirk van Cleef en Willem van der Horst laten 

f 500.- registreren het kind door Grietje van der Horst gelegateerd. 
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19-04-1792 Jan van Cleef, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de 

gewezen voogden het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Grietje, Hillegond en Lijsbet Klaas, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Klaas Wester, overleden te Warder, daar moeder af is Maritje Pieters 

Kool. 

24-03-1791 De moeder Maritje Pieters Kool en de wettelijke voogden Pieter Wester en 

Johannes Hellingman zijn als uitkoop van vaders erfenis f 150.- overeen 

gekomen. 

05-05-1808 Grietje Klaas Wester, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

de voogden f 50.-. 

03-05-1810 Hillegond Klaas Wester, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

haar gewezen voogden f 50.-. 

05-12-1811 Lijsbet Claas Wester, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar 

gewezen voogden Pieter Wester en Jacob Jonker f 50.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Aaltje, Gerrit, Immetje en Geertje Jonker, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Geertje Claas Haan, te Warder overleden,waaraf vader is Jacob 

Jonker. 

24-03-1791 De vader Jacob Jonker en de wettelijke voogden Jan Haan en Claas Visser zijn 

als uitkoop van moeders erfenis f 600.- overeen gekomen onder verband van 

twee stukken land in de Zeevang onder Warder. 

06-05-1802 Aaltje, Gerrit en Jannetje Jonker ontvangen bij gelegenheid van hun 

meerderjarigheid en trouwdag 3/4 portie en dus f 450.-. 

07-06-1804 Geertje Jonker ontvangt op haar trouwdag de resterende f 150.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Boudewijn Hespelaar, minderjarige nagelaten 

kinderen van Lijsbet Boudewijns Knurf, alhier overleden, waar vader af is Dirk Jansz 

Hespelaar. 

07-04-1791 De vader Dirk Jansz Hespelaar en de voogden Jan Jansz Hespelaar en Frans 

Colles zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

05-05-1814 Dirk Hespelaar ontvangt het geld van zijn meer dan 18 jaar uitlandige zoon Jan 

Hespelaar en van zijn al enige jaren overleden jongste zoon Boudewijn 

Hespelaar; de voogden Jan Jansz Hespelaar en Frans Colles zijn al overleden. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Niesje Jans Stijns, minderjarige nagelaten dochter van Jan 

Jansz Stijns, overleden te Middelie, waar moeder af is Trijntje Pieters Groot. 

05-05-1791 De moeder Trijntje Pieters Groot en de voogden Cornelis Jansz Stijns en Jan 

Pietersz Groot zijn de uitkoop an vaders erfenis overeen gekomen. 

07-05-1801 Niesje Jans Stijns, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Jan 

Jansz Laan en voogd Crelis Stijns haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Jannetje Swart, minderjarige nagelaten kinderen 

van Trijntje Sijmons van Exter, waaraf vader is Pieter Swart. 

23-06-1791 De vader Pieter Swart en de wettelijke voogden Jacob Swart, wonende in de 

Purmer en Remmit Berkhout alhier, zijn als uitkoop van moeders erfenis voor 

ieder kind f 3.- overeen gekomen. 

03-01-1811 Jannetje Swart, 23 jaar, ontvangt ook voor haar broeder Jan Swart, 24 jaar, met 

consent van de nog in leven zijnde voogd Remmit Berkhout f 6.-. 

 

 

Staat van goederen voor Maretje, Willem, Louris en Marijtje de Graaf, kinderen van wijlen 

Claasje Wullems, waar vader af is Dirk de Graaf, wonende alhier. 

30-06-1791 De wettige aangestelde voogden Jan Wullems en Roelof Wullems, wonende te 

Volendam, laten ten behoeve van de kinderen een derde in het tiende gedeelte 

van de boedel van wijlen hun peet Elisabeth Wullems, huisvrouw van Reijnier 

Brands, onlangs te Volendam overleden, registreren volgens hun testament 29-

07-1776 voor notaris Simon Plas. 

24-01-1793 Maretje de Graaf, onlangs getrouwd, ontvangt haar portie. 

08-05-1794 Willem Dirksz de Graaf, onlangs getrouwd, ontvangt zijn portie. 

05-01-1797 Marijtje de Graaf ontvangt haar portie. 

03-07-1833 (namen niet ingevuld) ontvangen als presumtieve erfgenamen van de afwezige 

Louris de Graaf, die sedert 1792 uitlandig is en dus meer dan waarschijnlijk niet 

meer in het land der levenden zal zijn, zijn portie. Gerrit Bouwes en Dirk Veen 

stellen zich borg. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Claas Sijmensz Smit en Geertje Sijmens Smit, 

minderjarige nagelaten kinderen van Grietje Claas Otter, te Warder overleden, daar vader van 

is Sijmen Dirksz Smit. 

07-07-1791 De vader Sijmen Dirksz Smit en de wettige voogden Dirk Pietersz Smit en Claas 

Pietersz Otter zijn als uitkoop van moeders erfenis een stuk land in de Zeevang 

onder Warder overeen gekomen. 

06-07-1809 Claas Sijmensz Smit, 23 jaar, heeft het stuk land verrekend met zijn zuster 

Geertje Sijmens Smit, zie 06-11-1794. De vader Sijmen Dirksz Smit heeft 

volgens akte 05-07-1809 voor notaris Pieter Kerk afgezien van de opbrengsten 

tot zijn 25-jarige ouderdom. Pieter Pietersz Otter is gewezen voogd. 

04-06-1812 Geertje Sijmons Smit, 24 jaar en onlangs getrouwd, ontvangt met consent van 

haar man Hendrik Ossebaar en haar gewezen voogden het land. 

 

 

Staat van goederen van Jacob Jansz, minderjarige nagelaten zoon van Jan Evertsz en Geertje 

Jacobs, te Volendam overleden. 

14-07-1791 De wettelijke voogden Pieter Salomonsz, Jan Evertsz Cornelis en Jan Jacobsz 

laten f 702.5.- registreren het kind opgekomen door het overlijden van zijn 

ouders. 

07-02-1799 De wettelijke voogden Pieter Salemons en Jan Evertsz ontvangen de goederen 

van de getrouwde Jacob Jansz. 
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Bewijs van 's moeders erfenis over Dirk, Jacob en Neeltje Schellinger, minderjarige 

nagebleven kinderen van Antje Dirks Meijer, alhier overleden, waar vader af is Pieter 

Schellinger. 

14-07-1791 De vader Pieter Schellinger en de voogden Hertog Adriaansz Bos en Pieter 

Tijmonsz zijn f 18.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

06-02-1807 Dirk Schellinger, meerderjarig, ontvangt met consent van de gewezen voogden 

f 6.-. 

06-08-1807 Pieter Schellinger ontvangt vanwege het onlangs kinderloos en minderjarig 

overlijden van zijn zoon Jacob Schellinger voor hem en voor Dirk Schellinger 

f 4.10; f 1.10.- blijft voor Neeltje Schellinger ter weeskamer. 

03-05-1810 Neeltje Schellinger, 25 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 7.10.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Niesje Harreveld, minderjarige nagelaten dochter van 

Christiaan Harreveld, alhier overleden, waar moeder af is Aaltje Koning. 

14-07-1791 De moeder Aaltje Koning en de voogden Claas Koning en Salomon Dekker zijn 

f 25.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

02-11-1809 Niesje Harreveld, meerderjarig, ontvangt f 25.-. 

 

 

Staat van goederen voor Neeltje en Trijntje Barrevoet, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Joost Barrevoet, de eerste in huwelijk geteeld bij wijlen Trijntje van Megchelen en de 

laatste bij Trijntje Hottentot. 

01-09-1791 De op 06-03-1791 aangestelde voogden Adriaan Barrevoet, Jacob de Geest, 

Pieter van Megchelen en Simon Hottentot laten f 205.- registreren volgens akte 

28-07-1791 voor notaris Pieter Kerk. 

07-08-1794 Johannis Mooij, getrouwd met Neeltje Barrevoet, ontvangt met consent van de 

voogden f 102.10.-. 

04-04-1799 De voogden over Trijntje Barrevoet kopen een obligatie. 

06-07-1809 Trijntje Barrevoet, ruim 24 jaar oud, ontvangt met consent van de voogden 

Simon Hottentot en Pieter van Megchelen haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Abraham en Christina Bouwes, minderjarige nagelaten 

kinderen van Marijtje Sijmons de Vogel, waar vader af is Jan Bouwes, wonende alhier. 

01-09-1791 De vader Jan Bouwes en de voogden Abraham Bouwes en Klaas Koog zijn f 6.- 

overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-11-1830 Gerrit Bouwes als gemachtigde van Christina Bouwes, wonende te Amsterdam, 

haar broeder Abraham Bouwes overleden, ontvangt f 6.-. 

 

 

Staat van goederen van Rins Juriaansz Dik, minderjarige nagelaten zoon van Juriaan Dik en 

Neeltje Rins, beiden alhier overleden. 

08-09-1791 De aangestelde voogden Willem de Gelder en Dirk Swart laten f 100.15.8 

registreren, het kind aanbestorven van zijn grootmoeder Immetje Laan, weduwe 

Simon Paauw, volgens akte 3 en 4 april 1791 voor notaris Pieter Kerk, en 

f 1006.8.4 wegens de erfenis van zijn broeder Pieter Dik, volgens dezelfde akte. 

01-10-1795 Willem de Gelder, de medevoogd Dirk Swart overleden, ontvangt de goederen 

van de meerderjarige Rins Juriaansz Dik. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Christiaan Mulder, minderjarige nagelaten zoon van 

Jannetje Dekker, alhier overleden, waar vader af is Hendrik Mulder. 

15-09-1791 De vader Hendrik Mulder en de wettige voogden Tomas Dekker en Jacob van 

der Laan zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jannetje en Neeltje Aris Kleen, minderjarige nagelaten 

kinderen van Aris Pietersz Kleen, overleden te Quadijk, waaraf moeder is Maritje Gerrits 

Kronenburg. 

10-11-1794 De moeder Maretje Gerrits Kronenburg en de voogden Sijmen Pietersz Kleen en 

Jacob Jansz Edel zijn f 6.6.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

04-04-1799 Simon Pieters Kleen en Jacob Jansz Edel ontvangen als voogden over Jannetje 

Kleen f 3.3.-. 

02-01-1800 Sijmen Pietersz Kleen en Jacob Jansz Edel ontvangen als voogden van de 

getrouwde Neeltje Kleen f 3.3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Hillegond en Jacob Kramer, minderjarige nagelaten 

kinderen van Maretje Visser, tot Warder overleden, waar vader af is Dirk Kramer, aldaar 

wonachtig. 

16-02-1792 De vader Dirk Kramer en de voogden Claas Visser en Jacob Buurs, beiden 

wonende te Warder, zijn f 100.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

04-04-1811 Hillegond Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Jan 

Pronk en voogden Dirk Kramer en Claas Visser de Oude f 50.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Trijntje en Vrouwtje Schrader, minderjarige nagelaten 

kinderen van Andries Schrader, tot Volendam overleden, waaraf moeder is Trijntje 

Pothoven, aldaar woonachtig. 

16-02-1792 De moeder Trijntje Pothoven en de voogden Reijnier Pothoven en Cornelis 

Griffioen zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

16-01-1794 Trijntje Pothoven laat het bewijs van haar overleden dochter Vrouwtje Schrader 

geheel over aan haar andere dochter Trijntje Schrader. 

03-07-1800 Trijntje Pothoven, geassisteerd met de voogd Rijnier Pothoven, ontvangt het geld 

van haar overleden dochter Trijntje Schraader. 

 

 

Staat van goederen voor Jacob van der Meij, minderjarige nagelaten zoon van Pieter van der 

Meij en Trijntje Appels, beiden alhier overleden. 

29-03-1792 De aangestelde voogden Frans Colles en Muus Colles laten f 60.1.2 registreren 

het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

07-06-1792 Jacob van der Meij, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

zijn geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Maretje Jans Estie, minderjarige nagelatendochter van Jan 

Woutersz Estie, alhier overleden, waar moeder af is Aaltje Sijmons Steegman. 

29-03-1792 De voogden Sijmen Estie en Jacob Schoneveld en Aaltje Sijmons Steegman zijn 

f 3.3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 
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05-12-1799 De bovenstaande voogden ontvangen de erfenis van de meerderjarig geworden 

Maartje Jans Estie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Lijsbet Claas de Zeeuw, minderjarige nagelaten dochter 

van Crelisje Reijnders Lakeman, tot Oosthuijzen overleden, waar vader af is Claas de 

Zeeuw, alhier woonachtig. 

19-04-1792 De vader Claas de Zeeuw en de voogden Cornelis Spaans tot Oosthuijzen en 

Jacob Wagemaker alhier zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

06-08-1795 Het weeshuis ontvangt de goederen, aangezien Lijsbet Klaas de Zeeuw aldaar 

wordt opgevoed. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Grietje en Annetje Holshuijsen, minderjarige nagelaten 

kinderen van Agatha van Eeden, alhier overleden, waar vader af is Willem Holshuijsen, alhier 

woonachtig. 

26-04-1792 De vader Willem Holshuijsen en de voogden Cornelis van der Winkel en 

Adriaan Rink zijn f 6.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

04-04-1811 Annetje Holshuijzen 23 jaar, haar zuster Grietje Holshuijzen overleden, ontvangt 

met consent van de voogd f 6.-. 

 

 

Staat van goederen van Jan Barentsz Belder, minderjarige nagelaten zoon van Barend Belder 

en Maritje Hendriks de Graaf, tot Axwijk overleden. 

09-08-1792 De wettige voogden Jeroen Belder, Jan de Graaf en Pieter Belder laten de 

goederen registreren het kind aanbestorven door het overlijden van zijn vader. 

01-07-1802 De voogden Pieter Belder en Reijnderd Groot en de meerderjarige Jan Barendsz 

Belder ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Niesje Dekker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Salomon Dekker, alhier overleden, waar moeder af is Annaatje Harreveld. 

01-11-1792 De wettige voogden Jacob Dekker, wonende alhier en Dirk Croon, wonende te 

Hoorn, en de moeder Annaatje Harreveld zijn f 25.- overeen gekomen als 

uitkoop van vaders erfenis. 

01-12-1808 Niesje Dekker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 25.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Pieter en Maretje Fijn, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maretje Borst, alhier overleden, waar vader af is Claas Fijn. 

01-11-1792 De vader Claas Fijn en de voogden Albert Adriaansz Borst en Claas Ent, 

wonende alhier, zijn f 300.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

05-01-1804 Maretje Fijn, getrouwd, en Pieter Fijn, 25 jaar geworden, ontvangen met consent 

van de voogden de goederen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis voor Trijntje Jans Roos, minderjarig nagelaten kind van wijlen 

Jan Roos, tot Axwijk overleden, waar moeder af is Neeltje Reijers Laan. 

03-01-1793 De moeder Neeltje Reijers Laan en de de voogden Sijmen Boom en Jan Reijersz 

Laan zijn als uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen o.a. stukken land in de 

Zeevang onder Middelie en Kwadijk, en een huis in Axwijk waar de moeder mag 

blijven wonen zolang zij leeft. 

07-06-1798 Trijntje Jans Roos, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden haar 

goederen. 

 

 

Staat van goederen van de minderjarige Jan Kroon, nagelaten zoon van Elsje Doets, in 

huwelijk geteeld bij Dirk Kroon, wegens de erfenis van zijn peet Lijsbet Doets, hier ter stede 

op 22-10-1792 overleden. 

31-01-1793 De voogden Dirk Kroon, Jan Doets en Dirk Doets laten f 512.15.10 registreren, 

het kind van zijn peet Lijsbet Doets voor een vijfde portie aanbestorven. Voor 

het geld zijn obligaties gekocht. 

02-03-1797 Jan Kroon, getrouwd, ontvangt ter presentie van zijn vader en voogden de 

goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Grietje Offringa, minderjarige nagelaten dochter van Pieter 

Offringa, in huwelijk geteeld bij Jannetje Steenwijk, wonende tot Amsterdam. 

31-01-1793 De wettige voogden Claas Offringa en Philippus Naberman laten het geld 

registreren het kind voor een derde overgeschoten wegens de nalatenschap van 

haar grootvader Jacobus Offringa, alhier overleden, bestaande met de uitkering 

van f 200.- door Claas Offringa op heden volgens zijn testament op 16-08-1787 

voor notaris Pieter Kerk uit f 251.6.-, alsmede nog enige kleine goederen. 

03-12-1801 Claas Offringa en Philippus Naberman als voogden over de getrouwde Grietje 

Offringa ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Geertje Tames, minderjarige nagelaten dochter van Wolmoet 

Jacobs, te Volendam overleden, waar vader af is Taams Cornelisz, aldaar woonachtig. 

14-02-1793 De voogden Taams Cornelisz en Willem Cornelisz laten f 137.- registreren het 

kind wegens de erfenis van haar grootvader Jacob Dirksz opgekomen. 

04-05-1797 Geertje Taams ontvangt met consent van haar vader en voogd het geld. 

 

 

Staat van de goederen van Jan Karper, minderjarige nagelaten zoon van Claas Karper en 

Sijbrig Jans Vels, beiden te Middelie overleden. 

14-03-1793 De voogden Pieter Gerritsz Doets, Aris Koster en Pieter Tuijn laten land in de 

Zeevang onder Quadijk en een obligatie van f 1000.- registreren het kind 

aanbestorven uit de erfenis van zijn grootouders Pieter Karper en Neeltje Breek. 

02-04-1801 Jan Claasz Karper, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Pieter Thuijn en 

Pieter Gerritsz Doets, ontvangt de goederen. 



 

Oud Rechterlijk Archief 4005: 1793 - 1811 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Cornelis, Jan, Guurtje, Jacob en Aaltje Rijswijk, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Claas Rijswijk, alhier overleden, waar moeder af is 

Fijtje Koeman. 

23-05-1793 Gerrit Koeman, wonende alhier, vertonende en contractje van uitkoop door zijn 

zuster Fijtje Koeman, op heden getekend, ter eenre en Claas Mooij, Jacob 

Rijswijk en dezelfde Gerrit Koeman als bij testament maart 1793 voor notaris 

Pieter Kerk gecommitteerde voogden ter andere zijde, zijn als uitkoop van vaders 

erfenis f 1000.- overeen gekomen. 

06-06-1799 Jacob Rijswijk, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt f 200.-. 

07-04-1808 Jan Rijswijk, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn voogden Jacob 

Rijswijk en Gerrit Koeman f 200.-. 

05-10-1809 Guurtje Rijswijk, ruim 23 jaar, ontvangt met consent van haar moeder en 

voogden f 200.-. 

05-03-1812 Jacob Claasz Rijswijk, thans oud 22 jaren, ontvangt met consent van zijn moeder 

en voogden f 200.-. 

02-07-1812 Aaltje Rijswijk, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Cornelis 

Hekelaar en de gewezen voogden f 200.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Hillegond, Stijntje, Jannetje en Jan Slot, minderjarige 

nagelaten kinderen van Trijntje Hartog, alhier overleden, waar vader af is Willem Jansz Slot. 

06-06-1793 De vader Willem Slot en de wettige voogden Jan Slot en Pieter Groenhart zijn 

o.a. f 20.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

04-02-1802 Pieter Groenhart en Jan Slot, geassisteerd met de regenten van het 

armenweeshuis Johannes Mooij en G. Boekhout ontvangen wegens het 

overlijden van de vader Willem Slot f 20.-. 

06-02-1807 Hillegond Slot, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden een ketting 

bloedkoralen met een gouden slot. 

05-12-1811 Jan Schouten en Johannes Mooij als regenten van de beide weeshuizen alhier 

ontvangen wegens het overlijden van Stijntje Slot, die voor rekening van hun 

godshuizen onderhouden werd, het kerkboek met de zilveren sloten. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Grietje Jans, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Jacobsz Sta van Uijter, te Volendam overleden, daar moeder af is Maretje Dirks. 

14-06-1793 De moeder Maretje Dirks en de wettelijke voogd Jacob Jacobsz Sta van Uijter 

zijn f 50.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

07-06-1796 Deze f 50.- afgegeven aan de regenten van het Roomsche armenhuis, waarin 

Grietje Jans geplaatst is. 

 

 

Staat van goederen voor Lijsbet, Adrianus en Jan Boes, nagelaten kinderen van wijlen Jan 

Boes en Vrouwtje Wognum, alhier overleden. 

15-08-1793 Dirk van Cleef en Gerrit Visser, ook voor hun medevoogden, laten de goederen 

registreren de kinderen aanbestorven door het overlijden van hun broeder Claas 

Boes. 
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18-01-1794 Lijsbet Boes, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt met consent van de 

voogden haar goederen. 

07-01-1796 A: Boes ontvangt goederen. 

11-05-1798 Jan Boes, meerderjarig, ontvangt de goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Lijsbet Jans de Zeeuw, minderjarige nagelaten dochter van Jan de 

Zeeuw en Trijntje Willems Abes, beiden alhier overleden. 

15-08-1793 De voogden Claas de Zeeuw en Crelis Abes te Axwijk laten de goederen 

registreren het kind door het overlijden van haar moeder aanbestorven. 

06-01-1803 Lijsbet de Zeeuw, geassisteerd met haar voogden Cornelis Abbes en Jan de Boer, 

ontvangt haar goederen. 

 

 

Staat van goederen van Jetske Jellis, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jette Jeltes en 

Hiltje Engels, beiden tot Harlingen overleden. 

28-11-1793 De voogden Rommert Claasz Blaauw, Rommert Jeltes en Dirk Jan Bulsing laten 

o.a. f 231.3.12 registreren het kind aanbestorven door het overlijden van haar 

muij Lena Blaauw volgens akte voor notaris Pieter Kerk te Edam. 

18-06-1795 Johannes Daniels, getrouwd met Jetske Jeltes op 16-06-1795 te Harlingen, 

ontvangt ter presentie van de voogd Dirk Bulsing de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jacob, Andries en Hendrik Cornelisz Hartman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Geertje Schaap, waar vader af is Cornelis 

Hartman, alhier woonachtig. 

02-01-1794 De vader Cornelis Hartman en de wettige voogden Andries Hartman en Jacob 

Schaap zijn f 60.- overeeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

15-01-1815 Hendrik Hartman, 23 jaar, zijn beide broeders Jacob en Andries overleden, 

ontvangt met consent van de voogd Hendrik Ooijman de goederen.  

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Annaatje van der Poel, minderjarige nagelaten dochter van 

Hermijntje van der Linden, alhier overleden, daar vader af is Simon van der Poel. 

24-01-1794 De vader Sijmon van der Poel en de wettige voogden Willem van Dommeren en 

Claas Beekman zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

08-01-1795 Sijmen van der Poel ontvangt als erfgenaam ab intestato van zijn overleden 

dochter Annaatje van der Poel met consent van de gewezen voogd Claas 

Beekman f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Annetje, Jan en Dieuwertje Kuijn, minderjarige kinderen 

van Hilletje Hagen, waar vader af is Albert Kuijn. 

03-04-1794 De vader Albert Kuijn en de wettige voogden Melis Claasz Spaans, wonende in 

de Beemster en Fredrik Wendel, alhier, zijn als uitkoop van moeders erfenis voor 

ieder kind f 100.- overeen gekomen. 
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Bewijs van 's vaders erfenis voor Jan, Jannetje en Dirk Tolk, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Gerbrand Tolk, alhier overleden, waar moeder af is Claasje Dirks. 

03-04-1794 De moeder Claasje Dirks en de voogden Reinier Pothoven en Cornelis Brandjes 

Koer zijn f 9.- overeen gekomen als vaders erfenis. 

05-03-1812 Dirk Gerbrandsz Tolk, 23 jaar, voor hemzelf en voor zijn zuster Jannetje 

Gerbrandse Tolk, 25 jaar, zijn broeder Jan Tolk overleden, ontvangt met consent 

van de voogd Jan Tamesz Schuttel het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aagje Jans, Albert Jansz en Marten Jansz Schouten, 

minderjarige nagelaten kinderen van Jan Martensz Schouten en Aagje Alders van Egmont, 

alhier overleden. 

01-05-1794 De voogden Jan Maars Schouten en Hendrik van Boekeren zijn f 9.- als uitkoop 

van moeders erfenis overeen gekomen. 

04-06-1812 De vader Jan Maasse Schouten, de gewezen voogden overleden, ontvangt f 9.-. 

Zijn dochter Aagje Schouten is nu 25 jaar, zijn zoon Albert Schouten 22 jaar en 

Marten Jansz ruim 21 jaar en dus allen meerderjarig. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Geertje Kroon, minderjarige nagelaten dochter van 

Maritje van Dam, in huwelijk geteeld bij de heer Dirk Kroon, wonende alhier. 

03-07-1794 De vader Dirk Kroon en de wettige aangestelde voogden Willem van Dam en 

Jan Doets zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-09-1797 Dirk Kroon ontvangt de goederen; zijn dochter is overleden. 

 

 

Staat van goederen van Aagje Zeeman, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Pieter 

Zeeman, te Warder overleden, waar moeder af is geweest Lijsbet Bartelink. 

07-08-1794 De voogden Claas Paauw, Cornelis Zeeman en Wessel Barteling laten de 

goederen registreren wegens de nalatenschap van haar vader. 

07-04-1796 Op verzoek van de voogden zijn de goederen aan de meerderjarige Aagje 

Zeeman afgegeven. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Trijntje Boom, minderjarige nagelaten dochter van Geertje 

Jacobs Heerman, in huwelijk geteeld bij Pieter Boom. 

04-09-1794 De vader Pieter Boom en de wettige aangestelde voogden Jacob Heerman en 

Dirk Worp zijn f 200.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

02-02-1809 De voogden Gerrit Bouwes en Fredrik Grim hebben de weesmeesterkennis 

afgelost; op 02-03-1809 is een nationale schuldbrief aangekocht. 

06-06-1811 Trijntje Boom, getrouwd, ontvangt met consent van haar man Cornelis Bruijn en 

de gewezen voogden Gerrit Bouwes en Fredrik Grim haar goederen. 

 

 

Staat van goederen van de vijf nog in leven zijnde kinderen van Trijntje Jans Kool, in 

huwelijk geteeld bij wijlen Cornelis Zeeman, overleden te Warder. 

06-11-1794 Pieter van Megchelen, Jacob Karper, Claas Smelik en Johannes Mooij als 

voogden en executeurs van het testament van wijlen Jacob de Geest en Hillegond 

Hop van 03-10-1786 voor notaris Pieter Kerk, laten de goederen voor de vijf 

kinderen, het zesde is vooroverleden, registreren. 
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06-03-1806 Klaas Pietersz Kramer, weduwnaar en volgens testament april 1800 voor notaris 

Pieter Kerk enige en universele erfgenaam van wijlen Lijsbet Zeeman, 24-01-

1806 kinderloos overleden, en Dirk de Wit, getrouwd met Maritje Zeeman, 

hebben 2/5 in de twee schuldbrieven ten behoeve van hun moeder Trijntje Jans, 

weduwe van Cornelis Zeeman, wonende te Warder, met haar verrekend. 

03-12-1807 Trijntje Zeeman, onlangs 25 jaar geworden, Klaas Zeeman en Claas Paauw, 

getrouwd met Aagje Zeeman, ontvangen met consent van de voogden hun 

goederen. 

 

 

Staat van goederen van de vijf nagelaten kinderen van wijlen Aagje Jans Kool, waar vader af is 

Jacob Visser, wonende te Warder. 

06-11-1794 Pieter van Megchelen, Jacob Karper, Claas Smelik en Johannes Mooij als 

executeurs van het testament van wijlen Jacob de Geest en Hillegond Hop van 

03-10-1786 voor notaris Pieter Kerk en als gecomitteerde voogden over hun 

minderjarige erfgenamen en legatarissen, laten de goederen voor de vijf kinderen 

registreren. 

07-05-1795 Maritje Visser is getrouwd. 

07-06-1798 Jan Jacobsz Visser is meerderjarig. 

07-06-1798 Lijsbet Jacobs Visser is getrouwd. 

02-12-1802 De nagelaten kinderen van wijlen Aagje Kool, waar vader af is geweest Jacob 

Visser, geassisteerd met de voogd Pieter van Mechelen, allen meerderjarig, 

ontvangen de goederen. 

 

 

Staat van goederen van Klaas Sijmensz Smit en Geertje Sijmens Smit, kinderen van Sijmen 

Dirksz Smit en Grietje Klaas Otter, te Warder overleden. 

06-11-1794 De vader Sijmen Dirksz Smit en de voogden Dirk Pietersz Smit en Pieter 

Pietersz Otter laten de erfportie van de kinderen van hun grootvader Klaas 

Pietersz Otter, te Warder overleden, registreren. 

06-07-1809 Klaas Sijmensz Smit, oud 23 jaar, ontvangt met consent van zijn vader Sijmen 

Dirksz Smit en de gewezen voogd Pieter Pietersz Otter zijn goederen. De vader 

ziet volgens akte 05-07-1809 voor notaris Pieter Kerk van het verdere 

vruchtgebruik van het land af. 

04-06-1812 Geertje Sijmens Smit, 24 jaar oud en onlangs getrouwd, ontvangt met consent 

van haar man Hendrik Ossebaar en haar gewezen voogden haar goederen. 

 

 

Staat van goederen van Jacobus Kimman, minderjarige zoon van Frans Kimman, wonende te 

Purmerend. 

29-12-1794 De wettige voogden Philippus Naberman en Klaas Beekman laten f 25.- 

registreren, volgens testament van 12-09-1789 voor notaris Pieter Kerk 

gepasseerd aan het tolhek in de Zeevang door Sijmen Pot, 24-12-1794 hier ter 

stede overleden, aan het kind gelegateerd. 

06-06-1799 Jacobus Kimman, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt het 

geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Matthijs Wesselman, minderjarige nagelaten zoon van 

wijlen Maretje Schoof, waaraf vader is Harmen Wesselman. 

08-01-1795 De vader Harmen Wesselman en de wettige voogden Lucas Schoof en Jan ter 

Haar zijn f 5.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-04-1796 De vader ontvangt de f 5.- van zijn overleden kind. 

 

 

Staat van goederen van Hillegond, Trijntje, Pieter, Lijsbet, Maretje, Cornelis en Antje 

Sijmons Bark, nagelaten kinderen van Lijsbet Pieters Kool, in huwelijk geteeld bij Sijmen 

Cornelisz Bark, wonende te Warder. 

05-03-1795 Pieter van Megchelen en Joannes Mooij als executeurs en voogden over de 

minderjarige erfgenamen van wijlen Hillegond Jans Hop, in leven huisvrouw van 

nu wijlen Jacob de Geest, en dus voogden over de bovengenoemde kinderen, 

waarvan de eerstgenoemde inmiddels getrouwd is, laten de goederen registreren 

de kinderen aanbedeeld volgens de akte van scheiding van 30-12-1794 voor 

notaris Pieter Kerk. Aan de vader zijn de interessen geconsenteerd en voor 

Hillegond Bark is het recht betaald. 

05-07-1810 De voogden laten in plaats van de obligaties twee inschrijvingen in het grootboek 

der publieke schuld registreren, op de naam van de voogden over de nagelaten 

kinderen van Lijsbet Pieters Kool tot Warder, in huwelijk verwekt bij Sijmon 

Cornelisz Bark wegens hunne moederlijke legitieme te Warder. 

07-07-1814 Trijntje Bark, geassisteerd met haar man Eldert Buijs, wonende binnen deze stad, 

Pieter Bark tot Warder, Lijsbet Bark, geassisteerd met haar man Willem 

Nanning, wonende te Schellinkhout, en Cornelis Bark, meerderjarig, mede tot 

Warder woonachtig, Hillegond, Maretje en Antje Sijmons Bark kinderloos 

overleden, ontvangen hun goederen uit de nalatenschap van wijlen Jacob de 

Geest en zijn vooroverleden huisvrouw Hillegond Jans Hop, met consent van de 

voogden Pieter van Megchelen en Johannes Mooij, de voogden Jacob Karper en 

Claas Smelik overleden. De vermelding 'wegens hunne moederlijke legitieme te 

Warder' was abusievelijk. 

 

 

Staat van goederen van Jannetje van Hengen, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Jan 

Klaasz van Hengen en Feijtje (niet ingevuld), beiden alhier overleden. 

05-03-1795 De voogden Jacob Haije en Gerrit van Hengen laten f 10.- registreren gekomen 

van vaders boedel. 

05-12-1799 Jannetje van Hengen, getrouwd, ontvangt het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Maritje en Eefje Jans Pronk, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Pietersz Pronk, overleden te Volendam, waar moeder af is Hilletje 

Jacobs van Nessen. 

04-05-1795 De voogden Heijn Pronk en Sijmen Lourisz Groot en de moeder zijn f 110.- 

overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

 

 

 



ORA 4005 1793 - 1811 710

Staat van goederen van Grietje de Reus, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Mietje de 

Wit, alhier overleden, waar vader af is Gerrit Hendrik de Reus. 

07-05-1795 Juriaan Selvelder, wonende te Crommenie en Hendrik de Reus, alhier, laten 

f 51.2.- registreren het kind opgekomen uit de nalatenschap van haar 

grootmoeder Alida Wusten in Bergen en het Osnabrugse overleden. 

01-11-1804 Grietje de Reus, meerderjarig, ontvangt met consent van haar vader het geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Pieter en Neeltje Stijns, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Cornelis Pietersz Stijns, te Middelie overleden, waar moeder af is Aaltje Hooijberg, 

aldaar woonachtig. 

04-06-1795 De moeder Aaltje Hooijberg en de voogden Dirk Stijns en Cornelis Hooijberg 

zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

21-04-1803 Pieter Stijns, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Cornelis 

Hooijberg en Dirk Stijns de helft van de goederen. De verdeling is geregeld op 

21-04-1796. 

05-05-1803 De voogden laten ten behoeve van Neeltje Stijns twee aangekochte obligaties 

registreren. Die worden 07-06-1804 omgezet in een nationale schuldbrief en op 

22-07-1809 overgebracht naar de post van 21-04-1796 en daar tesamen 

geconverteerd op het grootboek. 

06-05-1813 Neeltje Cornelis Stijns ontvangt met consent van haar gewezen voogden en haar 

man Pieter Cornelisz Hagenhoek haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Hendrik van Vlist, minderjarige nagelaten dochter(!) van 

wijlen Claas van Vlist, alhier overleden, waar moeder af is Alberdina van 't Hout. 

04-06-1795 De moeder Alberdina van 't Hout en de wettige voogden Jacob van 't Hout, 

wonende te Hoorn en Jan de Geus, alhier woonachtig, zijn als uitkoop van vaders 

erfenis voor de zoon f 3.- overeen gekomen. 

06-07-1809 Alberdina van 't Holt, weduwe Claas van Vlist, ontvangt met consent van de 

gewezen voogden als enige erfgenaam ab intestato de f 3.- van haar onlangs 

overleden zoon Hendrik van Vlist. 

 

 

(geen titel) 

06-08-1795 Claas Tijssen de Boer en Claas Jansz Visser als bij testament door wijlen Grietje 

Voogd weduwe Jacob Visser gestelde voogden over Claas Rink en Jacob Rink 

brengen f 350.- ter weeskamer en een weesmeesterkennis voor Cornelis Rijswijk, 

wonende op Oorgat, als in huwelijk hebbende Geertje Jacobsz Visser. 

03-08-1797 De aangekochte obligatie staat nader geregistreerd tussen 4 mei en 7 september 

1797. 

03-10-1805 Vanwege het meerderjarig worden van Claas Rink heeft Cornelis Rijswijk de 

helft van de weesmeesterskennis van f 250.- afgelost. 

 

 

(geen titel, staat op linker pagina) 

03-03-1796 De (niet vermelde) voogden over Klaas en Jan Andries Nooij, nagelaten 

kinderen van wijlen Andries Klaas Nooij en Dirkje Klaas Visser, overleden te 

Edam, hebben f 376.- bovengebracht, waarvan f 40.- gebruikt wordt voor kleren. 
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05-03-1 Klaas Andriesz Nooij heeft, geassisteerd met zijn voogden, f 27.2.- 

bovengebracht, geërfd van een oudoom. 

geen datum Claas Andriesz Nooij, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt de 

helft van de goederen. 

03-03-1803 Jan Andriesz Nooij, meerderjarig, ontvangt met consent van de gewezen 

voogden zijn portie. 

 

 

(geen titel) 

06-08-1795 Jan van Leeuwen, Klaas van Leeuwen en Pieter Jansz Stuijt als voogden over de 

minderjarige Aagje Pieters Buijten brengen twee obligaties boven, aangekocht 

uit de erfenis van wijlen haar halve zuster Antje Jans de Wit. 

05-06-1806 Aagje Pieters Buijten, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

haar vader Pieter Martensz Buijten en verdere voogden, de schuldbrieven. 

 

 

(geen titel, linkerpagina) 

04-02-1796 De voogden Aron Leeser en Alexander Levi de Leeuw over de minderjarige 

kinderen van Salomon Leeser verbinden voor moeders erfenis van f 100.- de 

helft van een huis op de Voorhaven. De weesmeesterkennis moet ter weeskamer 

blijven berusten totdat het jongste kind meerderjarig is. Ook heeft de grootvader 

aan de kinderen gegeven een schepenkennis, waarop nog te goed is f 150.-, 

waarvan de vader en Aron Leser verplicht zijn jaarlijks f 30.- af te lossen. 

08-01-1801 Meijer Salemon, meerderjarig, ontvangt 1/4 portie in het bijwezen van zijn 

voogden Aron Leezer en A. Leevi de Leeuw. 

03-09-1807 Salomon Leeser, als procuratie hebbende van zijn thans meerderjarige dochter 

Judic Salomons dd 01-09-1807 voor notaris Bernard van Praag te Amsterdam, 

ontvangt voor haar f 36.6.-, zodat voor Aron en Hendrikje Salomons voor ieder 

f 36.6.- over blijft. 

05-11-1807 Aron Leezer, meerderjarig ontvangt f 36.6.-. 

06-02-1811 Antje Salomons Leeser, getrouwd, ontvangt f 36.6.-. 

 

 

(geen titel) 

04-02-1796 Cornelis de Ruijter, Jacob C. Worp en Cornelis Dirksz Worp, voogden over de 

minderjarige kinderen van Dirk Worp, hebben de goederen voor Jacob Worp 

en Rem Worp ter weeskamer gebracht. 

02-03-1797 Jacob Worp, meerderjarig, ontvangt in presentie van de voogden f 166.5.-. 

06-09-1801 Remmert Worp, meerderjarig, ontvangt in presentie van zijn voogden zijn geld. 

 

 

(geen titel) 

07-04-1796 Sijmon Kleen en Jacob Edel laten als voogden over Jantje en Neeltje Aris 

Kleen, nagelaten minderjarige kinderen van Aris Pieter Kleen, een obligatie van 

f 500.- registreren voor erfportie van de moederlijke goederen van de kinderen. 

04-04-1799 Sijmen Pietersz Kleen en Jacob Eedel als wettelijke voogden over de 

meerderjarige Jannetje Kleen ontvangen f 250.-. 

02-01-1801 Sijmen Pieters Kleen en Jacob Eedel als wettelijke voogden over de getrouwde 

Neeltje Aris Kleen ontvangen de helft in het bovenstaande. 
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(geen titel) 

21-04-1796 De voogden Dirk Stijns, Cornelis Hooijberg en Dirk Bark over de minderjarige 

kinderen van Cornelis Pietersz Stijns, zijnde Pieter en Neeltje Cornelis Stijns, 

laten een huis in Middelie en land onder Middelie en Kwadijk registreren, volgen 

scheiding 07-04-1796 voor notaris Pieter Kerk. Onder de voogden berust nog een 

vrij groot aantal obligaties. 

21-04-1803 Pieter Steijns, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden Cornelis 

Hooijberg en Dirk Stijns zijn helft in de goederen. 

 Er volgen nu een aantal aantekeningen over de obligaties van Neeltje Cornelis 

Stijns, die in deze periode door de voogden Dirk Stijns, Cornelis Hooijberg en 

Dirk Bark omgezet worden in inschrijvingen in het Grootboek der Publieke 

Schuld, voor het laatst op 06-02-1812. 

06-05-1813 Neeltje Cornelis Stijns, getrouwd met Pieter Cornelisz Hagenhoek, ontvangt met 

consent van haar man en voogden haar goederen. 

 

 

(geen titel) 

12-05-1796 Maritje Jans van Es, weduwe van Dirk Worp als moeder en enige voogdesse 

van haar nog minderjarige kinderen Maartje, Jan en Teunis Worp laat hun 

vaders erfportie registreren. 

04-06-1818 Maritje Worp, 24 jaar en Teunis Worp, 23 jaar, hun broeder Jan Worp overleden, 

ontvangen met consent van de moeder Maritje Jans van Es en de voogden Jacob 

Worp en Teunis van Essen de goederen. 

 

 

(geen titel) 

12-05-1796 Sijmen Lourens de Groot, weduwenaar van Antje Jacobs van Essen, als vader 

van zijn nog minderjarige vijf kinderen Lourens, Antje, Jacob, Teunis en Antje 

Sijmens Groot laat f 100.- registreren als moeders erfenis van de kinderen. 

05-01-1797 De vader Sijmen Lourens Groot schenkt zijn erfdeel van zijn overleden dochter 

Antje aan de andere kinderen. 

04-05-1807 De vader Sijmen Lourens Groot schenkt zijn portie in de erfenis van zijn 

overleden dochter Antje aan de overige kinderen Jacob, Lourens en Teunis 

Sijmensz Groot. 

 

 

(geen titel) 

02-06-1796 Jan Jansz Mol, weduwnaar van Trijntje Klaas, als vader van zijn nog 

minderjarige vier kinderen Klaas, Trijntje, Cornelis en Lijsbeth Jans Mol 

heeft vanwege zijn voornemen te hertrouwen zijn kinderen f 200.- bewezen voor 

hun moeders erfenis. 

 

 

(geen titel) 

30-09-1796 Jan Worp, weduwnaar van Pietertje Jacobs Hensbergen, als vader van zijn 

nog minderjarige zoon Jacob Worp, heeft vanwege zijn voornemen te 

hertrouwen zijn zoon f 25.- bewezen voor zijn moeders erfenis. 

28-08-1804 Jacob Worp, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn gewezen 

voogden Jacob en Jan Worp het geld. 
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(geen titel) 

30-09-1796 Trijntje Pieters Kool, weduwe van Jan Poulus Plas, als moeder en natuurlijke 

voogdesse van haar twee nagebleven minderjarige kinderen Hillegond en Jan 

Jansz Plas, heeft van wege haar voornemen te hertrouwen haar twee kinderen 

f 100.- als hun vaders erfenis bewezen, onder verband van een stuk land te 

Warder. 

04-11-1813 Hillegond Jans Plas, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jacob Jonker, 

Dirk de Jong en Jan Dirksz Plas f 50.-. 

04-04-1816 Jan Jansz Plas, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Dirk de Jong, Jan 

Dirksz Plas en Jacob Jonker f 50.-. 

 

 

(geen titel) 

30-09-1796 Cornelis Kellerman, weduwnaar van Antje Jans Laan, als vader en natuurlijke 

voogd over zijn vijf nog minderjarige kinderen met namen Lijsbet, Welmet, 

Cornelis, Geertje en Jan Kellerman, voornemens zijnde te hertrouwen, heeft 

zijn kinderen voor hun moeders erfenis f 50.- bewezen. 

06-08-1801 De voogden ontvangen f 5.- als de portie voor de vader van de overleden Jan 

Kellerman. 

06-08-1807 Lijsbet Kellerman, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

haar voogden f 11.5.-. 

05-05-1808 Wolmoet Kelderman, getrouwd, ontvangt f 11.5.-. 

07-03-1811 Cornelis Kelderman, 23 jaar, ontvangt f 11.5.-. 

02-05-1811 Geertje Cornelis Kellerman, getrouwd, ontvangt f 11.5.-. 

 

 

(geen titel) 

03-11-1796 Simon Plas en Jan Roos als executeurs in de boedel van wijlen Jacob Keulen en 

voogden over het kind van wijlen Salomon Dekker, genaamd Niesje Dekker, 

laten als erfenis van wijlen Jacob Keulen ten behoeve van Niesje Dekker o.a. een 

obligatie van f 300.- registreren op naam van Lijsbet Roelofs van Edam in dato 

01-06-1638. 

01-12-1808 Niesje Dekker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar goederen. 

 

 

(geen titel) 

05-01-1797 Grietje Martens Brandjes, weduwe van Dirk Jansz Laan, als moeder van haar 

nog minderjarige dochter Wolmet Laan, laat als vaders erfenis land in de 

Zeevang onder Middelie en Kwadijk registreren. 

05-05-1814 Wolmoet Dirks Laan, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden het land. 

 

 

(geen titel) 

05-01-1797 Jacob Wagemaker als vader van zijn nog minderjarige dochter Maritje 

Wagemaker, voornemens zijnde te hertrouwen, heeft zijn dochter als haar 

moeders erfenis f 30.- bewezen. 
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(geen titel) 

04-05-1797 Maretje Jans Laan, weduwe Dirk Jansz Brandjes als moeder van haar nog 

minderjarige kinderen Aagje en Jan Dirksz Brandjes, voornemens zijnde te 

hertrouwen, heeft haar kinderen voor hun vaders erfenis f 400.- bewezen. 

02-05-1811 Aagje Brandjes, getrouwd, ontvangt met consent van haar man, haar moeder en 

de voogden Mijndert Groot en Pieter Jansz Laan f 200.-. 

05-02-1818 Jan Dirksz Brandjes, 23 jaar, ontvangt met consent van zijn stiefvader Dirk Jansz 

Laan en de nog overgebleven voogd Pieter Jansz Laan f 200.-. 

 

 

De kinderen van Adriaan Rink. 

 Zie hierover geregistreerd sub dato 06-08-1795. 

 De vader Ariaan Rink heeft 4 obligaties voor de kinderen aangekocht en het te 

kort komende geld aan de minderjarige kinderen present gedaan. 

03-10-1805 Elias Rink, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van zijn vader zijn 

prtie. 

06-02-1806 De vader Adriaan Rink en de volle broeder Elias Rink ontvangen met consent 

van de voogden de goederen van de onlangs hier ter stede ongehuwd overleden 

Jacob Rink. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jacob Klaasz Hettjes, nagelaten zoon van Grietje Pieters 

Roos, overleden te Middelie. 

07-09-1797 De voogden Dirk Tijs, Dirk Hetjes en Pieter Tijs laten land registreren. 

06-02-1800 De voogden Dirk Tijs en Dirk Hetjes ontvangen de goederen van de getrouwde 

Jacob Klaasz Hetjes. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Gerrit en Pieter Dirks Waaijer, nagelaten minderjarige 

kinderen van Dirk Dirksz Waaijer. 

07-09-1797 Jan Ooms en Cornelis de Ruijter laten voor ieder kind f 3.- registreren. 

04-01-1810 Gerrit Dirksz Waaijer, meerderjarig, ontvangt met consent van zijn nog in leven 

zijnde voogd Jan Ooms f 3.-. 

04-11-1812 Pieter Dirksz Waaijer, 22 jaar, ontvangt met consent van zijn nog in leven zijnde 

voogd Jan Ooms f 3.-. 

 

 

Staat van de erfportie van het kind van Jan Gerrits Huijsman, van zijn grootvader Cornelis 

Taamisz Osselman. 

07-09-1797 Tamis Osselman en Pieter Meijndersz Püssen laten f 6.6.- registreren. 

 

 

Staat van de erfportie van het kind van Klaas H. Rüsselman, genaamd Seijtje Klaas 

Rüsselman. 

07-09-1797 De voogden Jan Kat en Gerrit Voorn Junior hebben f 6.6.- boven gebracht. 

04-09-1798 De voogden Jan Kat en Gerrit Vooren ontvangen de erfportie van Zijtje Klaasje 

Rüsselman. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Leentje, Trijntje, Albert en Stijntje Veerman, 

minderjarige nagelaten kinderen van (niet ingevuld), in huwelijk geteeld bij Heijn Veerman. 

05-10-1797 De vader Heijn Veerman en de wettige aangestelde voogden Jan Bruijnings 

Stuur, Dirk de Boer en Cornelis Sijmonsz Tol zijn als uitkoop van moeders 

erfenis voor ieder kind f 400.- overeen gekomen, dus tesamen f 2000.-(!). 

06-08-1801 Heijn Veerman en Jan Bruijnings en Dirk de Boer als voogden ontvangen f 400.- 

voor de getrouwde Leentje Veerman. 

14-05-1807 Trijntje Veerman, onlangs getrouwd, ontvangt f 400.-. 

05-03-1812 Albert Heijnsz Veerman, oud omtrent 23 jaar, ontvangt met consent van zijn 

vader en voogd zijn 1/4 portie, wederom(!) f 100.-. 

04-06-1812 Steijntje Heijns Veerman, 21 jaar, ontvangt met schriftelijk consent van de 

voogden en ter presentie van de vader de laatste f 100.-. 

 

 

Staat van de goederen van Neeltje Jacobs Huijberts, minderjarige nagelaten dochter van 

Jacob Huijberts. 

04-01-1798 De wettige aangestelde voogden Jan Huijberts en Dirk Hetjes laten een stuk land 

in de Zeevang, een obligatie van f 550.- en een recepis van f 250.- registreren. 

07-02-1805 De voogden Jan Huijberts en Pieter Jansz Laan hebben f 193.17.4 meer 

ontvangen dan uitgegeven. 

 Deze en de volgende post op 07-02-1805 gecombineerd. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Neeltje Jacobs Huijberts, minderjarige nagelaten dochter van 

Jacob Huijberts, in huwelijk geteeld bij Trijntje Cornelis Ruijter. 

04-01-1798 De moeder Trijntje Cornelis Ruijter en de wettige aangestelde voogden Jan 

Huijberts en Dirk Hetjes zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

 Deze en de vorige post op 07-02-1805 gecombineerd. 

05-03-1810 De voogden Jan Huijberts en Pieter Jansz Laan hebben in plaats van de nationale 

schuldbrieven f 2200.- aan inschrijvingen op het nationaal grootboek boven 

gebracht. 

05-04-1810 Neeltje Jacobs Huiberts, onlangs getrouwd, ontvangt met cosnent van haar man 

en voogden haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Jacob Jonker, minderjarige nagelaten zoon van Simon 

Jonker. 

01-02-1798 Jan Visser en Pieter Kent als voogd ter eenre en Lijsbet Visser ter andere zijde 

zijn f 3.- overeen gekomen voor vaders erfenis. 

05-07-1798 Jacob Jonker, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Maretje Jans de Kip en Maretje Cornelis Hoorn. 

03-05-1798 Heijn Veerman, voogd over Marijtje Jans de Kip en Rijnier Brans en Cornelis 

Klaasz Plat, voogden over Aaltje Cornelis Hoorn, laten de goederen registreren. 

06-11-1798 Heijn Veerman ontvangt de helft van de geregistreerde goederen voor de 

getrouwde Maartje Jans Kip. 

07-03-1799 Rijnier Brandts heeft een obligatie weer bovengebracht. 

06-12-1804 Aaltje Cornelis Hoorn, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de gewezen 

voogden Reijnier Brand en Cornelis Klaasz Plat haar goederen. 
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Staat van de goederen van Klaas Jansz Mol, minderjarige nagelaten zoon van Jan Mol. 

03-05-1798 De voogden H: Veerman, Jan Mol en Frederik Mol laten de goederen registreren. 

06-08-1807 Klaas Jansz Mol, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de gewezen 

voogden Heijn Veerman en Jan Mol de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Lijsbet Kort wegens haar erfenis van Lijsbet Beets. 

03-05-1798 De vader Cornelis Kort en de voogd Juriaan Beets laten de goederen registreren. 

07-07-1803 Lijsbet Kort, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

vader, Juriaan Beets overleden, de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Lijsje Aarts, minderjarige nagelaten dochter van Aart Jansz, 

in huwelijk geteeld bij Neeltje Klaas. 

07-06-1798 De moeder Neeltje Klaas heeft f 10.- boven gebracht. 

05-01-1815 Lijsje Aarts (Schout), getrouwd met Cornelis Cornelisz Kieft van Volendam, 

ontvangt met consent van de voogd Cornelis Jansz Maas f 10.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan, Neeltje en Klaas Taamsz, nagelaten minderjarige 

kinderen van Taams Jopsz, in huwelijk geteeld bij Wolmoet Klaas Veerman. 

07-06-1798 De moeder Wolmoet Klaas Veerman heeft voor ieder kind f 3.- boven gebracht. 

05-12-1805 Jan Taamsz Koning, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de gewezen 

voogden Cornelis Sijmonsz Tol en Jopse Tamesz Koning f 3.-. 

06-07-1809 Neeltje Tames Koning, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en haar 

gewezen voogd Cornelis Sijmonsz Tol f 3.-. 

02-04-1812 Klaas Tamesz Koning, 22 jaar, ontvangt met bewilliging van de voogden f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maartje Gerrits Meesje, minderjarig kind van Gerrit Meesje 

in huwelijk geteeld bij Maartje P. Bost. 

04-10-1798 De moeder Maartje Pieters Bost heeft f 12.- boven gebracht. 

19-11-1830 Maretie Gerrits Meese, huisvrouw van Jan Appel, wonende te Katwoude, 

ontvangt f 12.- voor haar vaders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Grietje, Alderd, Tiede, Aaltje, Jacob, Jan en Gerrit 

Berkhoudts, minderjarige kinderen van Neeltje Kuijper, geteeld bij Rem Berkhoudt. 

04-10-1798 De vader Rem Berkhoud heeft voor ieder kind f 3.-, dus f 21.-, boven gebracht. 

02-12-1802 Aldert Berkhout, getrouwd, geassisteerd met Jacob Berkhout, ontvangt zijn 

erfportie. 

04-10-1810 Remmit Aldertsz Berkhout ontvangt f 1:10.- hem aanbestorven als voor de helft 

erfgenaam van zijn dochter Grietje Berkhout, weduwe van Pieter Vuijst, tot 

Alkmaar overleden. 

04-03-1813 Gerrit Remsz Berkhout, oud ontrent 21 jaar, ontvangt met consent van de 

voogden f 3.- en nog 6 stuiver wegens zijn overleden zuster Grietje Berkhout. 

01-04-1813 Aaltje Berkhout, ruim 21 jaar, ontvangt f 3.6.-. 

02-09-1819 Jan Berkhout, meerderjarig, in Amerika getrouwd, ontvangt f 3.6.-. 
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Bewijs van 's moeders erfenis van Harmijntje Pieters Tijn's minderjarig kind genaamd 

Dierkje Nieuwenhof, in huwelijk geteeld bij Jacob Nieuwenhof. 

01-11-1798 De vader Jacob Nieuwenhof heeft f 6.- boven gebracht. Als wettelijke voogden 

zijn aangesteld Pieter Cornelisz Tijn en Jan Nieuwenhof. 

03-11-1814 Dirkje Nieuwenhof, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Jan(!) 

Nieuwenhof, de voogden overleden, f 6.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Cornelis, Klaas en Grietje Hartog, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jacob Hartog, overleden binnen Edam, waaraf moeder is Grietje C. 

Suuring. 

04-11-1798 De voogden Jan Grootschoen, Klaas Suuring en Jan Sanders zijn voor ieder kind 

f 30.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-01-1813 Klaas Hartog, oud ruim 21 jaar, ontvangt zijn prtie. 

04-08-1814 Cornelis Hartog, oud 25 jaar, ontvangt zijn portie. 

05-12-1815 Grietje Hartog, getrouwd met Lourens Jansz Kleijenburg, ontvangt met consent 

van de voogden haar portie. 

 

 

Bewijs van de goederen of 's vaders erfenis voor Neeltje Breemburg, minderjarige nagelaten 

dochter van wijlen Jan Breemburg Junior, waarvan moeders is Marijtje Moolen. 

06-12-1798 Hermanus Scheer en Simon Brouwer als gekoren voogden met de voorn: 

Marijtje Molen volgens akte 03-12-1798 voor notaris Pieter Kerk, laten de 

goederen registreren het kind gecedeerd volgens testament 15-11-1782 voor 

notaris Poulus Streek onder Westwoude. 

01-07-1802 De voogden Hermanus Scheer en Simon Brouwer ontvangen de goederen van de 

getrouwde Neeltje Breemburg. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Aaltje Jacobs Vos, minderjarige nagelaten dochter waar 

vader van was Jacob Vos en moeder Hendrikje Kroon. 

06-12-1798 De wettelijke aangestelde voogden Klaas Voogd en Pieter Centse brengen f 10.- 

boven. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Jacob Hetjes, waaraf vader is Klaas Hetjes, minderjarige 

nagelaten zoon. 

03-01-1799 De tot wettelijke voogden aangestelde Dirk Tijs, Dirk Hetjes en Pieter Tijs laten 

o.a. een huis in Middelie en een obligatie van f 600.- op naam van Trijn Dirks in 

dato 01-12-1660 registreren. 

06-02-1800 De wettelijke voogden Dirk Tijs en Dirk Hetjes ontvangen de goederen van de 

door huwelijk meerderjarig geworden Klaas(!) Hetjes. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Cornelis Cout, waaraf vader is Jacob Kout. 

03-01-1799 De voogden Jacob Berkhout en Jan Soflit hebben f 6.- boven gebracht. 
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Staat van de goederen van Jannetje en Grietje Heijns van Leeuwen. 

03-01-1799 De wettelijke voogden Dirk van der Pol en Dirk de Boer laten de goederen 

registreren. 

05-04-1810 Jannetje Heijns van Leeuwen, 25 jaar en Grietje Heijns van Leeuwen, 23 jaar, 

ontvangen met consent van hun nog overgebleven voogd Dirk van der Poll hun 

goederen. 

 

 

Staat van goederen van Pieter Jong, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Arent Jong, 

nopens de goederen hem opgekomen en aanbestorven van zijn peetje Claasje Prins, weduwe 

Dirk Jong, alhier overleden. 

23-05-1799 Pieter Kerk en Simon Brouwer als bij akte 08-12-1797 aangestelde voogden over 

de erfportie van Pieter Jong, hem opgekomen en aanbestorven door het 

overlijden van zijn peetje Claasje Prins, weduwe Dirk Jong ten zelve dage alhier 

overleden, ingevolge haar testament 15-01-1795 voor notaris Pieter Kerk, laten 

de goederen, in totaal f 5656.15.8, registreren volgens akte van scheiding 18-05-

1799 voor notaris Pieter Kerk. 

18-07-1801 Simon Brouwer, als in huwelijk hebbende Trijntje Jong, enige erfgenaam ab 

intestato van haar broeder Pieter Jong, overleden 08-06-1801, ontvangt de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan Pannegieter, minderjarige jongman, nagelaten zoon 

van Trijntje Bos. 

04-07-1799 De vader Hendrik Pannegieter en de wettelijke voogden Pieter Leek en Jan Bos 

zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

04-07-1801 Jan Pannegieter, geassisteerd met zijn vader Jan(!) Pannegieter, te kennen 

gevende dat zijn zoon meerderjarig geworden is, verzoekt afgifte. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Aaltje Wijnoogts, nagelaten dochter van Roelof Wijnoost, in 

huwelijk geteeld (bij) Grietje Scheeper. 

04-07-1799 De moeder Grietje Scheeper heeft ten behoeve van het kind f 3.- boven gebracht. 

01-02-1816 Aaltje Wijnoogst, 21 jaar, ontvangt met consent van haar gewezen voogd 

Harmen Wijnoogst f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob Booij Ipse wegens de erfenis van zijn grootvader Pieter 

Bandiks. 

05-09-1799 De wettelijke aangestelde voogden Poppe Volkers en Hendrik Oosterman laten 

de goederen registreren. 

02-10-1800 Booije Ipse ontvangt de goederen van zijn overleden zoontje Jacob Booij Ipse. 

 

 

Staat van de goederen van de kinderen van Dirk Cornelisz de Boer, genaamd Cornelis en 

Gaartje Dirks de Boer, de erfenis van hun grootmoeder Geertje Tijnes(?). 

05-09-1799 De wettelijke voogden Rijnier Brandt en Hijn Veerman laten f 40.- registreren. 

01-07-1802 Reijnier Brands en Geertje Dirks de Boer, getrouwd, ontvangen f 19.6.-. 

01-02-1810 Cornelis Dirksz de Boer, 25 jaar, ontvangt met consent van zijn nog in leven 

zijnde voogd Heijn Veerman f 19.14.-. 
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Bewijs van 's vaders erfenis voor de minderjarige kinderen van Dirk Cornelisz de Boer, 

genaamd Geertje en Cornelis Dirksz de Boer, in huwelijk geteeld bij Neeltje Jobs. 

05-09-1799 De wettelijke voogden Rijnier Brands en Hijn Veerman zijn met Neeltje Jobs als 

uitkoop van vaders erfenis f 100.- overeen gekomen. 

01-07-1802 Het recht van 1 % over de helft van de goederen is betaald. 

01-02-1810 Cornelis Dirksz de Boer, 25 jaar geworden, en zijn zuster Geertje Dirks de Boer 

ontvangen met consent van de nog in leven zijnde voogd Heijn Veerman de 

weesmeesterskennis van f 100.- om met hun vader(!) te verrekenen. 

 

 

(geen titel) 

25-03-1800 P: Hoogerbeets, Hk: Rolff en B: Kuijn als aangestelde voogden over de 

minderjarige Johannes Kuijn, enige nagelaten zoon van Adriaanus Kuijn, 

geteeld in huwelijk bij Maria Hogerbeets, verklaren dat de boedel een nadelig 

slot heeft van ruim f 5000.-, waarom zij de boedel renuntiëren. 

04-02-1807 De voogd Hendrik Rolff verklaart dat Maritje Hogerbeets is overleden en 

Johannes Kuijn wordt opgevoed in het burgerweeshuis; de voogden worden 

ontslagen. 

 

 

Staat van goederen van Pieter Jong, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Arent Jong en 

Aaltje Moolen wegens de erfenis van zijn grootvader Melis Moolen, alhier overleden. 

06-02-1800 De op 07-01-1800 aangestelde voogden Simon Brouwer en Pieter Kerk laten de 

goederen registreren het kind volgens akte 19-01-1800 voor notaris Pieter Kerk 

aanbedeeld uit de nalatenschap van zijn grootvader Melis Moolen, alhier 06-01-

1800 overleden. 

18-07-1801 Simon Brouwer en zijn vrouw Trijntje Jong, enige erfgenaam van haar op 08-08-

1801 overleden broeder Pieter Jong, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Johanna Catarina Bouwes, minderjarige nagelaten dochter 

van Jan Bouwes. 

03-04-1800 De voogden Abram Bouwes en Jan Humme zijn f 3.- overeen gekomen als 

uitkoop van moeders erfenis. 

05-11-1830 Gerrit Bouwes ontvangt als gemachtigde van Johanna Catarina Bouwes, 

wonende te Amsterdam, f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Pieter en Maartje Kat, minderjarige nagelaten kinderen 

van Pieter Kat, in huwelijk geteeld bij Lijsbet Hop. 

05-06-1800 De vader Pieter Kat en de voogden Jacob Kat en Jan Hop zijn als uitkoop van 

moeders erfenis voor ieder kind f 100.- overeen gekomen. 

06-02-1806 Maretje Kat, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van haar vader en 

voogd f 100.-. 

03-11-1808 Pieter Pietersz Kat, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van zijn nog 

overgebleven voogden Pieter Kat en Jacob Hop f 100.-. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Huijbertje Boosman, minderjarig nagelaten kind van 

Crelis Boosman, in huwelijk geteeld bij Deuwertje Creelis. 

05-06-1800 De voogden Creelis Boosman, Jan Pietersz en Creelis Klaasz Plat zijn f 3.- 

overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

19-11-1830 Huijbertje Bootsman ontvangt f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis van Jan Casparius en Pieter Rijnhart Kesselring, minderjarige 

nagelaten kinderen van Jan Rijnhart Kesselring, in huwelijk geteeld bij Johanna Maria van 

Anderlee. 

05-06-1800 De voogden Pieter Schok en Gerrit Haverkamp zijn f 30.- als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

01-08-1811 Jan Casparius Kesselring, getrouwd, ontvangt met consent van zijn vader en 

gewezen voogd Gerrit Haverkamp f 15.-. 

03-02-1814 Pieter Rijnhard Kesselring, ruim 19 jaar, gevallen in de landsmilitie met no 146, 

ontvangt met consent van zijn voogden f 15.-. 

 

 

Staat van de goederen van Christina Christiaans Haije, minderjarige dochter van Kaatje van 

der Meulen en nu wijlen Christiaan Haije, alhier overleden. 

07-08-1800 De administrateurs Johannes Roelof de Weert en Claas Oort laten de goederen 

registreren volgens akte 27-07-1800 voor notaris Pieter Kerk uit de nalatenschap 

van wijlen Jacob Haije en Liefje Strijders, beiden alhier overleden. 

02-06-1803 De moeder Caatje van der Meulen ontvangt als enige erfgenaam ab intestato van 

haar op 09-05-1803 overleden dochter Christina Christiaans Haije met consent 

van de gewezen voogden of administrateurs de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Cornelis Harvelt, minderjarige zoon van Jan Harvelt. 

02-10-1800 De wettelijke voogden Willem Breedero en Frederik Balteling (Barteling) 

hebben f 10.14.2 boven gebracht. 

26-11-1834 Elbregt Harreveld, zuster van de sinds 1801 uitlandige Cornelis Harreveld, van 

wie vrijwel niets is vernomen, ontvangt het geld. A. Commelter stelt zich borg. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob, Grietje, Geertje en Niesje Hartog, hun aanbestorven door 

het overlijden van Jan Jacobsz Hartog en Neeltje Tames Buijten. 

21-09-1800 De aangestelde wettige voogden K:J: Hartog, Dirk T. Buijten en J:M Hartog 

laten de goederen, waaronder een huis te Middelie, registreren. In de kantlijn 

staat dat er op 02-04-1801 een deling was met de meerderjarige kinderen Grietje 

en Geertje Hartog. 

07-05-1801 J:M Hartog brengt nog twee obligaties boven. 

14-05-1807 Jacob Jansz hartog, onlangs meerderjarig geworden, ontvangt zijn goederen. 

07-11-1811 Niesje Hartog, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jacob Hartog, 

Jacob Tamesz Buijten en Klaas Plas haar goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Maarten Stolp, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Geertje Maartisse Slot, in huwelijk geteeld bij Pieter Stolp. 

06-11-1800 Poulus Slot en Jan de Geus, geassisteerd met de vader Pieter Stolp zijn als 

uitkoop f 5.- overeen gekomen. 

05-10-1809 Maarten Stolp, 23 jaar, ontvangt ontvangt met consent van zijn gewezen 

voogden f 5.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Maartje Spijker, nagelaten dochter van Klaas Spijker, in 

huwelijk geteeld bij Leutje Klaas Bost. 

06-11-1800 Tijmen Spijker en Klaas Bost, geassisteerd met de moeder Leutje Klaas Bost, 

zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

07-04-1814 Maritje Klaas Spijker, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogd Claas Bost de 

Oude f 3.-. 

 

 

Staat van de goederen van Maartje Jacob Tijs, enige nagelaten dochter van Jacob Dirksz Tijs. 

04-12-1800 Jacob Pos en Pieter Tijs als bij testament van Dirk Jacobsz Tijs aangestelde 

voogden laten goederen registreren. 

05-01-1804 De voogden Jan Dirksz Plas en Pieter Jansz Laan, de voogden Jacob Pos en 

Pieter Tijs overleden, brengen het saldo f 95.12.8 van de rekening over 1803 

boven. 

01-05-1806 Maretje Jacobs Tijs, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogd haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Gerrit Waal, nagelaten zoon van Cornelis Waal, in huwelijk 

geteeld bij Grietje Groot. 

05-02-1801 Cornelis Waal en de voogden Jacob Simonsz Groot en Gerrit Waal zijn de 

uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

06-10-1814 Gerrit Waal, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn grootvader en medevoogd 

Jacob Sijmensz Groot de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Willempje, Sijmen en Jannetje Veen, kinderen van Pieter Veen, in 

huwelijk geteeld bij Adriaantje Purmer. 

05-03-1801 De voogden Jacob E: Waagemaaker en Jacob Groot zijn f 12.- overeen gekomen 

als uitkoop van van moeders erfenis. 

05-07-1804 Willempje Veen, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de 

voogden f 4.-. 

06-11-1806 Sijmen Veen, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

f 4.-. 

07-07-1808 Jannetje Veen, onlangs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogden 

f 4.-. 

 

 

Staat van de goederen van Anna Ooijman, nog enige minderjarige nagelaten dochter van 

Hendrik Ooijman, in huwelijk geteeld bij Beeke Beusse. 

02-07-1801 De voogden Hendrik Ooijman, Cornelis Hartman en Jan Ooijman laten vaders 

erfenis registreren. 
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07-03-1803 Anna Ooijman, getrouwd, ontvangt met consent van de gewezen voogden de 

goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Anna Louisa Raadt. 

06-08-1801 Anna Maria Wolfers, weduwe van Dirk Raadt, is vanwege haar aanstaande 

huwelijk met de voogden Jochem Koolhagen en Harmen Wolfert als bewijs van 

vaders erfenis f 3.- overeen gekomen. 

05-08-1819 Anna Louisa Raadt, 21 jaar, ontvangt met consent van haar huidige voogden 

Hendrik Hamke en Adriaan Dirksz f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Neeltje Velthuijsen, in huwelijk geteeld bij Annetje 

Donker. 

03-09-1801 De vader Jan Velthuijse en de voogden Abram Velthuijzen en Cornelis Hartman 

zijn de uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

07-07-1814 Neeltje Veldhuijzen, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Jan 

Veldhuijzen en voogd Abraham Velthuizen haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen van het kind van Cornelis Dobber, in huwelijk geteeld bij Maartje 

Pauw, het kind genaamd Anna Cornelis Dobber, geërfd bij legaat van Peeteronella Hondius, 

weduwe Pieter Bos, alhier overleden, het kinds overgrootmoeder. 

01-10-1801 De voogden Jan Westerik Senior en Dirk van der Velde laten de goederen 

registreren. 

 (zie mede sub dato 18-12-1802 in dit register) 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Grietje, Jacob en Barend de Winter, nagelaten kinderen 

van wijlen Susanna Berkhoud, in huwelijk geteeld bij Pieter de Winter. 

05-11-1801 De voogden Jacob en Jan Berkhout en Pieter de Winter laten de goederen 

registreren. 

06-12-1804 Jan Sijpesteijn en Dirk van der Velde, regenten van het burgerweeshuis alhier, 

waarin wegens het overlijden van de vader Pieter de Winter de kinderen Jacob en 

Barend worden gealimenteerd, ontvangen 2/3 van de goederen. 

02-02-1815 Jan Schouten en Dirk van der Velde als regenten van het burger- of 

gecombineerde weeshuis, waar Grietje de Winter gealimenteerd wordt, 

ontvangen de resterende f 36.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Aaltje, Jacob en Gerrit Jonker, nagelaten kinderen van 

wijlen Jan Jonker en Lijsbet Horsman. 

03-12-1801 De voogden Jan Visser en Roelof Horsman laten voor ieder kind f 3.- registreren. 

07-03-1811 Aaltje Jonker, getrouwd met Cornelis Hansen, wonende alhier, ontvangt met 

consent van haar man en de voogden Roelof Horsman en Pieter Kuut f 3.-. 

19-11-1830 Aaltje Jonker, getrouwd met Cornelis Hansen, en Gerrit Jonker, hun broeder 

Jacob overleden, ontvangen resp. f 1:10 en f 4:10. 
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Staat van de goederen van Gaartje, Trijntje, Jacob, Jan, Aaltje en Annetje Crelis, 

minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Jacobsz Bierum en Trijntje Jans Sier. 

03-12-1801 De voogden Jacob Hamburg en Jan Jansz Sier laten drie nationale losrenten 

registreren, die de kinderen geërfd hebben van hun grootmoeder Trijntje Cornelis 

Kargat. 

01-12-1803 Albert Commelter en Wm. Nieuwenhuijsen als regenten van het Roomsch 

Cathol. Weeshuijs alhier, waar vanwege het overlijden van de moeder Trijntje 

Jans Sier de kinderen Jacob, Jan, Aaltje en Annetje Crelis Bierum worden 

gealimenteerd, ontvangen 2/3 van de goederen. 

03-12-1807 Geertje Cornelis Bierum, onlanmgs 25 jaar geworden, ontvangt met consent van 

de gewezen voogden haar 1/6 portie. 

06-04-1809 Trijntje Cornelis Bierum, getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

gewezen voogden de laatste 1/6 portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Christiaan en Claas Stutser, nagelaten kinderen van Pieter 

Stutser en wijlen Trijntje Claas Molenaar. 

03-12-1801 De voogden Claas Teunisz Molenaar en Claas Kroon laten voor ieder kind f 3.- 

registreren. 

05-02-1818 Christoffel of Christiaan Stutser, 23 jaar, zijn broeder Claas Stutser overleden, 

ontvangt met consent van zijn nog overgebleven voogd Claas Teunisz Molenaar 

f 6.-. 

 

 

Staat van goederen voor Maria, Meijna, Jacob, Catharina, Grietje, Klaas en Cornelia Horn, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen de heer Thijs Horn. 

24-12-1801 Hendrik Rolff, wonende binnen deze stad, vanwege het onlangs overlijden van 

Hermanus Keijser te Monnickendam de enige overgebleven executeur van het 

testament van wijlen Neeltje Cadwoude, weduwe wijlen de heer Jan Horn op 19-

04-1797 voor notaris Pieter Kerk gepasseerd en nader codicil door haar 12-05-

1801 getekend, laat de goederen registreren de kinderen opgekomen volgens het 

mutuele testament van Jan Horn en Neeltje Cadwoude 07-02-1764 voor notaris 

Gerard Beeldsnijder en akte van scheiding 20-10-1801. 

14-05-1807 Maria Horn, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en gewezen 

voogd haar goederen. 

01-04-1813 Meijna Horn, Jacob Horn, Catharina Horn, Grietje of Margaretha Horn en 

Nicolaas of Klaas Horn, allen boven 21 jaar, en Simon Brouwer, door het 

vredegerecht dezer stad op 02-03-1813 aangesteld als curator over de 

geëmancipeerde Cornelia Horn, oud 19 jaar, ontvangen met consent van de enig 

overgebleven curator Hendrik Rolff de goederen. 

 

 

Staat van de goederen voor Trijntje, Hilletje en Geertruij Keijser, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Degenaar Keijser. 

24-12-1801 Hendrik Rolff, wonende binnen deze stad, vanwege het onlangs overlijden van 

Hermanus Keijser te Monnickendam de enige overgebleven executeur van het 

testament van wijlen Neeltje Cadwoude, weduwe wijlen de heer Jan Horn op 19-

04-1797 voor notaris Pieter Kerk gepasseerd en nader codicil door haar 12-05-

1801 getekend, laat de goederen registreren de kinderen volgens het voornoemde 
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testament en akte van scheiding van de nalatenschap van Neeltje Cadwoude van 

20-10-1801 aanbestorven in plaats van hun vaders erfenis. 

02-04-1807 Trijntje en Hilletje Keijzer, beiden onlangs getrouwd, ontvangen met consent van 

hun mannen en de executeur Hendrik Rolff 2/3 van de goederen. 

07-04-1808 Geertruij Keijzer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en nog 

overgebleven voogd Hendrik Rolff haar 1/3 portie. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Andries Sits, nagelaten kind van Johannes Sits en wijlen 

Anna Tak. 

06-05-1802 De voogden Johannes Sits, Hendrik Scheerder en Willem van der Linde laten 

f 3.- registreren. 

01-08-1805 Andries Sits, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden H. Scheerder en 

W. van der Linde f 3.-. 

 

 

(geen titel) 

01-07-1802 Marten Bark en Marten Laan als voogden over Jan, Marten en Dirk Laan, 

minderjarige nagelaten kinderen van Jan Martensz Laan, laten f 55.- 

registreren. 

ongedateerd Jan Jansz Laan, geassisteerd met zijn voogden Marten Bark en Maarten Laan, 

producerende zijn bewijs van veniam ætatis, ontvangt het geld en het bewijs van 

zijn moeders erfenis 30-12-1790. Zijn broeders Marten en Dirk Laan krijgen een 

stuk land van 1000 roeden in eigendom. 

 

 

(geen titel) 

01-07-1802 Jacob Hartog en Jan Jansz Laan als voogden over Cornelis de Wit, minderjarige 

nagelaten kind van Jan de Wit laten f 58.15.12 registreren. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Annetje en Hendrik Oostervink, nagelaten kinderen van 

Jan Oostervink en wijlen Fijtje de Jong. 

05-08-1802 Jan Oostervink en Pieter Lol en Simon Jofried als voogden laten f 6.- registreren. 

06-04-1815 De vader Jan Oostervink ontvangt voor zijn dochter Annetje, 21 jaar oud, met 

consent van de medevoogd Simon Jofriet f 3.-. 

07-05-1818 Hendrik Oostervink, 22 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jan 

Oostervink en Simon Jofriet f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Leendert, Maretje, Krelisje en Lijsbeth Vreek, nagelaten 

kinderen van Albert Vreek en wijlen Lijsbeth Boon. 

05-08-1802 Albert Vreek, Dirk Vos en Cornelis Boon als voogden laten f 12.- registreren. 

01-04-1813 Leendert Vreek, 21 jaar oud, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

03-11-1814 Maretje Freek, 21 jaar oud, ontvangt met consent van haar vader en voogden 

f 3.-. 

08-01-1818 Krelisje Vreek, oud 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogden 

f 3.-. 

02-12-1819 Lijsbeth Vreek, oud 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Albert Vreek 

en haar gewezen voogden Dirk Vos en Cornelis Boon f 3.-. 
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Staat van goederen van Anna Cornelia Dobber, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Cornelis Dobber, waaraf moeder is Maretje Paauw. 

18-12-1802 Dirk van de Velde en Dirk Kroon als bij testament van wijlen Margaretha 

Walraven, weduwe wijlen Cornelis Dobber, op 27-04-1800 voor notaris Pieter 

Kerk gepasseerd, aangestelde voogden laten de goederen registreren Anna 

Cornelia Dobber bij het testament van wijlen haar overgrootmoeder gelegateerd 

en 15-12-1802 voor dezelfde notaris verleden. De renten van de goederen gaan 

naar de moeder tot betere educatie van haar dochter. 

08-01-1818 Dirk Kroon brengt o.a. een bewijs op het nationaal grootboek van f 7000.- 

boven, gekomen uit de nalatenschap van haar overgrootmoeder Petronella 

Hondius weduwe Pieter Bos als uit het legaat van de nalatenschap van haar 

overgrootmoeder Margaretha Walraven, weduwe Cornelis (Dobber). 

06-05-1819 Anna Cornelia Dobber, thans gehuwd met Klaas Jansz Schellinger tot 

Oosthuizen ontvangt met consent van haar gewezen voogden Dirk van de Velde 

en Dirk Kroon haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Dirk Heijnsz, minderjarige nagelaten zoon van Heijn 

Bruijningsz, tot Volendam overleden, waaraf moeder is Trijntje Dirks, aldaar woonachtig. 

05-05-1803 De moeder Trijntje Dirks en de op heden aangestelde voogden Jan Bruijningsz 

en Cornelis Dirksz Klepper zijn als uitkoop van vaders erfenis f 3.- overeen 

gekomen. 

07-01-1819 Dirk Heijnsz (Steur), 26 jaar, ontvangt met consent van de gewezen voogden 

f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Trijntje Jans, minderjarige nagelaten dochter van Maretje 

Dirks, tot Volendam overleden, waaraf vader is Jan Tamesz, aldaar woonachtig. 

05-05-1803 De vader Jan Tamesz en de op heden aangestelde voogden Tamis Jansz Vlak en 

Pieter Dirksz zijn als uitkoop van moeders erfenis f 3.- overeen gekomen. 

09-03-1820 Jan Tamesz Vlak, wonende thans te Nieuwendam, ontvangt als enige erfgenaam 

ab intestato van zijn op 05-03-1820 overleden dochter Maritje Dirks f 3.-. 

 

 

Staat van goederen voor Maritje Boon, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Neeltje 

Lodewijks Visser, waar vader af is Cornelis Boon, alhier woonachtig. 

02-06-1803 De voogd Cornelis Visser laat de goederen registreren het kind aanbestorven uit 

de nalatenschap van haar grootmoeder Jannetje Keijzer, weduwe wijlen 

Lodewijk Visser, alhier overleden. 

01-05-1817 Maretje Boon, 22 jaar, ontvangt met consent van de voogd Cornelis Visser 

Lodewijksz haar goederen. 

 

 

Staat van de goederen voor Welmoet, Eva, Claasje en Anthonie de Boer minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Claas de Boer, in huwelijk geteeld bij Marijtje Klomp, te 

Monnickendam woonachtig. 

23-06-1803 Claas Kerk, Simon Versteveren en Poulus Druijst, met en benevens juffr. 

Wolmoet Vogel door Claas de Boer, 04-11-1802 hier ter stede overleden, bij akte 

20-05-1800 voor notaris Pieter Kerk gecommitteerd tot executeurs van zijn 

nalatenschap en tot voogden over zijn bovengenoemde kleinkinderen(!), laten de 
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goederen registreren de kinderen volgens scheiding 22-06-1803 voor notaris 

Pieter Kerk voor hun portie aanbedeeld. 

01-08-1805 Wolmoet de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden 1/4 portie in de goederen. 

05-09-1811 Eva de Boer, 26 jaar en Claasje de Boer, 23 jaar, ontvangen met consent van de 

voogd Claas Kerk, de twee andere voogden overleden, hun goederen. 

03-11-1814 Antonie de Boer, wonende te Monnickendam, geboren of gedoopt 13-10-1793 

aldaar, de voogd Claas Kerk 30-04-1814 overleden, ontvangt zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Geertje, Teunis en Lijsbet Bijl, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Hillegond Bark, waar vader af is Klaas Bijl, wonende tot Warder. 

09-07-1803 Klaas Bijl als vader en voogd en de heden aangestelde voogden Pieter Paauw en 

Pieter Bark zijn als uitkoop van moeders erfenis f 450.- overeen gekomen, 

waarvoor de grootvader Teunis Bijl zich borg stelt en daarvoor twee stukken 

land in de Zeevang onder Warder verbindt. 

04-08-1814 De vader Klaas Bijl is overleden en zijn weduwe niet in staat f 450.- uit de 

boedel uit te keren, waardoor de voogden Pieter Paauw en Pieter Bark met 

consent van de weduwe het bewijs van 's moeders erfenis vervangen door de 

twee stukken land.  

01-02-1816 Geertje Klaas Bijl, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden haar 1/3 portie 

in het land. 

08-01-1818 Teunis Bijl, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden zijn 1/3 portie in het 

land. 

06-05-1819 Lijsbet Bijl, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Pieter Pietersz Paauw 

en Pieter Bark haar 1/3 portie in het land. 

 

 

Staat van de goederen van Jan, Grietje en Jannetje de Reus, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Jan de Reus, waaraf moeder is Aagje Butter, alhier woonachtig. 

04-08-1803 De voogden Jan Prijs en Pieter Stolp laten f 185.- registreren de kinderen volgens 

akte 01-07-1803 voor notaris Pieter Kerk aanbestorven uit de nalatenschap van 

wijlen hun grootvader Claas de Reus de Oude, 24-12-1802 hier ter stede 

overleden. 

04-05-1809 Jan Schouten en Pieter Cos als regenten van het burger- en armenweeshuis, waar 

door het overlijden van Aagje Butter, weduwe Jan de Reus, de drie kinderen 

worden gealimenteerd, ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Jacob en Geertje Hartog, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Simon Hartog, waaraf moeder is Willempje Dirks Kramer, alhier woonachtig. 

01-09-1803 De moeder Willempje Kramer en de voogden Harmen Penninghoff en Klaas 

Dekker de Jonge zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

vaders erfenis. 

05-08-1819 Jacob Hartog, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn moeder Willempje Dirks 

Kramer, de beide voogden overleden, f 3.-. 

02-08-1821 Geertje Hartog, 21 jaar, ontvangt met consent van haar moeder Willempje Dirks 

Kramer, de voogden Harmen Penninghof en Klaas Dekker de Jonge overleden, 

f 3.-. 
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Staat van goederen voor Dieuwertje, Antje en Eefje Worp, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Simon Worp en Maritje Dekker, beiden hier ter stede overleden. 

13-10-1803 De voogden Jan Worp en Pieter Dekker laten f 45.1.4 registreren de kinderen 

voor 3/4 portie uit de nalatenschap van hun moeder aanbestorven. 

03-07-1806 Dieuwertje Worp, 25 jaar, ontvangt met consent van de voogd Jan Worp 1/3 van 

het geld. 

07-07-1808 De voornoemde voogden hebben ten behoeve van Antje en Eefje Worp f 50.- 

boven gebracht, aan de kinderen gelegateerd door hun grootmoeder Eefje Pronk, 

weduwe wijlen Hendrik Dekker. 

03-11-1808 Antje Worp, 25 jaar, ontvangt met consent van haar gewezen voogden Jan Worp 

en Pieter Hendriksz Dekker f 14.12.- en f 25.-. 

03-08-1809 Eefje Worp, 23 jaar, ontvangt met consent van haar gewezen voogden f 14.12.- 

en f 25.-. 

 

 

Staat van goederen voor Maritje, Grietje en Pieter Berkhout, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Dirk Berkhout en Dirkje Schensema, beiden alhier overleden. 

03-11-1803 De voogden Petrus Giele en Dirk Bakker laten f 80.17.8 registreren, de kinderen 

aanbestorven van hun grootmoeder. 

01-03-1804 De voogden Petrus Giele en Dirk Bakker over Grietje Berkhout, ontvangen 

f 20.19.- van haar portie van f 26.6.8 vanwege haar indispositie. 

07-03-1805 Maritje Berkhout, 25 jaar, ontvangt met consent van haar gewezen voogden 

f 26.6.8. 

07-04-1807 Grietje Berkhout, 25 jaar, ontvangt met consent van de voogd Dirk Bakker haar 

halve portie in de somma van f 31.14.-. 

 

 

Staat van goederen voor Pieter Jacobsz Buurs, minderjarig nagelaten kind van wijlen Aafje 

Claas Rijnders, waar vader van is Jacob Pietersz Buurs, te Warder woonachtig. 

05-04-1804 De voogden Jacob Pietersz Buurs en Dirk Ubbels laten 1/4 in een stuk land in 

Warder registreren. 

02-05-1805 De voogden laten f 32.- registreren het kind voor 1/48 portie aanbedeeld uit de 

nalatenschap van zijn peetje Geertje Ubbels, weduwe wijlen Boudewijn Jonker, 

te Warder overleden. 

13-02-1817 Pieter Jacobsz Buurs, 22 jaar, ontvangt met consent van zijn voogden Jan 

Jacobsz Visser en Simon Reijnders zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Jacob en Geertje Hartog, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Simon Hartog, waaraf moeder is Willempje Kramer, wonende alhier. 

03-05-1804 Claas Broer en Claas Grootschoen als executeurs en voogden in de nalatenschap 

van wijlen Dirk Grootschoen, alhier overleden, laten de goederen registreren. 

05-08-1819 Met goedvinden van de meerderjarige Jacob Hartog blijven de goederen 

onverdeeld tot de meerderjarigheid van zijn zuster Geertje Hartog. 

02-08-1821 Jacob Hartog, 23 jaar en Geertje Hartog, 21 jaar, ontvangen met consent van de 

voogd Klaas Grootschoen, de voogd Claas Broer overleden, de goederen. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Trijntje Saaf, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Grietje Sijmons Reijnders, te Warder overleden, waaraf vader is Gerrit Saaf. 

07-06-1804 De vader Gerrit Saaf en de voogden Jan Saaf en Claas Hop zijn de uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

19-08-1813 De vader Gerrit Saaf, geassisteerd door Adriaan Tuijnman, wonende te Warder, 

vanwege het overlijden van de beide voogden Jan Saaf en Claas Hop door het 

vredegerecht alhier aangesteld als toeziend voogd over de kinderen van Gerrit 

Saaf, ontvangt zijn aangeërfde portie in de nalatenschap van zijn op 17-10-1812 

overleden dochter Trijntje Saaf. 

01-02-1821 Jan Saaf, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn vader Gerrit Saaf en voogd 

Adriaan Tuijnman zijn goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Johanna Petronella Hendriks, nagelaten minderjarige dochter van 

wijlen Johanna Janse, waarvan vader is geweest Jan Hendriks, gewoond hebbende te 

Nijmegen. 

06-09-1804 De voogden Philippus Naberman en Willem Nieuwenhuijzen hebben als bewijs 

van moeders erfenis f 6.- boven gebracht. De stiefvader Willem Everts zal het 

kind onderhouden. 

02-07-1812 Johanna Petronella Hendriks, ruim 21 jaar, ontvangt met consent van haar 

voogden Philippus Naberman en Willem Evertsz Vis f 6.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Leendert Andriesz Mos, minderjarige nagelaten zoon van 

Andries Mos, alhier overleden, daar moeder af is Anna Barends. 

01-11-1804 De moeder Anna Barends en de voogden Barend Sieuwers en Cornelis van 

Heusden zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

04-08-1814 Leendert Andriesz Mos, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Barend 

Sieuwers en Cornelis van Heusden zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Aaltje Paulus van der Pol, minderjarige nagelaten dochter 

van Poulus van der Pol, te Volendam overleden, waaraf moeder is Lijsbeth Gerrits Veerman. 

05-01-1805 De moeder Lijsbeth Gerrits Veerman en de voogden Dirk van der Pol en Albert 

Gerritsz Veerman zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

05-10-1809 Lijsbet Gerrits Veerman, eerder weduwe van Poulus van der Pol, ontvangt als 

enige erfgename ab intestato van haar overleden dochter Aaltje Poulus van der 

Pol met consent van de gewezen voogden f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Mietje, Grietje, Jannetje en Lijsbet Wolfert, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Harmen Wolfert, tot Warder overleden, waar moeder af is 

Lijsbet Raads. 

07-02-1805 Lijsbet Raads, weduwe van Harmen Wolfert ter eenre, en Geert Hendrik Hamke, 

wonende alhier en Martinus Buurs, wonende tot Warder als voogden ter andere 

zijde, zijn als bewijs van vaders erfenis f 200.- overeen gekomen. 

06-05-1819 Mietje Wolfert, 24 jaar en Grietje Wolfert, 23 jaar, getrouwd met Arend 

Kouwenhoven, wonende te Warder, ontvangen met consent van de voogden 

Gerrit Hendrik Hamke en Martinus Buurs ieder f 50.-. 

02-05-1822 Jannetje Wolfert, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden f 50.-. 
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02-10-1828 Lijsbet Wolfert, meerderjarig, ontvangt met consent van haar voogden Gerrit 

Hendrik Hamke en Martinus Buurs f 50.-. 

 

 

Staat van goederen van Grietje Jonker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Cornelis 

Jonker en Grietje Wester, beiden tot Warder overleden. 

04-04-1805 De voogden Cornelis de Boer en Wiggert Boon, de eerste alhier en de tweede te 

Warder woonachtig, laten de 1/4 portie van het kind, bedragende f 24.3.4, 

registreren. 

03-10-1805 Grietje Jonker, 25 jaar geworden, ontvangt met consent van de voogd Cornelis 

de Boer het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Antje Ris, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Maritje van Heusden, alhier overleden, waar vader af is Jan Ris, wonende binen deze stad. 

02-05-1805 De vader Jan Ris en de voogden Cornelis van Heusden en Dirk Buijs, beiden 

wonende alhier, zijn als uitkoop van moeders erfenis een kerkboek met twee 

zilveren sloten overeen gekomen. 

05-09-1811 Antje Ris, 22 jaar, ontvanht met consent van de voogden Cornelis van Heusden 

en Dirk Buijs het kerkboek. 

 

 

Staat van goederen van Geertje de Leur, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Klaas de 

Leur en Geertje van Loosen, tot Enkhuijsen. 

02-05-1805 Quirijn Groen en Melgert Siebes, beiden wonende tot Enkhuijsen, laten f 80.- 

registreren het kind opgekomen uit de nalatenschap van haar muije Pietertje Toft, 

weduw van Bruijn Last, als moeder van het burgerweeshuis alhier overleden. 

06-12-1810 Geertje de Leur, meerderjarig, wonende te Alkmaar, laat haar goederen met 

consent van de voogden afgeven aan Jan Schouten. 

 

 

Staat van goederen, overgebracht uit het register sub dato 05-02-1789 en nu behorende aan 

Neeltje Koeleman, weduwe van wijlen Jacob de Jong voor 6/16, en aan Cornelis Plas, wonende 

te Middelie en Trijntje Romijn tot Nieuwendam, grootvader en grootmoeder, en alzo 

erfgenamen ab intestato ieder voor 5/16 portie van wijlen Trijntje de Jong, minderjarige 

nagebleven dochter van bovengenoemde Jacob de Jong en wijlen Trijntje Cornelis Plas, 28-

02-1805 tot Nieuwendam overleden. 

02-05-1805 Neeltje Koeleman, weduwe wijlen Jacob de Jong, Cornelis Plas en Trijntje 

Romijn, weduwe van Jan de Jongh laten de goederen registreren die gedurende 

het leven van Trijntje Romijn ingevolge het testament van Aaltje de Jong, 

weduwe van Pieter Visser niet mogen worden verkocht of verdeeld. 

05-07-1810 Jacob Hogeboom, wonende tot Nieuwendam, als in huwelijk hebbende Neeltje 

Koeleman, eerder weduwe van wijlen Jacob de Jong en dus door het overlijden 

van Trijntje Romijn, weduwe Jan de Jong gerechtigd tot 6/16 portie, dezelfde 

Jacob Hogeboom, volgens testament 11-09-1807 voor schepenen en secretaris 

van Zunderdorp geïnstitueerde erfgenaam van nu wijlen Trijntje Romijn voor 

5/16 portie, en Cornelis Plas, wonende tot Middelie als grootvader en enige 

erfgenaam ab intestato van wijlen Trijntje de Jong voor 5/16 portie, ontvangen 

de goederen. 
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Staat van de goederen van Jacob Slot, minderjarige nagebleven zoon van wijlen Jan Slot en 

Niesje Hartogh, beiden tot Middelie overleden. 

06-06-1805 De voogden Pieter Hartogh en Gerrit Haijer laten f 517.8.6 en f 1400.- aan 

aangekochte schuldbrieven registreren, gekomen uit de nalatenschap van de 

ouders. De voogd Pieter Hartog zal het kind alimenteren. 

05-03-1812 De voogden Pieter Hartog, wonende te Hoorn en Gerrit Hajer, wonende te 

Hobrede, ontvangen op vertoon van een proces verbaal van een familieraad 

gehouden 21-02-1812 gevolgd door een qualificatie van de vrederechter van dit 

kanton, de goederen. 

 

 

Staat van de goederen van Heijn, Trijntje, Cornelis, Stijntje en Jannetje Tol, minderjarige 

nagebleven kinderen van wijlen Fredrik Tol en Neeltje Cornelis, echtelieden tot Volendam 

overleden, wegens de erfenis van Jan Heijnsz Tol. 

07-11-1805 Claas Adriaansz Molenaar en Willem van der Linde, regenten van het Roomsch 

Catholijcke Weeshuijs binnen deze stad, als in hun godshuis alimenterende de 

vijf kinderen en als op 01-08-1805 aangestelde voogden en administrateurs over 

de voorn: erfportie, laten de goederen registreren volgens akte van scheiding 19-

10-1805 voor notaris Pieter Kerk. 

01-03-1810 Heijn en Trijntje Tol, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van de twee 

regenten van het Roomsch Catholijcke Weeshuijs Cornelis Schoon en Philippus 

Naberman als hun gewezen voogden, hun goederen. 

05-09-1811 Stijntje Frederiks Tol, 22 jaar ontvangt met consent van Albert Commelter en 

Jan van Wetering als regenten van het R.Cath. Weeshuis haar goederen. 

06-02-1812 Jannetje Tol, 21 jaar, ontvangt met consent van de regenten van het Roomsch 

Cathol. Weeshuijs als gewezen voogden haar goederen. 

04-06-1812 Stijntje Frederiks Mol(!) ontvangt de goederen van haar meerderjarige broeder 

Cornelis Fredriksz Mol(!). 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan en Maretje Klaas Tuijp, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maretje Klaas Graaf, tot Volendam overleden, waaraf vader is Klaas 

Jansz Tuijp, aldaar woonachtig. 

02-01-1806 De vader Klaas Jansz Tuijp en de voogden Jan Evertsz Tuijp en Pieter Jansz 

Groot te Volendam en Cadwoude zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als 

uitkoop van moeders erfenis. 

03-04-1817 Jan Klaasz Tuijp, 24 jaar en Maretje Klaas Tuijp, ruim 21 jaar, ontvangen met 

consent van de nog in leven zijnde voogd Jan Evertsz Tuijp ieder f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Grietje en Gerritje Pieters Butter, minderjarige nagelaten 

kinderen van Pieter Gerritsz Butter, alhier overleden, waar moeder af is Aaltje Nooij. 

06-02-1806 De moeder Aaltje Nooij en de voogden Hendrik Nooij, wonende alhier en Dirk 

Roof, wonende te Monnickendam, zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als 

uitkoop van 's vaders erfenis. 

02-04-1812 Grietje Pieters Butter, 21 jaar, ontvangt met consent van haar voogden f 3.-. 

06-04-1815 Gerritje Pieters Butter, 21 jaar, ontvangt f 3.-. 
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Staat van goederen voor Jacobus de Gooijer, minderjarige nagelaten zoon van Cornelis 

Jacobus de Gooijer, alhier overleden, waar moeder af is Grietje Dik. 

06-03-1806 Jan van den Berg en Adriaan Rink als door mej. Antonia Oldermarkt, weduwe 

Jacobus de Goijer aangestelde voogden over haar minderjarige kleinzoon 

Jacobus de Gooijer, laten de goederen registreren het kind opgekomen volgens 

akte van 16-11-1805 voor notaris Pieter Kerk voor zijn grootvaderlijke erfportie. 

13-06-1816 Jacob of Jacobus de Gooijer, oud omtrent 16 jaar, maar blijkens proces verbaal 

van de vrederechter van het kanton Edam 08-05-1816 geëmancipeerde zoon van 

Grietje Dik, op huwelijk geteeld bij Jacobus de Gooijer, geassisteerd met zijn 

gewezen voogd en nu over hem aangestelde curator Jan van den Berg, ontvangt 

zijn goederen. 

 

 

Staat van goederen van Pieter Jansz Bloothooft, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Pieters Bente, overleden in de Minnemeer bij Groot Schermer, waar vader af is Jan 

Pietersz Bloothooft, wonende mede in gemelde Meer. 

04-09-1806 Jan Gent, Pieter Belder en Dirk de Jong als door weesmeesters aangestelde 

voogden laten de goederen registreren het kind aangekomen als enige erfgenaam 

van zijn grootvader Pieter Bente, onlangs tot Axwijk overleden. 

03-09-1812 De voogden Jan Gent, Dirk de Jong en Jan Jeroensz Belder laten f 100.14.8 

registreren. 

11-01-1816 Pieter Jansz Bloothooft, ruim 21 jaren oud, ontvangt met consent van zijn 

gewezen voogden Dirk de Jong en Jan Jeroensz Belder zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Jacob Reijersz Smit, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Reijer Smit, alhier overleden, waar moeder af is Aaltje Jacobs Kleij, alhier woonachtig. 

04-09-1806 De moeder Aaltje Jacobs Kleij en de voogden Cornelis Jacobsz Kleijbroek en 

Adriaan Zevenwoud, de eerste alhier en de laatste aan de Zedde in Cadwoude 

woonachtig, zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

02-07-1812 Jacob Reijersz Smit, oud omtrent 22 jaar, ontvangt met consent van zijn voogd 

f 3.-. 

 

 

Staat van goederen voor Lijsbet, Wolmoet, Geertje en Cornelis Kelderman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Antje Jans Laan, te Middelie overleden, waar vader af is 

Cornelis Kelderman. 

04-12-1806 De voogden Pieter Jansz Laan en Pieter de Wit laten het aandeel van de kinderen 

in de verkoop van vier stukken land uit de boedel van wijlen hun grootvader Jan 

Dirksz Laan, te Middelie overleden, volgens akte 09-10-1806 voor notaris Pieter 

Kerk, registreren. 

06-08-1807 Lijsbet Kellerman, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar 1/4 portie, zijnde f 22.15.8. 

05-05-1808 Wolmoet Kelderman, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 22.15.-. 

07-03-1811 Cornelis Kelderman, 23 jaar, ontvangt met consent van de voogden Pieter Jansz 

Laan en Pieter de Wit f 22.15.8. 

02-05-1811 Geertje Cornelis Kellerman, getrouwd, ontvangt met consent van haar voogden 

f 22.15.8. 
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Staat van goederen voor Wolmoet Dirks Laan, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Dirk 

Jansz Laan, tot Middelie overleden, waaraf moeder is Grietje Brandjes, aldaar woonachtig. 

04-12-1806 De voogden Pieter de Wit en Marten Brandjes laten het aandeel van het kind in 

de verkoop van vier stukken land uit de boedel van wijlen hun grootvader Jan 

Dirksz Laan, te Middelie overleden, volgens akte 09-10-1806 voor notaris Pieter 

Kerk, registreren. 

05-05-1814 Wolmoet Dirks Laan, 21 jaar, ontvangt met consent van haar voogden Pieter Wit 

en Maarten Brandjes haar goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Mietje, Mijntje, Kaatje, Grietje, Keetje, Jacob en Klaas Horn, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen de heer Thijs Horn, alhier overleden, waaraf 

moeder is Ariaantje Cos. 

06-01-1807 Dns Jacobus de Visscher en Dr F.L. Arentsz, de eerste als bij testament van 

wijlen Muus Horn en Margaretha van Laaren 11-11-1783 voor notaris Pieter 

Kerk en de laatste als bij akte 05-06-1806 voor notaris Abraham Boot benoemd 

tot voogden over hun minderjarige nagebleven erfgenamen en tot administrateurs 

van hun goederen, laten de effecten en gelden registreren de kinderen 

aanbestorven uit de nalatenschap van hun oudoom Muus Horn bij akte van 

scheiding 28-10-1806 voor notaris Boot. 

14-05-1807 Maria Horn, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en voogden 

haar 1/7 portie. 

01-04-1813 Mijntje of Meijna Horn, Jacob Horn, Kaatje of Catharina Horn, Grietje of 

Margaretha Horn en Nicolaas of Klaas Horn, allen boven 21 jaren oud, en Simon 

Brouwer, wonende alhier als door het vredegerecht dezer stad 02-03-1813 

aangesteld over de geëmancipeerde Keetje of Cornelia Horn ontvangen met 

consent van dr Frederik Lodewijk Arentsz, instaande voor dns Jacobus de 

Visscher, predikant te Gouda, hun effecten en gelden uit de nalatenschap van 

wijlen Margaretha van Laaren, weduwe Muus Horn. 

 

 

Staat van goederen voor Grietje, Truijtje en Trijntje Cornelis Kragtig, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Hendriks Wijmans, in de Purmer overleden. 

05-02-1807 De vader Cornelis Jansz Kragtig en de voogden Jan Rooselaar en Pieter Meijer, 

allen wonende in de Purmer, zijn f 9.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

06-06-1822 Grietje Cornelis Kragtig en Truijtje Cornelis Kragtig, beiden meerderjarige 

jongedochters, hun zuster Trijntje Cornelis Kragtig overleden, ontvangen met 

consent van de gewezen voogden Jan Roozelaar en Pieter Meijer en in presentie 

van hun vader Cornelis Jansz Kragtig f 9.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan Claasz en Trijntje Claas Bont, minderjarige nagelaten 

kinderen van Trijntje Jans Mol, tot Volendam overleden, waaraf vader is Claas Dirksz Bont. 

02-04-1807 De vader Claas Dirksz Bont en de voogden Pieter Dirksz Bont en Louris 

Fredriksz, mede wonende tot Volendam, zijn f 6.- overeen gekomen als uitkoop 

van moeders erfenis. 

02-02-1815 Pieter Dirksz Bont ontvangt als broeder van Claas Dirksz Bont, wonende te 

Kampen, vader van zijn overleden kinderen Jan Claasz en Trijntje Claas Bont en 

met consent van de gewezen voogden f 6.-. 

 



ORA 4005 1793 - 1811 733

Bewijs van moeders erfenis voor Dirkje, Aagje, Maretje, Jansie en Maretje Koeleman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maretje Claas Broer, waaraf vader is Barend 

Koeleman. 

02-07-1807 Barend Koeleman, weduwnaar van Maretje Claas Broer ter eenre en de voogden 

Klaas Broer en Jan Koeleman ter andere zijde zijn de uitkoop van moeders 

erfenis overeen gekomen. 

27-03-1828 Aagje Koeleman, getrouwd met Ferdinand Senser, wonende te Alkmaar, Maretje 

Koeleman, ongehuwd, 24 jaar, Jansje Koeleman, getrouwd met Jan Jansz van der 

Hoek, Maretje Koeleman, ongehuwd, 21 jaar, allen wonende binnen deze stad, 

Dirkje Koeleman ongehuwd op 08-05-1818 overleden, ontvangen met consent 

van de voogden Cornelis Claasz Broer en Barend Koeleman de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders en grootmoeders erfenis voor Jan en Jacob Brandsz Los en voor 

Grietje en Brand Oosterhuijsen, minderjarige nagebleven kinderen van wijlen Trijntje 

Brands Los, in huwelijk geteeld bij Hessel Pietersz Oosterhuijsen, tesamen de minderjarige 

kinderen en kinds kinderen van wijlen Maritje Pieters Wester, waar vader en grootvader af is 

Brand Jansz Los, wonende tot Warder. 

06-08-1807 De vader en grootvader Brand Jansz Los ter eenre en Dirk Wester van Warder en 

Heertje Reijersz de Boer, wonende tot Schellinkhout, op heden aangestelde 

voogden ter andere zijde, zijn f 9.- overeen gekomen als bewijs van moeders en 

grootmoeders erfenis. 

05-07-1810 Jan Bransz Los, 25 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

05-07-1810 De administrerende voogd Dirk Wester brengt voor Jacob Brands Los f 14.- en 

voor Grietje en Brand Oosterhuizen tesamen f 14.- boven, gekomen uit de 

nalatenschap van hun groot- en overgrootvader Pieter Dirksz Wester, tot Warder 

overleden. 

01-04-1813 Jacob Brandsz Los, meerderjarig, ontvangt met consent van de voogden f 17.13. 

03-02-1820 Grietje Oosterhuizen, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogd Dirk Wester 

haar geld. 

02-01-1823 Brand of Brandje Oosterhuizen, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn nog enige 

voogd Heertje Reijers de Boer te Schellinkhout zijn geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Grietje en Pieter Dirksz Hetjes, minderjarige nagelaten 

kinderen van Dirk Jacobsz Hetjes, tot Middelie overleden, waar moeder af is Lijsbet Cornelis 

Ruijter, aldaar woonachtig. 

07-01-1808 De moeder Lijsbet Cornelis Ruijter en de voogden Jan Jeroensz Belder en 

Cornelis Jansz Worp zijn de uitkoop van vaders erfenis overeen gekomen. 

03-06-1813 Grietje en Pieter Dirksz Hetjes, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van 

de voogden de goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Weijntje en Pietertje Kramer, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Aaltje van Sanen, weduwe van Willem Kramer, beiden hier ter stede overleden. 

07-01-1808 De voogden Jan van der Wijle en Klaas van der Winkel laten f 74.5.- registreren 

gekomen uit de nalatenschap van de moeder. 

07-09-1809 Weijntje Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden haar geld. 
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02-01-1812 Pietertje Kramer, 22 jaar, onlangs getrouwd met Willefert Lubbertsz, ontvangt 

met consent van haar man en voogden haar geld. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Klaas en Cornelis Slinger, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Cornelis Slinger, alhier overleden, waar moeder af is Aaltje Klaas Keemaat, 

woonachtig alhier. 

04-02-1808 De moeder Aaltje Klaas Keemaat en de voogden Klaas Cornelisz Slinger en 

Cornelis Schilder zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

vaders erfenis. 

02-12-1819 Cornelis Slinger, 22 jaar, ontvangt met consent van de voogd Klaas Cornelisz 

Slinger, de voogd Cornelis Schilder overleden, f 3.-. 

05-02-1824 Klaas Slinger, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn nog in leven zijnde voogd 

Claas Cornelisz Slinger f 3.-. 

 

 

Staat van goederen voor Jacoba Charlotta Willemina Hikman, minderjarige nagelaten 

dochter van Charlotta Mulder, weduwe van wijlen Joan Gunter Hikman, alhier overleden, 

wegens de erfenis van haar oom dns F.H. Muller. 

07-04-1808 Johannes Gerardus Lemmers en Theodorus Telting, beiden wonende alhier, laten 

f 126.16.12 registreren wegens de nalatenschap van wijlen haar oom dns F.H. 

Muller, 21-12-1807 alhier overleden. 

 

 

Staat van goederen van Klaas Jacobsz Kwakman, minderjarige nagelaten zoon van Jacob 

Cornelisz Kwakman en Huijbertje Heijns Veerman, beiden tot Volendam overleden. 

07-07-1808 De voogden Jan Heijnsz Veerman en Cornelis Cornelisz Kwakman laten f 300.- 

registreren gekomen van de boedel van de ouders. 

05-03-1812 De voogden Cornelis Cornelisz Kwakman en Jacob Jacobsz Kwakman over de 

nu ruim 21-jarige Klaas Jacobsz Kwakman ontvangen volgens onderhandse 

procuratie de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Maretje en Cornelis Jansz, minderjarige nagelaten 

kinderen van Grietje Cornelis Keuken, tot Volendam overleden, waarvan vader is Jan 

Cornelisz Kloot, aldaar woonachtig. 

07-07-1808 De vader Jan Cornelisz Kloot en de voogden Cornelis Jansz Kloot en Jan 

Cornelisz Keuken zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

05-03-1823 Maretje Jans Kloot, 23 jaar, ontvangt met consent van haar vader, de beide 

voogden overleden, f 3.-. 

02-06-1825 Cornelis Jansz Kloot, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader, de beide 

voogden overleden, f 3.-. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan, Antje, Hilletje en Hendrikje Hosman, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Elisabeth Willebrands, alhier overleden, waar vader af is 

Roelof Hosman, wonende binnen deze stad. 

07-07-1808 De vader Roelof Hosman en de voogden Jan Kleijn, wonende te Hoorn en Jan 

Hosman, wonende alhier, zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop 

van moeders erfenis. 

06-08-1812 Jan Hosman, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn voogden f 3.-. 

07-03-1816 Antje Hosman, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogd Jan Hosman f 3.-. 

02-07-1818 Hilletje Hosman, ruim 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogden 

Roelof Hosman en Jan Hosman f 3.-. 

04-04-1822 Hendrikje Hosman, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogd 

Roelof en Jan Hosman f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Hermanus en Elisabeth Buter, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Maria Bleekemolen, waar vader af is Hermanus Buter, thans woonachtig 

tot Uijdam. 

04-08-1808 De vader Hermanus Buter en de voogden Jan Schreurs en Willem Everts zijn 

voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

03-09-1812 Hermanus Buter, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

02-12-1813 Elisabeth Buter, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jan Schreur en 

Willem Evertsz Vis f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Maretje, Aaltje en Eefje Koopman, minderjarige 

nagelaten kinderen van Jannetje Kramer, alhier overleden, waar vader af is Daniel Koopman. 

03-11-1808 De vader Daniël Koopman en de heden aangestelde voogden Jan Worp en Gerrit 

Snip zijn voor ieder kind f 3.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

01-02-1810 Jan Daners en Klaas Kerk als regenten van het burgerweeshuis en Jan Roos en 

Pieter Cos als regenten van het armenweeshuis, waar vanwege het overlijden van 

Daniel Koopman de kinderen nu onderhouden worden, ontvangen f 9.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Maritje Botvanger, minderjarige nagelaten dochter van 

Simon Botvanger, alhier overleden, waar moeder af is Maritje Schellinger. 

03-11-1808 De moeder Maritje Schellinger en de op heden aangestelde voogden Klaas 

Botvanger en Pieter Schellinger zijn als uitkoop van vaders erfenis f 3.- overeen 

gekomen. 

01-02-1810 Jan Daners en Klaas Kerk, regenten van het burgerweeshuis alhier, waar Maritje 

Botvanger door het overlijden van Maritje Schellinger wordt onderhouden, 

ontvangen f 3.-. 

 

 

Staat van goederen van Jacob, Jan, Aaltje en Antje Bierum, nagelaten kinderen van Cornelis 

Jacobsz Bierum en Trijntje Jans Sier, beiden tot Volendam overleden. 

03-11-1808 Albert Commelter en Cornelis Schoon, regenten van het Roomsch Catholijke 

Weeshuijs, waar de kinderen onderhouden worden, laten f 94.- registreren, de 

kinderen opgekomen door het overlijden van hun grootvader maternel Jan 

Cornelisz Sier. 
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07-11-1811 Aaltje Bierum, 22 jaar, en Albert Commelter en Jan van Wetering, regenten van 

het Roomsch Catholijke Weeshuijs, waarin Antje Bierum, onlangs overleden, 

werd gealimenteerd, ontvangen de beide porties. 

04-02-1813 Aaltje Bierum ontvangt voor haar broeder Jan Cornelisz Bierum, ruim 20 jaar 

oud, vallende in de conscriptie van 1812 en thans wonende in Oosterblokker, met 

consent van de regenten van het Roomsch Cath. Weeshuijs alhier als zijn 

gewezen voogden, diens portie. 

26-09-1832 Jan Bierum, wonende te Oosterblokker, Aaltje Bierum, wonende te Purmerend, 

en Geertje Bierum, wonende te Volendam, ontvangen de 1/4 portie van hun 

broeder Jacob Bierum, sinds 1809 uitlandig en waarschijnlijk niet meer in leven. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Wijntje Verheus, minderjarige nagelaten dochter van Jacob 

Verheus, alhier overleden, waar moeder af is Heiltje Baar. 

05-01-1809 De moeder Heiltje Baar en de op heden aangestelde voogden Joost Verheus en 

Jan Koeleman zijn f 6.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

05-12-1811 Wijntje Verheus, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Jan 

Berkhout en voogd Joost Verheus f 6.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Trijntje de Boer, minderjarihe nagelaten dochter van wijlen 

Guurtje Ates, alhier overleden, waar vader af is Teunis Klaasz de Boer. 

02-02-1809 De vader Teunis Klaasz de Boer en de aangestelde voogden Klaas Tijsz de Boer 

en Gerrit Blomberg zijn f 3.- overeen gekomen als moeders erfenis. 

06-02-1811 Trijntje de Boer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Jacob 

Roos en gewezen voogden f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Anna, Aaltje, Cornelis, Hendrik en Lijsbet Ooijman, 

nagelaten kinderen van Trijntje Cornelis Broer, alhier overleden, waar vader af is Jan 

Ooijman. 

02-02-1809 De vader Jan Ooijman en de aangestelde voogden Hendrik Ooijman en Dirk 

Cornelisz Broer zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van 

moeders erfenis. 

06-08-1812 Anna Ooijman, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

06-03-1817 Aaltje Ooijman, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

03-05-1820 Cornelis Ooijman, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Hendrik 

Ooijman en Dirk Cornelisz Broer f 3.-. 

03-01-1822 Hendrik Ooijman, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Hendrik 

Ooijman en Dirk Cornelisz Broer f 3.-. 

06-11-1828 Lijsbet Ooijman, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Jan Ooijman, de 

voogden Hendrik Ooijman en Dirk Cornelisz Broer overleden, f 3.-. 

 

 

Staat van goederen van Jan Jacobsz Groot, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Jacob 

Jansz Groot en Iefje Dirks Hartog, indertijd echtelieden, alhier overleden. 

02-02-1809 De wettig aangestelde voogden Jan Taamsz Groot, Dirk Hartog en Gerrit 

Bouwes laten f 475.4.12 registreren, de kinderen van hun ouders aanbestorven. 

De grootvaders, die de kinderen zullen onderhouden, ontvangen de rente. 
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07-09-1809 De schuldbrieven worden geconverteerd naar een inschrijving op het Nationale 

Grootboek ten name van Jan Tamesz Groot, Dirk Hartog en Gerrit Bouwes als 

voogden over Jacob Jansz Groot, wonende onder Warder, te Middelie en Edam. 

21-08-1828 Jan Jacobsz Groot, 21 jaar, bij de inschrijvingen op de Nationale Grootboeken 

abusievelijk genoemd Jacob Jansz Groot, ontvangt met consent van de enig 

overgebleven voogd Gerrit Bouwes, Jan Tamesz Groot en Dirk Hartog 

overleden, zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jan Reijndertsz Groot, minderjarige nagelaten zoon van 

Geertje Jans Plas, alhier overleden, waar vader af is Reindert Claasz Groot. 

06-04-1809 De vader Reijndert Claasz Groot en de heden wettig aangestelde voogden Klaas 

Vink en Jacob Karper zijn moeders erfenis overeen gekomen. De vader verbindt 

een broodbakkerij op de Halegh. 

05-01-1815 Jan Reijndertsz Groot, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van de voogden 

zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jacob de Jong, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Trijntje Boom, alhier overleden, waar vader af is Jan Martensz de Jong. 

06-04-1809 De vader Jan Martensz de Jong en de op heden wettig aangestelde voogden 

Klaas Klaasz Molenaar en Simon Jofriet zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop 

van moeders erfenis. 

04-02-1819 Jacob Jansz de Jong, oud omtrent 23 jaar, ontvangt met consent van zijn vader en 

voogden f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Teetje de Koe, minderjarige nagelaten dochter van wijlen 

Willempje Veen, alhier overleden, waar vader af is Sjake de Koe. 

06-04-1809 De vader Sjake de Koe en de op heden wettig aangestelde voogden Juriaan de 

Koe en Jacob de Geus zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders 

erfenis. 

04-01-1827 Teetje de Koe, 21 jaar, ontvangt met consent van haar gewezen voogd Juriaan de 

Koe f 3.-. 

 

 

Staat van goederen voor Trijntje Boom, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Pieter 

Boom en Geertje Heerman, inderijd echtelieden, beiden alhier overleden. 

06-04-1809 De voogden Gerrit Bouwes en Fredrik Grim laten f 231.13.12 registreren, het 

kind aanbestorven van haar vader. 

06-06-1811 Trijntje Boom, getrouwd met Cornelis Bruijn, ontvangt met consent van haar 

man en de gewezen voogden Gerrit Bouwes en Fredrik Grim haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Anna Maria, Helena, Jan en Geertruida Baltzer, 

minderjarige nagebleven kinderen van Jan Hendrik Rudolph Baltzer, waar moeder af is 

Elisabeth Janse, alhier woonachtig. 

27-04-1809 De moeder Elisabeth Janse, weduwe wijlen Jan Hendrik Rudolph Baltzer, en de 

op heden wettig aangestelde voogden Hendrik Ooijman en Dirk Pos, zijn voor 

ieder kind f 3.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 
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06-08-1812 Anna Maria Baltzer, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

06-03-1817 Helena Baltzer, 24 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

05-02-1824 Geertruijda Baltzer, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Hendrik 

Ooijman en Dirk Pos f 3.-. 

25-06-1834 Naatje Baltzer, huisvrouw van Pieter Bruin, mede voor haar zusters Helena 

Baltzer, huisvrouw van Jacobus Midder en Truitje Baltzer, ongehuwd, ontvangen 

de drie gulden van hun broeder Jan Baltzer, die in januari 1809 naar Philadelphia 

is vertrokken en van wie geen berichten zijn ingekomen. H.C. Forsman stelt zich 

borg. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Willem en Klaas Lubbers, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Maritje Klaas Fijn, waar vader af is Hendrik Lubbers, alhier woonachtig. 

27-04-1809 De vader Hendrik Lubbers en de heden wettig aangestelde voogden Cornelis 

Kwakman en Pieter Fijn zijn voor ieder kind een ducaton als uitkoop van 

moeders erfenis overeen gekomen. 

06-02-1811 Jan Schouten en Jan Daners, regenten van het burgerweeshuis en Johannes Mooij 

en Cornelis Waal, regenten van het armenweeshuis hier ter stede, waarin de twee 

nagebleven kinderen van wijlen Hendrik Lubbers worden gealimenteerd, 

ontvangen f 6.6.-. 

 

 

Staat van goederen voor Leendert, Maritje, Krelisje en Lijsbeth Freek, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Lijsbet Boon, alhier overleden, waar vader (af) is Albert Freek, 

mede alhier woonachtig. 

06-07-1809 De wettig aangestelde voogden Kornelis Boon en Klaas Schram laten f 18.14.- 

registreren de kinderen aanbestorven voor 1/5 portie uit de nalatenschap van hun 

grootmoeder Maretje Drijver, weduwe van Klaas Boon, 28-03-1809 alhier 

overleden. 

03-11-1809 Maretje Freek, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogden f 3.15.-. 

01-04-1813 Leendert Freek, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.15.-. 

08-01-1818 Krelisje Freek, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Kornelis Boon en 

Klaas Schram f 3.15.-. 

02-12-1819 Lijsbet Vreek, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Cornelis Boon en 

Albert Freek f 3.15.-. 

 

 

Bewijs van vaders erfenis voor Teunis Pietersz Groot, minderjarige nagelaten zoon van Pieter 

Teunisz Groot, tot Volendam overleden. waaraf moeder is Aaltje Bruijns, aldaar woonachtig. 

16-07-1809 De moeder Aaltje Bruins en de wettig aangestelde voogden Louris Sijmonsz 

Groot en Willem Pietersz Groot benevens Pieter Cornelisz Groot, alhier 

woonachtig, als toeziende voogd zijn als uitkoop van vaders erfenis een stuk land 

in de Zuidpolder overeen gekomen. 

 

 

Staat van goederen voor Gerrit, Antje, Hendrik, Pieter en Jan Sanders, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Maritje Hendriks Pronk, waar vader af is Klaas Sanders, 

alhier woonachtig. 

22-07-1809 Theunis Jansz van Essen, Jan Bos en Pieter Hendriksz Dekker, allen wonende te 

Volendam, als bij testament van nu wijlen Hein Pronk, 12-07-1809 hier ter stede 

 



ORA 4005 1793 - 1811 739

voor notaris Thade de Vries gepasseerd, aangestelde voogden en toeziend voogd 

over zijn kleinkinderen, laten de goederen registreren, volgens inventaris 20-07-

1809 voor notaris Pieter Kerk. 

03-08-1809 De vader Klaas Sanders zal voor beter onderhoud van zijn vijf kinderen de 

opbrengsten ontvangen. 

06-04-1810 Claas Sanders als voor de helft mede erfgenaam ab intestato van zijn in 1809 

overleden zoon Pieter Sanders ontvangt 1/10 gedeelte van de goederen. 

06-10-1814 De effecten worden geconverteerd naar een inschrijving in het grootboek van de 

Nationale Schuld op de naam van Teunis Jansz van Essen, Jan Bos en Pieter 

Hendriksz Dekker als voogden van de kinderen van Klaas Sanders en Maritje 

Heijns Pronk te Volendam. 

06-11-1817 De vader Claas Sanders zal 1/8 van de goederen vanwege het overlijden van zijn 

zoon Hendrik Sanders op 27-08-1817 ontvangen. Aangezien er geen contanten 

zijn blijft zijn aandeel, getaxeerd op f 771.4.-, ter weeskamer tot de 

eerstvolgende verdeling. 

02-03-1820 Gerrit Sanders, 21 jaar, zal, met consent van de voogden Theunis Jansz van 

Essen en Pieter Hendriksz Dekker, Jan Bos inmiddels overleden, zijn 1/3 portie 

ontvangen. Omdat er geen geld voorradig is, is de voogden toegestaan publiek 

enige stukken land te verkopen. 

08-06-1820 Theunis Jansz van Essen en Pieter Hendriksz Dekker als voogden over de nog 

minderjarige Antje en Jan Sanders laten netto f 2519.7.8 registreren gekomen 

van de verkochte percelen land. De meerderjarige Gerrit Sanders is het niet eens 

met de berekening van zijn 1/3 portie, f 1848.3.8. Er zullen nog enige goederen 

verkocht worden. 

10-08-1820 Theunis Jansz van Essen en Pieter Hendriksz Dekker als voogden over Antje en 

Jan Sanders, kleinkinderen van wijlen Heijn Pronk, brengen het geld boven van 

de op 17 juni in publieke veiling verkochte goederen. Een nieuwe berekening 

van het erfdeel van Gerrit Sanders levert nu f 2436.11.8 op, hetgeen met hem 

afgerekend wordt. 

24-01-1822 Antje Klaas Sanders, 21 jaar, vraagt scheiding van de goederen die zij met haar 

minderjarige broeder Jan Sanders gemeen heeft. 

14-02-1822 Antje Klaas Sanders ter eenre en Teunis Jansz van Essen en Pieter Hendriksz 

Dekker, Jan Bos overleden, de enig overgebleven voogd en toeziende voogden 

over de grootvaderlijke goederen van de nog minderjarige Jan Klaasz Sanders ter 

andere zijde overleggen de akte van scheiding 09-02-1822 voor notaris Pieter 

Kerk. Antje Klaas Sanders ontvangt haar goederen. 

02-03-1826 Jan Klaasz Sanders, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn voogden Teunis Jansz 

van Essen en Pieter Hendriksz Dekker zijn goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Maretje Spijker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Luuwtje 

Bost, in eerder huwelijk geteeld bij Klaas Spijker, beiden alhier overleden. 

03-08-1809 Klaas Bost de Oude, Pieter Schut en Jan van Holk als op 24-04-1809 aangestelde 

voogden, de stiefvader Pieter Stolp absent, laten moeders erfenis registreren. 

10-10-1810 De voogden Klaas Bost, Pieter Schut en Jan van Holk ontvangen geld voor 

onderhoud en kleren van Maretje Spijker. 

06-02-1812 De voogden ontvangen de overige goederen. 
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Staat van goederen voor Klaasje Stolp, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Luuwtje 

Bost, alhier overleden, waar vader af is Pieter Stolp, wonende binnen deze stad. 

03-08-1809 Klaas Bost de Oude, Pieter Schut en Jan van Holk als op 24-04-1809 aangestelde 

voogden, haar vader Klaas Stolp absent, laten moeders erfenis registreren. 

07-09-1809 Jan Schouten en Dirk van der Velde, regenten van het burgerweeshuis alhier, 

waar door het overlijden van de vader Pieter Stolp het kind wordt gealimenteerd, 

ontvangen de goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Abraham Koeman, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Aagje Lammers, alhier overleden, waar vader af is Gerrit Koeman, mede alhier woonachtig. 

07-09-1809 De vader Gerrit Koeman en de op heden aangestelde voogden Abraham Lammes 

en Pieter Schilder zijn f 3.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Hendrik en Willem Pannegieter, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Jan Pannegieter, alhier overleden, waar moeder af is Klaasje Plekker, 

mede alhier woonachtig. 

07-09-1809 De moeder Klaasje Plekker en de heden aangestelde voogden Sjake de Koe en 

Jan ter Haar zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als vaders erfenis. 

03-01-1822 Hendrik Pannegieter, 21 jaar, ontvangt f 3.-. De voogden Sjake de Koe en Jan ter 

Haar zijn overleden. 

05-02-1831 Willem Pannegieter, meerderjarig, ontvangt f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis van Jan en Hendrik Harrevelt, minderjarige nagelaten kinderen 

van wijlen Hendrik Harrevelt, alhier overleden, waaraf moeder is Geesje Janse Swart. 

05-10-1809 De moeder Geesje Janse Swart en de op heden aangestelde voogden Barend 

Harrevelt en Albert Meijer zijn voor ieder kind f 3.- overeen gekomen als vaders 

erfenis. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Gerrit, Antje, Hendrik, Pieter en Jan Sanders, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Maritje Heins Pronk, alhier overleden, waar vader 

af is Klaas Sanders, alhier woonachtig. 

02-11-1809 De vader Klaas Sanders ter eenre en dezelfde Klaas Sanders en Jan Sanders, op 

07-09-1809 wettig aangestelde voogden benevens Pieter Hendriksz Dekker, 

wonende tot Volendam als toeziende voogd ter andere zijde, zijn voor ieder kind 

f 100.- overeen gekomen als uitkoop van moeders erfenis. 

06-04-1810 De vader Claas Sanders ontvangt als voor de helft mede erfgenaam ab intestato 

van zijn in 1809 overleden zoon Pieter Sanders met consent van de voogden Jan 

Sanders en Pieter Hendriksz Dekker f 50.-. 

06-11-1817 Klaas Sanders als voor de helft mede erfgenaam ab intestato van zijn op 27-08-

1817 overleden zoon Hendrik Sanders, ontvangt met consent van de voogden Jan 

Sanders en Pieter Hendriksz Dekker f 50.-. 

08-06-1820 Gerrit Sanders, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogd Jan Sanders en 

toeziend voogd Pieter Hendriksz Dekker, de vader Klaas Sanders intussen 

overleden, f 131.5.-. 

05-07-1821 Antje Klaas Sanders, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jan Sanders 

en Pieter Hendriksz Dekker f 131.5.-. 
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02-03-1826 Jan Klaasz Sanders, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jan Sanders 

en Pieter Hendriksz Dekker zijn goederen. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Hendrik, Geertje, Jan, Jan en Geertje Sijmons Jonk, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Sijmen Heinsz Jonk, tot Volendam overleden, 

waar moeder af is Aaltje Jans Sier, aldaar woonachtig. 

09-11-1809 De moeder Aaltje Jans Sier, Jacob Heinsz Jonk en Jan Taamsz Pooijer als op 02-

11-1809 wettig aangestelde voogden en Jan Jansz Sier, toeziend voogd, zijn 

volgens de staat en inventaris van de boedel 06-11-1809 voor notaris Pieter Kerk 

f 150.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

06-01-1820 Geertje Sijmons Jonk, geassisteerd met haar man Jan Mol, wonende tot 

Volendam, ontvangt met consent van de voogden Jacob Heijnsz Jonk, Jan 

Taamsz Pooijer en Jan Jansz Sier haar portie. 

06-09-1821 Hendrik Sijmonsz Jonk, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jacob 

Heijnsz Jonk, Jan Taamsz Pooijer en Jan Jansz Sier zijn portie. 

22-05-1828 Jan Sijmonsz Jonk, 23 jaar, ontvangt met consent van zijn gewezen voogd Jan 

Jansz Sier zijn portie. 

03-10-1829 Jan Sijmonsz Jonk, 22 jaar en Geertje Sijmons Jonk, getrouwd met Pieter 

Cornelis Kil, wonende te Volendam, ontvangen met consent van de gewezen 

voogd Jan Jansz Sier hun porties. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Maritje, Pietertje, Jan en Willem Jacobsz Jonk, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Aagje van Dijk, tot Volendam overleden, waar 

vader af is Jacob Jonk, mede aldaar woonachtig. 

07-12-1809 De vader Jacob Jonk en Cornelis Veerman, wonende in de Beemster en Klaas de 

Ruijter op Cadwoude als op heden wettig aangestelde voogden en Jacob 

Stavenuijtter als toeziende voogd, zijn volgens de staat en inventaris 07-12-1809 

voor notaris Pieter Kerk als uitkoop van moeders erfenis f 800.- overeen 

gekomen. 

02-01-1817 Maritje Jonk, getrouwd met Sijmen Jansz Steur en thans 21 jaar, ontvangt met 

consent van de toeziende voogd Jacob Stavenuitter en haar vader Jacob Jonk, de 

andere voogden overleden, f 200.-. 

04-03-1819 Pietertje Jonk, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogden f 200.-. 

02-09-1824 Jan Jacobsz Jonk, 24 jaar, ontvangt met consent van zijn vader Jacob Jonk en 

gewezen voogden Cornelis Veerman en Klaas de Ruijter f 200.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Jan Jansz Veerman, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Jan Heinsz Veerman, tot Volendam overleden, waar moeder af is Grietje Heins, mede aldaar 

woonachtig. 

07-12-1809 De moeder Grietje Heins en Jan Cornelisz Spreeuw en Klaas Jacobsz Prins als 

op 05-10-1809 wettig aangestelde voogden en Klaas Evertsz Smit als toeziende 

voogd zijn als uitkoop van vaders erfenis f 100.- overeen gekomen. 

05-06-1817 Jan Jansz Veerman, wonende tot Volendam, getrouwd, ontvangt met consent van 

zijn moeder Grietje Heins en zijn voogden Jan Cornelisz Spreeuw en Claas 

Jacobsz Prins zijn goederen. 
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Staat van goederen voor Aaltje, Jacob en Gerrit Jonker, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jan Jonker en Lijsbet Horsman, beiden alhier overleden. 

07-12-1809 Roelof Horsman en Pieter Kuut, de laatste in plaats van wijlen Jan Visser, op 01-

06-1809 wettig aangestelde voogden, laten f 23.5.- registreren gekomen uit de 

nalatenschap van de oom Jan Visser, alhier overleden. 

07-03-1811 Aaltje Jonker, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man Cornelis 

Hansen en voogden Roelof Horsman en Pieter Kuut f 6.12.-. 

06-08-1812 Jacob Jonker, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 6.12.-. 

03-02-1814 Gerrit Jonker, ruim 18 jaar, gevallen in de landmilitie met no. 42, ontvangt met 

consent van de voogden f 6.12.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Abraham en Dirk Kroon, minderjarige nagebleven 

kinderen van wijlen Guurtje van Wijlick, alhier overleden, waaraf vader is Jan Dirksz Kroon, 

mede alhier woonachtig. 

04-01-1810 De vader Jan Dirksz Kroon en de op heden wettig aangestelde voogden Pieter 

Eijken Az. en Pieter Koog en Dirk Kroon als toeziende voogd zijn als uitkoop 

van moeders erfenis f 12.- overeen gekomen. 

30-12-1825 Abraham en Dirk Jansz Kroon, beiden meerderjarig, ontvangen met consent van 

hun vader, grootvader en voogden Pieter Eijken Az., Pieter Koog overleden, 

ieder f 6.-. 

 

 

Staat van goederen voor Maretje Spijker, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Luuwtje 

Claas Bost, in huwelijk geteeld bij mede wijlen Klaas Spijker, beiden hier ter stede overleden. 

04-01-1810 De grootvader Klaas Bost, weduwnaar van Maretje Rems ter eenre en Pieter 

Schut en Jan van Holk als op 23-11-1809 wettig aangestelde voogden en 

Johannes Mooij als toeziende voogd ter andere zijde zijn als uitkoop van 

moeders erfenis voor de legitieme portie voor Maritje Spijker en haar halve 

zuster Klaasje Stolp bij testament 01-09-1809 voor notaris Abraham Boot van 

wijlen haar grootmoeder Maritje Rems, voor ieder kind f 300.- overeen 

gekomen. 

06-02-1812 Pieter Schut, Jan van Holk en Johannes Mooij, voogden over Maritje Spijker, 

ontvangen volgens een proces verbaal wegens een 02-01-1812 gehouden 

familieraad en vervolgens gekwalificeerd door de vrederechter van dit kanton de 

goederen. 

 

 

Staat van goederen voor Klaasje Stolp, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Luuwtje 

Claas Bost, in huwelijk geteeld bij mede wijlen Pieter Stolp, beiden hier ter stede overleden. 

04-01-1810 De grootvader Klaas Bost, weduwnaar van Maretje Rems ter eenre en Pieter 

Schut en Jan van Holk als op 23-11-1809 wettig aangestelde voogden en 

Johannes Mooij als toeziende voogd ter andere zijde zijn als uitkoop van 

moeders erfenis voor de legitieme portie voor Klaasje Stolp en haar halve zuster 

Maritje Spijker bij testament 01-09-1809 voor notaris Abraham Boot van wijlen 

haar grootmoeder Maritje Rems, voor ieder kind f 300.- overeen gekomen. 

01-02-1810 Jan Daners en Klaas Kerk ontvangen als regenten van het burgerweeshuis alhier, 

waar Klaasje Stolp gealimenteerd wordt, het geld. 
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Bewijs van 's moeders erfenis voor Sijmen, Jan, Jobje, Maartje, Neeltje en Geertje Cornelis 

Tol, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Jans Hoorn, op Cadwoude of het 

Soort overleden, waar vader af is Cornelis Sijmensz Tol, mede aldaar woonachtig. 

01-02-1810 De vader Kornelis Sijmonsz Tol en de op heden wettig aangestelde voogden 

Jacob Jansz Hoorn en Jacob Jansz Tuip en de toeziende voogd Jan Sijmonsz Tol 

zijn, volgens staat en inventaris van de boedel 01-02-1810 voor notaris Pieter 

Kerk gepasseerd, als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 100.- overeen 

gekomen. 

07-01-1813 Sijmen Cornelisz Tol en Jan Cornelisz Tol, de eerste 22 en de laatste ruim 21 

jaar, ontvangen met consent van hun vader en voogden ieder f 100.-. 

02-01-1823 Jobje Cornelis Tol, 25 jaar, Maretje Cornelis Tol, 23 jaar en Neeltje Cornelis 

Tol, 21 jaar, ontvangen met consent van hun vader en voogden ieder f 100.-. 

04-10-1827 Geertje Cornelis Tol, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Cornelis 

Sijmonsz Tol, haar gewezen voogd Jacob Jansz Tuip en haar oom en gewezen 

toeziende voogd Jan Sijmonsz Tol f 100.-. 

 

 

Bewijs van moeders erfenis voor Louwerens, Eefje, Antje en Albertje Pieters Dekker, 

minderjarige nagelaten kinderen van Eefje Jans Groot, tot Volendam overleden, waar vader af 

is Pieter Hendriksz Dekker, mede aldaar woonachtig. 

01-02-1810 De vader Pieter Hendriksz Dekker en de op heden wettig aangestelde voogden 

Willem Pietersz Groot en Jan Pietersz Groot en Teunis van Essen als toeziende 

voogd zijn, volgens staat en inventaris van de boedel 01-02-1810 voor notaris 

Pieter Kerk gepasseerd, als uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 250.- 

overeen gekomen. 

 

 

Staat van goederen voor Lijsbet, Cornelis, Pieter en Grietje Bruijn, minderjarige nagelaten 

kinderen van wijlen Neeltje Rijswijk, weduwe van Pieter Bruijn, alhier overleden. 

01-03-1810 De op 12-02-1810 aangestelde voogden en toeziend voogd Cornelis Rijswijk en 

Klaas Lammes wordt toegestaan, gezien de staat en inventaris gepasseerd 20-02-

1810 voor notaris Pieter Kerk, de meest onnodige goederen te verkopen om 

daaruit de schulden te betalen, en het boerderijtje en verdere boedel voor gemene 

rekening met hun reeds meerderjarige broeder Jan Bruijn, voor een jaar te mogen 

gaande houden teneinde daaruit de vier kinderen, van wie de oudste reeds 

meerderjarig en de jongste reeds 15 jaren oud is, te kunnen alimenteren en 

onderhouden. 

03-01-1811 De voogden Cornelis Rijswijk, Klaas Lammertsz en Jan Bruijn over de twee nog 

minderjarige kinderen Pieter Bruijn en Geertje Bruijn geven opening over de 

stuatie van de boedel. De voogden wordt toegestaan de gehele boedel en 

nalatenschap van wijlen Neeltje Rijswijk, weduwe Pieter Bruijn, te gelde te 

maken, de schulden en onkosten daaruit te voldoen en hoe eerder hoe beter 

rekening en verantwoording ter weeskamer te doen. 

05-09-1811 Cornelis Rijswijk, Klaas Lammers en Jan Bruijn als voogden en toeziende voogd 

laten voor de twee minderjarigen Pieter Bruijn en Grietje Bruijn voor ieder 1/5 

portie registreren zoals aanbedeeld bij onderhandse akte van scheiding 14-05-

1811, waaronder voor Grietje Bruijn een hypotheekbrief van f 176.- door haar 

broeder Cornelis Pietersz Bruijn en zijn huisvrouw Trijntje Boom 24-08-1811 

voor notaris Pieter Kerk gepasseerd. 
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04-03-1812 Pieter Pietersz Bruijn, omtrent 21 jaar oud, gevallen in de conscriptie van 1813, 

ontvangt met consent van zijn voogden en toeziend voogd zijn goederen. 

01-06-1815 Grietje Bruijn, 21 jaar, ontvangt met consent van haar voogden Cornelis Rijswijk 

en Jan Bruijn haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Jurriaan Wolman, minderjarige nagelaten zoon van wijlen 

Catharina Vlugger, waar vader af is Martinus Wolman, alhier woonachtig. 

05-04-1810 De vader Martinus Wolman en de op 05-03-1810 aangestelde voogden Harmen 

Wijnoogst en Fredrik Everhard, benevens Martinus Medik als toeziend voogd 

zijn f 10.10.- als uitkoop van moeders erfenis overeen gekomen. 

05-01-1815 Martinus Wolman als enige erfgenaam ab intestato van zijn op 21-11-1814 

overleden zoon Juriaan Wolman, ontvangt met consent van de nog in leven 

zijnde voogd Harmen Wijnoogst f 10.10.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Cornelis, Geertje en Jan Dirksz de Boer, minderjarige 

nagelaten kinderen van wijlen Dirk de Boer, tot Volendam overleden, waar moeder af is 

Maritje Jans Kip, mede aldaar woonachtig. 

05-04-1810 De moeder Maritje Jans Kip en de op heden wettig aangestelde voogden Cornelis 

Cornelisz Kwakman en Jacob Jansz Steur, benevens Albert Sijmensz Veerman 

tot toeziende voogd, zijn f 500.- overeen gekomen als uitkoop van vaders erfenis. 

 

 

Staat van goederen voor Pieter Kat en Neeltje Kat, minderjarige nagebleven kinderen van 

wijlen Maarten Kat, alhier overleden, waaraf moeder is Grietje Dik, wonende alhier. 

05-04-1810 Erasmus Kat en Klaas Kat, beiden wonende alhier, op 12-11-1809 aangestelde 

voogden en Marten Regter tot toeziende voogd, laten f 530.12.8 registreren, de 

kinderen aanbestorven van hun grootvader Pieter Kat. 

05-04-1810 Pieter Martensz Kat, 23 jaar, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden en 

van zijn moeder Grietje Dik, weduwe Marten Kat, volgens akte 05-04-1810 voor 

notaris Pieter Kerk f 265.6.4. 

04-06-1812 Neeltje Martens Kat, 23 jaar, ontvangt met consent van de gewezen voogden 

Erasmus Kat, Klaas Kat en Marten Regter haar goederen. Haar moeder Grietje 

Dik, weduwe wijlen Marten Pz: Kat, ziet af van de interessen. 

 

 

Staat van goederen voor Pieter Kat en Trijntje Kat, minderjarige nagelaten kinderen van 

wijlen Jacob Kat, alhier overleden, waaraf moeder is Ariaantje Wester, mede alhier 

woonachtig. 

05-04-1810 Erasmus Kat en Klaas Kat, beiden wonende alhier, op 12-11-1809 aangestelde 

voogden en Marten Regter tot toeziende voogd, laten f 530.12.8 registreren, de 

kinderen aanbestorven van hun grootvader Pieter Kat. 

06-08-1812 Pieter Jacobsz Kat, 21 jaar, ontvangt met consent van zijn gewezen voogden zijn 

goederen. Zijn moeder Ariaantje Wester, weduwe wijlen Jacob Kat, ziet af van 

de interessen. 

02-11-1815 Trijntje Jacobs Kat, oud 17 jaar, volgens proces verbaal, 02-09-1815 uitgegeven 

door de vrederechter van dit kanton, door haar moeder Ariaantje Wester, eerder 

weduwe van wijlen Jacob Kat, nu hertrouwd met Simon Koomen, 

geëmancipeerd, geassisteerd met haar oom en toegevoegd curator Willem van 
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Daalen, wonende te Monnickendam, ontvangt met consent van de gewezen 

voogden Marten Regter, Erasmus Kat en Klaas Kat haar goederen. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Neeltje Adriaans Vels, oud 8 weken, minderjarige 

nagelaten dochter van wijlen Trijntje Jans Bakker, tot Middelie overleden, waaraf vader is 

Adriaan Vels, mede aldaar woonachtig. 

07-06-1810 De vader Adriaan Vels en de op 17-05-1810 wettig aangestelde voogden Gerrit 

van 't Hoff en Klaas Zwart, benevens Jan Vels tot toeziende voogd, zijn als 

uitkoop van moeders erfenis f 3.- overeen gekomen. 

18-05-1831 Neeltje Adriaans Vels, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en de 

toeziende voogd f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's vaders erfenis voor Wolmoet Heins Veerman en Maritje Heins Veerman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hein Sijmonsz Veerman, tot Volendam overleden, 

waaraf moeder is Maritje Cornelis Klepper. 

07-06-1810 De moeder Maritje Cornelis Klepper en Albert Sijmensz Veerman en Jacob 

Sijmensz Veerman als op heden aangestelde voogden, benevens Cornelis Dirksz 

Klepper als toeziende voogd, zijn als uitkoop van vaders erfenis voor ieder kind 

f 3.- overeen gekomen. 

05-10-1826 Welmoet Heins Veerman, 22 jaar, ontvangt met consent van haar moeder 

Maretje Cornelis Klepper en toeziende voogd Cornelis Dirksz Klepper f 3.-. 

05-06-1828 Maritje Heins Veerman, 21 jaar, ontvangt met consent van haar grootvader en 

toeziende voogd Cornelis Dirksz Klepper en haar gewezen voogd Albert 

Sijmensz Veerman f 3.-. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Aafje, Dirk, Eefje, Pieter, Gerrit en Maritje Klaas 

Kramer, minderjarige nagebleven kinderen van wijlen Antje Pieters Beunder, alhier 

overleden, waar vader af is Klaas Kramer. 

06-09-1810 De vader Klaas Kramer en Rut Dekker en Andries Timmerman als op heden 

aangestelde voogden, benevens Cornelis Bommer tot toeziende voogd, zijn als 

uitkoop van moeders erfenis voor ieder kind f 3.- overeen gekomen. 

06-02-1811 Aafje Kramer, onlangs getrouwd, ontvangt met consent van haar man en 

voogden f 3.-. 

05-08-1813 Eefje Kramer, 23 jaar, ontvangt met consent van de voogden f 3.-. 

05-07-1820 Maritje Klaas Kramer, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Rut Dekker 

en Andries Timmerman f 3.-. 

03-10-1822 Gerrit Klaasz Kramer, wonende te Watergang, oud ruim 22 jaar, voor hemzelf en 

voor zijn meerderjarige getrouwde broeder Pieter Klaasz Kramer, wonende te 

Watergang, hun broeder Dirk Klaasz Kramer overleden, ontvangt met consent 

van de toeziende voogd Cornelis Bommer f 6.-. 

 

 

Staat van goederen voor IJsbrand Josephse, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Maritje 

van Sanen, alhier overleden, waar vader af is Cornelis Josephse. 

04-10-1810 Jan van der Wijle en Claas Teunisz Ent, beiden wonende alhier, op 06-09-1810 

wettig aangestelde voogden en Klaas van der Winkel tot toeziende voogd, laten 

het geld registreren het kind op heden (zie 18-11-1773) aanbestorven uit de 
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nalatenschap van zijn uitlandige, waarschijnlijk overleden, oom Claas IJsbrandsz 

van Saanen, in 1776 gegaan in Texel op het hospitaalschip van de Oost Indische 

Compagnie genaamd 's Compagnies Welvaren, bestaande (voor 1/5 portie) uit 

f 35.16.12. 

07-11-1811 IJsbrand Josephse, 23 jaar, ontvangt met consent van zijn voogden zijn geld. 

 

 

Staat van goederen van Pietertje Kramer, minderjarige nagelaten dochter van wijlen Willem 

Kramer en Aaltje van Sanen, indertijd echtelieden, alhier overleden. 

04-10-1810 Jan van der Wijle en Klaas Teunisz Ent, beiden wonende alhier, op 06-09-1810 

wettig aangestelde voogden en Klaas van der Winkel tot toeziende voogd, laten 

het geld registreren het kind op heden (zie 18-11-1773) aanbestorven uit de 

nalatenschap van zijn uitlandige, waarschijnlijk overleden, oom Claas IJsbrandsz 

van Saanen, in 1776 gegaan in Texel op het hospitaalschip van de Oost Indische 

Compagnie genaamd 's Compagnies Welvaren, bestaande (voor 1/5 portie) uit 

f 35.16.12. 

02-01-1812 Pietertje Kramer, 22 jaar en onlangs getrouwd met Willefert Lubbertsz, ontvangt 

met consent van haar man en voogden het geld. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Albert, Niesje, Geertje, Antje en Klaasje van 

Vlaanderen, minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Jannetje Claas de Boer, 15-04-1800 

alhier overleden, waar vader af is Jan van Vlaanderen. 

06-12-1810 De vader Jan van Vlaanderen en Klaas Sanders en Willem Tol als op heden 

aangestelde voogden, benevens Dirk Bakker tot toeziende voogd, zijn als uitkoop 

van moeders erfenis voor ieder kind f 10.- overeen gekomen. 

04-11-1813 Albert van Vlaanderen, 21 jaar en getrouwd, ontvangt met consent van de 

voogden en de toeziende voogd f 10.-. 

04-08-1814 Jan van Vlaanderen ontvangt met consent van de voogden Klaas Sanders en 

Willem Tol f 5.- voor zijn 05-01-1814 te Antwerpen ongehuwd overleden 

dochter Antje van Vlaanderen. 

01-06-1815 Niesje van Vlaanderen, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en voogden 

f 11.5.-. 

05-02-1818 Geertje van Vlaanderen, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader en 

voogden f 11.5.-. 

20-01-1827 Klaasje van Vlaanderen, 21 jaar, ontvangt met consent van haar vader Jan van 

Vlaanderen, de voogden en toeziende voogd overleden, f 11.25. 

 

 

Bewijs van 's moeders erfenis voor Stijntje Jans Tol, minderjarige nagelaten dochter van 

Stijntje Jans Steur, tot Volendam overleden, waar vader af is Jan Sijmonsz Tol. 

06-12-1810 De vader Jan Sijmonsz Tol en Jacob Jansz Steur en Jacob Jansz Tuijp als op 

heden aangestelde voogden, benevens Cornelis Sijmonsz Tol tot toeziende 

voogd, zijn als uitkoop van moeders erfenis f 150.- overeen gekomen. 

02-06-1825 Stijntje Jans Tol, 21 jaar, ontvangt met consent van de voogden Jacob Jansz 

Tuijp en Cornelis Sijmonsz Tol, Jacob Jansz Steur overleden, f 150.-. 
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Staat van de goederen voor Anna, Aaltje, Cornelis, Hendrik en Lijsbet Ooijman, 

minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Trijntje Cornelis Broer, alhier overleden, waar 

vader af is Jan Ooijman. 

07-03-1811 Dirk Cornelisz Broer, Jan Cornelisz Broer en Jan Ooijman als bij testament door 

Cornelis Dirksz Broer op 10-01-1809 voor notaris Pieter Kerk gepasseerd 

aangestelde voogden over zijn moinderjarige kleinkinderen, laten f 600.- 

registreren aan de kinderen gelegateerd in plaats van hun erfportie, belegd in een 

obligatie. 

05-12-1811 Dirk Cornelisz Broer c.s. lichten de obligatie om deze afgelost te krijgen. 

NB Deze post is niet verder verantwoord of iets anders voor boven gebracht. 

 

 

Staat van goederen voor Christiaan Smit, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Doortje 

Immega, weduwe van Magchiel Smit, beiden hier ter stede overleden. 

04-04-1811 Claas Fijn en Christiaan Meijer, 06-02-1811 aangestelde voogden en Klaas 

Schram, toeziende voogd, laten f 84.17.- registreren, het kind voor de helft 

gekomen uit de nalatenschap van zijn moeder Doortje Immega, weduwe 

Magchiel Smit. De andere helft is voor zijn zuster Catharina Smit, die in het 

armenweeshuis alhier wordt opgevoed. 

02-05-1811 Christiaan Smit, getrouwd, ontvangt met consent van de voogden f 82.19. 
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