Archief van de
Weeskamer van de Beemster

Uittreksels uit de staatboeken
1634 - 1810

Son, 2008
Fred Simons

2

Inleiding
Weeskamers waren belast met het toezicht over of het beheer van nalatenschappen die geheel of
gedeeltelijk aan minderjarigen toekwamen. Vanaf de zeventiende eeuw verstond men daaronder
personen onder de vijfentwintig jaar die ongehuwd waren en niet beschikten over een
meerderjarigheidsverklaring van de Staten van Holland. Meestal waren die minderjarigen
(half)wezen: kinderen van wie een of beide ouders overleden waren en dus van hun overleden
ouder(s) geërfd hadden. Maar het kon ook gaan om de goederen die een kind die geërfd had van
bijvoorbeeld een oom of een tante. De taak van een weeskamer was er voor te zorgen dat de
goederen van deze minderjarigen niet 'verteerd' zouden worden door anderen. Als instelling moeten
weeskamers dus niet verward worden met weeshuizen, waar weeskinderen werden ondergebracht
en opgevoed.
Weeskamers zijn in de late middeleeuwen ontstaan. Oorspronkelijk werden de belangen van
weeskinderen behartigd door de plaatselijke gerechten (de schepenbanken) of een burgemeester.
Later werden er aparte weesmeesters benoemd, die voor hun werkzaamheden een aparte kamer
toebedeeld kregen, de weeskamer.
Overigens werden niet álle vermogens van weeskinderen door de weeskamer beheerd. Vaak hadden
de ouders zelf al voor het beheer van de nalatenschap zorg gedragen en daarvoor bij het gerecht of
de notaris een regeling doen vastleggen. De weeskamer werd dan door een Akte van Seclusie
(uitsluiting) van de voogdij uitgesloten.
De staatboeken van de weeskamer van de Beemster bevatten aantekeningen over het beheer van de
goederen. Het eerste boek is aangelegd in 1656. Daarin zijn uit een eerder boek overgenomen alle
gegevens van weeskinderen van wie in dat jaar nog goederen ter weeskamer waren. Dossiers die in
1656 al afgesloten waren zijn hierin dus niet terug te vinden.
Vaak werd het geld door de weeskamer bij derden uitgezet tegen rente en treffen we vermeldingen
aan over de betaling van de rente en de aflossingen. Die vermeldingen, alsmede de omvang van de
bezittingen, zijn in de regel niet in de hierna volgende samenvattingen opgenomen. Vanwege de
overzichtelijkheid zijn in ieder dossier de vermeldingen chronologisch samengevoegd.
In de oudere teksten wordt vaak de frase de goederen waarmee de kinderen ter weeskamer zijn
vertightight gebruikt. Het WNT vermeldt:
'vertichten': van erfgenamen, inz. van ouders die een tweede huwelijk aangaan: de
boedelscheiding afwikkelen, scheiden en deelen, waarbij afstand gedaan wordt gedaan van
(bep. goederen) aan medeërfgenamen (kinderen uit een eerste huwelijk). Verouderd.
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Alsoo t Register van de weescamer van de Beemster, daerinne vanden aenbeginne van de
bedijckinge aff, de weeskinderen goederen en de namen, die ter selver weescamer vertichticht sijn,
geregistreert sijn geworden, op veele ende verscheijdene plaetsen seer vol ende dicht in den anderen
was geschreven, sulcx dat men seer beswaerlick conde te rechte comen, soo hebben de heeren
weesmeesteren van de Beemster, omme alle disordre in dezen voor te comen, goet ende
hoochnodich geacht dat het voorss Register door Claes Schot, clercq van de secretaris Blauw, voor
soo veel de weeskinderen en de goederen aenlanght, die alsnoch ter voorss camere vertichtet sijn, in
een nieu register perfectelijck overgebracht ende in behoorlijcke ordre van nieus geregistreert soude
werden, tot welcken eijnde den voorss clercq door ordre van de heeren weesmeesteren ter handt
gestelt is geworden dit jegenwoordich boeck, daerinne hij mitsdien de voorss overdrachte ende
registratie gedaen heeft, invoegen ende manieren als hier naer can worden gesien, met aenwijsinge
bij ijeder vertichtinge waer d'selve int out register staen, ende wederom int oude, waer deselve (als
daer geroijeert sijnde) int nieuwe Register overgebracht sijn, 't welck alhier wert genoteert, om te
dienen (...) naer behooren. Actum den 6en decembris ao 1656.
Ter ordonnantie van Weesmeesteren van de Beemster:
C: Schot
Keure ende ordonnantie op de weescamer in de Beemster.
Alsoo Baillu ende Hooge Heemraden bevinden voor als noch geene ordre gestelt te sijn op de
ammistratie en beleijt van de weeskinderen goederen, ende naedien sij achten het minste deel van
haer Officie niet te sijn, daer voren sorge te dragen, gemerckt de selve Beemster hoe langer hoe
meer wort gepopuleert, ende derhalven in dien deele niet langer conde stille staen, hebben gekeurt,
geordonneert ende gestatueert, gelijck sij keuren, ordonneren ende statueren bij dezen, de poincten
hier naer volgende.
Eerstelick soo wanneer enich inwoonder van de Beemster afflijvich wert, sullen de naeste twee
gebueren sorge dragen dattet selve datelicks off ten minste binnen twee mael vier en twintich uijren
aen de coster ofte schoolmeester int dorp van de Middel-Beemster wert aengegeven, met
verclaringh of ter weeskinderen achter gelaeten worden oft niet, omme daer van soodanige noticije
gehouden te werden ende advertentie gedaen te worden als hem volgens sijn instructie is
geordonneert. Ende soo wie van 't gene voorss is te doen in gebreecke blijft, sal verbeuren een pont
van veertig grooten vlaems voor ijeder dach ende nae 't verloop van de voorn twee mael vier en
twintich uijren gelijcke boeten, de vaeder oft moeder die van beijde int leven blijft off sodanige
andre als t behoort sullen gehouden wesen voor weesmrn te compareren ende overleveren oprechten
staet ende inventaris van de naegelate goedren omme dar nae de weeskinderen ter weescamer
bewesen ende der selver goedren oversettingh gedaen te worden als nae behoren, welcke
oversettingh ten minsten binnen een maent nae de begraefenis van den overleden sal moeten
geschien, ten ware ijemant in heete ofte andere contagieuse sieckte was gestorven, in welcke
gevalle men sal mogen volstaen, mits doende de voorss bewijsinge, binnen de tijt van tien weecken,
ende in gevalle de langstlevende vaeder ofte moeder oft sodanig andere dient behoort, het bewijsen
der weeskinderen, ende vooral het overleveren van de staet en inventaris der goederen, langer
buijten kennis van de weesmrn oft derselver consent quame uijt te stellen, sullen verbeuren tien
ponden van xl grooten voornoemt, ende soo sij daer toe geinsinueert sijnde, echter in gebreecke
blijven, sullen als onwillige ende gebreeckige vertichters als naer behooren worden gecorregeert,
ende sullen de voorn. penen geapliceert worden voor d'een helft ten behoeve van den Officie ende
d'ander halft ten behoeve van de huijsarmen van den Beemster.
Ende teneijnde niemant ingnorantie hebben te pretenderen van den weesmrn in de voorss Beemster,
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verclaren de voorss Baillu en Heemraden tot weesmeesteren gestelt te hebben d'eersaemen Allert
Heijndrix Schagen, Pieter Sijmonsz Backer ende Dirck Pietersz Rol, de welcke neffens den
secretares van de Beemster int administreren ende beleggen van der weeskinderen goederen haer
sullen gedraegen volgens de ordonnantie dies aengaende gemaeckt ende gelevert oft noch te
maecken ende te leveren.
Aldus gekeurt, geordonneert ende gestatueert ter vergaderingh van Baillu ende Hooge Heemraden
van de Beemster op den xxvj Novembris ao 1627, ende den xxj Austi 1636 geratifficeert ende in de
Middel Beemster gepubliceert ende alomme gedaen affixeren.
Onder stont
Ter ordonnantie van Bailju ende Hoge Heemraden voornoemt
geteijkent S. Pieters
Baillu ende Hooge Heemraden van de Beemster lasten ende ordonneren Claes Jansz Heijnes,
ordinares bode, te insinueren Floris Claesz Coen dat hij geouthoriseert ende gecommandeert is, bij
provisie, omme als weesmeester neffen den secretaris te viguleren voort recht van de weeskinderen
van Jan Hermansz van Wiringen, der selver goederen ende rechten en 't aenvaerden ende te
bewaren, ende in somma alles te doen wes een goet en oprecht weesmr schuldich is ende behoort te
doen, des foirconde desen geteijkent op den x Novembres 1627 tot Purmerent. Onder stont
Ter ordonnantie van Baliju ende Hoge Heemraden voornt, bij mij geteijckent S. Pieters.
Relatie
Achtervolgende de bovenstaende last, soo ist dat ick ondergeschreven gesworen bode van de
Beemster mij hebbe geadresseert aen Flores Claesz Coen, heb hem den inhouden van dien
geinsinueert, actum den 13 November 1627, bij mij Claes Jansz Heijnes.
In de conclusie van de keure hiervoren geinsereert, ter eerster instantie stont:
Ende teneijnde niemant ingnorantie hebbe te pretenderen van de weesmeesteren in de voors:
Beemster, verclaren de opgemelte heeren tot weesmeesteren gestelt te hebben de eersamen Flores
Claesz Coen, ende bij surrogatie in desselfs Flores Claesz Coens plaets Jan Jansz den ouden, Allert
Hendrixen en Daniel Engelsz, ende in desselfs plaats mede bij surogatie door sijn indispositie Pieter
Sijmonsz Backer in de Middel Beemster, d'welcke neffens den secretaris van de Beemster int
administreren ende beleggen der weeskinderen goederen haer sullen gedragen volgens de
ordonnantie dies aengaende gemaeckt ende te leveren oft noch te maecken oft te leveren enz.
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2.
Ariaan Dirksz Twiskers kinderen. (oud register pagina 6, 19, 25 enz.)
27-02-1634 De weduwe van Adriaan Dirksz alias Adriaan Twisker ter eenre, geassisteerd met
Ariaan Jansz, haar oom en Arent Claasz, haar neef, beiden van Woggelum, en de
erfgenamen en kinderen van de voorn: Ariaan Dirksz, geassisteerd met hun voogden
en momboirs ter andere zijde, hebben de goederen in de gemene boedel gescheiden
zoals vermeld in het oude register pagina 6,7, 8 en 9.
19-01-1639 De voogden en momboirs over de kinderen van Ariaan Dirksz alias Ariaan Twisker,
in de Beemster overleden, en van Neel Dirks, zijn laatste weduwe, mede aldaar
overleden, hebben volgens de dispositie van 11-03-1638, staande in het oude register
pagina 19, de boedel gescheiden, zowel tussen de kinderen als tussen Pieter Jansz
Soetermeer, weduwnaar van de voorn: Neel Dirks, zoals vermeld staat in het oude
register pagina 25.
Daaruit blijkt (pagina 26 onderaan en 27 bovenaan) dat aan Maritje Ariaans
Twisker over haar vaders en moeders erfenis is aangedeeld en door haar voogden is
vertichtigd f 690.11.8, waarvan f 74.-.- onder Cornelis Ariaansz met zijn broeder en
zusters berust en de rest onder de secretaris van de Beemster.
23-08-1640 Peet Anne ontvangt f 62.15.8 (soortgelijke vermelding 11-06-1644).
13-08-1644 Er wordt f 500.- uitgezet alsvolgt: Maritje Ariaans Twisker heeft een obligatie vna
f 500.- hoofdsom ten laste van Wessel Hesselsz tegen 5 % per jaar in dato
13-04-1644, borg Jacob Dirksz, ontvanger te Purmerend.
06-10-1649 In presentie van de weesmeesters Watervis en van Hem wordt afgerekend.
Dominicus, Aaltje Wessels en Neel Cornelis hebben aan peet Anne de jaren rente van
Wessel betaald tot 13-08-1648, welke rente door peet Anne voor klederen van het
kind zijn gebruikt. Neel Cornelis betaalt de rente f 20.- tot 13-08-1649.
06-10-1649 (pagina 129) Dominicus Jacobsz, Aaltje Wessels en Neel Cornelis leveren de
goederen van Maritje Ariaans Twisker uit het sterfhuis van Wessel Hesselsz over.
Peet Anne heeft kostgeld ontvangen.
02-03-1650 Weesmeesters geven peet Anna opdracht bij Ariaan Claasz Hoots, lakenkoper te
Purmerend, voor rekening van het kind, dat uit dienst trekt tot Alkmaar, zoveel laken
te kopen als zij nodig heeft.
08-08-1657 In tegenwoordigheid van Dirk Pietersz Heertjes en Cornelis Ariaansz Twisker en met
kennis van Maritje Ariaans Twisker worden enige rekeningen betaald. Er blijft nog
f 500.- die binnenkort ten behoeve van Maritje Ariaans Twisker uitgezet zal worden.
08-08-1657 Jan Gerritsz Cool is schuldig aan Maritje voorn: f 500.- met als borg zijn zwager de
secrearis Pieter Blau.
08-10-1658 Jan Lambertsz, nagebleven man en erfgenaam van Maritje Ariaans Twisker, die een
kind nagelaten hebbend overleden is, ontvangt in presentie van Cornelis Arejans
Twisker en Pieter Heertjes, broeder en zwager van Maritje Arejans voorn:, f 500.met de rente.
3.
Fokel en Trijn Cornelis, voordochters van Neel Dirks, moeder van Maritje Ariaans Twisker
voorn. (oud register pagina 27, 28, 29 en 30)
19-01-1639 Bij de deling op deze datum, hiervoor gemeld, in het oude register pagina 27 in het
midden, is aan Fokel en Trijn Cornelis, voordochters van de voorn: Neel Dirks,
aangedeeld ieder f 259.4.0.
De voogden Evert Jansz op Zwaagdijk bij de Nieuweweg en Cornelis Jansz op
Santwerve hebben in mindering van deze f 518.8.0 aangenomen een obligatie
vanf 150.- hoofdsom ten laste van Govert Govertsz tot Hoorn met twee jaar rente, te
verschijnen in mei, tesamen f 165.-, waarvan een helft komt uit de gemene boedel en

Oud Rechterlijk Archief 4081: 1634-1693

04-03-1648
06-05-1648
13-06-1657

6

de andere helft van Cornelis Ariaansz en zijn zusters in mindering van wat hij
schuldig is. Er is dus onder de secretaris naast deze obligatie aan geld f 353.8.-.
Arent Huijgen in de Beemster, getrouwd met Fokel Cornelis, ontvangt voor zijn
vrouw f 200.-, met consent van Jan Jacobsz in de Beemster en Cornelis Cornelisz in
de Waert, naaste vrienden van Fokel Cornelis.
De andere f 200.- wordt uitgezet: Fokel en Trijn Cornelis hebben een obligatie tot
laste van Dirk Cornelisz Pels van f 200.- hoofdsom, rente 4 1/2 % per jaar, borgen
Jan Arisz Molenaer bakker te Purmerend en Claas Dirksz Pels zijn zoon.
Pieter Heertjes, wonende aan het Seglis in de Schermer ontvangt als man en voogd
van Trijn Cornelis, met consent van Jan Jan Jacobsz, wonende aan de Neckerweg in
de Beemster als naaste bloetvrunt van Trijn Cornelis, f 200.-. Joan van Straten en Jan
van Hem zijn weesmeesters.

4.
IJsbrant Cornelisz Bloemerts kinderen. (oud register pagina 10, 11 en 12)
31-03-1634 Griet Thijs, weduwe van IJsbrant Cornelisz Bloemert, in de Beemster overleden,
geassisteerd met haar gekozen voogden Dirk Pietersz Rol en Jacob Jansz van Hem
ter eenre, en Pouwels Cornelisz en Teunis Cornelisz, omen en bestorven voogden
van de drie nagelaten en minderjarige kinderen van hun overleden broeder IJsbrant
Cornelisz Bloemert, genaamd Reijer, Lijsbet en Jannetje IJsbrants ter andere
zijde, hebben de goederen gedeeld. De goederen van de kinderen worden
geregistreerd. De weduwe zal de kinderen van het inkomen van de goederen
grootbrengen.
5.
Jan Keessoons kinderen geteeld bij Nelletje Cornelis. (oud register pagina 15,16,17 en
141)
29-11-1636 Jacob Cornelisz en Hendrik Cornelisz van Westzaan, omen en voogden van vaders
zijde over de vier onmondige nagelaten kinderen van wijlen Jan Cornelisz alias Jan
Keessen, in de Beemster overleden, de kinderen genaamd Cornelis, Ariaan,
Cornelis en Jan Jansz, geprocreëerd bij Nelletje Cornelis ter eenre en Dirk
Cornelisz, wonende in de Beemster en Pieter Cornelisz, wonende tot Westzaan,
broeders van de voorn: Nelletje Cornelis en Gijsbrecht Willemsz als tegenwoordige
man en voogd van de voorn: Nelletje Cornelis ter andere zijde, hebben de gemene
boedel van Jan Keessen en Nelletje Cornelis gescheiden. De goederen van de
kinderen worden geregistreerd.
01-06-1650 Ariaan Jansz ontvangt volgens akkoord met zijn voogden f 302.10.-. (pagina 141)
30-08-1650 Jacob Willemsz Watervis als last en procuratie hebbende van Gijsbert Willemsz
volgens akte 04-08-1650 voor notaris Jonas Jansz Steengraft te Schermerhorn,
ontvangt f 159.10 van het geld dat Gijsbert Willems zvolgens akkoord met Ariaan
Jansz competerende is.
05-10-1650 Gijsbert Willemsz ontvangt het resterende gedeelte van zijn geld volgens het
bovengenoemde akkoord.
07-03-1657 Ariaan Jansz en Aert Jacobsz Koijman, schepen van de Beemster, als wettige
gekoren voogd over Maritje Gijsberts, delen de goederen van Jan Jansz, hun
overleden broeder en halve broeder. De twee Cornelissen zijn al eerder overleden.
06-02-1658 Aert Jacobsz Coijman geeft als voogd van Maritje Gijsen toestemming dat haar man
Sijmon Jacobsz haar portie van f 148.15.0 van de weeskamer zal mogen lichten, mits
hij geassisteerd zal worden door haar halve broeder Ariaan Jansz.
06-03-1658 Harmen Jacobsz, broeder van de voorn: Sijmon Jacobsz, die wegens grote ziekte van
zijn huisvrouw niet kan verschijnen, geassisteerd met Ariaan Jansz, ontvangt het
geld.
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7.
Gerrit van Winckel en Anna Ariaans kinderen. (oud register pagina 18)
03-03-1637 De voogden Jan Ariaansz en Pieter Pietersz over de drie kinderen van wijlen Gerrit
van Winckel en Anna Ariaans, in de Beemster overleden, laten de goederen van de
kinderen registreren, waaronder land in de Beets en Winkel.
8.
Cornelis Maertsz Veringhmans kinderen. (oud register pagina 21, 22, 23 en 24)
17-04-1638 Jan Maertsz, wonende tot Wadweij en Jacob Maertsz, wonende te Nieuwe Niedorp,
broeders van wijlen Cornelis Maertsz Veringhman, in de Middel Beemster
overleden, en dus omen en bloedvrienden van de vijf nagelaten kinderen van
Cornelis Maertsz, moeten binnen 14 dagen staat en inventaris van de goederen van
Cornelis Maertsz inleveren. (oude register pagina 21)
25-06-1638 Jacob Maertsz en Jan Maertsz hebben de staat en inventaris ingeleverd,
gespecificeerd in het oude register pagina 22 en 23. Zij zullen de kinderen van de
vruchten van de goederen groot brengen.
02-09-1643 (oud register pagina 24) Rekening gehouden over de staat van de gehele boedel
hierboven gemeld tussen Jacob Maerts zen Martijntje Jans, weduwe van zaliger Jan
Maertsz, broeders van de voors: Cornelis Maertsz, ten overstaan van Jan Tijmonsz,
die voogd is geweest over Giel Pieters, weduwe van de voors: Cornelis Maertsz. De
boedel is f 1740.16.- waard. Hiervan krijgt de voorn: weduwe Giel Pieters 1/4 en dus
voor de kinderen 3/4, f 1305.12. Daarbij komt een legaat van f 200.-, gekomen van
Claes Maertsz, oom van de kinderen. Van deze f 1505.12.- berust 2/5 bij de voors:
Martijntje Jans, weduwe van Jan Maertsz, voor de twee kinderen en 3/5 bij Jacob
Maertsz voor de drie kinderen.
13-12-1650 Jacob Cornelisz, een van de kinderen, verklaart voor schepenen van Nieudorp dat
hij van zijn oom f 301.2.6 ontvangen heeft.
15-10-1652 Volgens het weesboek der stede Nijeudorp, 15-10-1652, 29-11-1652 en 09-01-1653,
hebben Joost Fransz Smit, getrouwd met Aecht Cornelis, en Claes Cornelisz,
kinderen van Cornelis Maertsz, hun portie ontvangen. Voor Maerten Cornelisz,
januari 1653 naar Oostindien gevaren, mede een zoon van voorn: Cornelis Maertsz,
resteert nog f 150.-, die bij zijn oom Jacob Maertsz berusten.
13-05-1660 Maerten Cornelisz, getrouwd, mag van de weesmeesters van de Beemster het bedrag
van f 150.- dat hem nog resteert van zijn oom Jacob Maertsz, ontvangen.
04-09-1663 Pieter Cornelisz, een van de kinderen, krijgt toestemming zijn eigen geld te beheren
en zijn nog uitstaande gelden onder zijn oom Jacob Maertsz te mogen ontvangen.
9.
Jan Cornelisz van Spanbroecks kinderen. (oud register pagina 31)
09-02-1641 Harmen Gerritsz als man en voogd van Trijn Pieters, eertijds weduwe van Jan
Cornelisz van Spanbroeck ter eenre en Dirk Cornelisz Pels als oom en voogd van
Claas Jansz en Jan Jansz, nagelaten zonen van voorn: Jan Cornelisz bij voorn:
Trijn Pieters geteeld, zich mede sterk makende voor zijn broeder Jacob Cornelisz,
mede oom en voogd van de kinderen, ter andere zijde, hebben 07-08-1640 voor
notaris Jan Jacobsz te Purmerend vaders erfenis van de kinderen vastgelegd.
06-11-1663 Claas Jansz en Jan Jansz, beiden meerderjarig, geassisteerd met Claas Pels, die
verklaarde te komen in plaats van zijn zwakke vader Dirk Pels, ontvangen hun
goederen.
10.
Jan Ariaansz Soet en Marij Louwens kind. (oud register pagina 37 - 44)
23-05-1642 Jan Ariaansz Soet, wonende in de Middel Beemster als vader van zijn onmondige
dochter Griet Jans, geteeld bij Marij Louwen, zijn overleden huisvrouw, ter eenre
en Aucke Bootes, stiefbestevader en Jan Reijersz van de Beets, nomine uxoris, oom,
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en Cornelis Jorisz, molenaar aan Cruijsoort als voogden van moeders zijde, hebben
de goederen van het kind ter weeskamer gebracht. Het betreft voor moeders erfenis
f 248.14.-, die onder Aucke Bootes berusten, en een vijfde part van land in de
Beemster, en bovendien nog een derde part in een vijfde part van hetzelfde land, het
kind aangekomen door het overlijden zijn omen Pieter Louwen en Louw Jansz.
Later bijgeschreven: het kind komt 3/10 van dit land toe, Niesje Louwen en de
kinderen van Jan Louwen elk ook 3/10 en de resterende 1/10 komt toe de
erfgenamen van Aucke Bootes en van Welmoet Jans tesamen. Op 12-11-1644 is 9/10
van het bovenstaande land is voor f 1326.- verkocht aan Joris Jansz, die het
resterende 1/10 gedeelte al eerder gekocht had. Het kinds portie is dus f 442.-.
Cornelis Olofsz brengt bovengenoemde f 248.14.- ter weeskamer wegens de
erfgenamen van Aucke Botes.
Johannes Bootes, Cornelis Olofsz als voogd over de kinderen van Jan Bootes,
Johannes Bootes en Pieter Douwesz als voogd over Rens Bootes en over Bauke
Bootes, alle erfgenamen van Aucke Bootes ter eenre en Jan Reijersz als man en
voogd van Niesje Louwen, Anna Swaens, moeder van de kinderen van Jan Louwen
en de weesmeesters wegens het voorn: kind van Marij Louwen als gezamenlijke
kinderen en kinds kinderen en erfgenamen van Welmoet Jans, gewezen huisvrouw
van Aucke Bootes ter andere zijde, delen de gemeenschappelijke boedel door Aucke
Bootes en Welmoet Jans nagelaten.
Het kinds petemoeij Niesje Louwen en haar man Jan Reijersz zullen het kind
onderhouden van de rente van de goederen van het kind, voor de tijd van een jaar.
Niesje Louwen, huisvrouw van Jan Reijersz van de Beets en de weesmeesters zijn
overeengekomen dat Niesje Louwen het kind voor f 40.- per jaar zal onderhouden
ingaande 08-10-1644 en zolang de weesmeesters en Niesje Louwen dat goed zullen
vinden. (Er volgen veel betalingen aan Niesje Louwen, tot 13-10-1655)
Griet Jans ontvangt f 12.2.- tot haar onderhoud.
Griet Jans, de bruid zijnde, met Cornelis Hendriksz Schoenmaker, volgens akte van
consent van de oom Willem Adriaansz wagenmaker tot Hoorn, ontvangt geld voor
het kopen van klederen.
Cornelis Hendriksz Schoenmaker, getrouwd met Griet Jans, ontvangt geld.
Cornelis Hendriksz Schoenmaker en zijn huisvrouw Griet Jans ontvangen met
consent van Niesje Louwen, wonende op de Beets, peet van Griet Jans, de goederen.

13.
Jacob Cornelisz timmermans kinderen. (oud register pagina 45 - 48)
02-02-1645 Claas Jansz Berckhout, mr timmerman in de Beemster, wonende in de houttuin bij
Purmerend, vertoont een deelbrief, gemaakt op 31-01-1645 tussen de voogden van
de kinderen van Jacob Cornelisz zaliger, in zijn leven mede mr timmerman van de
Beemster, gewoond hebbende bij de Beets. De kinderen zijn Neel Jacobs en Jan
Jacobsz, in eerste huwelijk geteeld bij Trijn Jans, en Trijn Jacobs, Niesje Jacobs
en Appoleuni Jacobs, geprocreëerd in het laatste huwelijk bij Appoleuni Jans. De
goederen bestaan uit land in Oud Karspel, gemeen met Gerrit Gerritsz en Pieter
Gerritsz Vlaerdingh, en in Zuid Scharwoude en enige in 1644 uitgezette obligaties,
waaronder een van f 150.- tot laste van de oom Jan Cornelisz Blom in Zuid
Scharwoude. De zoon Jan Jacobsz zal vooruit hebben het timmergereedschap. Totdat
door de weesmeesters en de voogden anders beslist zal worden, blijven de kinderen
in de boedel zitten.
19-02-1649 Cornelis Cornelisz timmerman verklaart in presentie van Claas Jansz Berckhout
mede Beemster timmerman dat hij de rente en de hoofdsom van eem obligatie heeft
ontvangen.
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Claas Jansz Berckhout en Cornelis Cornelisz timmerman ontvangen regelmatig
rente.
Jacob Jansz, molenaar bij Quadijk en Cornelis Jansz timmerman, omen en bestorven
voogden van de drie jonge kinderen, ontvangen f 250.- voor Cornelis Cornelisz
timmerman, die tevoren verklaard heeft dat zijn zwager Jan Jacobsz daarmee
tevreden was.
Cornelis Cornelisz mr timmerman als ... over de kinderen en Trijn Jacobs en Pleuni
Jacobs, de jongste van de kinderen de 27 jaar gepasseerd, nemen hun goederen onder
hun eigen beheer.

15.
Dirk Cornelisz Dunnebier en Aacht Dirks kind, genaamd Jan Dirksz. (oud register pagina
57, 58 en 59)
05-07-1645 Aacht Dirks, moeder en voogdesse van haar onmondige kind Jan Dirksz, geteeld bij
haar overleden man Dirk Cornelisz Dunnebier ter eenre en haar broeder Frans
Dirksz, burgemeester te Saerdam, oom, en Cornelis Dirksz, halve broeder en
Gijsbert Willemsz, wonende in de Beemster als voogden van het kind ter andere
zijde, laten de goederen registreren het kind aanbestorven van zijn vader en van zijn
overleden zuster Grietje Dirks.
01-06-1650 Jan Dirksz Dunnebier de Jonge ontvangt rente in presentie van Jan Dirksz Dunnebier
de oude.
10-05-1651 Jan Dirksz Dunnebier zelf ontvangt rente (ook 05-06-1652 Jan Dirksz Dunnebier,
02-06-1653 Jan Dirksz Dunnebier van Saerdam, 04-08-1654 Jan Dirksz voorn:,
05-06-1658 Jan Dirksz Dunnebier van Saerdam, 05-09-1659 Jan Dirksz Dunnebier
van Saerdam, 13-05-1660 Jan Dirksz Dunnebier).
07-06-1656 Aacht Dirks, wonede te Saerdam, moeder van de voorn: Jan Dirksz, ontvangt rente,
aangezien haar zoon bij haar woont.
03-07-1663 Jan Dirksz Dunnebier ontvangt zijn goederen.
16.
Reinder Roelofsz en Trijn Garbrants kinderen. (oud register pagina 61, 62 en 63)
27-12-1645 Reijnder Roelofsz, wonende in de Noord-Beemster ter eenre en Ariaan en Maarten
Garbrantsz, gebroeders, als omen en voogden van Jacob, Garbrant, Dirk, Maarten
en Jan Reijndertsz, minderjarige kinderen geteeld bij Trijn Garbrants, zijn
overleden huisvrouw, ter andere zijde, laten voor moeders erfenis registreren land in
Winkel, waarvan de voorn: Ariaan Garbrantsz de wederhelft toekomt, en f 475.onder de vader berustende.
12-07-1651 Reijnder Roelofsz en Roel Reijndertsz ter eenre en Ariaan Garbrantsz ter andere
zijde scheiden de nalatenschap van Jacob Reijndertsz, in Oostindiën overleden. Ook
brengt Ariaan Garbrantsz geld boven de vier kinderen aangekomen van hun oom
Frerik Pietersz en voor Garbrant Reijndertsz f 25.- van zijn grootmoeder Guert
Pieters.
03-05-1661 Reijndert Roelofs en zijn twee zoons Dirk en Jan Reijndertsz ontvangen met consent
van de voogden de goederen.
18.
Engel Engelsz en Maritje Cornelis twee kinderen. (oud register pagina 69 en 70)
11-07-1647 Engel Engelsz, wonende in de Beemster aan de Middelweg benoorden de
Hobreederweg laat de goederen registreren die de kinderen zijn toegedeeld volgens
deelbrief van 11-08-1644 tussen de comparant ter eenre en Pouwels Cornelisz
Bloemert, wonende in de Purmer, als oom en voogd van moeders zijde van Engel
Engelsz en Lijsbet Engels, onmondige kinderen van de voorn: Engel Engelsz en
zijn overleden eerste huisvrouw Maritje Cornelis, ter andere zijde.
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Engel Engelsz brengt de deelbrief van de kinderen en de erfgenamen van Engel
Engelsz en Marij Cornelis 04-01-1654 voor notaris Jan Jansz Backer, boven.
Engel Engelsz de Jonge, getrouwd, en Jan Sijmonsz, getrouwd met Lijsbet Engels,
ontvangen in presentie van hun vader en schoonvader Engel Engelsz de Oude hun
goederen.

20.
Cornelis Jacobsz Vercroft en Gerritje Leenderts kind, genaamd Jacob Cornelisz
Vercroft. (oud register pagina 79)
07-11-1646 Cornelis Jacobsz Vercroft, wonende in de Beemster, is op 06-10-1646 voor de
weesmeesters van Rijswijck met Pieter Leendertsz en Cornelis Leendertsz van
Westerlaen, omen en bloedvoogden van zijn onmondige kind Jacob Cornelisz
Vercroft, geteeld bij zijn overleden huisvrouw Gerritje Leenderts, het bewijs van
moeders erfenis overeen gekomen.
21.
Lieuwe Sijmons kind genaamd Liefken Lieuwes. (oud register pagina 91 - 94)
15-05-1647 Er wordt f 600.- gelegd in de doos van Liefken Lieuwes, voordochter van Lieuwe
Sijmons, haar competerende tot haar vaders en moeders erfenis volgens uitspraak
van de weesmeesters van de Beemster in dato 18-05-1646. Tot de erfenis behoren
ook een stukje land in Oosthuijsen, gekomen van de moeder en een gerechte derde
part in de huisraad en boedel gekomen van haar vader en moeder.
De voors: f 600.- is uitgezet tegen rente. Op 01-04-1648 ontvangt Pieter Jansz den
Haen de rente en op 02-02-1649 Liefken Lieuwes zelf.
11-05-1650 Jan Lourisz Vlasboer, bij wie het kind woont, ontvangt de rente.
01-02-1651 Claas Jansz (Heijnis de bode) brengt een inventaris boven van de klederen van
Liefke Lieuwes zaliger ten huize van Ariaan Cornelisz Patijn in de Beemster, die die
overgeleverd heeft aan Jan Lourisz Vlasboer, getrouwd met Trijn Pieters,
stiefmoeder van de voors: Liefkens, en van hem wederom ontvangen f 41.15.-. en
goed gevonden dat de klederen zouden blijven ten behoeve van de kinderen van
Trijn Pieters en Lieuwe Sijmons en dat de resterende f 550.- kapitaal zal blijven op
de weeskamer van de Beemster zal blijven ten behoeve van deze kinderen.
Trijn Pieters, weduwe van Jan Vlasboer, ontvangt tussen 07-10-1654 en 05-06-1663
regelmatig rente.
05-06-1663 Sijmon Lievesz, halve broeder en erfgenaam voor de helft van Liefken Lieves,
ontvangt f 250.-.
10-04-1668 Andries Geerlofsz en Liefken Lieves ontvangen de andere f 250.-.
19-05-1693 Andries Geerlofsz ontvangt de doos met de papieren.
23.
Jelis Oensz dochter genaamd Trijntje Jelis. (oud register pagina 99 - 101)
08-01-1648 Jelis Oensz, wonende in de Beemster, brengt zijn dochtertje Trijntje Jelis Oenses,
geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Neeltje Claas zaliger, onder de protectie
van de weeskamer, omdat het kind van zijn moeder ontbloot was en andersints van
Godt de Heere besocht was. Hij vertoont het testament van zijn broeder Claas
Oenses van 15-09-1644, in Oostindien overleden, waarin deze aan hem Jelis, Jacob
en Elisabet Oenses tesamen heeft gelegateerd xl gulden en aan zijn voorn: dochtertje
Trijntje Jelis Oenses al zijn resterende goederen. Hij brengt f 155.- ter weeskamer,
door hem ontvangen van de Oostindische compagnie te Hoorn voor gage van zijn
overleden broeder, waarvan hij f 40.- ontvangt voor hemzelf en zijn broeder Jacob en
zuster Lijsbet volgens het testament.
03-01-1657 Jelis Oensz ontvangt de goederen van zijn ongeveer twee jaar eerder overleden
dochter Trijntje Jelis.
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24.
Cornelis Pietersz de Boer en Griet Willem Woutersz zoon genaamd Claas Cornelisz de
Boer. (oud register pagina 109 en 110)
01-04-1648 Jan Gerritsz Kelder, Cornelis Jansz Rentemeester en Albert Jansz, voogden van
Claas Cornelisz, van wie de vader is geweest Cornelis Pietersz de Boer en de moeder
is Griet Willem Woutersdr, laten vaders erfenis registreren, een bedrag van f 795.-,
onder de moeder berustende volgens de weesmeesterskennis van 07-05-1647.
03-06-1648 Cornelis Jansz Rentemeester brengt in presentie van Jan Gerritsz Kelder geld boven,
overschot van de huur van land en gekomen uit de boedel. Er volgen nog meer
beheersvermeldingen, onder andere:
05-01-1656 Jan Gerritsz Kelder en Albert Jansz brengen geld boven als overschot van huur van
een morgen land in de Purmer, en een rekening en quitantie van Griet Sijverts over
bierschuld.
07-03-1657 Jan Gerritsz Kelder laat de goederen registreren die het kind te beurt zijn gevallen
ten tijde van het overlijden van zijn bestevader Pieter Jansz de Boer.
07-06-1661 Jan Gerritsz Kelder en Albert Jansz Sonck brengen geld boven o.a. voor de eerste
custing van het verkochte land in de Purmer. (volgende termijnen in 1662 en 1663)
15-05-1665 De heer J. van de Straten geeft op diens verzoek aan de Boer f 1520.-, die daarom
verlegen was.
04-09-1668 Claas Cornelisz de Boer verklaart zijn goederen van de weeskamer te hebben
ontvangen.
26.
Teunis Evertsz en Marij Jans twee kinderen. (oud register pagina 117 - 119)
11-05-1649 Teunis Evertsz heeft twee kinderen, genaamd Evert en Neeltje Teunis, geprocreëerd
bij zijn overleden huisvrouw Marij Jans. Hij laat de goederen registreren.
05-01-1656 Teunis Evertsz ontvangt rente (ook 12-06-1657).
06-02-1658 Teunis Evertsz IJsseldijck is f 120.- schuldig aan zijn kinderen tegen 4 1/2 % per
jaar; borgen Pieter Evertsz en Claas Rensz Decker, broeder en zwager van Teunis
Evertsz.
06-05-1664 Evert Teunisz verklaart deze f 120.- van zijn vader te hebben ontvangen.
01-07-1664 Evert Teunisz ontvangt in presentie van zijn oom Pieter Evertsz een obligatie.
01-04-1670 Evert Teunisz ontvangt geld van een afgeloste obligatie.
16-06
(jaar niet vermeld) Evert Teunisz ontvangt in presentie van zijn vader alle
bescheiden.
28.
Sijtje Alberts, onmondige dochter van Albert Cornelisz en Welmoet Jans. (oud register
pagina 125)
03-06-1649 Sijmon Jelisz Hovenier, wonende in de Beemster, weduwnaar van Meijns Jans
zaliger, brengt ter presentie van Cornelis Albertsz Wagenmaeker f 200.- ter
weeskamer, aan het kind besproken van haar moeije Meijns Jans volgens hun
mutueel testament 27-02-1647 gepasseerd voor notaris Alles. Deze f 200.- is tegen
rente opgenomen door Cornelis Cornelisz alias Cornelis Albertsz Wagenmaecker te
Purmerend die daarvoor zijn huis en erf op de Slotterburgwal verbindt.
06-11-1658 Cornelis Cornelisz Wagenmaker brengt nog f 300.- ter weeskamer, uit het geld dat
Marcus Rootjes in Oostindien heeft verdiend en aan het kind heeft nagelaten.
15-07-1692 Michiel Dirksz Armiaan (ondertekent ArmeJan) en Jan Adamsz ontvangen de
goederen volgens akte van voogdij van de weesmeesters van Purmerend over de
onmondige kinderen van Adriaan Fredriksz Visscher en Sijtje Alberts de Graaff in
dato 03-01-1692 en akte van authorisatie van 10-07-1692 van dezelfde weesmeesters
om de goederen te mogen ontvangen.

Oud Rechterlijk Archief 4081: 1634-1693

12

29.
Harmen Pietersz en Maritje Buijckes twee kinderen. (oud register pagina 148 - 149)
07-09-1650 Gerrit Steulingh en Hendrik Someren laten de goederen registreren vanwege het
overlijden van Dr Petrus Brant de Jonge, predikant tot Warmenhuijsen, die naast
Buijcke Cornelisz tot Barsingerhorn voogd geweest is van Pieter en Harmen
Harmensz, onmondige kinderen van Maritje Buijckes, geteeld bij Harmen Pietersz,
haar overleden man zaliger, volgens akte van akkoord tussen Maritje Buijckes,
geassisteerd met haar man Huijbert Ariaansz ter eenre en de voorn: Buijcke Cornelis
en Dr. Petrus Brant ter andere zijde over vaders erfenis van Pieter en Harmen
Harmensz, 30-06-1643 voor notaris Jan Jacobsz Grebber te Purmerend.
03-10-1662 Maritje Buijckes en haar twee zoons Harmen en Pieter Harmensz, beiden getrouwd,
ontvangen de goederen. Ondertekend door Pieter Abbringh Francois schoolmeester
Pieter Abbringh Harmen Harmensen Choudt schoolmeester tot Waterganck.
31.
Dirk Jansz Coopmans kinds kinderen. (oud register pagina 163 - 164)
08-05-1652 Dirk Jansz Coopman, Pieter Douwesz en Albert Teunisz laten de goederen
registreren die de kinderen van Marij Dirks, Aagje Dirks en Jannetje Dirks
hebben geëerfd van hun bestemoeder Guert Cornelis en peet Lobje. De kinderen
van Marij Dirks zijn Jacob, Griet en Neel met als vader Claas Jacobsz Kijck in de
Wint te Purmerend. De kinderen van Aagje Dirks zijn Teunis, Aris, Griet en Jan met
als vader Albert Teunisz in de Beemster. Het kind van Jannetje Dirks is Griet met als
vader Cornelis Sijmonsz tot Oosthuijsen.
05-02-1653 Cornelis Sijmonsz van Oosthuijsen, getrouwd geweest met Jannetje Dirks zaliger en
enige erfgenaam van hun dochter Griet Cornelis, ontvangt in presentie van Dirk
Jansz Coopman haar goederen.
De andere kinderen volgen hierna.
32.
Claas Jacobsz Kijck in de Wint en Marij Dirk Jan Coopmans drie kinderen met namen
Jacob, Griet en Neel. (oud register pagina 164)
De goederen zijn vermeld op folio 31.
07-10-1654 Pieter Pietersz Altena ontvangt wegens Claas Kijck in de Wint f 15.- voor betaling
van 3/4 jaar huishuur.
15-10-1655 De peet Geert Jacobs ontvangt f 28.15.- voor 23 weken kostgeld.
03-11-1655 Mr Wouter Geerlofsz Vucht ontvangt f 5.- wegens een accident dat de oudste van de
kinderen aan de hals heeft gehad. Ook wordt betaald voor klederen van de kinderen.
13-06-1657 Claas Jacobsz ontvangt f 6.- ten behoeven van klederen voor het oude en jonge kind.
02-04-1659 De oudste dochter van Claas Kijck in de Wint ontvangt wat geld.
01-06-1660 Lijsbet Oens, huisvrouw van Claas Kijck in de Wint, ontvangt rente.
05-02-1664 Jacob Claasz Kijck in de Wint, bruidegom, ontvangt f 50.-.
03-06-1664 Jacob Claasz Kijck in de Wint ontvangt f 50.-.
03-03-1665 Jacob Claasz Kijck in de Wint ontvangt f 60.-, waarmee hij zijn gerechte derde part
ontvangen heeft.
15-05-1665 Sijmon Jacobsz, getrouwd met Neeltje Claas, de jongste van Claas Kijck in de Wints
kinderen, ontvangt f 160.-.
06-08-1669 Maarten Meijndertsz ontvangt rente (ook latere rentebetalingen aan Maarten
Meijndertsz Crom)
01-06-1677 Cornelis Cornelisz Heijloo, in huwelijk hebbende Griet Claes, ontvangt f 160.-.
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34.
Albert Teunisz en Aagje Dirk Jan Coopmans kinderen met namen Teunis, Aris, Griet en
Jan. (oud register folio 165)
De goederen, de kinderen aangekomen van hun bestemoeder Guert Cornelis en peet
Lobje zijn vermeld op folio 31.
13-04-1655 Er is f 300.- tegen rente uitgezet bij hun vader Albert Teunisz met als borgen zijn
zwagers Jan Jansz in de Schermer en Pieter Jansz in de Purmer. (soortgelijke
vermelding 13-06-1656)
02-08-1656 Albert Teunisz ontvangt alle rente.
13-04-1666 Aris Albertsz ontvangt f 100.-.
36.
Cornelis Pietersz Leerenemmer en Lijsbet Pieters vier kinderen. (oud register folio 167)
14-11-1652 (en 04-12-1652) Cornelis Pietersz Leerenemmer ter eenre en Jacob Pietersz Vennick
ter andere zijde zijn voor moeders erfenis van Pieter, Sijtje, Abraham en Reijnu
Cornelis, die hij geprocreëerd en in leven behouden heeft bij zijn overleden
huisvrouw Lijsbet Pieters, die een zuster was van Jacob Pietersz Vennick, f 750.overeen gekomen, die onder hem blijven berusten.
06-06-1662 Sijmon Pietersz Krijchsman brengt f 384.6.- ter weeskamer voor vaders erfenis en
f 175.17.- voor de erfenis van hun oom Cornelis Pietersz Crijschsman.
04-06-1675 Pieter Cornelisz Zijp, in huwelijk hebbende Reijnu Cornelis, ontvangt een obligatie.
37.
Gerrit Jeltesz kind, waarvan de moeder is Brechje Dirks. (oud register folio 171)
05-01-1656 Brechje Dirks, huisvrouw van Cornelis Gerritsz, wonende in de houttuijn, brengt
f 200.- boven, door haar ontvangen uit de boedel van Griet Meijnderts zaliger, als
borg voor haar zoon Claas Pietersz Cos over een obligatie van f 200.- ten behoeve
van haar voordochter Gerritje Gerrits, geprocreëerd bij haar eerdere man Gerrit
Jeltis, 12-10-1645 gepasseerd voor weesmeesters van Purmerend.
08-01-1659 De stiefvader Cornelis Gerritsz, op de Marees hofstede, ontvangt rente.
De moeder ontvangt regelmatig rente, tot 1668.
01-04-1670 Maritje Dirks en Duifje Ariaans, meuijen en universele erfgenamen van het kind van
Gerrit Jeltis, ontvangen het geld.
38.
Het kind van Teeuwis Allertsz en Trijn Gerrits. (oud register folio 173)
07-04-1656 Egbert Gerritsz Smit, wonende te Purmerend als oom en voogd, en Baart Jansz,
wonende aan de Middelweg in de Beemster, medevoogd over het nagelaten
weeskind van Teeuwis Allertsz en Trijn Gerrits, beiden zaliger gedachtenis, in hun
leven gewoond hebbende in de Beemster, verklaren dat bij het overlijden van de
ouders bij Dirk Cornelisz tot Catrip in de banne van Schoorl f 250.- was uitgezet,
gekomen uit de boedel. Het kind Allert Teeuwisz wordt met f 250.- ter weeskamer
vertichtigd en het geld blijft tegen rente onder Baart Jansz (van Limmen) met als
borgen Claas Dirksz Castricum en Teunis Jansz, beiden in de Beemster.
12-04-1672 Egbert Gerritsz Smit te Purmerend krijgt geld op interest onder borgtocht van Gerrit
Cornelisz Cos.
12-04-1695 Jan Gerritsz Smit (ondertekent Jan Gerretsz Smit Wagenmaker), Nan Jacobsz
(ondertekent Nan Jacobsen Smit), Barber Gerrits en Annetje Gerrits (blijkens
ondertekening huisvrouw van Jan Gerritsz Smit) ontvangen de goederen.
39.
Het kind van Jan Ariaansz en Meijnu Gerrits.
07-06-1656 Jan Ariaansz, wonende aan de Rijperweg in de Beemster als vader en voogd van zijn
kind Anna Jans, geprocreëerd bij Meijnu Gerrits ter eenre, en IJde Cornelisz,
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aangehuwde oom van het kind ter andere zijde, zijn als uitkoop van moeders erfenis
f 600.- overeen gekomen, die onder de vader zullen blijven berusten. Borgen zijn
zijn broeder en zwager Pieter Ariaansz en Elias Dirksz, bij obligatie 05-09-1657.
Jan Ariaansz Decker ontvangt de goederen van zijn in maart laatstleden overleden
dochtertje Anna Jans.

40.
Baafje Tietses, dochter van Tietse Claasz en Brecht Cornelis.
06-11-1658 Jelis Oentsen en Gaetse Claasz, omen van Baafje Tietses, waarvan de vader was
Tietse Claasz en de moeder is Brecht Cornelis, brengen vaders erfenis ter
weeskamer, bestaande uit f 600.- wegens de verkochte beesten, de helft in een
onderhandse obligatie van f 400.- ten laste van de weduwe van (niet ingevuld)
Laekenman tot Alkmaar in dato 10-05-1653, waarvan het weeskinds getrouwde
zuster de wederhelft toekomt, en de helft in een onderhandse obligatie van f 200.ten laste van voorn. Gaetse Claasz wonende in de Schermer in dato 01-05-1657,
waarvan het weeskinds getrouwde zuster de wederhelft toekomt.
01-05-1674 Baafje Tietses ontvangt rente, ook later, tot 01-04-1681.
Het vervolg op folio 120 gesteld.
41.
Het kind van Jacob Dirksz Rex en Maritje Harmen Teijnisses, genaamd Neeltje Jacobs.
(geen datum) Jacob Dirksz Rex als vader en voogd van zijn dochtertje Neeltje Jacobs,
geprocreëerd bij zijn huisvrouw Maritje Harman Theunisz, en Theunis Harmensz,
broeder van de voorn: Maritje als oom en voogd van het kind, allen wonende te
Purmerend, brengen ter weeskamer een obligatie van f 900.- in dato 02-04-1659
gekomen uit de verkoop van land dat door de grootmoeder van moeders zijde,
eveneens Neeltje Jacobs genaamd, fidei commis was gemaakt volgens haar
testament.
03-05-1695 Jacob Jacobsz Rex, zijnde een kinds kind van Neeltje Jacobs, en Willem Run, in
huwelijk hebbende Neeltje Jacobs, eveneens een kinds kind van Neeltje Jacobs
ontvangen de losrentebrief.
42.
De kinderen van Jacob Thijssen en Niesje Ariaans.
06-06-1659 Pieter Jansz Haan en Claas Dirksz Castricum als voogden over de onmondige
nagelaten kinderen van Jacob Thijssen, geprocreëerd bij Niesje Arejans, die mede
compareerde, brengen f 500.- ter weeskamer als vaders erfenis voor de kinderen
Goberichje en Dieuwer Jacobs, die naast nog vier andere honderd gulden gekomen
is uit het sterfhuis van hun grootvader, die even voor hun vader overleden is, zodat
de kinderen f 100.- meer geërfd hebben dan hun moeder.
De moeder Niesje Ariaans ontvangt regelmatig rente, tenminste tot 31-12-1675.
05-01-1666 De voogden Claas Dirksz Castricum en Pieter Dirksz(!) brengen f 70.- boven
gekomen van de grootvader Thijs Cornelisz Roo Tijs, onlangs te Purmerend
overleden. Niesje Arejans ontvangt ten behoeve van de kinderen f 20.-, de overige
f 50.- worden op rente gezet bij Dirk Haijesz en Niesje Arejans voors.
04-09-1674 Niesje Ariaans lost de obligatie van f 50.- af.
02-02-????
(jaar niet vermeld) Jacob Evertsz, getrouwd met Gobrich Jacobs, ontvangt f 200.- in
mindering van de obligatie van f 500.-.
06-04-1683 Jacob Evertsz en Gobrich Jacobs ontvangen de resterende f 300.-.
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43.
Niesje Reijers, nagelaten dochtertje van Reijer Claasz en Weijntje Emaus.
13-05-1660 Roemer Emaus en Jan Claasz van Dijk brengen als omen en voogden voor vaders en
moeders erfenis f 3189.- boven en een custingbrief van f 500.- van een huisje in de
Middelbeemster.
05-10-1660 Ariaan Claasz Langereijs ontvangt f 50.- kostgeld (ook latere vermeldingen).
06-02-1663 Langereijs ontvangt f 170.2.- tot uitrusting van de bruid.
03-07-1663 Niesje Reijers en haar man ontvangen f 715.17.-.
04-12-1663 Cornelis Jansz en Niesje Reijers hebben de goederen ontvangen waarmee Niesje
Reijers ter weeskamer vertichtigd was.
45.
Dirk Muusz en Vrouw Pieters kinderen genaamd Alit en Dieuwer Dirks.
01-02-1661 Theunis Jansz, wonende in de Beemster en Knier Jansz wonende in de Wormer,
wettige voogden over de kinderen Alit en Dieuwer Dirks, brengen twee deelbrieven
boven, beiden in dato 30-12-1660, de ene tussen Pieter en Claas Bobeldijck voor drie
vierde ter eenre en de voorn: voogden voor een vierde ter andere zijde, en de tweede
tussen Pieter Bobeldijck ter eenre, Dirk Muusz ter andere en de voors: voogden ter
derde zijde, en een huurcedulle van land in de Beemster. De goederen van de
kinderen volgens de voors: delingen gekomen van hun grootmoeder Griet Claas, die
huisvrouw is geweest van Pieter Bobeldijck, hun moeder Vrouw Pieters en hun oom
Knier Pieters worden geregistreerd: een aantal stukken land in de Zeevang achter
Oosthuizen, in de Oosthuizer Koog, in de Beetser Koog en in de Beemster, en
f 1886.12.-. Dirk Muusz zal zijn kinderen voor f 95.- per jaar verder onderhouden.
07-03-1662 Dirk Muusz ontvangt kostgeld (ook 06-02-1663).
04-02-1664 Dirk Muusz ontvangt een jaar kostgeld voor het ene kind en 3/4 jaar kostgeld voor
het overleden kind.
01-07-1664 Dirk Muusz ontvangt zijn gedeelte van de erfenis van zijn overleden dochter Alit
Dirks.
07-07-1665 Joncker Teunis en Knier Jansz doen rekening (ook latere vermeldingen, weer van
Teunis Jansz en Knier Jansz, tot 07-02-1668).
07-02-1668 Dirk Muusz ontvangt o.a. 3/4 jaar kostgeld. Jacob Muesz Clopper en zijn huisvrouw
Dieuwer Dirks ontvangen de goederen overeenkomstig hun huwelijkscontract.
47.
De kinderen van Jan Tijssen en Guert Frans, genaamd Tijs, Trijn en Pieter Jansz.
07-06-1661 Hendrik Jansz van Spanbroeck, oom, en Jan Jansz, halve broeder, beiden als
voogden over de minderjarige kinderen van Jan Tijssen en Guert Frans genaamd
Tijs, Trijn en Pieter Jansz, doen rekening van hun beheer sinds het overlijden van Jan
Tijssen.
04-04-1662 Jan Jansz ontvangt kostgeld (ook latere vermeldingen, tot 08-05-1668).
07-07-1665 Jan Jansz Hogerbeets brengt geld boven wegens de verkoop van land in Nieuwe
Niedorp.
02-08-1667 In presentie van Jan Pietersz, getrouwd met Maritje Frans, meuij van de kinderen,
worden de goederen nagelaten door Tijs Jansz gedeeld.
06-09-1667 Jan Jansz Hogerbeets brengt het overschot van het door Tijs Jansz nagelaten geld
boven.
04-09-1668 Jan Jansz Hogerbeets ontvangt f 75.- voor rekening van zijn zuster Trijn Jans, nu de
bruid zijnde.
07-05-(1669) Trijn Jans man Cornelis ontvangt f 6.10.-.
04-03-1670 Cornelis Pietersz Butter ontvangt geld.
01-04-1670 In plaats van de overleden voogd Hendrik Jansz wordt Cornelis Pietersz Butter tot
voogd benoemd.
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Zie verder folio 78.
49.
De kinderen van Jan Tijssen en Neel Pieter Tijmons, genaamd Claas en Hillegont Jans.
26-07-1660 Koert Ericksz, kamerbewaarder van de regenten van het weeshuis te Amsterdam,
brengt ten behoeve van Claas Jansz en Hillegont Jans, nagelaten kinderen van Jan
Tijssen en Neel Pieter Tijmons f 1182.- boven, de helft van de opbrengst van het
verkochte Havermeerkavel 17.
06-02-1663 Claas Jansz en Hillegont Jans, zoon en dochter van Jan Tijssen en Neel Pieter
Tijmons, ontvangen ieder f 591.1.-.
02-08-1667 Hillegont Jans ontvangt geld.
51.
De kinderen van Hans Hongers en Lucia Hongers (bijgeschreven: met namen Hilletje,
Floris).
07-12-1660 De advokaat Moens en Arejan Groeppmaen(?) als wettige voogden over de vier
minderjarige kinderen van Hans en Lucia Hongers brengen ter weeskamer de
inventaris van de meubile goederen de kinderen toekomende volgens contract tussen
de voogden en Frederik Hongers, meerderjarige broeder van de kinderen, op
18-11-1660 voor secretaris Blauw gemaakt en en hebben volgens dit contract de vier
kinderen ter weeskamer vertichtigd met 32 morgen land, met 8 morgen land de
voors: Frederik toekomende gemeen in de binnenkavels 90 en 91 en waarvan 22
morgen verhuurd zijn aan gemelde Frederik en de andere 10 morgen in gebruik van
de vier onmondige kinderen.
05-02-1675 Jacob Jansz Drost, met Cornelis Jacobsz van der Croft voogd over de kinderen van
Geertje Molenaar brengt f 40.12.8 boven volgens akkoord van 20-05-1674.
Betaald f 12.3.12 aan Hendrik Nanningsz als voogd van het kind van Reijnu
Nannings, tweede vrouw van Frederik Hongers.
53.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Cornelis Josephsz over het
moederlijk bewijs waarmee het kind al op 07-02-1690 alhier ter weeskamer is vertichtigd, maar op
06-08-1697 door Jan Josephsz en Lambert Jansz, wonende te Westerblokker, als voogden over het
kind volgens accordatie met Anna Tijmons, laatst weduwe van de voors: Cornelis Josephsz ter
weeskamer gebracht.
Het betreft drie obligaties: de eerste van f 100.- ten laste van Jan Maartsz Gorter in dat 09-05-1671,
de tweede van f 400.- in dato 15-06-1677 ten laste van dezelfde Jan Maartsz Gorter en de derde een
onderhandse obligatie van f 800.- ten laste van Claas Jansz Ruijter zaliger in dato 01-01-1678.
IJsbrant Dirksz, wonende te Schermerhorn, zal deze obligatie tegen januari 1698 zoveel mogelijk
aflossen of anders hypotheek te stellen. Ook een huis in de Noord Beemster aan de westkant van de
Middelweg naast Nan de Smit. Anna Tijmons zal het kind grootbrengen van de vruchten van dit
bewijs en die van de vaderlijke goederen waarmee het kind op de weeskamer van Westerblokker
staat vertichtigd.
Overgebracht in het nieuwe register folio 27.
55.
De kinderen van Cornelis Jansz Zijp.
07-06-1661 Nicolaas Schot, pensionaris en secretaris van de stad Purmerend, als executeur van
het testament van Tomas Jansz Wagenmaker en Aacht Jacobs, in hun leven
echtelieden te Purmerend, op 18-12-1643 voor notaris Jan Moens te Purmerend
gepasseerd, brengt de goederen van de kinderen van Cornelis Jansz Zijp ter
weeskamer: een rentebrief van f 400.- en de helft van een huis in Purmerend, waarin
beide testateuren overleden zijn.
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De oudste zoon ontvangt rente.
De oudste zoon Jan Cornelisz ontvangt rente.
De oudste zoon Jan Cornelisz ontvangt rente.
Ontvangen rente aan de kinderen gegeven.
Ontvangen rente aan Pieter Cornelisz Sijp gegeven (ook 1667, 1668, 1669,
09-02-1671)
Pieter Cornelisz Sijp ontvangt rente.

57.
Het kind van Gerrit Dirksz Koeman en Trijn Jans, genaamd Jan Gerritsz Koeman.
01-08-1662 De voogden schout Vandermeulen en weesmeester Jan Tijmonsz Blocker hebben het
kind ter weeskamer vertichtigd met zijn vaders en grootvaders erfenis f 600.-.
01-08-1663 Pieter Evertsz ontvangt de rente (ook latere vermeldingen).
14-11-1679 Pieter Evertsz en zijn vrouw ontvangen de bovenstaande f 600.- met verschenen
rente.
59.
De kinderen van Pieter Dirksz Binnewijsent en Guert Floris, genaamd Lijsbet en Floris.
03-01-1662 Cornelis Dirksz Binnewijsent als oom en voogd over de voors: Lijsbet en Floris
Pietersz, kinderen van zijn broeder Pieter Dirksz Binnenwijsent, in de Beemster
overleden, vertichtigt de weeskamer van de Beemster met hun vaders erfenis zoals
hun moeder Guert Floris haar kinderen aan hem en zijn broeder Claas Dirksz
Binnewijsent heeft bewezen, namelijk f 1100.- te betalen in mei a.s. en ieder kind
een bed met toebehoren.
06-06-1662 De voors: Cornelis Dirksz brengt f 1100.- ter weeskamer.
De rente wordt regelmatig betaald, aan Cornelis Dirksz, Gerrit Florisz, Claas
Binnewijsent, Sijmon Dirksz, Claas Dirksz.
03-03-1665 Gerrit Florisz en Cornelis Dirksz Binnewijsent, omen van vaders en van moeders
zijde, brengen f 100.- boven ter voldoening van de beddinge die de nu overleden
moeder beloofd heeft.
15-05-1665 Dirk Jansz, weduwnaar van Guert Floris, brengt f 429.- ter weeskamer als moeders
erfenis van de kinderen als uitkoop die hij met Cornelis Dirksz Binnenwijsent en
Gerrit Florisz heeft gemaakt.
12-04-1672 Claas Dirksz Droogh ontvangt rente.
04-03-1681 Floris Pietersz ontvangt f 550.- met verschenen rente.
01-07-1681 Floris Pietersz, getrouwd, ontvangt de goederen.
61.
De kinderen van Cornelis Cornelisz Voordewint en Ald Jans, genaamd Cornelis, Jan, Aaf
en Egge Cornelisz.
02-05-1662 Cornelis Cornelisz Voordewint heeft zijn kinderen volgens contract tussen hem en
Gerrit Jansz in de Beemster en Jan Jansz wonende op Noortdijck, beiden omen van
zijn kinderen van moeders zijde, als uitkoop van moeders erfenis f 2000.- bewezen
met als verzekering een stuk land, welk stuk land daarna door de gemelde omen met
toestemming van de weesmeesters verkocht is voor f 3000.-. Het akkoord en een
obligatie van f 2000.- onder verband van drie stukken land in Ursem zijn in de
weeskamer gebracht.
07-07-1693 Cornelis Cornelis Voordewint de Jonge heeft zijn portie ontvangen.
11-08-1693 Egge Cornelisz Voordewint ontvangt zijn portie en de bescheiden.
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63.
De kinderen van Louweris Claasz Binnenwijsent en Neel Jans, genaamd Lijsbet, Neeltje,
Stijntje, Claas, Trijntje, Niesje en Grietje.
04-07-1662 Neel Jans, weduwe van Louweris Claasz Binnenwijsent, geassisteerd met Dirk
Claasz Binnenwijsent en Claas Dirksz Binnenwijsent, oom en zusterling over haar
zeven onmondige kinderen hierboven vermeld, bij haar zaliger man Louweris Claasz
geprocreëerd, bewijst haar kinderen voor hun vaders erfenis twee stukken land in de
Beets Koog, een obligatie van f 300.- ten laste van Taams Gerritsz Cramer op de
Beets in dato 09-07-1659, en f 792.- die op rente onder de moeder blijven berusten.
(Hiervan is 03-07-1663 door haar en haar man een weesmeesterskennis gemaakt
onder verband van hun beesten en koegereedschappen.)
04-06-1670 Oom Jaep ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
13-08-1680 Cornelis Pietersz, in huwelijk hebbende Lijsbet Lourens, Claas Lourensz voor
hemzelf, Neeltje Lourens, Stijntje en Trijn Lourens, Niesje en Grietje Lourens, ieder
voor haarzelf en geassisteerd met Jacob Jansz Oom Jaep als stiefvader van de
kinderen, ontvangen de goederen.
65.
Het dochtertje van Aart Jansz en Kniertje Cornelis, genaamd Sijtje Aarts.
05-09-1662 Cornelis Cornelisz Wagenmaker, wonende te Purmerend, oom en Maarten Pietersz
wonende in de Beemster, buurman van Sijtje Aarts, nagelaten onmondig dochtertje
van Aart Jansz en Knierken Cornelis, hebben als wettige gestelde voogden het kind
met haar vaders en moeders(!) erfenis ter weeskamer vertichtigd, namelijk een
obligatie van f 600.- ten laste van Cent Dirksz Schouten in de Beemster in dato
23-05-1661, een obligatie van f 1300.- ten laste van de voorn: Cornelis Cornelisz
Wagenmaker in dato 01-05-1662 onder speciaal verband van zijn huis en erf op de
Slotterburgwal in Purmerend en f 70.7.- die onder Cornelis Cornelisz Wagenmaker
zijn gelaten om ten behoeve van het weeskind te gebruiken.
12-03-1669 IJsbrant Dirksz Matselaer, man van Knierken Cornelis, ontvangt het geld in de doos.
66.
Jan Gerrits, zoon van Gerrit Dirksz Koeman, zie hiervoor folio 57.
1663
Rente ontvangen van een obligatie van f 600.-.
67.
Dieuwertje IJsbrants, dochtertje van IJsbrant Pietersz en Jannetje Pieters.
(geen datum) Harmen Jansz Groot vertichtigt, volgens akkoord met de grootvader Pieter Arejans
Tuinman, zijn vrouws voordochtertje Diewertje IJsbrants, die zij geteeld heeft bij
IJsbrant Pietersz Groenvelt, met f 300.- (bestaande uit twee custingbrieven) en een
bed met toebehoren.
04-06-1664 Barent Dirksz lost een van de custingbrieven af.
13-04-1666 De voogden Cornelis Jacobsz en Jacob Jansz Molenaar brengen f 596.- ter
weeskamer uit de erfenis van haar grootvader Jan Arisz Molenaar en grootmoeder
Aaltje Wessels.
12-05-1676 De vrouw van Allert Allertsz heeft aan Jan Jansz, getrouwd met Dieuwertje
IJsbrants, de custingbrief afgelost.
07-01-1681 Jan Jansz, in huwelijk hebbende Dieuwertje IJsbrants, ontvangt de papieren.
68.
De kinderen van Frederik Hongers en Geertje Jans Molenaars, genaamd Aaltje en Sijtje
Frederiks.
04-12-1663 Frederick Hongers, weduwnaar, geassisteerd met zijn zaliger huisvrouws vader Jan
Arisz Molenaar heeft zijn twee kinderen Aaltje en Sijtje, geprocreëerd bij Geertje
Jans gemelde Jan Arisz dochter, voor hun moeders erfenis bewezen volgens contract
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23-08-1663 de gerechte onverdeelde helft in 8 morgen land, gemeen met andere 32
morgen land in de binnenkavels 90 en 91.
(ook 05-10-1665, 13-04-1666 en 07-12-1666) De wettige voogden Cornelis Jacobsz
Crocht en Jacob Jansz Drost brengen goederen boven gekomen van de erfenis van
hun grootvader Jan Arisz Molenaar zaliger.
De voogden Cornelis Jacobsz Crocht en Jacob Jansz Molenaar brengen ter
weeskamer een obligatie van f 600.- tegen 4 % per jaar, verschijnt voor het eerst
01-10-1668, ten laste van Claas Jansz Molenaar, onder verband van zijn huis op het
Nieuwelant, waar hij tegenwoordig in woont, welke f 600.- de gerechte portie van de
kinderen in de erfenis van petemoij Lijsbet Pouwels.
Ook brengen de voogden een custingbrief boven, nog inhoudende f 1100.-, waarvan
de helft, f 550.-, hun oom Jacob Jansz Drost toekomt.
De voogden Cornelis Jacobsz Crocht en Jacob Jansz Molenaar ontvangen kostgeld
(ook latere betalingen aan Cornelis Jacobsz Crocht tot 03-02-1671).
Geertie Jan Molenaers brengt wat geld boven.
IJsbrant Spoors en Cornelisz Spoors, voogden over de twee voorn: kinderen, brengen
f 1890.- boven, gekomen van het verkochte land in de Beemster.
IJsbrant Spoors doet rekening in presentie van de omen van moeders zijde.
De voogden doen rekening in presentie van (doorgestreept Cornelis) Dirk Claasz
Pappot en Cornelis Moijkes, beiden in huwelijk hebbende de twee nagelaten
dochters van de hiervoor genoemde Frederick Hongers en Geertje Jans en die ook
ontvangen.
De ondergetekenden (Crelis(!) Claessen Pappot en Cornelijs Cornelijs Moijkijs), in
huwelijk hebbende gehad Aeltje Fredericks en nog in huwelijk hebbende Zijtje
Hongers, ontvangen een obligatie.

70.
(geen titel)
05-10-1666 Frederik Hongers bewijst, in presentie van de wettige gestelde voogden Harck
Hendriksz Schorel en Hendrik Nanningsz Vermaeck over de minderjarige kinderen
die gemelde Frederik Hongers in huwelijk bij zijn zaliger huisvrouw Reijnu
Nannings heeft geprocreëerd, met namen Hans en Barber Frederiks, deze kinderen
hun moeders erfenis, namelijk twee morgen land, zijnde een twintigste part van de
twee binnenkavels 90 en 91.
05-01-1677 De voogd Hendrik Nanningsz Vermaeck doet rekening in presentie van de omen van
moeders zijde.
02-03-1677 IJsbrant Spoors brengt een obligatie van f 425.- boven, waarvan de kinderen f 175.toekomt en de resterende f 250.- de kinderen van Geertje Jans Molenaers.
02-06-1687 Hendrik Nanningsz brengt als voogd over de zoon van Hans(!) Hongers en Reijnu
Nannings een obligatie boven.
03-02-1688 Hendrik Nanningsz als voogd over Hans Hongers, Dirk Claasz Pappot en Cornelis
Moijkes, beiden in huwelijk hebbende de twee dochters van Fredrik Hongers
genaamd Zijtje en Barbar Fredriks krijgen toestemming een obligatie te verkopen.
(ondertekend door Cornelijs Cornelijs Moijkijs, Dirk Clasen Pappot, Crelis Claessen
Pappot soo veel als hem sal moghen aengaen)
06-07-1688 Hendrik Vermaack en Hans Honger ontvangen f 86.-.
05-10-1688 Hans Honger, getrouwd, ontvangt de bescheiden en bedankt zijn voogden Hendrik
Vermaack en Engel Oortman.
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71.
(De kinderen van) Barent Gerrits Molenaar en Jetske Tjalkis met namen (niet ingevuld).
10-04-1668 De secretaris Blauw heeft van Barent Gerritsz Molenaar en van Arent Dirksz Gijssen
in totaal f 259.8.- ontvangen, gekomen uit een erfenis te Ouderkerk. Dit geld is voor
de kinderen van de voors: Barent Gerritsz Molenaar en zijn overleden huisvrouw
Tjelcke Talckis.
04-12-1668 De secretaris Blauw brengt nog f 378.- ter weeskamer, door hem van Arent Dirksz
Gijssen van Amsterdam uit de voorn: erfenis ontvangen.
01-10-1669 Arent Dirksz Gijssen brengt nog f 148.- boven uit dezelfde erfenis.
1669
Arent Dirksz Gijssen heeft f 47.10.- besteed aan het kleden van de kinderen.
03-02-1670 Arent Dirksz Groot ontvangt f 41.8.- voor klederen van de kinderen.
02-12-1670 In plaats van Jan Gelder wordt Lambert Douwesz aangesteld tot voogd, naast Arent
Dirksz Gijssen.
02-12-1670 Arent Dirksz Groot ontvangt kostgeld voor Meijns en Trijn.
01-12-1671 Arent Dirksz Groot en Lambert Douwesz ontvangen ieder geld wegens onkosten
voor het noodzakelijk onderhoud van de vier onmondige kinderen.
09-06-1672 Arent Dirksz Groot ontvangt kostgeld voor het jongste kind.
05-02-1675 Arent Dirksz Gijssen ontvangt rente.
07-09-1677 De voogden Arent Dirksz Gijssen en Lambert Douwesz ontvangen f 63.18.-.
03-03-1682 Jan Jansz, in huwelijk hebbende Trijn Barents, ontvangt bovengebrachte rente om
aan de andere kinderen ieder zijn portie te geven. Jan Jansz ontvangt f 100.- en
Heijman Barentsz f 50.-.
02-03-1683 (en 06-04-1683) Douwe Lammertsz ontvangt geld.
19-05-1693 Heijman Barentsz, Douwe Lambertsz en Jan Jansz Quijl ontvangen de bescheiden.
72.
De kinderen van Roelof Jansen Hoveniers en Giele Louweris, met namen (niet ingevuld).
10-03-1667 Compareerden Lolcke Louweris, wonende bij Coostertille in de grietenie van Aech
Carspel en Marten Louweris, wonende tot Oostermeer in de grietenije van
Sijtscherckerdeel in Vrieslant, beiden volle broeders van Giele Louweris, de
voordere huisvrouw van Roelof Jansz Hovenier in de houttuin in de Beemster bij
Purmerend onlangs overleden, geassisteerd met Claas Olphertsz, mr timmerman,
Gerrit Dirksz Hovenier, Hillebrant de Diender en Jelis Jansz, allen geburen van de
gemelde overleden Roelof Jansz. Zij verklaren dat met toestemming van de
weesmeesters bij openbare veiling alle inboedel en huisraad achtergelaten door
gemelde Roelof Jansz en zijn laatste huisvrouw, die even voor hem gestorven was,
verkocht is voor omtrent f 500.-.
Het kind uit het laatste huwelijk is kort na de vader overleden; zijn moeders moeder
was mede-erfgenaam en is uitgekocht voor f 35.- en de klederen van de moeder
volgens onderhandse akte 06-03-1667. Na betaling van alle rekeningen, de
reiskosten van en naar Vrieslant, etc. blijft er voor de kinderen f 334.- over, die in de
doos zijn gelegd. Ook laten de omen de goederen van de kinderen in Friesland
registreren.
De weesmeesters zijn met de omen Lolcke Louweris en Marten Louweris overeen
gekomen dat zij de drie onmondige nagelaten kinderen van Roelof Jansz en Giele
Louweris met namen Abram, Jan en Grietje Roelofs zullen groot brengen.
05-06-1680 Lolleke en Marten Louweris als gestelde voogden en omen over de kinderen van
Roelof Jansz Hovenier en Giele Louris rekenen ter presentie van Jan Roelofs, over
de 23 jaar oud, en Hendrik Bouwesz, in huwelijk hebbende Grietje Roelofs, met de
weeskamer af.
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74.
Het kind van Meijndert Limburchsz en Luijtje Jans, genaamd Neeltje Meijnderts.
07-12-1666 De voogd Cornelis Jansz Rentemeester brengt voor vaders erfenis 35 zilveren
dukatons, f 110.5.-, boven.
07-02-1690 Pieter Pietersz Appel van Middelie, Aldert Aldertsz alias baas Alderts, getrouwd met
Trijn Frans, Cornelis Jacobsz tot Purmerend als oom en voogd van zijn broeders
kinderen Willem Jacobsz, in huwelijk gehad hebbende Aachje Pieters tot Quadijk,
Steven Tellemansz, getrouwd met Teunisje Wijbrants, Mr. Daniel van der Bussche,
getrouwd met Teunisje Hendriks, beiden wonende in de Beemster, Maarten Jansz tot
Knollendam, getrouwd met Aachje Frans en Claas Jansz Han, getrouwd met Trijn
Claas tot Zaandam, allen erfgenamen van vaders en moeders zijde van Luu Jans en
haar dochter Neeltje Meijnderts, in de Beemster overleden, en de rato caverende
voor Trijn Meijnderts, Trijn Jans, Lobberichje Wimers in de Beemster en Pietertje
Ariaans tot Alkmaar, mede-erfgenamen, ontvangen de goederen.
75.
De drie kinderen van Hendrik Jacobsz Pronck en Im Jacobs, met namen Jacob, Claas en
Maritje Hendriks.
07-12-1666 Door secretaris Blauw wordt voor rekening van de gemene kinderen van Hendrik
Jacobsz Pronck f 1198.3.6 ter weeskamer gebracht, gekomen uit de boedel van de
verkochte goederen, en nog op 08-06-1666 f 400.-. Van het totaal komen de voors:
kinderen f 1074.- toe en het kind van het jongste bed f 524.-.
04-09-1668 Pieter Lollesz ontvangt f 49.- kostgeld voor Maritje Hendriks (ook latere soortgelijke
vermeldingen tot 09-10-1672. Later ontvangt Claas Gerritsz tot Avenhorn en de
weduwe Bordingh kostgeld).
07-05-1669 Pieter Lollesz ontvangt f 49.6.- voor de doodschuld van Jacob Hendriksz.
07-01-1676 Claas Hendriksz Pronck ontvangt rente.
02-06-1676 Claas Hendriksz Pronck ontvangt geld (ook 23-02-1677, 01-06-1677 en 03-08 1677,
blijvende de laatste f 100.- ten behoeve van het kind van Sijmon Jansz en Lijsbet
Claas).
76.
Het kind van Hendrik Jacobsz Pronck en Aaf (niet ingevuld), genaamd Pieter Hendriksz.
08-06-1666 Door secretaris Blauw is ten behoeve van dit kind en de drie voorkinderen f 400.- ter
weeskamer gebracht en op 07-12-1666 nog f 1198.3.12, alles geprocedeerd van de
boelcedulle van de koebeesten en huisraad van de voorn: Pronck; dit kind competeert
f 524.-.
07-04-1667 Knipman ontvangt een jaar kostgeld (ook 04-09-1668, bij de volgdende betalingen
van kostgeld wordt de ontvanger niet vermeld; op12-04-1672 ontvangt Trijn Sijvers,
huisvrouw van Jan Cluijff kostgeld en 21-05-1675 Aacht Jacobs tot Avenhorn).
77.
De kinderen van Jacob Watervis en Aacht Heijns, genaamd Grietje en Annetje Jacobs.
02-07-1669 Willem Jacobsz Watervis, oom en Cornelis Jansz en Jacob van der Meer, naaste
bloedvrunden, door weesmeesters aangestelde voogden over de twee kinderen, laten
land in Berkhout en de Zeevang registreren waarmee de kinderen ter weeskamer zijn
vertichtigd.
29-07-1669 Willem Watervis ontvangt uit de boelcedulle van de verkochte inboedel en huisraad
f 691.17.8.
02-07-1669 Dirk Claasz Leguit brengt f 1095.- boven als de helft van de koopprijs van de
verkochte beesten en koegereedschap; de andere helft is betaald 03-05-1670.
05-02-1675 Jacob Watervis legt rekening af.
05-02-1675 Jacob van der Meer wordt ontslagen als voogd en vervangen door Ariaan Pietersz
Cos, schoolmeester op de Oosterbuurt, bij wie het kind nu woont.

Oud Rechterlijk Archief 4081: 1634-1693

22

Zie op folio 104.
78.
Nota

De kinderen van Jan Thijssen en Guert Frans, vervolg van folio 47.
Cornelis Pietersz Butter als getrouwd hebbende Trijn Jans, heeft van de diaconie
van de Beemster op interesse getrokken f 250.- onder speciaal verband van hetgeen
zijn vrouw in de goederen voor haar gedeelte competeert.
06-06-1679 Pieter Jansz Hogerbeets heeft de goederen voor hem en zijn zuster ontvangen.
79.
De kinderen van Willem Pietersz en Neel Alberts, genaamd Jannetje Willems de oudste
en Jannetje Willems de jongste.
13-05-1670 Ariaantje Alberts, wonende in de Wormer, geassisteerd met Jan Garbrantsz Comen
Jan, door de weesmeesters naast Jan Willemsz aangestelde voogd, heeft de kinderen
ter weeskamer vertichtigd met f 1250.- hun aangekomen door de dood van hun
ouders. Het geld berust bij Fokel Willems in Purmerend, Claas de Wit in de
Beemster, Theunis Cornelisz Goeman, Jan Gerritsz Grasbier in de Beemster en
Pieter Riethoven te Purmerend.
Ariaantje Alberts ontvangt regelmatig rente.
07-04-1676 Ariaantje Alberts verklaart dat zij van Teunis Cornelisz Goeman het kapitaal
ontvangen heeft.
80.
De kinderen van Cornelis Jacobsz en Trijn Baarts, genaamd Trijn, Arejan en Jacob
Cornelisz.
01-04-1670 Claas Baartsz, oom, Cornelis Cornelisz en Pieter Cornelisz, halve broeders en Pieter
Tete en Pieter Dirksz alle gezamenlijke voogden over de drie onmondige
minderjarige kinderen van Cornelis Jacobsz Heijlo en Trijn Baarts, vertichtigen de
kinderen ter weeskamer met land in de Beemster, een obligatie van f 300.- ten laste
van de boedel van Samuel Samuelsz, berustende onder Pieter Cornelisz Heijlo en uit
dezelfde boedel f 100.-, de gerechte vijfde part in het voor f 950.- verkochte huis en
een gerechte vijfde part in de boelcedulle van de verkochte beesten die Claas
Baartsz(!) te bezitten placht.
81.
De kinderen van Cornelis Pietersz Cortrijck en Trijn Jans, genaamd Pieter, Jan en Dirk
Cornelisz.
07-01-1670 Pieter Jansz Doets en Jan Albertsz, omen en Claas Jansz Hartog, neef vande
onmondige nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz Cortrijck en (niet ingevuld),
door weesmeesters aangestelde wettige voogden, hebben de kinderen ter weeskamer
vertichtigd met f 1407.- van de verkochte beesten en koegereedschap en drie stukken
land te Hobrede.
03-12-1675 De voogden Pieter Jansz Doets en Claas Jansz Hertogh leggen rekening af (ook
eerdere vermeldingen).
06-06-1684 Jan Albertsz vermeld als oom en voogd.
15-04-1689 Op verzoek van de voogden van de kinderen ontvangt Dirk Cornelisz Cortrijck als
wettige zoon de doos.
82.
De kinderen van Abram Thadis en Marij Jans, met namen Jacob (bijgeschreven dood),
Trijn (bijgeschreven dood en 1 kind), Thade (bijgeschreven dood), Jan, Marij, Cornelis, Aaltje
en Neeltje Abrams.
03-12-1669 Abram Thadis heeft in presentie van Pieter Cornelisz Jongepieter en Jan Pietersz van
de Beets, wettige voogden over zijn acht jongste kinderen, deze kinderen hun
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moeders erfenis bewezen en alhier vertichtigd met de onverdeelde helft van land in
de Beemster. Hij zal zijn acht kinderen groot brengen tot hun 18 jaren of huwelijkse
staat en daarvoor behoudt hij de koeien en de inboedel, waarvan anders de kinderen
de helft toekomt. In het geval dat de vader overlijdt voor het jongste kind 18 jaar is
en zijn nagelaten weduwe niet gezind is het contract te respecteren, dan zullen de
koeien en de inboedel in het geheel naar de voorn: kinderen gaan.
Pieter Cornelisz Jongepieter brengt f 185.19.- boven wegens verkocht land ten
behoeve van Neeltje Abrahams portie en ten behoeve van dezelfde f 50.15.geprocedeerd uit de erfenis van haar peet Hillegont Jans, op de Beets overleden.
Neeltje Abrahams ontvangt in presentie van haar voogd Pieter Cornelisz Jongepieter
f 275.19.- en de doos ter voldoening van haar moeders erfenis.

83.
De kinderen van Jan Claasz en Arejan Pieters, genaamd Jacob Jansz en Gerrit Jansz.
01-07-1670 Cornelis Claasz Obdam, wonende in de Beemster, als oom en voogd naast Jan
Gerritsz Oudejans, heeft de voors: kinderen van Jan Claasz en Arejan Pieters alhier
ter weeskamer vertichtigd met de goederen van hun zaliger vader en moeder,
namelijk f 711.- aan geld, van de vader gekomen land in de Kaag in de banne van
Spanbroek en in Obdam en van de moeder gekomen land eveneens lin de Kaag als
boven. Onder de stiefvader Jan Cornelisz Jongejan berust nog f 283.6.- die hij in mei
1671 ter weeskamer zal brengen.
03-12-1675 Gerrit Jansz, zoon van Jan Claasz en Aarjan Pieters, ontvangt rente.
02-03-1677 (tot 01-06-1677) Gerrit Jansz ontvangt rente en obligaties.
84.
De kinderen van Pieter Pietersz Krijchsman en Neel Pieters, genaamd Pieter en Cornelis
Pietersz.
07-10-1670 Neel Pieters, laatst weduwe van Pieter Pietersz Krijchsman, geassisteerd met Sijmon
Pietersz Crijghsman en Jan Pietersz Obdam, omen van de kinderen, die tot voogden
worden gesteld, heeft haar kinderen hun vaders erfenis bewezen en alhier ter
weeskamer vertichtigd, namelijk de helft van een zevende part van land in Obdam,
waarvan de wederhelft de moeder toekomt en de overige parten haar broeders en
zusters, de helft van wat zij van haar overleden broeder Maarten Pietersz in dit land
heeft geërfd, aan geld f 111.16.8, gekomen voor de kinderen uit de verkochte
inboedel van voorn: Maarten Pietersz, de helft in een obligatie van f 288.- ten laste
van Baart Claasz Hardebol en de helft van de erfenis van meuij Catrijn in het geheel
ongeveer f 70.- die nog zal binnenkomen, en tenslotte nog enig huisraad.
Sijmon Pietersz Crijchsman ontvangt regelmatig rente.
04-03-1681 De moeder Neel Pieters ontvangt met consent van Sijmon Pietersz als voogd de doos
met het geld en de bescheiden.
85.
Het kind van Cornelis Claasz Obdam en (niet ingevuld) Willems, genaamd Willem
Cornelisz Obdam.
06-01-1671 Cornelis Claasz Obdam heeft, in presentie van de wettige voogden Louwris
Willemsz Heemskerk en Claas Cornelisz Portel zijn zoon tot zijn moeders erfenis
bewezen en alhier ter weeskamer vertichtigd met de helft van twee stukken land in
Spanbroek, waarvan de wederhelft aan Claas Cornelisz Portel toekomt en f 55.onder zijn meuij Maritje Willems en f 50.8.- onder zijn oom Louwris Willemsz, welk
geld ter weeskamer zal worden gebracht.
01-06-1677 Claas Cornelisz Portel en Willem Cornelisz Opdam, die nu omtrent 27 jaar oud is,
ontvangen de goederen.
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86.
De kinderen van Jacob Pietersz Molder en Geert Claas, genaamd Pieter en Marij Jacobs.
04-03-1670 Tomas Evertsz en Pieter Claasz, omen van de onmondige kinderen van Jacob
Pietersz Molder en Geert Klaas, hebben de kinderen vertichtigt met stukken land te
Ursem en Avenhorn.
03-02-1671 De secretaris brengt uit de boedel f 227.- ter weeskamer.
03-02-1671 Pieter Claasz en Evert Tomas zullen voor ieder kind dat zij in de kost hebben f 80.per jaar ontvangen.
08-09-1671 Tomas Evertsz ontvangt kostgeld voor Pieter Jacobsz.
02-10-1685 Pieter Jacobsz, getrouwd, heeft in presentie van zijn voogden Thomas Evertsz en Jan
Reijersz Rijp de weeskamer bedankt voor hun goede zorgen; Jan Reijersz zal f 125.aan de zuster van Pieter Jacobsz geven.
05-04-1689 Jacob Pietersz, getrouwd met Marij Jacobs, ontvangt met consent van de voogd Jan
Reijersz Rijp de doos en papieren.
87.
Het kind van Dirk Teunisz Knip en Neeltje Huijberts, genaamd Teunis Dirksz.
03-02-1671 Dirk Teunisz Knip heeft in presentie van Dirk Huijbertsz, broeder van zijn overleden
huisvrouw Neeltje Huijberts, zijn kind Teunis Dirksz, geprocreëerd bij dezelve
Neeltje Huijberts, ter weeskamer vertichtigd met zijn moeders erfenis ten bedrage
van f 400.-.
05-02-1697 Dirk Knip heeft een obligatie van f 200.- afgelost en voldaan aan zijn zoon Teunis
Dirksz Knip.
05-03-1697 Teunis Dirksz Knip heeft zijn moeders erfenis van zijn vader Dirk Knip ontvangen;
de weesmeesters zullen f 200.- aan Dirk Knip betalen zodra een obligatie van f 200.is afgelost (dat gebeurt 28-09-1700).
88.
De kinderen van Jan Dirksz Stam en Adriana Jans, genaamd Pieter en Lijsbet Jans.
03-02-1671 Cornelis Cornelisz Wever brengt ten behoeve van Pieter en Lijsbet Jans, kinderen
van Jan Dirksz Stam en Adriana Jans, f 200.- boven. Er berust nog f 47.- onder
Cornelis Dirksz Stam en f 75.- onder hemzelf.
05-01-1677 Pieter Jansz Stam ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
02-12-1687 Pieter Jansz Stam ontvangt f 122.- die hem van de weeskamer was competerende.
06-01-1688 Lijsbet Jans ontvangt f 22.- rente.
03-02-1688 Lijsbet Jans ontvang in presentie van haar broeder Pieter Jansz, meerderjarig, f 100.-.
89.
De kinderen van Cornelis Claasz Castricum en Brecht Cornelis Groenvelts met namen
(niet ingevuld).
04-08-1671 Cornelis Maartsz Groenvelt, grootvader en Willem Claasz Castricum, oom, als
voogden van de kinderen laten de goederen aan de kinderen nagelaten door hun
ouders registreren, f 1450.-, waarvan f 1200.- tegen 4% per jaar uitgezet is bij
Willem Claasz Castricum onder borgtocht van Jan Pietersz Leguijt en Dirk Claasz
Leguijt, en f 250,- tegen 4 % per jaar bij Dirk Claasz Leguijt onder borgtocht van
Willem Claasz en Jan Pietersz Leguijt, enige stukken land en twee obligaties.
03-08-1683 Elbert Cornelisz ontvangt f 342.-.
07-02-1690 Cornelis Dirksz Binnenwijsen ontvang rente.
02-05-1690 Dirk Claasz leguijt heeft een obligatie van f 300.- ten laste van zijn broeder Jan
Pietersz Leguijt afgelost. Het geld is aan Claas Cornelisz Leguijt gegeven.
06-03-1691 Claas Cornelisz Leguijt, Elbert Binnenwijsen, getrouwd met Nantje Cornelis
Leguijt en Jan Cornelisz Leguijt, 23 jaar, alle enige kinderen van de voors:
Cornelis Claasz Castricum ontvangen de doos en het geld.
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90.
Het kind van Cornelis Jacobsz Schraap en Trijn Jans, genaamd Lijsbet Cornelis.
01-09-1671 Pieter Lambertsz van der Laen en IJsbrant Claasz (...) voogden van de kinderen laten
de goederen registreren, waaronder land in Obdam. Trijn Jans zal de kinderen groot
brengen van de vruchten van het kapitaal, volgens akte voor notaris Alles.
01-12-1671 IJsbrant Claasz brengt f 257.10.- boven voor het kinds portie in de erfenis van de
overleden halve zuster van Cornelis Schraap.
08-01-1675 Pieter Cornelisz Zijp ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
04-06-1680 IJsbrant Bijl en Ariaan Dirksz Keesmans geven nog een stuk land in Opdam aan.
08-05-1685 Pieter Cornelisz Zijp en zijn huisvrouw Trijn Jans ontvangen de goederen.
91.
De kinderen van Barent Gerritsz Duijm en Griet Pouwels, genaamd Jacob, Pouwels, Jan,
Gerrit en IJsaack Barentsz.
01-12-1671 De vader Barent Duijm is met de voogden Sijmon Pietersz Chrijsman en Pieter
Cornelisz Jongepieter voor zijn kinderen, van wie de moeder was Griet Pouwels
zaliger, als bewijs van moeders erfenis overeen gekomen een stuk land in
Oosthuijsen in de Zeevang en ongeveer f 495.- kwade schuld die hem toekomt,
namelijk f 295.- van Anthoni Veer, paardenkoper te Charleville in Frankrijk en
ongeveer f 200.- van Jacob Gons, thans wonende in Monnickendam.
92.
Het kind van Garbrant Jansz Comen en Geert Jans, genaamd Trijn Garbrants.
01-12-1671 Garbrant Jansz Comen bewijst met goedvinden van de beide grootvaders Jan
Cornelisz Berckhout en Jan Garbrantsz Comen Jan zijn kind voor moeders erfenis
f 175.-, die hij tegen rente zal uitzetten met zijn vader Jan Garbrantsz Comen Jan en
zijn zwager Jacob Jansz Coster als borgen, een bed met toebehoren volgens akkoord
17-09-1670 voor notaris Dirk van der Meulen en enige klederen.
93.
De kinderen van Daniel Pietersz, chirurgijn en Barber Dirks, genaamd Pieter en Trijntje
Daniels.
04-08-1671 Daniel Pietersz van der Bussche, chirurgijn, bewijst zijn twee voorkinderen Pieter en
Trijntje Daniels, geprocreëerd bij Barber Dirks, voor hun moeders erfenis f 50.-.
02-03-1688 Pieter Danielsz heeft f 25.- ontvangen.
06-03-1685 Sijmon Pietersz Chrijsman brengt een obligatie van f 300.- ten laste van mr. Daniel
van der Bussche boven ten behoeve van zijn drie kinderen Neeltje Daniels,
Mattheus en Jan Danielsz, geprocreëerd bij Trijn Jansz zaliger, gepasseerd voor de
secretaris Cornelis Maten tot Schermerhorn in dato 21-02-1685.
07-09-1690 Mr. Daniel van der Bussche lost de obligatie van f 300.- af. Hij brengt ten behoeve
van de kinderen nog f 24.5.- boven, gekomen uit de erfenis van hun bestemoeder
Marijtje Sijmons.
02-11-1694 Lolke Hendriksz, getrouwd met Trijntje Daniels, heeft van zijn schoonvader mr.
Daniel van der Bussche f 25.- ontvangen ter voldoening van het moederlijk bewijs.
04-12-1696 Dirk Jacobsz Houtcooper, getrouwd met Neeltje Daniels, heeft f 108.1.10 ontvangen
voor haar moeders bewijs.
06-05-1698 Mattheus Danielsz, getrouwd met Aafje Cornelis van der Meer, heeft met
toestemming van zijn vader Daniel van der Bussche f 108.1.10 voor zijn moeders
erfenis ontvangen.
06-03-1703 Jan Danielsz heeft met consent van zijn vader Daniel van der Bussche f 108.1.10
voor zijn moeders erfenis ontvangen.
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94.
De kinderen van Sijmon Jansz en Lijsbet Claas, genaamd Jan en Aaltje Sijmons.
01-03-1672 Jan Claasz Schoolmeester en Cornelis Lourisz, oom en voogden van de kinderen
laten moeders erfenis registreren. De voogden zijn borgen.
07-01-1676 Stijn Claas, peet van het kind van Lijsbet Claas, ontvangt rente (verder jaarlijks tot
en met 05-06-1685).
02-06-1693 Jan Sijmonsz en Pieter Jansz, getrouwd met Aaltje Sijmons, heben hun moeders
erfenis ontvangen.
95.
(geen titel)
09-02-1672 Tot voogden over Dirk Dirksz, zoon van Dirk Claasz Bol en (niet ingevuld) worden
aangesteld Cornelis Cornelisz Heijloo en Teunis Jacobsz Dick.
96.
Lenard Adriaansz.
19-05-1673 Jan Dirksz Schouten en Dirk van der Laen brengen f 179.18.- boven wegens Lenard
Adriaansz erfgenamen, nu voor enige tijd in de Beemster verdronken.
04-11-1687 Cornelis Adriaansz, wonende te Naaldwijk, ontvangt in presentie van Dirk van der
Laan en Dirk Schouten het geld, dat hem toekomt uit hoofde van zijn broeder Tijmon
Adriaansz, in Oostindien overleden.
97.
Het kind van Sijmon Jelisz en Maritje Barents, genaamd Jelis.
11-04-1673 De naaste vrienden van Jelis Sijmonsz brengen de goederen boven, waaronder
f 541.14.8 gekomen uit de erfenis van de oom Willem Jelisz van den Bosch (ook
05-09-1673).
19-05-1673 Magnus Jansz van Neurenb: brengt o.a. f 320.18.- boven van de boelceel (ook
08-03-1674).
02-01-1674 Tot voogden worden aangesteld Arent Jansz van den Bos en Jelis Jansz van den Bos.
07-09-1683 De erfgenamen van Jelis Sijmonsz hebben de goederen ontvangen.
99.
De zoon van Jan Baltusz en (niet ingevuld), genaamd Baltus Jansz.
02-01-1674 Claas Bording brengt f 200.5.1 boven, gekomen van de verkochte goederen en
effecten. Baltus ontvangt f -.5.1.
100. De kinderen van Marten Claasz Muts en Anne Herks, genaamd Lourens, Jan en Claas
Maartensz Muts en Bregje Maartens Muts.
13-05-1674 Tot voogden worden benoemd Claas Pietersz Cralingh van Neck, tegenwoordig
schepen van Purmerend en Claas Claasz Muts, omen van de kinderen.
05-06-1674 De schepen Cralingh brengt als voogd f 1000.14.- uit het sterfhuis boven.
21-05-1675 Een akkoord tussen de kinderen en een obligatie van f 200.- ten laste van Claas
Claasz Muts in de doos gelegd.
29-11-1677 Lourens Maartensz Muts ontvangt rente.
06-06-1679 Claas Cralingh en Claas Claasz Muts brengen f 146.17.- boven voor rekening van
Cornelis Claasz Muts en f 53.3.- voor onkosten van de drie kinderen, zodat Cornelis
Claasz Muts het voorn: contract geheel voldaan heeft.
01-07-1681 Claas Cralingh brengt in presentie van Lourens Muts f 135.9.4 boven van de erfenis
van de peet Griet Claas Muts.
03-03-1682 Jan Maartsz Muts, getrouwd, ontvangt zijn portie.
Zie het vervolg op folio 128.
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101. (geen titel, twee onafhankelijke aantekeningen)
05-06-1674 Dirk Cornelisz, getrouwd met IJtje Wijmers, Lobberigje, Tetje en Neeltje Wijmers,
meerderjarige dochters en kinderen van Wijmer Andriesz zaliger in de Beemster,
verklaren dat zij de koop en verkoop van het huis door hun schoonmoeder en moeder
gedaan aan Sijmon Jacobsz Kramer goedkeuren.
05-06-1674 De weesmeesters authoriseren Cornelis Cornelisz Heiloo en Theunis Jacobsz alias
Dikke Theunis als voogden over het kind van Dirk Claasz Bol om te consenteren dat
Cornelis Dapper het verkochte huis aan Lambert Sijmonsz zal mogen opdragen voor
dijkgraaf en hoge heemraden van de Beemster.
102. Vervolg van de kinderen van Dirk Muusz en Vrou Pieters van folio 45.
02-04-1680 Jacob Muusz Klopper als vader en voogd van zijn kind tot Edam vertichtigd,
geprocreëerd bij Dieuwer Dirks, ontvangt de doos met papieren en geld.
103. (geen titel)
01-10-1675 Gerrit Jansz Groot, bakker in de Middelbeemster, bewijst zijn enige dochter
Grietje Gerrits, geprocreëerd bij Jannetje Hendriks, ten overstaan van Jan Claasz
Coster (later bijgeschreven: bij versterf nu Jan Ariaen Decker in plaets tot voocht) en
Jacob Barentsz Duijm als gestelde voogden voor haar moeders erfenis volgens
notarieel akkoord in dato 03-09-1675 f 750.-.
07-02-1679 Gerrit Jansz Groot ontvangt rente.
Vervolg op folio 139.
104. Het kind van Jacob Watervis en Aacht Heijnis, vervolg van folio 77.
23-02-1677 Jacob Watervis ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
05-03-1680 De dochter is getrouwd; Pieter Jansz Molder (ondertekent Pieter Jansen Mulder) en
Jacob Watervis ontvangen de doos met de documenten.
105. Het kind van Claas Dirksz Castricum en Marijtje Louris is door Jan Dirksz Castricum
een obligatie van f 175.- bewezen ten laste van Jacob Watervis met borgen Jan Dirksz Castricum en
Jacob Pietersz Goethert.
05-03-1681 Dirk Claasz en zijn voogd Jan Dirksz Castricum ontvangen de doos.
106. De kinderen van Jan Jansz Hogerbeets.
05-03-1675 Pieter Claasz Tijms en Cornelis Pietersz Butter brengen een obligatie van f 400.- ter
weeskamer.
21-05-1675 De voors: voogden brengen obligaties van f 200.- en f 150.- ter weeskamer.
07-05-1680 Jan Cornelisz Reijsenaar ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
03-06-1681 Pieter Cornelisz Veen, getrouwd met Neeltje Jans, ontvangt de gerechte vijfde part,
f 150.-, die zijn vrouw toekomt.
02-02-1683 Cornelis Hendriks Bijlboer ontvangt f 150.- voor de erfportie van zijn vrouw, een
dochter van Anne Dirks, huisvrouw van gemelde Jan Reijsenaar.
08-02-1689 Dirk Jansz Hogerbeets en Welmoet Jans Hogerbeets ontvangen in presentie van
Jan Cornelisz Reijsenaar f 200.5.-.; Jan Cornelisz Reijsenaar heeft de twee kinderen
f 100.- gegeven.
02-01-1691 Claas Cornelisz Jonch en Claas Jansz Coopman brengen voor rekening van Jan
Jansz Hogerbeets de erfenis van zijn moeder Anna Dirks boven.
05-06-1691 Jan Jansz Hogerbeets ontvangt zijn goederen.
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107. Het kind van Jan Jorisz Tromp genaamd Joris Jansz, geteeld bij Engel Hendriks.
12-05-1676 Sijmonsen Sijtsen en Tijmon Jansz Blocker brengen voor vaders erfenis f 750.boven, gekomen van Douwen Cornelisz Schippers, getrouwd met de voorn: Engel
Hendriks.
05-06-1691 De voogden Aldert Groot en Gerrit Keun brengen f 28.19.- boven gekomen uit de
erfenis van het kinds oom Dirk, gewezen beeldsnijder te Hoorn.
05-02-1692 De voogden Aldert Groot en Gerrit keun brengen f 125.2.- boven geprocedeerd uit
het verkochte land te Spierdijk.
04-03-1692 Douwen Cornelisz Schipper brengt f 100.- boven voor het huisraad. Joris Tromp
ontvangt f 250.- om daarmee enig koopmanschap te beginnen; Douwen Schipper en
Aldert Groot zijn borg.
01-09-1693 Douwen Schipper ontvangt o.a. rente en wordt geauthoriseerd om die in de toekomst
zelf te ontvangen.
02-11-1694 Naast de tegenwoordige voogden Aldert Groot, Gerrit Keun en Jeroen Jacobsz wordt
als voogd aangesteld Jan Kock, schout van de Beemster.
07-01-1698 Gerrit Keun ontvangt met procuratie van Joris Tromp in dato 17-12-1697 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend de goederen.
108. De zoon van Arent Martsz en Marijtje Jans, genaamd Jan Arentsz.
02-06-1676 De voogden Claas Martsz Coen en Pieter Cornelisz Heijloo brengen voor vaders
erfenis aan contant geld f 63.7.- boven en een schriftelijk bewijs in dato 05-02-1675
voor notaris Pieter Backer te Purmerend.
04-06-1680 Claas Maartensz Coen en Pieter Cornelisz Heijloo brengen f 114.- boven, gekomen
van verbetering van het gedeelde land en afbreken van het huis, door de gemelde
Claas Koen gegeven overeenkomstig het akkoord in dato 17-03-1679 voor notaris
Adriaan Groet.
01-03-1689 Rem Pietersz, getrouwd met de moeder, ontvangt rente (ook latere vermeldingen).
01-02-1692 Jan Arentsz ontvangt f 5.5.-.
02-02-1694 Jan Arentsz, enige en meerderjarige zoon van Arent Maartsz en Marijtje Jans, heeft
zijn goederen ontvangen.
109. Anna, Dirk en Aaf Claas, kinderen van Claas Dirksz Blau en Engel Takes.
(geen datum) Engel Takes bewijst haar kinderen voor vaders erfenis in presentie van Jan Dirksz
Blau en Cornelis Dirksz Blau, omen van vaders zijde en voogden f 500.-, die nog
niet ter weeskamer gebracht zijn en een vijfde part in een huis in de Middelbeemster,
gekomen van hun grootmoeder Aaf Claas zaliger.
01-02-1678 De voogden brengen f 100.- boven gekomen van het verkochte huis.
04-06-1680 Arent Dirksz Gijsen brengt f 66.- boven door de kinderen geërfd van de voorn: Jan
Dirksz Blau.
03-02-1693 Dirk Claasz en Pieter Jansz, getrouwd met Anna Claas hebben ieder een derde part
ontvangen wegens de erfenis van hun grootmoeder Aaf Claas zaliger en bevrijden de
weesmeesters ook voor 2/3 part in f 500.- kapitaal aan hun bewezen maar niet
bovengebracht.
04-09-1696 Pieter Cornelisz en Aaf Claas ontvangen f 55.2.8 in voldoening van het derde part
die Aaf Claas van Engel Takes zaliger toekomt, met indemnatie van een derde part
van f 500.- die aan haar bewezen maar niet ter weeskamer gebracht is.
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110. De kinderen van Sijmon Marcusz en Trijn Hendriks, met namen Aaf en Hendrik
Sijmons.
09-11-1677 De voogden Marcus Louwesz, grootvader, en Cornelis Dirksz Binnenwijsent
vertichtigen de kinderen ter weeskamer met twee obligaties van f 500.- en van
f 200.-.
02-06-1693 Tot voogden in plaats van de overledenen worden aangesteld Louw Marcusz en Jan
Lourisz.
01-11-1695 Adriaan Marcusz, Evert Marcusz, Harmen Jansz Donker en Dirk Dunnebier, zich
sterk makende voor de verdere erfgenamen van vaders en moeders zijde van de
kinderen van Sijmon Marcusz en Trijn Hendriks, ontvangen de goederen.
111. De kinderen van Adriaan Langereijs en Aaltje Reijers, genaamd Reijer, Claas, Cornelis
en Neeltje Adriaans.
14-06-1678 De vader Adriaan Langereijs, de testamentaire voogd Pieter Jacobsz Kaescooper, de
geassumeerde voogd Sijmon Pietersz in de Purmer, de testamentaire voogd Jan de
Mijst, secretaris tot Oude-Niedorp alleen absent, doen bewijs van moeders erfenis,
o.a. f 8000.- die Aaltje Reijers toekomt in de hofstede in de Havermeer, waar
Adriaan Langereijs woont.
112. Aaltje Ariaans, nagelaten dochter van Ariaan Pietersz Banningh en Neeltje Pieters.
07-02-1679 Huijbert Pietersz en Claas Pietersz Ruijter, omen en bloedvoogden, Willem Toorn,
schepen van de Beemster en mr. Simon Nieukerck, advokaat tot Purmerend,
medevoogden, brengen de goederen ter weeskamer, enige stukken land in de
Beemster, in de Zeevang bij Oosthuijsen en bij Assendelft, een obligatie van f 1390.ten laste van Griet Pieters, moeije van Aaltje Ariaans in dato 11-11-1678, en nog te
ontvangen van Jan Jansz Hertooch te Oosthuijsen f 673.2.8, alsmede f 240.- in het
sterfhuis bevonden.
04-12-1685 Claas Ruijter, burgemeester tot Oosthuijsen, voogd, legt in presentie van Griet
Pieters, peet en Aaltje Ariaans rekening af. Marten Jans (ondertekent Maerten Jansen
Louwen) en Aaltje Ariaans ontvangen met consent van de voogd en peet de doos met
de bescheiden.
113. Het kind van Sijmon Jacobsz Groot genaamd Grietje Sijmons.
07-03-1679 Moeders erfenis is f 825.- waarvan een weesmeesterskennis in de doos gelegd is; de
vader zal zijn voordochter opvoeden volgens akte mede in de doos.
07-07-1682 De voogden brengen f 525.- boven voor vaders erfenis volgens akoord 13-08-1681
met Ariaantje Hermans, die tweede huisvrouw geweest is van Sijmon Jacobsz Groot.
02-11-1688 Claas Jacobsz Kramer ontvangt rente.
07-06-1695 Claas Jacobsz Cramer, in huwelijk hebbende Ariaantje Jacobs(!), brengt f 825.- ter
weeskamer, het bewijs door Sijmon Jacobsz Groot gedaan.
03-04-1696 De voogden Fredrik Meijlisz en Claas Cornelisz Kuijper leggen rekening af.
03-04-1696 Dominicus Frederiksz en zijn huisvrouw Grietje Sijmons ontvangen de goederen.
114. Geertje Garbrants, dochter van Garbrant Jansz Mollevanger in de Purmer.
05-12-1679 Hillegont Reijers brengt f 333.- boven uit de erfenis van het kinds peet Machtelt
volgens akte van akkoord.
15-09-1682 Garbrant Jansz Mollevanger brengt f 175.- boven voor moeders erfenis.
09-05-1684 De voogden Jan Cornelisz Reijsenaar en Dirk Jansz Schouten brengen f 700.- boven
voor vaders erfenis.
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De voogden Jan Cornelis Reijsenaar en Dirk Jansz Schouten leggen rekening af,
waarna Geertje Gerbrants haar geld ontvangt.

115. De kinderen van Pieter Lammertsz van der Laan.
(geen datum) Vaders erfenis bestaat uit aantal obligaties, door hun moeder bewezen.
(geen datum) Sijmon Pietersz Crijchsman en Cornelis Cornelisz van der Meer als voogden over de
kinderen van Pieter Lammertsz van der Laan ontvangen f 1000.-, die direct door
Trijn Jacobs, weduwe van de voors: Pieter Lammertsz zijn ontvangen en bovendien
f 75.- verschenen rente, op 05-04-1689 bovengebracht.
02-05-1690 Trijn Jacobs, weduwe van Pieter Lammertsz van der Laan ontvant in presentie van
de voogd Cornelis Cornelisz van der Meer f 180.- om aan haar zoon Lammert
Pietersz te geven.
Zie vervolg op folio 140.
116. Grietje Everts, dochter van Evert Marcusz.
04-03-1681 De voogden Jan Dirksz Castricum en Jan Dirksz van de Camer brengen een obligatie
van f 275.- ter weeskamer, ten laste van Jan Dirksz Castricum onder borgtocht,
verschijnt 01-03-1681.
06-04-1683 De voogden Jan Dirksz van de Camer en Pieter Bel brengen f 233.4.- boven van de
erfenis van de grootmoeder Vrouwtje Pieters.
04-02-1688 De vader Evert Marcusz ontvangt f 100.- op interest.
02-06-1693 Pieter Willemsz Bel, diaconen van de gereformeerde gemeente van Purmerend en de
vader Evert Marcusz ontvangen volgens hun akkoord 02-06-1693 de goederen van
de overleden Grietje Everts.
117. De twee kinderen van Claas Baartsz, genaamd Welmoet Claas (bijgeschreven 1693 23
jaar) en Claas Claasz (bijgeschreven 1693 30 jaar).
01-04-1681 Aan de kinderen wordt een obligatie van f 400.- ten laste van Willem Pietersz Fecke
bewezen volgens akte van scheiding tussen de erfgenamen van Guurt Jansz zaliger,
en volgens de akte van scheiding tussen de erfgenamen van Baart Pietersz Fecke van
07-09-1680 f 241.-. Er is een akte van akoord in dato 01-04-1681 tussen de voogden
ter eenre en Sijmon en Cornelis Baartsz, omen, ter andere zijde over het onderhoud
van de kinderen.
14-03-1690 Jan Baartsz als oom en voogd van de kinderen van Claas Baartsz ontvangt f 24.-.
05-12-1690 Jan Baartsz Fecke en Dirk Dunnebier brengen rente boven.
02-09-1692 Jan Baartsz Fecke ontvangt f 10.- voor rekening van Welmoet Claas.
04-08-1693 De voogd Jan Baartsz Fecke ontvangt f 1.13.- voor rekening van de zoon Claas
Claasz, en voor Welmoet Claas f 5.13.- en vijf weken kostgeld f 5.-.
05-08-1695 Welmoet Claas ontvangt f 100.- in voldoening van een gerechte 1/3 portie van
hetgeen haar is competerende; de resterende f 200.- blijven nog bij de weeskamer
zolang zij ongetrouwd zal zijn; zij zal de rente hiervan ontvangen.
118. De kinderen van Claas Lourisz Oom Louis.
04-07-1679 De moeder brengt betreffende het bewijs een akte van akkoord in dato 30-05-1679
voor notaris J. van der Vijver boven.
04-07-1684 Jan en Pieter Lourisz als voogden van vaders zijde en Claas Cornelisz Somerdijck
van moeders zijde brengen voor moeders bewijs f 466.4.- boven. Ook komt de
kinderen een derde part in een stuk land in de Beetskoog toe en f 300.-, die Jan
Pietersz, getrouwd met Trijn Cornelis, op 04-12-1685 boven gebracht heeft.
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De voogden Klaas Somerdijk en Jan Louwen ontvangen rente om daar de kinderen
mee te kleden.
De zoon Jan Claasz van Claas Lourisz ontvangt in presentie van de voogden rente
(ook later).
Pieter Claasz, zoon van Claas Louwerisz oom Lou, meerderjarig, ontvangt in
presentie van de voogden f 791.4.- en de papieren.

119. De kinderen van Teunis Dirksz Zaal.
03-06-1681 Pieter Jansz en Jacob Goeman brengen f 296.2.- boven en een akte van akkoord over
het kostgeld.
07-08-1685. Claas Lourisz en Pieter Sijmonsz Oudejans als gesurrogeerde voogden zijn borg
voor Jan Dirksz Zaal, die van de weeskamer een obligatie van f 265.- ontvangt.
120. Baafje Tietses, dochter van Tietse Claasz. Vervolg van folio 40.
03-02-1682 Sijtje Alberts ontvangt rente (ook 03-02-1688, zij zal daarna de rente zelf
ontvangen).
03-03-1682 Baafje Tietses ontvangt rente (ook later, tot 04-02-1687).
05-03-1686 Baafje Tietses ontvangt een obligatie van f 300.-.
02-06-1693 Gerrit Dirksz, zoon van Baafje Tietses, heeft alle goederen die zijn moeder op de
weeskamer had, ontvangen.
121. Aagje Pieters, dochter van Pieter Jansz Langedijk, van wie tegenwoordig de moeder is
Volkje Dirks, getrouwd met Pieter Pietersz aan de Zuiderweg.
01-09-1682 De voogden laten een aantal stukken land registreren in de banne van Noord
Scharwoude, van Oudkarspel van Warmenhuizen en van Haringkarspel.
07-06-1695 Adriaan Warmenhuijsen en zijn huisvrouw Aachje Pieters Langedijk ontvangen in
presentie van de voogd Gerrit Pietersz de doos met papieren.
122. Het kind van Claas Gerritsz, genaamd Jan Claasz, van wie de moeder was Marijtje Jans.
05-01-1683 De voogden Cornelis Dirksz Binnenwijsen en Pieter Jansz Woglum brengen moeders
(aanzienlijke) erfenis boven, o.a. twee obligaties ten laste van de kerk van
Hoogwoud.
04-01-1684 Claas Gerritsz bewijst zijn kind voor moeders erfenis nog f 320.-.
05-06-1685 Cornelis Dirksz Binnenwijsen brengt f 160.- boven (en op 06-08-1686 nog f 200.-)
uit de erfenis van Pieter Claasz Gouwen, tot Obdam overleden.
07-09-1688 Cornelis Dirksz Binnenwijsen en Jan Maartensz brengen f 312.- boven, gekomen
van de grootmoeder Guurt Jans.
Vervolg op folio 141.
123. De twee kinderen van Jeroen Jacobsz Coijmans (bijgeschreven waarvan een overleden
1685 zodat het laatste kind alles toekomt).
21-10-1682 De kinderen is f 500.- bewezen.
02-10-1691 Jeroen Jacobsz Coijman ontvangt rente (ook later tot 02-06-1699).
03-02-1699 Heert Jansz en Guurtje Jeroens ontvangen de voorn. f 500.-.
124. De kinderen van Sijmon Dirksz Binnenwijsen en Aaf Cornelis.
05-10-1683 De oom Cornelis Dirksz Binnenwijzen brengt de goederen boven.
Overgedragen in het nieuwe register folio 72.
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125. De kinderen van Huijch Martsz, genaamd Neeltje (bijgeschreven dood), Marten, Trijntje
en Annetje Huijgen.
06-02-1685 De moeder Trijn Pieters bewijst, in presentie van de voogden Sijmon Martsz in de
Beemster en Dirk Cornelisz Baeij, haar kinderen voor hun vaderlijk goed 1/5 part in
twee stukken land in de Jisper ban en f 700.-. Zij zal haar kinderen groot brengen tot
het jongste kind 18 jaar zal zijn.
02-10-1685 De voogden brengen f 340.- boven in mindering van het kapitaal.
06-06-1690 De voogden brengen f 180.- boven in mindering van het kapitaal.
07-08-1691 De voogden Jan Pietersz Lolle en Sijmon Maartsz brengen de resterende f 180.boven.
Overgebracht naar het nieuwe register op folio 82.
126. De kinderen van Claas Jansz Winckel en Guurtje Bartholomeus.
07-08-1685 Jan Bartholomeusz, wonende in de Purmer, brengt als oom en bloedvoogd van
moeders zijde in presentie van Jan Cornelisz Zijp en Pieter Jansz Woglum, die op
zijn verzoek tot medevoogden zijn benoemd, f 1011.4.- en enige obligaties ter
weeskamer.
06-08-1686 Pieter Jansz Woglum en Jan Bartholomeusz brengen nog f 502.12.8 boven.
11-06-1688 Jan Bartholomeusz ontvangt in presentie van Jan Cornelisz Zijp f 100.-.
03-05-1689 Jan Bartholomeusz ontvangt in presentie van Dirk Woglum f 100.- voor alimentatie
van de kinderen.
07-06-1689 Jan Cornelisz Zijp ontvangt f 100.- voor de kinderen.
Overgebracht in het nieuwe register folio 74.
127. Digna Cornelis Cleijbroeck.
02-10-1685 De voogden Jan Cornelisz Zijp en Jan Cornelisz Snip brengen vaders en moeders
erfenis boven.
Zie verder het nieuwe register folio 23.
128. De kinderen van Marten Claasz Muts en Anne Herks, vervolg van folio 100.
07-10-1687 Claas Martensz Muts heeft in presentie van Cornelis Claasz Muts en Lourens
Maartensz Muts zijn portie ontvangen.
02-12-1687 Lourens, Jan en Claas Maartensz Muts ontvangen in presentie van Cornelis Claasz
Muts de goederen van hun overleden zuster Brecht Maartens.
129. De kinderen van Jan Willemsz van Cleef, geprocreëerd bij Jannetje Banckerts, genaamd
Banckert, Willem en Sijtje Jans.
02-04-1686 Tot voogden zijn aangesteld Jan van Cleef in de Beemster en Pieter van Duijn in de
Purmer.
Overgedragen in het nieuwe register folio 1.
130. De kinderen van Lijsbet Claas, waarvan de vader was Sijmon Dirksz Binnenwijsen.
06-03-1685 Bij provisie f 1250.-.
(geen datum) De voogden Jan Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts brengen f 564.8,- boven van
de erfenis van Marij Ewouts, door de moeder aangevuld tot f 750.-.
08-11-1689 Lijsbet Claas ontvangt rente (ook 10-04-1691).
07-02-1696 Er worden nieuwe voogden aangesteld.
Overgebracht in het nieuwe register folio 124.
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131. De kinderen van Jan Groot, geprocreëerd bij Trijn Otse.
(geen datum) Jan en Claas Otsen als omen en voogden hebben de kinderen voor moeders erfenis
met f 870.- ter weeskamer vertichtigd.
13-05-1687 Claas Otsen brengt f 325.- boven.
Nieuwe register folio 4.
132. (geen titel)
05-06-1685 Jan Jansz Woglum, getrouwd met Marijtje Ewouts, heeft volgens akkoord haar
twee kinderen f 1038.15.- bewezen onder de conditie dat de voogden dit geld van de
te leveren kaas na ontvangst op rente zullen zetten, welke rente aan hem gegeven zal
worden voor onderhoud van de kinderen. Ook bewijst hij hun moeder een stukje
land.
05-10-1688 Pieter Jansz Woglum en Dirk Oijevaar stellen zich ieder voor f 100.- borg en Dirk
Ewoutsz voor f 50.-.
18-08-1690 Dirk Ewoutsz brengt f 287.- boven ter voldoening van de laatste custing te Hoorn,
welk geld met consent van Dirk Ewoutsz en Pieter Cornelisz Jongepieter aan de
medevoogd Sijmon Maartsz on interest gegeven is.
Nieuwe boek folio 8.
133. De kinderen van Marten Jansz en Duijfje Jacobs.
07-12-1688 Wouter Cornelisz de Boer en Jacob Pietersz Groot, schepenen en vroedschappen tot
Rijp, en Claas Gerritsz hebben vrijwillig het voogdijschap over de kinderen
aangenomen en brengen het bewijs boven, waaronder stukken land die verkocht
mogen worden.
134. (geen titel)
07-12-1688 Trijntje Pieters, weduwe van Borrit Pietersz, bewijst ten overstaan van Pieter
Reijersz Jongemaats haar zoon Pieter Borritsz voor zijn vaders erfenis land in de
Zeevang in de banne van Oosthuijsen en f 400.-. Zij is met de voorn: Pieter Reijersz
Jongemaats als grootvader en voogd overeen gekomen dat zij haar zoon van de
renten zal grootbrengen.
Overgebracht in het nieuwe register folio 16.
135. De kinderen van Pieter Cornelisz en Neel Claas Tijms met namen (niet ingevuld).
01-02-1689 De voogden Claas Pronk, oud schepen en Cornelis Pietersz Grijsman brengen voor
vaders en moeders erfenis in totaal f 625.- boven.
Opgebracht in het nieuwe register op folio 18.
136. De twee minderjarige kinderen van IJsbrant Juriaansz, genaamd Trijn en Lijsbet
IJsbrants, geprocreëerd bij Grietje Hermans zaliger.
07-06-1689 De voogden Maarten Jansz Louwen, schepen van de Beemster en Teunis Gerritsz
brengen voor moeders erfenis f 425.- boven volgens akte 04-08-1683 voor notaris
Pieter de Geus tot de Rijp.
14-03-1690 Amel Gerritsz, getrouwd met Trijn IJsbrants, ontvangt met consent van de voogden
de helft van bovenstaande f 425.-.
Overgedragen in het nieuwe register folio 21.
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137. De kinderen van Mourits Jansz genaamd Marijtje en Meijnu Mourits.
04-10-1689 De voogden Jan Willemsz Obdam, Jan Cornelisz Snip en Cornelis Jacobsz Mijsen
brengen goederen boven, van hunzelf en als erfgenamen van Digna Cornelis,
hiervoor op folio 127.
Overgedragen in het nieuwe register op folio 23.
138. De zoon van Sijmon Jansz uit de Wormer.
02-05-1690 In presentie van de gekozen voogden Claas Jong in de Beemster en Heerman
Moensz tot Neck wordt het kind voor moeders erfenis f 700.- bewezen, die onder de
vader zullen blijven berusten volgens een notariële akte.
Overgedragen in het nieuwe register op folio 32.
139. Het kind van Gerrit Jansz Groot, vervolg van folio 103.
25-06-1693 Tot voogden over de dochter van Gerrit Groot zaliger worden aangesteld Cornelis
van der Meer en Cornelis Olij.
1694
Tot voogden over de drie onmondige kinderen van Aaltje Bauckes, laatst weduwe
van Gerrit de Groot zaliger worden aangesteld Claas Kramer en Jan Jansz Putt.
05-07-1695 Jochem Jansz en zijn huisvrouw Grietje Gerrits ontvangen de goederen en papieren.
140. De kinderen van Pieter Lammertsz van der Laan, vervolg van folio 115.
03-11-1693 Lammert Pietersz, zoon van de voors: Pieter Lammertsz en Trijn Jacobs ontvangt in
presentie van de voogd Cornelis Cornelisz van der Meer f 300.-.
21-09-1694 Lammert Pietersz ontvangt in presentie van zijn moeder Trijn Jacobs en de voogd
Cornelis van der Meer f 550.-.
05-08-1695 Trijn Jacobs ontvangt f 49.2.-.
Overgebracht naar het nieuwe register folio 86.
141. Het kind van (onleesbaar), vervolg van folio 123 (moet zijn 122).
03-07-1696 Dirk Binnenwijsen en Jan Maartsz ontvangen f 100.- voor onderhoud van het kind.
06-01-1699 De voogden Dirk Binnenwijsen en Jan Maartsz Fecke rekenen af en worden als
voogden ontslagen.
03-03-1699 Claas Gerritsz Kronenburg de oude als vader en voogd van zijn zoon Jan Claasz
Koster zaliger, Sijmon Baarts (ondertekent Fecke), Kornelis Baartsz (ondertekent
Fecke), kinds kinderen van Guurt Jansz zaliger, Hendrik Hermansz (ondertekent
Smidt(?)) in huwelijk hebbende Welmoet Claas, Tijmon Pietersz (onderteken Fecke)
en tenslotte de voorn: Sijmon en Cornelis Baartsz als voogden over Trijn en Welmoet
Jans, kinderen van Jan Baartsz, allen de laatstgenoemde kinds kinds kinderen van
wijlen de voorn: Guurt Jans, en dus fideicommissaire erfgenamen van Jan Claasz
Koster zaliger wegens het geld dat op 07-09-1688 ter weeskamer is gebracht,
gekomen van de voorn: Guurt Jans, ontvangen dit geld.
10-06-1699 Claas Gerritsz de Oude, Pieter Willemsz Borteboer, Outger Jansz Slinger en Cornelis
Jansz Slinger, erfgenamen en voogden, ontvangen alle goederen, rekeningen en
papieren.
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Kinderen van Gerrit Groot en Aaltje Bauckes (incompleet).
07-05-1705 Geertje Gerrits, meerderjarige dochter van Gerrit Groot en Aaltje Bauckes zal.
ontvangt haar gerechte 1/3 part.
15-01-1709 Jan Gerritsz Groot ontvangt zijn gerechte 1/3 part.
05-03-1709 Jannetje Gerrits ontvangt haar gerechte 1/3 part.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Grootsz geprocreëerd bij
Trijn Otse met namen (niet ingevuld). Omen en voogden van de kinderen zijn Jan en Claas Otse;
het betreft het bewijs van moeders erfenis (gedeeltelijk onleesbaar).
?
Een dochter is overleden.
?
Er blijft geld voor rekening van Cornelis Jansz tot zijn 25 jaren of huwelijkse staat
toe.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Harman Gerritsz daar
moeder af is geweest Gerritje Assies, genaamd Gerrit, oud ruim 5 jaar (gedeeltelijk onleesbaar).
?
De aangestelde voogden Jan van Hem en Hendrik Kruijsman laten de goederen
registreren.
(incompleet en gedeeltelijk onleesbaar)
08-09-1711 (...) Jacob Pietersz en zijn huisvrouw Sijtje Jans benevens hun schoonvader en
vader respectieve Jan Willemsz van Kleeff, vermits het overlijden van Banckert en
Willem van Kleeff, van de weesmeesters van de Beemster ontvangen te hebben de
nevenstaande akte onderhands voor weesmeesters op 02-04-1686 gepasseerd.
Ondertekend door Jan Willemsz van Kleef, Jacob Pietersz en Zijtje Jans.
(incompleet)
03-10-1702 Johannes Abeleven ontvangt geld op interest.
01-05-1706 Adriaan Vennick ontvangt geld.
01-04-1710 Adriaan Vennick ontvangt geld.
04-08-1716 Jan Cornelisz Vennik ontvangt als oom en voogd geld tot onderhoud van Adriaan
Venniks kind.
26-09-1718 Cornelis Vennik, meerderjarig jongman, ontvangt zijn geld van de weeskamer.
8.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Sijvert Gerritsz en Marijtje
Ewouts, over hun vaders erfenis. De voogden Dirck Ewoutsz, Sijmon Maartsz en Pieter Cornelisz
Jongepieter zullen het geld van de kaas bij Jan Jansz Woglum, getrouwd met de voors. Marijtje
Ewouts, ontvangen en op rente zetten. De rente zal aan Jan Jansz Woglum gegeven worden, die de
kinderen groot zal brengen.
03-02-1688 Jacob Remmetsz Hartooch tot Oosthuijsen ontvangt geld op interest.
05-10-1688 Pieter Jansz Woglum, Dirck Jansz en Dirck Ewoutsz stellen zich borg.
01-08-1690 Dirck Ewoutsz brengt geld boven gekomen van verkochte land.
??-??-1692? De medevoogd Sijmon Maartsz brengt geld boven gekomen van de erfenis van de
erfenis van Marijtje Gerrits tot Akersloot, peet van de kinderen.
04-06-1709? Wijlen Jan Jansz Woglum en Marijtje Ewouts zalr hebben vier onmondige kinderen.
Akte van scheiding 28-05-1709 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
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Gerrit Sijvertsz oud 27 jaar en Maijke Sijverts met haar man Claas Arisz
ontvangen hun geld.

11.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Maarten Jansz en Duijfje
Jacobs zaliger met namen Jan Maartensz en Lijsbet Maartens.
07-10-1688 De goederen voor rekening van de vier kinderen van Maarten Jansz en Duijfje
Jacobs worden geregistreerd.
15-05-1691 De voogden Klaas Koen en Cornelis Gorter, alsmede Cornelis Jansz Niengs als in
huwelijk hebbende Geertje Maartens en Claas Jacobsz Gorter getrouwd met Annetje
Maartens hebben het kavel land gesplitst; de helft is door de meerderjarige kinderen
verkocht.
02-02-1694 In plaats van de vorige voogden worden aangesteld Cornelis Jansz Huijgen en Jan
Koen.
03-06-1698 De voogden Cornelis Huijgen en Jan Koen ontvangen in presentie van de nu
meerderjarige Jan Maartsz geld.
03-06-1698 Jan Maartensz (ondertekent Jan Maartensen backer) heeft geld en de helft in het land
ontvangen.
06-01-1699 Jan Aves, in huwelijk hebbende Lijsbet Maartens, heeft geld en de helft van het land
ontvangen.
12.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Kornelis Remsz van der Meer
en Trijntje Kornelis Heijloo met namen Geertje en Kornelis Kornelisz over de goederen
waarmee de kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd door Kornelis van der Meer als vader en voogd
en Jan Kornelisz Snip en Remmit Jansz medevoogden.
09-10-1698 De voogden laten moeders erfenis registreren.
02-02-1700 De voogden brengen een akte van scheiding boven waarin de kinderen is aangedeeld
uit de erfenis van hun omen Adriaan en Jacob Heijloo.
14.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Kornelis Dircksz Joncker zal.
geprocreëerd bij Lijsbet Jacobs, genaamd Dirck, oud omtrent 2 jaar, over zijn vaders erfenis
waarmee het kind door de moeder in presentie van Dirck Jansz Pronck en Kornelis Jacobsz Pels als
voogden ter weeskamer zijn vertichtigd.
03-05-1695 De voogden laten f 350.- registreren, door Lijsbet Jacobs aan haar zoon bewezen en
onder haar berustende en waarvan zij de rente zal ontvangen om het kind op te
brengen. Borgen zijn Klaas Hendricksz Waard tot Grost en Willem Sijmonsz tot
Berckhout. Bij akte van 01-03-1701 is ook Harman Taamsz Klaver in de Beemster
borg.
05-04-1718 Jacob Jansz, aanbehuwd vader van Dirk Cornelisz Jonker brengt f 350.- boven voor
het vaderlijk bewijs.
05-04-1718 Dirk Cornelisz Jonker, meerderjarig jongman, ontvangt met zijn behuwd vader Jacob
Jansz en voogd Cornelis Pels f 350.-.
15.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Dirck Cornelisz Binnenwijsend
geprocreëerd bij zijn eerste huisvrouw Aafje Pieters zaliger met namen Pieter en Trijntje Dirks,
waarmee de kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd met approbatie van de oom maternel Pieter
Pietersz Jongemaats, gepasseerd 17-01-1705 voor notaris Abraham Baars.
03-02-1705 Dirck Cornelisz Binnenwijsend brengt f 425.- als moeders erfenis boven.
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Pieter Jansz Cock en Trijntje Dircxs, echteluijden in de Beemster, ontvangen f 425.voor haar moeders erfenis volgens akte van accoord 14-07-1705 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend; haar broer Pieter Dirksz is overleden.

16.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Borrit Pietersz en Trijntje Pieters,
genaamd Pieter Borritsz, oud (niet ingevuld) jaren over vaders erfenis, die Trijntje Pieters, met
approbatie van Pieter Reijersz Jongemaats als grootvader en voogd, haar kind op 07-12-1688 heeft
bewezen.
05-07-1689 Aan Mr. Pieter ten Bem f 400.- op interest gegeven.
05-09-1691 Het kind participeert voor f 400.- in een custingbrief ten laste van Jan de Vries en
zijn zwager Dirck van Engels als kopers van de herberg de Kan binnen Purmerend
uit de boedel van Mr. Pieter ten Bem.
02-10-1691 De voogd Jan Pietersz Lolles ontvangt f 22.-.; er volgen nog een aantal betalingen
aan Jan Pietersz Lolles tot 03-09-1709.
04-08-1705 De voogden Jan Pietersz Lol en Cornelis Smoutboer brengen een akte van scheiding
van de nagelaten boedel en goederen van wijlen Pieter Reijersz Jongemaats zaliger,
waarin het kind participeert.
03-03-1711 Pieter Borritsz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn aanbehuwd vader Jan
Pietersz Lol zijn goederen.
18.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Gerritsz en Neel Claas
Tijms over vaders en moeders erfenis, op 01-02-1689 door de voogden Claas Pronck en Cornelis
Pietersz Crijchsman ter weeskamer gebracht.
07-10-1692 De voogd Claas Pronck ontvangt geld voor het onderhoud van de kinderen.
02-02-1694 De kinderen erven van hun oom Albert Claasz.
08-06-1702 De kinderen en zwagers van wijlen Pieter Gerridsz en Neeltje Claas Tijms zaliger
ontvangen ieder hun gerechte derde part: Claes Pietersz Bergen, Diewertje Pieters,
Jan Pietersen Prins, Jaapje Pietersd.
21.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee kinderen van IJsbrant Juriaansz en
Grietje Hermens, met namen Trijn en Lijsbet Juriaans, over moeders erfenis, op 07-06-1689
door de voogden Maarten Jansz Louwen en Teuwis Gerritsz ter weeskamer gebracht, volgens akte
04-08-1683 voor notaris Pieter de Geus tot Rijp.
14-03-1690 Amel Gerritsz Beeck, als getrouwd met Trijn IJsbrants, ontvangt de helft.
06-01-1699 Willem Klaasz Oost, getrouwd met Lijsbet Juriaans, heeft de helft ontvangen.
23.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Maurits Jansz, met namen
Marijtje en Meijnu Maurits, over de goederen die op 04-10-1689 door de voogden Jan Willemsz
Opdam, Jan Cornelisz Snip en Cornelis Jansz Mijsen ter weeskamer zijn gebracht, waaronder de
goederen die de kinderen hebben geërfd van Digna Cornelis.
01-06-1694 De voogd Cornelis Jacobsz(!) Mijsen ontvangt geld voor het onderhoud van de
kinderen.
05-08-1698 De voogd Cornelis Jansz Mijsen betaalt f 8.- als door hem meer ontvangen dan
uitgegeven.
05-08-1698 Claas Cornelisz Backer, getrouwd met Marijtje Maurits, ontvangt de helft, behalve
de gerechte portie in twee nog onverdeeld gebleven stukjes land.
21-09-1700 Claas Cornelisz Backer als universele erfgenaam van zijn vrouw Marijtje Maurits
volgens testament 13-08-1698 voor notaris Jan Mataris(?) te Zuid-Schermer
ontvangt het restant.
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Aan de voogden f 90.- gegeven om bruidsklederen te kopen voor Meijnou Maurits.
Simon Dircksz en Meijnoutje Maurits ontvangen hun goederen.

27.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Cornelis Josephsz en Cniertje
Sijmons, genaamd Aaltje Cornelis, oud 6 jaar, over moeders erfenis, door Cornelis Josephsz op
07-02-1690 ter weeskamer gebracht.
06-08-1697 De voogden Jan Josephsz en Lambert Jansz, wonende te Wester-Blokker, alsmede
Anna Tijmons, weduwe van de voorn: Cornelis Josephsz, hebben obligaties boven
gebracht. Anna Tijmons zal de vruchten van dit moederlijk bewijs genieten, alsmede
die van het vaderlijk goed, geregistreerd in de weeskamer van Wester-Blokker, tot
onderhoud van het kind.
04-03-1698 Jan Josephsz de Boer, wonende te Wester-Blokker, 27-01-1698 geauthoriseerd door
de weesmeesters van Westwoud c.a. wegens het overlijden van Aaltje Cornelis met
als erfgenamen ab intestato de drie kinderen van Cornelis Josephsz geprocreëerd bij
zijn tweede huisvrouw Anna Tijmons, op de weeskamer van Wester-Blokker
vertichtigd, ontvangt de obligaties.
29.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Cornelis Claasz en Anna Cornelis,
genaamd Claas Cornelisz, oud 11 jaar, over de goederen waarmee het kind op 18-04-1690 ter
weeskamer is vertichtigd door Cornelis Claasz, wonende tot Ursem in de Mijser molen als oom en
voogd, Pieter Claasz in de Beemster en Cornelis Taamsz, wonende op de Venuslaan buiten Hoorn.
18-04-1690 De voogd Cornelis Claasz ontvangt geld tot onderhoud van het kind.
01-05-1690 Adriaan Cornelisz, mede-oom en voogd, last hebbende van Cornelis Taamsz en
Cornelis Claasz Hosmis, ontvangt geld tot onderhoud van het kind.
10-04-1691 Pieter Claasz als medevoogd ontvangt geld.
12-08-1692 De voogd Cornelis Taamsz ontvangt geld tot onderhoud van het kind.
02-03-1694 Cornelis Oleffsz en Baije Bruijnsz, door de weesmeesters geapprobeerde
testamentaire voogden wegens het testament 10-10-1693 van Pieter Claasz Molenaar
brengen f 700.- boven, aan het kind gelegateerd.
04-03-1698 De voogd Baije Bruijnsz ontvangt geld.
06-04-1700 De voogd Cornelis Olijfsz ontvangt geld voor hoofdgeld van Claas Cornelisz.
05-06-1703 Anna Cornelis, weduwe van Cornelis Claasz, wonende in de Wormer en haar
meerderjarige zoon Claas Dircksz, wonende in de Beemster, alsmede Cornelis Jansz
Veen en Jan Jansz Groot als voogden over de twee onmondige kinderen van de
voors: Dirck Claasz zaliger en Anna Cornelis, staande ter weeskamer van Purmerend
vertichtigd, fideicommissaire erfgenamen van wijlen Pieter Claasz Molenaar zaliger
volgens testament 10-10-1693 voor notaris Meijndert Bock in de Beemster,
ontvangen de goederen.
32.
De weeskamer van de Beemster debet aan de zoon van Simon Jansz, genaamd Thijmon
Sijmonsz, geprocreëerd bij Jopje Thijmons, over het moederlijk bewijs, waarmee het kind op
02-05-1690 door de voogden Claas Cornelisz Jongh in de Beemster en Heerman Moensz op Neck
ter weeskamer is vertichtigd. Volgens notariële akte blijft het geld onder de vader tot de zoon tot de
huwelijkse staat of tot 20 jaren gekomen zal zijn.
01-09-1693 In plaats van bovengenoemde voogden worden Jan Jacobsz Welcom tot Purmerend
en Jacob Jansz in de Beemster benoemd.
03-03-1699 Tijmon Sijmonsz, meerderjarig, ontvangt zijn goederen.
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33.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Dirck Leeuwenkamp en Ariaantje
Sijmons, genaamd Trijntje Dirks, over vaders erfenis, waarmee het kind op 06-06-1690 door de
voogden Pieter Sijmonsz Oudejans en Jan Hendricksz Nat ter weeskamer is vertichtigd. Daaronder
land in Hensbroek, gedeeltelijk gemeen met Ariaen Dircksz tot Hensbroek.
01-12-1699 De voogd Jan Zijp brengt geldt boven gekomen uit verkocht land.
01-11-1707 Pieter Jansz Schermerhorn en Trijntje Dirks Leeuwenkamp, echtelieden, ontvangen
haar goederen.
36.
De weeskamer van de Beemster debet aan Marijtje Dircks, weduwe van Cornelis Jansz en
haar kinderen, het geld dat 01-08-1690 door IJsbrant Jan IJsbrantsz als oom en voogd en Dirck
Cornelisz Binnenwijsen als medevoogd ter weeskamer zijn gebracht, om wanneer Marijtje Dirks
zou hertrouwen, als vaderlijk erfenis te dienen en zij het bezwaarlijk vindt het geld onder zich te
houden.
06-03-1691 De voorn: Marijtje Cornelis(!) gaat hertrouwen en bewijst haar twee kinderen Aaf
Cornelis, 9 jaar en Jan Cornelisz, oud 4 jaar, met consent van de voogden als
vaders erfenis het bovengebrachte bedrag.
10-04-1691 Cornelis Hermansz, als getrouwd met Marijtje Dircks, ontvangt het geld; de voogden
stellen zich borg voor dat bedrag.
20-11-1691 Marijtje Dircks brengt het geld weer boven.
12-08-1692 IJsbrant Jansz en Dirck Binnenwijsen verklaren dat het zoontje Jan Cornelisz is
overleden.
04-12-1696 Hendrick Jansz, getrouwd met Marijtje Dircks, ontvangt rente (evenzo op
07-10-1698 en 02-02-1700).
07-12-1700 De voogd Dirck Binnenwijsen ontvangt geld tot onderhoud van de dochter.
07-02-1702 Hendrick Jansz de Leeuw en Marijtje Dircks ontvangen het restant van de rente.
Haar dochter Aafje Cornelis, getrouwd met Adriaan Feddesz Backer, ontvangt het
geld.
39.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jan Willemsz Heijloo en Aaltje
Cornelis, genaamd Marijtje Jans, oud omtrent 11 jaar, over vaders erfenis, waarmee het kind op
05-12-1690 door de voogden Pieter Cornelisz Heijloo en IJsbrant Juriaansz ter weeskamer is
vertichtigd. Hieronder een obligatie van f 400.-, opgenomen met als waarde f 380.- omdat Jan
Minck, getrouwd met Aaltje Cornelis, wilde vertrekken.
De voogd Pieter Heiloo wordt na zijn overlijden opgevolgd door Teuwis Gerritsz en de overleden
voogd IJsbrand Juriaansz wordt op 06-11-1701 opgevolgd door Jan Pietersz Oterleek.
07-08-1691 De voogden ontvangen f 24.- om aan Jan Hendricksz Minck, getrouwd met de
moeder van de kinderen, te restitueren.
04-07-1702 Jan Dircksz en zijn huisvrouw Marijtje Jans ontvangen haar goederen.
42.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Teunisz Boots en Trijn
Cornelis, met namen Grietje, oud 8 jaar, Neeltje, oud 7 jaar, Marijtje, oud 5 jaar en Vroutje Jans
oud omtrent 3 jaar, over het vaderlijk bewijs, waarmee de kinderen op 05-12-1690 door Jan
Louwerisz als oom en voogd en Claas Otsz als medevoogd ter weeskamer zijn vertichtigd.
02-01-1691 Engel Engelsz, getrouwd met de weduwe van Jan Teunisz Boots, die de kinderen
voor de vruchten van het bewijs zal grootbrengen, ontvangt f 600.- onder borgtocht
van zijn moeder Geertje Jans en Jan Claasz Hofflant.
24-05-1701 Uit de akte van verdeling wegens de vaste goederen 24-05-1701 blijkt dat de
kinderen grond in Hensbroek is aangedeeld.
07-02-1702 Engel Engelsz meldt het overlijden van het ene kind Vroutje Jans.
03-06-1704 Jan Adriaansz Pels en zijn huisvrouw Grietje Jans ontvangen haar geld.

Oud Rechterlijk Archief 4082: 1688-1726

31-01-1708

40

Dirck Cornelisz Kleijbroeck, in huwelijk Neeltje Jans, en Pieter Stam, getrouwd met
Marijtje Jans ontvangen hun goederen.

46.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Ariaen Valcksz, geprocreëerd bij
Hilletje Jans, genaamd Grietje, oud 8 jaar, over het moederlijk bewijs, waarmee Ariaen Valcksz zij
kind ter weeskamer heeft vertichtigd volgens akte van bewijs tussen hem en de voogden Hendrick
en Jan Jansz op 01-03-1691 gepasseerd en op 06-03-1691 in de doos gelegd.
06-03-1703 In plaats van de overleden voogd Hendrik Jansz wordt naast de voogd Jan Jansz
Metselaer aangesteld Gerrit Jansz Bont.
01-06-1706 Claas Jansz Besjes en zijn huisvrouw Grietje Adriaans ontvangen in mindering van
moeders erfenis geld.
07-06-1707 Claas Jansz Besjes en Grietje Adriaans ontvangen hun goederen.
47.
De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van Jan Reijsenaar en Anna Dircx,
genaamd Lijsbet, oud (niet ingevuld) jaar, over moeders erfenis waarmee Jan Reijsenaar zijn
dochter in presentie van de voogden Pieter Prick en Dirck Jansz Hogerbeets op 06-03-1691 ter
weeskamer heeft vertichtigd, volgens akte 27-02-1691, in de doos berustende.
48.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jacob Evertsz, geprocreëerd bij
Gobrecht Jacobs zaliger met namen Evert, Jannetje en Niesje Jacobs over moeders en andere
erfenisse waarmee de kinderen door hun vader en Willem Otsz en Jeroen Jacobsz als voogden ter
weeskamer zijn vertichtigd.
03-06-1687 Jacob Evertsz heeft zijn drie kinderen voor moederlijke erfenis f 750.- bewezen,
welk geld op 20-11-1691 ter weeskamer is gebracht.
20-11-1691 Door Jacob Evertsz en Willem Otsz de goederen bovengebracht door de kinderen
geëerfd van hun moeders oom Jan Tijsz, 16-06-1691 overleden.
20-11-1691 Jacob Evertsz ontvangt met consent van de voogd Willem Ottsz f 125.- vanwege de
erfenis van zijn op 19-06-1691 overleden zoon Evert, alsmede vanwege het
overlijden van zijn zoon Evert zijn gerechte 1/6 part uit de erfenis van Jan Tijsz
zaliger.
14-05-1697 Jacob Evertsz ontvangt in presentie van de voogden geld (ook 07-03-1702,
01-07-1704).
03-04-1708 Wegens het overlijden van de vader Jacob Evertsz worden tot voogden over de
kinderen geteeld bij Gobrecht Jacobsz zaliger en geprocreëerd bij Geertje Jans
aangesteld Dirck Evertsz, oom paternel, Jeroen Coijman en Willem Banckert.
01-04-1710 De oom en voogd Dirck Evertsz ontvangt geld tot alimentatie van de kinderen.
11-11-1710 De voogd Dirck Evertsz ontvangt voor rekening van zijn broeders dochter Niesje
Jacobs f 200.- voor het kopen van bruidsklederen.
09-12-1710 De voogd Dirck Evertsz ontvangt geld tot onderhoud van de kinderen.
09-06-1711 Hendrick Jansz Mol (ondertekent Mul) en zijn huisvrouw Niesje Jacobs, alsmede
Jannetje Jacobs, meerderjarige dochter, ontvangen hun goederen.
51.
De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van Dirck Dunnebier de jonge en
Trijntje Sijmons, genaamd Ariaantje, oud 5 1/2 jaar.
04-12-1691 Dirck Dunnebier als vader en voogd en Jan Pietersz tot Broek en Pieter Cornelisz
Zijp in de Beemster, medevoogden, hebben rekening gedaan o.a. van de verkoop van
de beesten van het kinds grootvader Sijmon Pietersz Crijchsman zaliger.
17-09-1697 Ter weeskamer gebracht een akte van het opvoeden van het kind in dato 01-06-1694.
01-03-1707 Sijmon Jansz Cock en Ariaantje Dircx Dunnebier ontvangen een losrentebrief.
13-09-1707 Sijmon Jansz Kock en Ariaantje Dircx Dunnebier ontvangen het overige geld.
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55.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Maartensz Muts,
geprocreëerd bij Gerritje Pieters, met namen Maarten oud 9 jaar, Pieter, oud 5 jaar, en Annetje
oud 3 jaar, over moeders erfenis, waarmee Jan Muts zijn kinderen in presentie van Jan Cornelisz
Knip en Pieter Pietersz Crijchsman als omen en voogden van moeders zijde op 04-03-1692 ter
weeskamer heeft vertichtigd.
12-08-1692 De dochter Annetje is overleden.
06-01-1693 De vader ontvangt de erfenis van zijn overleden tweede kind Maarten Muts.
04-12-1696 De vader Jan Muts is overleden; de voogden brengen volgens akkoord 28-09-1696
vaders erfenis ter weeskamer.
05-03-1697 Claas Muts, Pieter Pietersz Krijgsman en Jan Cornelisz Knip brengen de akte van
accoord over het alimenteren van het kind Pieter Jansz Muts boven.
04-10-1701 De voogden ontvangen geld tot alimentatie ofte kopinge van klederen voor Pieter
Jansz Muts (soortgelijke vermelding 02-03-1706).
07-08-1708 Huijg Jansz Marts en Cornelis Claasz Muts worden tot curators aangesteld vanwege
een kwestie tussen de voogden en de minderjarige zoon.
23-01-1714 Pieter Jansz Muts, oud 27 jaar, ontvangt zijn goederen.
57.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Pieter Claasz de Waal zaliger en
Neel Jans, genaamd Marijtje, oud 9 jaar, over vaders erfenis, waarmee Sijmon Jorisz Bommer en
Jan Lourisz als omen en voogden van vaders zijde het kind op 04-03-1692 ter weeskamer hebben
gebracht.
02-06-1699 Adriaan Gerritsz Heijten in de Starnmeer, in huwelijk hebbende Neel Jans, ontvangt
geld.
10-05-1701 De voogden brengen 's moeders erfenis ter weeskamer.
04-08-1705 In plaats van de overleden voogd Jan Lourisz wordt Bouwen Maartsz als voogd
aangesteld.
02-11-1706 De voogden rekenen vanwege het overlijden van het kind met de weeskamer af en
worden van hun voogdij ontslagen.
05-07-1707 Adriaan Gerritsz Heijten, in huwelijk gehad hebbende Neel Jans zaliger, Adriaan
Jansz Brood, wonende in de Beemster en Simon Frederiksz Berkhout wonende in de
Starnmeer als voogden over de kinderen van de voorn: Adriaan Heijten geprocreëerd
bij Neel Jans zaliger voorn: en Poulus Cornelisz wonende in de Beemster, in
huwelijk gehad hebbende Marijtje Pieters de Waal, vertonen akte van scheiding
10-05-1706 voor notaris Adriaan Cos tot Graftdijk en een certificatie van de
weesmeesters tot Graft in dato 08-06-1707 en ontvangen de goederen.
59.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Claas Pietersz Rol en Trijn
Sijmons zaliger, genaamd Trijntje, oud 15 jaar en Luutje, oud 14 jaar, over het geld van de
verkochte goederen van Claas Rol en Trijn Sijmons en dat door Dirk Claasz Leguijt als oom en
voogd naast Jan Dirksz Zaal en Pieter Claasz als medevoogden op 04-03-1692 ter weeskamer is
gebracht.
??-??-1695
(dag en maand niet ingevuld.) De voogden melden dat de dochter Trijntje is
overleden.
02-02-1700 De voogden brengen het legaat van Dirk Claasz Leguijt zaliger aan Luuwtje boven.
02-02-1700 De voogden ontvangen geld voor het onderhoud van Luuwtje.
04-12-1703 Claas Jacobsz, getrouwd met Luuwtje Claas, ontvangt geld.
08-01-1704 Claas Jacobsz Lammerts, in huwelijk gehad hebbende Luuwtje Claas zaliger,
ontvangt als erfgenaam volgens testament 26-12-1702 voor notaris Cornelis van der
Poll te Oosthuijsen de goederen.
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62.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Pieter Pietersz en Volckje Dircx,
genaamd Pieter Pietersz, oud 9 1/2 jaar, over de goederen waarmee Teuwis Gerritsz en Maarten
Jansz Louwen als voogden het kind op 01-04-1692 ter weeskamer hebben vertichtigd.
06-01-1693 De voogden Teuwis Gerritsz en Maarten Louwen ontvangen geld tot onderhoud van
het kind (ook 05-03-1697, 03-06-1698, 09-09-1704).
05-06-1708 De voogt Teunis Gerritsz ontvangt geld omdat meer was uitgegeven dan ontvangen
per slot van rekening. Ook de nu meerderjarige Pieter Pietersz ontvangt geld.
01-04-1710 Pieter Pietersz ontvangt geld.
16-06-1711 Pieter Pietersz heeft zijn goederen van de weeskamer ontvangen.
66.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jacob Muusz en Lijsbet Sijmons,
genaamd Dieuwertje Jacobs, oud (niet ingevuld) jaar, over de goederen waarmee het kind door de
voogden Dirk van Wel en Pieter Cornelisz Zijp op 03-02-1693 ter weeskamer is vertichtigd,
waaronder de schifting en scheiding van landerijen en het huis tot Niedorp in dato 04-03-1687 en
een huis en erf in de Beemster, BK 67, 09-11-1694, door de voogden gekocht voor f 326.-.
04-09-1696 De voogden Dirck van Wel en Pieter Cornelisz Zijp brengen het geld dat meer was
ontvangen dan uitgegeven ter weeskamer.
Dirck van Wel is vanwege zijn vertrek naar Amsterdam van zijn voogdijschap
ontheven en in zijn plaats is Pieter Doetsz aangesteld.
05-11-1697 De voogden Pieter Cornelis Zijp en Pieter Doedsz ontvangen het geld dat meer was
uitgegeven dan ontvangen (ook 06-01-1699).
07-04-1699 Pieter Zijp ontvangt geld ter betaling van een rekening van Dominicus van der Maij
over de levering van winkelwaren aan Dieuwertje Jacobs. Pieter Doedsz ontvangt 12
weken kostgeld.
02-06-1699 Pieter Zijp ontvangt f 100.- voor het kopen van bruidsklederen.
04-08-1699 Pieter Barendsz Duijm en Dieuwertje Jacobs ontvangen het geld met uitzondering
van de nog uitstaande kapitalen, die door de weesmeesters zullen worden
ingevorderd.
20-11-1699 Pieter Barendsz Duijm en Dieuwertje Jacobs ontvangen de resterende gelden.
70.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Jansz Wagenmaker
geprocreëerd bij Neeltje Dircx zaliger met namen Annetje, oud 7 jaar en Ariaantje, oud 5 jaar,
over de goederen waarmee de kinderen door hun vader Jan Wagenmaker en Zakel Gerbrantsz en
Dirck Reijersz als voogden ter weeskamer zijn vertichtigd.
21-04-1693 Jan Wagenmaker als vader en voogd van zijn twee onmondige kinderen en de
bovengemelde voogden zijn door tussenspraak van de weesmeesters moeders erfenis
overeen gekomen.
09-06-1693 De voogd Zakel Gerbrantsz brengt goederen boven.
07-08-1696 Betaald aan Albert Stuurman tot Ursum over door hem verstrekt geld volgens
accoord, wegens 1/3 part in het huis in de Middelbeemster, hetgeen de kinderen
wegens Jan Stevensz, tot Ursem overleden, toebehoort.
Ook betaald aan Catolijntje Jans tot Ursem.
16-06-1711 Dominicus van der Maij sluit voor zijn vader zaliger de rekening af.
08-09-1711 Dominicus van der Maij betaalt het door hem gekochte een derde part in het
vorenstaande huis.
08-09-1712 Het zilverwerk wordt verdeeld. Annetje ontvangt haar portie; de goederen van
Ariaantje Jans worden overgebracht naar folio 227.
27-12-1712 Betaald aan Dominicus van der Maij voor zijn aanbehuwde moeder Pietertje Jans,
weduwe wijlen Frederik Meijlisz Wagenmaker, inzake een hypotheekbrief ten laste
van het voors: huijs volgens akte 22-11-1712 voor notaris Baars tot Purmerend.
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Jan Meckis en Annetje Jans, echteluiden, ontvangen haar goederen.

72.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Sijmon Binnenwijsen en Aaf
Cornelis over de goederen waarmee de kinderen op 05-10-1683 door hun oom en voogd Cornelis
Binnenwijsen, volgens uitwijzen van het oude register folio 124, ter weeskamer zijn vertichtigd.
Omdat ontvangsten en uitgaven in het oude register niet met elkaar balanceren, hebben de
weesmeesters en de tegenwoordige voogden Cornelis van der Meer en Dirck Binnenwijsen na
uitvoerig onderzoek op 25-08-1693 bevonden dat de kinderen in de volgende goederen competeren
en ter weeskamer vertichtigd zouden moeten zijn:
Eerstelijk tot voldoening van vaders en moeders erfenis f 1646.-.
Nog een erfenis van hun grootvader Cornelis Dubbelt f 482.-.
Item van hun grootmoeder Marij Ewouts f 376.-.
En tenslotte nog f 185.- die de kinderen hebben geërfd van hun halve broeder Sijmon
Sijmonsz Binnenwijsen.
Ook wordt f 579.- bovengebracht als opbrengst van de uitgezette penningen tussen
05-10-1683 en 01-09-1693.
01-09-1693 Dirck Sijmonsz Binnenwijsen ontvangt in presentie van de voogden Cornelis van
der Meer en Dirck Binnenwijsen de gerechte helft van de goederen waarin hij naast
zijn zuster Marijtje Sijmons is vertichtigd.
05-08-1695 Pieter Cornelisz Pauw en Mari Simens ontvangen hun goederen.
74.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Claas Jansz Winckel en
Guurtje Bartholomeus, met namen Neeltje, Jan en Willem Claasz Winckel over de goederen
waarmee de kinderen door de voogden Jan Bartholomeusz, Jan Cornelisz Zijp en Pieter Jansz
Woglum, volgens uitwijzen van het oude register op 07-08-1685 ter weeskamer zijn vertichtigd en
alhier overgebracht.
07-08-1685 De voogden brengen f 1012.3.- boven.
06-08-1686 Jan Bartholomeusz en Pieter Woglum brengen goederen boven.
01-06-1688 Jan Bartholomeusz ontvangt in presentie van Jan Cornelisz Zijp f 100.-; de kinderen
f 2.-.
03-05-1689 Jan Bartholomeusz ontvangt in presentie van Dirck Woglum tot alimentatie van de
kinderen f 100.-.
04-06-1689 Jan Cornelisz Zijp ontvangt f 100.-.
01-12-1693 De voogd Jan Cornelisz Zijp en Pieter Jansz van der Meer, in huwelijk hebbende
Neeltje Claas Winckels, brengen ter weeskamer de akte van deling van de goederen,
gepasseerd 14-02-1692 voor notaris Adriaan Jansz Glas tot Warmenhuijsen.
07-09-1694 Pieter Jansz van der Meer en zijn huisvrouw Neeltje Claas Winckels hebben haar
goederen van de weeskamer ontvangen.
07-09-1694 De rekening van de overleden Willem Winckels wordt afgesloten.
05-03-1695 Pieter Jansz van der Meer ontvangt zijn gedeelte van de goederen van de overleden
Willem Winckel volgens akte 01-02-1695 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
05-03-1695 Aan Pieter van der Meer voor zijn en Jan Winckels rekening f 291.11.12 gegeven
waarmee zij de bouwerij zouden beginnen.
17-03-1699 Jan Winckel ontvangt ter presentie van de voogden f 672.12.2 om zijn bouwerij te
beginnen.
05-01-1700 Jan Claasz Winckel ontvangt zijn goederen.
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81.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie kinderen van Steven Tielemansz,
geprocreëerd bij Teunisje Wijbrants zaliger met namen Angenietje, Marijtje, Dirck Stevensz
over het moeders bewijs, waarmee Steven Tielemansz in presentie van mr. Daniel van der Bussche
en Jan Jansz Putt als voogden alhier ter weeskamer heeft vertichtigd volgens akte 19-01-1694 voor
notaris Pieter Bel te Purmerend, onder de conditie dat het geld onder de vader zal blijven en zijn
kinderen voor de vruchten van het bewijs zal opvoeden, waarvan de akte op 02-03-1694 in de doos
is gelegd.
06-10-1695 Compareerden Steven Tielemans en Mr Daniel van der Bussche en Jan Jansz Putt als
voogden over de kinderen, welke verzoeken vanwege de sobere staat en
onvermogendheid van Steven Tielemans en zijn verandering van woonplaats van de
Beemster naar Heijloo van het genoemde bewijs te relaxeren, welk verzoek wordt
toegestaan.
82.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Huich Maartsz zaliger
geprocreëerd bij Trijntje Pieters, met namen Neeltje, Marten, Trijntje en Annetje Huijgens, over
het vaderlijk bewijs waarmee de kinderen op 06-02-1685 (volgens uitwijzen van het oude register
folio 125) door de voogden Sijmon Maartsz en Dirck Cornelisz Baeij ter weeskamer zijn
vertichtigd.
07-08-1691 Jan Pietersz Lolle vermeld als behuwd vader van de kinderen.
02-10-1691 Jan Pietersz Lolle ontvangt f 20.-. (soortgelijke vermelding op 04-11-1692.)
07-06-1695 Neeltje Huijgen is overleden. Jan Pietersz Lolle (ondertekent Lol) en zijn huisvrouw
Trijntje Pietersz zijn met de voogden Dirck Cornelisz Baeij en Sijmen Maartsz
Huigen overeen gekomen dat zij in plaats van een gerechte helft in een vierde part
van het land geld ontvangen.
07-06-1695 Vaders erfenis van de drie kinderen Marten, Trijntje en Annetje Huijgens bestaat o.a.
uit geld, dat wordt gegeven aan Jan Pietersz Lolle en zijn huisvrouw Trijntje Pieters
onder borgtocht van Arend Jansz Brantjes en Dirk Cornelisz Baij.
05-06-1703 Lourens Frederiksz Hardebol, getrouwd met Trijntje Huijgens, ontvangt haar
goederen.
01-06-1706 Maarten Huijgen, meerderjarig jongman, en Mr. Cornelis Kuijper getrouwd met
Annetje Huijgen ontvangen hun goederen.
86.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Lambertsz van der Laan
zaliger geprocreëerd bij Trijn Jacobs met namen Lammert, Jacob, Jannetje en Claas Pietersz
van der Laen over de goederen waarmee de kinderen voor hun vaders erfenis ter weeskamer zijn
vertichtigd, zie het oude register folio 115 en de akte van scheiding tussen de moeder en de
kinderen 21-06-1695.
05-08-1695 Lambert Pietersz (ondertekent: Lammert Pietersz van der Laen) ontvangt in presentie
van zijn moeder en de voogd Cornelis van der Meer zijn goederen.
01-07-1698 Jacob Pietersz (ondertekent: van der Laen) ontvangt in presentie van de voogd
Cornelis van der Meer zijn goederen.
01-06-1700 Ondergetekenden (Jan Frederiksz van der Maij en Jannetje Pieters van der Laen)
ontvangen de goederen.
01-03-1701 Claas Pietersz (ondertekent: van der Laen), 23 jaar, ontvangt met consent van de
voogd Cornelis van der Meer zijn goederen.
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90.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier onmondige kinderen van Louris Muts
zaliger geprocreëerd bij Lijsbet Jans, met namen Annetje, Maarten, Grietje en Guurtje Lourens,
over het vaderlijk bewijs waarmee Lijsbet Jans in presentie van haar tegenwoordige man Dirck
Claasz alsmede Jan en Claas Maartensz Muts als omen en voogden alhier ter weeskamer heeft
vertichtigd, zijnde f 1000.- volgens akte 31-01-1696.
03-11-1716 Jan Dirksz, in huwelijk gehad hebbende Annetje Muts, Maarten, Grietje en Guurtje
Lourens Muts, alle meerderjarige kinderen van Louris Muts zaliger, ontvangen ter
presentie van Dirk Bregman, aanbehuwd vader, f 1000.-.
92.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee onmondige kinderen van zaliger Claas
Lourisz, geprocreëerd bij Marij Cornelis, met namen Louris, oud 4 jaar en Claasje, oud 1 1/2
jaar, over het vaderlijk bewijs waarmee Marij Cornelis in presentie van de voogden Jan Lourisz op
de Hobrederweg in de Beemster en Jan Jansz Groot in de Wormer de kinderen op 07-06-1695 alhier
ter weeskamer heeft vertichtigd. Marij Cornelis zal de kinderen van de vruchten van het bewijs
groot brengen.
05-03-1697 De voogden ontvangen opgebrachte interest.
05-01-1698 Simon Joncker ontvangt geld (ook 03-03-1699, 21-09-1700, 03-01-1702,
03-10-1702 het restant van de opgebrachte rente).
03-10-1702 Het kind Lourens Claasz is overleden. Erfgenamen van het halve kapitaal zijn Simon
Joncker, in huwelijk hebbende Marij Cornelis voor de helft, Jan Jansz Groot,
getrouwd met Grietje Claas die mede een dochter is van Claas Lourisz zaliger,
geteeld bij Aagt IJsbrants voor 1/4 en het kind Claasje Claas voor 1/4. De eerste twee
erfgenamen schenken hun portie in het land aan Claasje Claas.
06-02-1703 Simon Joncker ontvangt opgebrachte rente (verder jaarlijks tot 09-01-1714).
01-02-1707 In plaats van de overledene worden tot voogden aangesteld Simon Joncker en Jan
Hendricksz Puijs.
09-04-1714 Simon Joncker ontvangt in presentie van Cornelis Jorisz, getrouwd met Claasje
Claas, geld.
07-04-1716 Cornelis Jorisz en zijn huisvrouw Claasje Claas ontvangen haar goederen.
95.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Sijmon Joncker, geprocreëerd bij
Sijbrich Jans zaliger, genaamd Marijtje Sijmons, oud 2 1/2 jaar, over moeders en andere erfenis,
waarmee het kind door haar vader in presentie van de voogden Jan Jansz Tomer en Jan Jansz Groot
ter weeskamer is vertichtigd.
05-07-1695 Voor moeders erfenis wordt f 400.- bovengebracht en als erfenis van het kinds oom
Hendrik Jansz, in de Wormer overleden, f 107.15.4.
03-01-1702 Simon Joncker ontvangt rente (en ook later, voor het laatst 01-12-1716).
01-06-1717 Pieter Maartensz en Marijtje Sijmons, echteluiden, ontvangen haar goederen.
97.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Cornelis Meckis, geprocreëerd
bij Anna Pieters zaliger, met namen Pieter, Jannetje, Klaas en Jan Cornelisz Meckis, over
moeders erfenis waarmee de kinderen op 06-09-1695 ter weeskamer zijn vertichtigd.
06-09-1695 De voogden Dirk Dunnebier de oude en Jan Pietersz Heere brengen moeders bewijs
boven volgens akte 12-08-1695.
07-02-1696 De voorn: voogden brengen de staat en inventaris van de nalatenschap van Nantje
Jans zaliger boven.
04-09-1696 De voogden brengen f 1000.- boven wegens verkochte beesten van wijlen Nantje
Jans zaliger.
05-01-1700 De voorn: voogden hebben f 857.- bovengebracht, gekomen van de verkochte
goederen van Nantje Jans Blocker volgens testament 12-04-1695. Van de totale
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erfenis moeten Pieter en Jan Kornelisz Meckis vooraf hebben volgens testament
f 810.- vanwege de vijf verkochte paarden die de voorn: twee kinderen vooruit
waren gemaakt.
Pieter Meckis (ondertekent: Pieter Cornelisz Meckes), oud 25 1/2 jaar, ontvangt zijn
goederen.
De drie andere kinderen Jannetje, Jan en Claas Meckis zijn gebracht op folio 98 en
135.

98.
De weeskamer van de Beemster debet aan Jan Meckis ter zake als op folio 97 staat
vermeld.
07-06-1707 Jan Meckis (ondertekent: Jan Krelesz Meckis) ontvangt zijn goederen.
99.
De weeskamer van de Beemster debet aan Welmoet Claas, dochter van Claas Baartsz
zaliger volgens het oude register folio 117.
06-11-1696 Welmoet Claas (ondertekent mede Hendrick Harmensen Smit) ontvangt haar
goederen.
Ook uit het oude register folio 117 overgebracht hetgeen Claas Claasz, in Oost-Indien overleden,
ter weeskamer alhier te goed was.
15-01-1697 Aachje Teunis, moeder van de voorn: Claas Claasz voor de ene helft en Jan(!)
Harmensz Smit, in huwelijk hebbende Welmoet Claas, zuster van dezelve Claas
Claasz, voor de wederhelft, ontvangen het geld van Claas Claasz.
100. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Marijtje Ariaans, geprocreëerd bij
haar eerdere man Dirk Adriaansz Smal zaliger, genaamd Adriaan Dirksz Smal, oud 2 jaar, over
vaders erfenis, waarmee het kind ter presentie van Dirk Cornelisz Binnenwijsen en Jan Adriaansz
Smal als voogden ter weeskamer is vertichtigd.
06-12-1695 Marijtje Adriaans brengt ter presentie van de voogden de goederen boven; zij zal het
kind van de renten en vruchten groot brengen.
05-06-1696 Pieter Pauw en Jan Pietersz ontvangen rente.
02-07-1697 Jan Pietersz, behuwd vader van het kind, ontvangt rente (er zijn nog meer
vermeldingen, de laatste 20-09-1712).
21-09-1700 Marijtje Adriaans ontvangt geld (er zijn nog meer vermeldingen, de laatste
11-07-1713).
11-09-1710 In plaats van de overleden voogd Jan Smal wordt aangesteld Dirk Adriaansz
Dunnebier.
Overgebracht op folio 239.
102. De weeskamer debet aan de nagelaten kinderen van wijlen Pieter Jansz Groot en Debora
Kraft zaliger de goederen die door de voogden Jacob Kop tot Zaandam, Thijs Jansz Hoogtwoud en
IJsbrant IJsaacsz Smit tot Rijp en Huijgh Jansz Maats in de Beemster volgens staat en inventaris in
dato 28-06-1695 op 06-12-1695 ter weeskamer zijn gebracht.
03-11-1699 Jacob Olij en Lijsbet Groot ontvangen volgens akte 12-10-1699 voor notaris Baars
te Purmerend hun goederen.
11-05-1703 Tijmon Pietersz Groot ontvangt zijn goederen.
05-04-1704 Cornelis Pietersz Groot, meerderjarig, ontvangt zijn goederen volgens de akte van
scheiding 11-05-1703 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
05-08-1710 Jan en Jacob Pietersz Groot ontvangen hun goederen volgens de akte van
scheiding 11-05-1703 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
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Abraham Groot ontvangt zijn goederen volgens de akte van scheiding 11-05-1703
voor notaris Abraham Baars te Purmerend.

105. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Cornelis Jansz Grasboer en
Ariaantje Jans, genaamd Neeltje en Jan Cornelisz, over moeders erfenis, waarmee zij door Jan
Lourisz en Pieter Willemsz Keet als voogden ter weeskamer zijn vertichtigd volgens akte van
bewijs 13-12-1695.
10-02-1696 De goederen worden geregistreerd.
07-10-1698 In plaats van Jan Lourisz zaliger tot voogd aangesteld Claas Jorisz.
04-03-1697 De voogden ontvangen geld.
06-09-1701 De voogden Pieter Keet en Claas Jorisz rekenen af in presentie van Jan Cornelisz,
meerderjarige zoon en Jan Hendriksz en zijn huisvrouw Neeltje Cornelis. Zij
ontvangen hun goederen.
107. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Jansz Doets zaliger,
geprocreëerd bij Trijn Reijers, over het geld waarmee de voogden Garbrand en Doed Jansz Doets
de kinderen op 07-08-1696 hebben vertichtigd.
07-01-1698 Dirk Haan, behuwd vader, ontvangt geld (er zijn meer vermeldingen, de laatste op
03-06-1710).
04-05-1706 De voogden ontvangen geld tot alimentatie van de kinderen.
02-10-1708 Cornelis Pietersz Doets ontvangt in presentie van de voogden zijn kapitaal.
17-10-1713 Neeltje Pieters Doeds, meerderjarige dochter, ontvangt geld.
15-10-1715 (op los blaadje) Jan Pouwelsz Doets verklaart van Hendrik Wijnhout ontvangen te
hebben f 200.- tot verligtinge van een losrentebrief ten laste van hem getrokken van
Neeltje Pieters Doets ter weeskamer van de Beemster vertichtigt met tien gulden
rente daar boven. Actum Purmerend.
11-06-1720 Jan Pouwelsz Doets en Neeltje Pieters ontvangen hun geld.
110. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Marten Cornelisz Groen en
Geertje Arents zaliger, genaamd Arend, oud (niet ingevuld) jaar, over het geld waarmee het kind
door de voogden Michiel Groen en Dirck Arentsz op 07-08-1696 is vertichtigd.
Het kind woont bij de grootmoeder Dieuwer Dircx, die het kind zal onderhouden van de renten van
het bewijs.
02-06-1699 Dirk Arendsz Groot ontvangt geld om aan zijn moeder te geven (er zijn meer
vermeldingen, de laatste 23-05-1713).
15-05-1714 Arent Maartensz, meerderjarig jongman, ontvangt in presentie van de voogd Dirk
Arends f 21.-.
12-06-1714 Arend Groen, meerderjarig jongman, ontvangt in presentie van Dirk Arendsz Groot
zijn geld.
112. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Alberd Jansz en Suzanna Frans,
genaamd Marijtje Alberds, oud 2 jaar, over het vaderlijk bewijs waarmee het kind volgens akte
01-02-1695 door de moeder Susanna Frans in presentie van Pieter Jacobsz wonende tot
Binnenwijsen en Jan Gerritsz Oudendijck in de Beemster als voogden van vaders zijde, alsmede
Louw Alberdsz en Jan Fransz, voogden van moeders zijde, ter weeskamer is vertichtigd. Het geld
zal onder de moeder blijven berusten.
14-05-1697 Louw Alberdsz brengt vanwege het overlijden van zijn vrouw Susanna Frans het
geld boven, alsmede een legaat van het kinds peet Geert Jans.
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Louw Alberdsz brengt in presentie van de voors: voogden moeders erfenis en
grootvaders erfenis boven.
03-06-1698 De voogden ontvangen geld voor alimentatie en kostgeld van het kind.
06-12-1701 Lourus Alberdsz ontvangt geld (ook 06-02-1703).
Vanwege het overlijden van Marijtje Alberts is het geld geërfd door de kinderen van Lourus
Albertsz in huwelijk verwekt bij Susanna Frans en overgebracht op folio 113.
113. De weeskamer debet aan de onmomdige kinderen van Lourens Alberdsz geprocreëerd bij
zijn eerdere huisvrouw Susanna Frans zaliger met namen Albert en Guurtje Louris, over het geld
waarmee de kinderen door hun vader en voogden Jan Fransz en Jan Gerritsz Oudendijck ter
weeskamer zijn vertichtigd.
08-08-1702 De voogden hebben een akte van 08-08-1702 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend bovengebracht, waarin Louris Alberdsz zijn kinderen hun moeders
erfenis bewijst, die onder hem blijft berusten onder borgtocht van Rijk Alberdsz in
de Rijp en Harmen Taamsz Klaver in de Beemster, en waarvan hij met de rente de
kinderen zal alimenteren.
03-10-1703 De voogden brengen de erfenis van hun zuster Marijtje Alberts zaliger boven zoals
beschreven op folio 112.
20-05-1704 Louris Albertsz ontvangt de erfportie van zijn overleden zoon Alberd.
07-02-1708 De voogden brengen de erfenis van Guurtje Lourens van haar grootmoeder Alit Jans
boven.
15-05-1714 De voogd Jan Fransz ontvangt geld voor onderhoud en kleding van het kind.
05-06-1714 De weesmeesters hebben tot derde voogd aangesteld Pieter Jacobsz Backer te
Purmerend, aanbehuwd oom paternel, bij wie de dochter voor een jaar besteed is
voor f 60.-.
04-06-1715 De voogd Pieter Jacobsz Backer ontvangt geld (ook 03-09-1715, 04-02-1716).
12-01-1717 Sijbrand Jansz Haas en Guurtje Louris, echteluijden wonene te Quadijk, ontvangen
f 1250.- in mindering van het geld waarmee Guurtje Louris ter weeskamer is
vertichtigd.
02-02-1717 Sijbrand Jansz Haas en Guurtje Louris ontvangen ter presentie van de voogden het
resterende geld.
116. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Willem Otsen, geprocreëerd bij zijn
eerdere huisvrouw Neeltje IJsbrands zaliger, genaamd Grietje, oud 14 jaar.
02-09-1698 Willem Otsen en de grootvader IJsbrand Jansz brengen het moederlijk bewijs boven.
06-01-1705 Willem Otsz brengt f 570.- boven gekomen uit de erfenis van het kinds grootvader
IJsbrant Jansz.
12-02-1706 Gijsbert Juriaansz Pleen en zijn huisvrouw Grietje Willems, wonende te Purmerend,
ontvangen het geld.
117. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Pietersz zaliger
geprocreëerd bij Welmoed Jans Reijsenaar, met namen Jan, oud 9 jaar, Guurtje, oud 7 jaar,
Anna, oud 5 jaar en Grietje, oud 3 jaar, over vaders erfenis waarmee de kinderen door de moeder
Welmoed Jans ter presentie van Jan Jacobsz, aanbehuwd vader, en Pieter Elberdsz en Klaas Jacobsz
als voogden ter weeskamer zijn vertichtigd volgens akte van bewijs 03-02-1699.
03-02-1699 Jan Jacobsz en Welmoed Jans brengen f 1050.- boven.
04-01-1701 De behuwd vader Jan Jacobsz Groot ontvangt geld (er zijn nog een aantal van deze
vermeldingen, de laatste op 20-09-1712, waarna de betalingen aan Welmoet
Reijsenaar worden gedaan, de laatste op 12-06-1714).
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In plaats van de overleden voogd Pieter Elbertsz wordt aangesteld Pieter Pietersz
Gorter op Neck.
De voogden brengen de erfenis van de grootvader Pieter Elbertsz boven.
Jan Jansz, meerderjarig jongman, ontvangt in present van zijn behuwd vader Jan
Jacobsz en voogd Claas Jacobsz zijn geld.
Jan Jacobsz Groot brengt in presentie van de voogd Claas Jacobsz Groot de akte van
scheiding 27-09-1715 voor notaris Abraham Baars te Purmerend boven van de
boedel van zijn overleden huisvrouw Welmoet Reijsenaar.
Adriaan Jansz Smal en Grietje Jans, echteluijden, ontvangen haar geld.
Cornelis Gerritsz en Guurtje Jans Reijsenaar, echteluijden, ontvangen haar geld.
Pieter Jansz en Anna Jans, echteluijden, ontvangen haar geld.

121. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Hoogland en Aaf Pieters
zaliger, met namen Pieter, Kornelis, Marijtje en Jacob Pietersz, oud 11 jaar, over de goederen
waarmee de kinderen door de voogden Jan Dirksz Zaal en Cornelis Olijffsz ter weeskamer op
07-04-1699 zijn vertichtigd.
Het betreft de helft van land in de Beemster, 99 KK en land in Wognum met de gerechte derde part
van een huis daarop, en f 1098 gekomen van de verkochte beesten.
12-12-1702 De rekening tot en met 1701 wordt in presentie van Pieter Pietersz Hoogland
afgesloten. Pieter Pietersz Hoogland, meerderjarig jongman, ontvangt zijn geld.
23-03-1706 Cornelis Pietersz Hoogland, getrouwd met Dieuwertje Adriaans, ontvangt f 200.- in
mindering van zijn erfportie.
06-09-1707 Jan Dirksz Zaal meldt het overlijden van Marijtje Pieters.
04-06-1709 Hendrik Wesselsz en Annetje Hendriks, uit hoofde van haar man Pieter Hoogland,
ontvangen hun gerechte derde part in de erfenis van Marijtje Pieters.
04-06-1709 Cornelis Pietersz ontvangt het resterende deel van zijn vaders en moeders erfenis en
de gerechte derde part van de erfenis van Marijtje Pieters.
10-11-1711 De voogd Cornelis Olijffsz ontvangt geld tot onderhoud van Jacob Hoogland.
03-12-1715 Jacob Hoogland, meerderjarig jongman, ontvangt zijn goederen. Actum op het
stadhuis van Purmerend.
124. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Simon Dirksz Binnenwijsen en
Lijsbet Claas zaliger, over de goederen waarmee zij ter weeskamer zijn vertichtigd volgens
uitwijzen van het oude register folio 130.
06-03-1685 Bij provisie bovengebracht f 1250.-.
Door de voogden Jan Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts ter weeskamer gebracht
f 564.8.- gekomen van de erfenis van de grootmoeder Marij Ewouts, waarbij de
moeder Lijsbet Claas nog f 185.12.- doet.
08-11-1689 Lijsbet Klaas ontvangt f 30.-; ook 10-04-1691 f 110.-.
28-09-1700 Grietje en Aafje Simons ontvangen ter presentie van hun voogden Jan Dirksz
Binnenwijsen en Cornelis Claasz Muts hun goederen.
127. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Kornelis Outgersz Bakker en Trijn
Pieters zaliger genaamd Klaas Kornelisz, oud 17 jaar, over het geld waarmee het kind door de
ondergen; voogden zijn vertichtigd.
01-09-1699 De voogden Pieter Muusz Molenaar en Jan Kornelisz brengen f 442.8.8 boven.
07-02-1702 De voogden brengen f 768.2.10 en een gouden dukaton boven.
03-04-1703 De voogden ontvangen f 100.- voor de alimentatie van het kind.
04-12-1703 Simon Pietersz Bakker en Jan Cornelisz als voogden en Claas Cornelisz, op
15-10-1703 te Kwadijk getrouwd, ontvangen het geld.

Oud Rechterlijk Archief 4082: 1688-1726

50

129. De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van Gerrit Jacobsz Koijman en
Anna Muus zaliger, genaamd Jaapje, oud 23 jaar, over vaders en moeders erfenis waarmee het
kind door de voogden Jeroen Jacobs, Pieter Kornelisz jongepieter en Jan Kornelisz Zijp ter
weeskamer is vertichtigd.
05-01-1700 Pieter Kornelisz jongepieter heeft bovengebracht een generale rekening van de drie
kinderen van Gerrit Koijman en Anna Muus zaliger, waaruit blijkt dat Jaapje voor
haar vaders en moeders erfenis competeert f 378.11.
03-11-1705 Jaapje Gerrits, meerderjarige dochter, ontvangt het geld.
131. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Frederick Teunisz Knip en
Lijsbet Jans zaliger, met namen Jannetje en Jan Knip.
06-07-1694 Dirk en Klaas Teunisz Knip, Dirk Klaasz Leguijt en Dirk Jansz Putt als omen en
voogden van vaders en moeders zijde brengen een akte van accoord, gemaakt met
Jan Kornelisz Koedijk, in huwelijk gehad hebbende de voorn: Lijsbet Jans, in dato
03-05-1694 en 15-06-1694, over de alimentatie van de kinderen van de renten van
f 712.10.0, gekomen van de verkochte vaderlijke en moederlijke goederen.
02-02-1700 Jan Kornelisz Koedijk brengt de bovengenoemde f 720.10.0 boven.
02-02-1700 Jan Kornelisz Koedijk ontvangt f 55.- voor het onderhouden van de kinderen in
1695.
05-12-1702 De voogden brengen f 15.14.8 boven die door Jannetje Knip zijn verdiend.
05-12-1702 Dirk Knip ontvangt zijn onkosten gemaakt vanwege het overlijden van Jannetje
Knip.
04-11-1704 De voogd Dirk Jansz Put ontvangt geld (ook later, tot 23-05-1713).
09-04-1715 Jan Frederiksz Knip en de voogd Dirk Put ontvangen de goederen.
133. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Barend
Gerritsz Duijm en Aafje Cornelis zaliger, genaamd Cornelis Barendsz Duijm, oud 18 jaar, over
de goederen waarmee de voors: Cornelis Duijm door Jan Jansz Heijloo en Johannes Verweij als
voogden op 08-12-1699 ter weeskamer is vertichtigd.
08-12-1699 De voogden brengen vaders en moeders erfenis ter weeskamer.
07-09-1706 Cornelis Barendsz Duijm ontvangt in presentie van de voogden zijn goederen,
waaronder een obligatie tenlaste van zijn broeder Abraham Duijm.
135. De weeskamer van de Beemster debet aan Jannetje en Claas Cornelisz Meckis, hiervoor
op folio 97 gemeld.
06-03-1703 Maarten Pietersz Crijgsman en zijn huisvrouw Jannetje Meckis ontvangen haar
goederen.
03-03-1705 Claas Cornelisz Meckis, meerderjarig jongman, ontvangt zijn goederen.
137. De weeskamer van de Beemster debet aan de zoon van Jan Jansz Komen en Lijsbet Claas,
genaamd Simon Jansz, oud 13 jaar, over de goederen waarmee de voorn: Simon Jansz door Dirck
Adriaansz Dunnebier de jonge en Adriaan Cornelisz Dunnebier als voogden ter weeskamer is
vertichtigd.
28-09-1700 De voogden brengen o.a. f 2400.- boven ter voldoening van vaders en moeders
erfenis.
05-09-1702 De voogd Dirck Dunnebier ontvangt geld tot onderhoud van het kind (ook latere
vermeldingen).
15-03-1712 Simon Jansz Komen, getrouwd, ontvangt geld in mindering van het kapitaal.
Overgebracht op folio 142.
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139. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Wijert Pietersz Decker en Grietje
Zijverts, genaamd Lijsbet Wijerts, oud 11 jaar, over het moederlijk bewijs waarmee de voogden
Jan Gerritsz Oudendijck en mr. Garment Mijsen het kind ter weeskamer hebben vertichtigd volgens
accoord in dato 11-12-1691.
Nopende de vaderlijke goederen is de weeskamer bij testament gesecludeerd.
04-01-1701 Cornelis Jacobsz Pels, in huwelijk hebbende Trijntje Hendricx, eerder huisvrouw van
de voorn: Wijert Decker zaliger heeft in presentie van de voogden het moederlijk
bewijs ter somme van f 1150.- ter weeskamer gebracht.
06-09-1701 Het kind wordt voor f 50.- per jaar besteed bij Cornelis Jacobsz Pels en Trijntje
Hendricx.
06-12-1701 Cornelis Jacobsz Pels brengt het restant f 500.- van moeders erfenis boven.
08-08-1702 In plaats van Garment Mijsen wordt Claas Jacobsz Kramer voogd.
01-05-1708 Mr Dirk Claasz Vet en Lijsbet Wijers ontvangen geld in mindering van het kapitaal.
18-09-1708 Mr Dirk Claasz Vet (ondertekent als medicijnmeester en leedsetter) en Lijsbet
Wijerts ontvangen het kapitaal.
141. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Adriaan Willemsz, geprocreëerd bij
Hilgont Jacobs zaliger, genaamd Geertje Adriaans, oud 14 jaar, over moeders erfenis, door de
voogden Claas Jacobsz Tete, wonende tot Quadijck en Sijmon Jacobsz Schreven in de Beemster
voor het kind ter weeskamer gebracht volgens akte van akkoord in dato 13-04-1702.
16-05-1702 Adriaan Willemsz heeft in presentie van de voogden de goederen ter weeskamer
gebracht.
04-12-1703 Adriaan Willems ontvangt geld (ook 06-10-1705).
07-06-1707 Adriaan Willemsz ontvangt de goederen van zijn overleden dochter.
142. De weeskamer van de Beemster debet aan (het kind van) Jan Jansz Komen en Lijsbet
Claas Soon, genaamd Simon Jansz Komen.
Bij transport van folio 137.
28-06-1712 Simon Jansz Komen ontvangt zijn goederen.
143. De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van Pieter Cornelisz Prick,
geprocreëerd bij Marij Jans zaliger, genaamd Grietje Pieters, oud 14 jaar, over het moederlijk
bewijs waarmee de voors: Pieter Prick in presentie van Jan Cornelisz Prick en Jan Jansz als
voogden de dochter ter weeskamer hebben vertichtigd volgens akte van accoord 13-06-1702.
07-03-1702 Pieter Cornelisz Prick brengt in presentie van de voogden ter voldoening van zijn
dochters moeders erfenis f 1500.- boven.
05-09-1702 Vanwege het overlijden van Pieter Prick wordt Claas van Hem als derde voogd
aangesteld.
06-02-1703 Marijtje Cornelis, weduwe wijlen Pieter Prick, brengt in presentie van de voogden
f 2550.- ter weeskamer volgens akte van scheiding 13-01-1703.
Claas van Hem is op zijn verzoek, nu de differenten zijn bijgelegd, van zijn voogdij
ontslagen.
07-06-1707 In plaats van Jan Prick zaliger wordt Pieter Jansz Schilder als voogd aangesteld.
06-09-1707 Pieter Stam, in huwelijk gehad hebbende Marijtje Cornelis zaliger, brengt f 758.boven volgens accoord 21-06-1707.
03-02-1705 De secretaris ontvangt f 1.14 voor het uitschrijven van de huwelijkse voorwaarden
van Barend Uijttersman en Aagje Cornelis Prick.
03-04-1708 Cornelis Claasz Oudejans, getrouwd met Grietje Pieters voorn:, ontvangt geld in
mindering van de effecten alhier ter weeskamer vertichtigd.
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Cornelis Claasz Oudejans en Grietje Pieters ontvangen geld in mindering van het
kapitaal waarmee Grietje Pieters alhier ter weeskamer is vertichtigd.
Cornelis Claasz Oudejans en zijn huisvrouw Grietje Pieters Prick ontvangen de
goederen.

146. De weeskamer van de Beemster debet aan het onmondige nagelaten kind van Willem
Bouwensz en Dieuwertje IJsbrants zaliger, genaamd Geertje Willems, oud omtr. 5 jaar.
06-06-1702 De grootvader IJsbrant Jansz en Hendrick Claasz Schuijver, bij absentie van de oom
Pieter Bouwensz, als voogden brengen o.a. f 1773.9.8 boven, gekomen van de
verkochte beesten en goederen.
06-05-1704 De voogd Hendrick Schuijver ontvangt geld tot alimentatie van het kind.
05-05-1705 De voogden ontvangen geld tot betaling van kostgeld (ook 23-02-1712).
01-04-1710 De voogd Pieter Jacobsz ontvangt geld (ook 13-02-1714).
15-05-1714 Vanwege het overlijden van Huijgh Jansz Marts is in zijn plaats tot voogd aangesteld
Jan Abrahamsz, mr. timmerman in de Beemster.
12-06-1714 Jan Abrahamsz zal het kind onderhouden in kost en drank voor wat zij zal verdienen
met haar handwerk.
20-11-1714 De voogden ontvangen geld voor betaling van enige winkelwaren en bruidsklederen.
Overgebracht naar folio 150.
149.

04-07-1702
14-10-1711

28-03-1713

De weeskamer van de Beemster debet aan de vier onmondige kinderen van Claas
Jansz Taams geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Grietje Maartens zaliger,
met namen Neeltje, Marijtje, Trijntje en Marij Jans, over moeders erfenis
waarmee de kinderen volgens akte in dato 18-10-1698 ter weeskamer zijn
vertichtigd.
De goederen, waaronder land in Berckhout, Ursem en Grosthuijsen, worden
geregistreerd.
Jan Konijn (ondertekent Jan Jansz Knijneman), in huwelijk gehad hebbende Neeltje
Claas Taams, wonende in de Beemster, Banckeris Pietersz (ondertekent Bankras
Pietersz) en zijn huisvrouw Marijtje Claas Taams, wonende tot ter Dieck tussen
Oude en Nieuwe Niedorp en Trijntje Claas Taams, meerderjarige dochter, wonende
in de Beemster, hebben ieder van Claas Jansz Taams, hun schoonvader en vader, hun
gerechte vierde part van moeders erfenis ontvangen.
Marij Jans, meerderjarige dochter, wonende in de Beemster, heeft van haar vader
Claas Jansz Taams haar gerechte vierde part van haar moeders erfenis ontvangen.

150. De weeskamer van de Beemster debet aan de dochter van wijlen Willem Bouwensz en
Dieuwertje IJsbrants zaliger.
04-10-1714 Transport van folio 146.
04-12-1714 Simon Jeroensz Coijman en Geertje Willems ontvangen o.a. f 1200.-.
04-06-1715 Simon Jeroensz Coijman en zijn huisvrouw Geertje Willems, wonende in de
Beemster hebben hun goederen ontvangen.
151. De weeskamer van de Beemster debet aan de zoon van Gerrit Jansz zaliger geprocreëerd
bij Anna Adriaans, genaamd Jan Gerritsz, oud (niet ingevuld) jaar, over de goederen waarmee het
kind volgens akte 02-07-1702 ter weeskamer is vertichtigd door Hendrick Adriaansz aan de
Hobrederweg en Claas Pietersz tot Scharwoude als naaste bloedvoogden.
04-07-1702 De goederen worden geregistreerd.
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152. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Simon Willebortsz
zaliger, geprocreëerd bij Lijsbet Jacobs, genaamd Jacob Simonsz, oud omtrent 18 jaar, over de
goederen die de voors: Lijsbet Jacobs haar zoon als vaders erfenis op 14-09-1696 heeft bewezen en
nu op 04-07-1702 ter weeskamer vertichtigd.
04-07-1702 De goederen worden geregistreerd. Het geld blijft onder de moeder.
03-11-1705 Jacob Sijmons, getrouwd, heeft zijn goederen en het geld van zijn moeder
ontvangen.
154. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee onmondige kinderen van Adriaan
Alberdsz zaliger, daar moeder af is Sijbrig Pieters, met namen Pieter en Albert Adriaansz
Wortel over het geld waarmee de kinderen 04-07-1702 ter weeskamer zijn vertichtigd, volgens akte
23-01-1693.
04-07-1702 Sijbrig Pieters heeft haar kinderen voor hun vaders erfenis ter presentie van Hendrik
en Jan Albertsz Wortel als omen en bloedvoogden o.a. f 750.- bewezen, welke
goederen onder blijven berusten onder borgtocht van Jan Pietersz de Boer, Claas
Sijmensz Ouwejans en Pieter Jansz Schilder, allen wonende in de Beemster.
02-06-1716 Pieter en Albert Adriaansz Wortel, meerderjarig, hebben hun goederen van hun
aanbehuwd vader Jan Pietersz Molenaar ontvangen.
156. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Garment Jansz Doets,
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Trijntje Claas zaliger, genaamd Jan Garmentsz, oud (niet
ingevuld) jaar, over de goederen waarmee de voors: Jan Garmentsz voor zijn moeders erfenis ter
weeskamer is vertichtigd ter presentie van de voogden Jan Jansz Slot tot Middelie en Poulus
Reijersz Doets in de Beemster.
08-08-1702 De goederen worden geregistreerd. Ook hebben Garment Jansz en de voors:
voogden ter weeskamer gebracht de goederen die Jan Garmentsz van zijn
grootmoeder Jannetje Jans heeft geëerfd.
12-06-1714 Jan Garmentsz Doets (ondertekent als Jan Garbrantsz Doets) ontvangt ter presentie
van zijn vader Garment Doets en voogd Jan Jansz Slot zijn goederen.
159. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen
IJsbrant Juriaansz zaliger, daar moeder af is Grietje Jans, met namen Gerrit, oud 18 jaar, Jan,
oud 16 jaar en Marijtje IJsbrants, oud 15 jaar, over het geld waarmee de kinderen wegens vaders
erfenis ter presentie van de voogden Hendrik Juriaansz in de Rijp, Muus IJsbrantsz en Simon
Pietersz Backer in de Beemster ter weeskamer zijn vertichtigd.
05-09-1702 De moeder en de voogden hebben in het bijzijn van Pieter Jacobsz Sas,
tegenwoordig behuwd vader van de kinderen, bovengebracht een akte van bewijs in
dato 05-09-1702, waarin de kinderen tot hun vaders erfenis is bewezen f 1400.- en
60 ellen lijnwaad. Van het geld is door Griet Jans en haar tegenwoordige man Pieter
Sas f 600.- boven gebracht. Jan Pietersz Lol en Pieter Sas hebben zich borg gesteld.
02-03-1706 Griet Jans heeft haar dochter Marijtje IJsbrants, getrouwd met Claas Cornelisz
Backer, haar gerechte derde part gegeven.
23-03-1706 Claas Cornelisz Backer en zijn huisvrouw Marijtje IJsbrants, en Gerrit IJsbrantsz,
getrouwd met Sijtje Pieters, hebben zowel van hun schoonvader en moeder als de
weesmeesters hun gerechte portie van vaders erfenis ontvangen.
31-03-1714 Jan IJsbrantsz, meerderjarig jongman, ontvangt van de weesmeesters hetgeen voor
zijn vaders erfenis ter weeskamer is; het restant berust onder zijn moeder.
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162. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Cornelis Huijg
en Trijntje Dircx zaliger, genaamd Dirk Cornelisz, oud 19 jaar, over het geld waarmee de voogden
Claas Hendriksz tot Graft, Cornelis Decker tot Grosthuijsen en Muus IJsbrantsz in de Beemster hem
ter weeskamer hebben vertichtigd.
06-02-1703 De voogden brengen f 200.- boven voor moeders erfenis volgens akkoord met
Cornelis Poulusz, in huwelijk gehad hebbende de voorn: Trijn Dircx zaliger in dato
06-02-1703.
07-06-1707 Dirck Cornelisz, oud 26 jaar, ontvangt zijn geld.
163. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Pieter Jansz van
der Meer, geteeld bij zijn eerdere huisvrouw Annetje Gerrits Kock zaliger, genaamd Ariaantje
Pieters, oud (niet ingevuld) jaar, over het geld waarmee de omen en voogden Jan Cock, schout van
de Beemster en Claas Gerritsz Kock haar ter weeskamer hebben vertichtigd.
01-05-1703 De voogden brengen f 928.6.8 boven die het kind heeft geërfd van haar grootvader
Gerrit Jansz zaliger.
03-02-1705 Jan Cock, schout van de Beemster als oom en voogd en de vader Pieter van der Meer
hebben ter weeskamer vertoond een akte gepasseerd voor notaris Pieter de Geus tot
Rijp 26-02-1693, waaruit blijkt dat het kind voor moeders erfenis f 900.- is bewezen.
Ook is Pieter van der Meer zijn kind voor grootvaders erfenis naast andere goederen
nog f 324.12.8 schuldig, waarvan is uitgegeven f 9.16.- voor een eiken kist en een
buul met zilveren knopen.
03-03-1705 De oom en voogd Claas Cock brengt een buul met vier zilveren knopen en spaargeld
boven.
11-11-1710 Jan Cornelisz Olij en zijn huisvrouw Ariaantje Pieters van der Meer ontvangen de
goederen.
165. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Pieter Pietersz
Crijgsman, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Marijtje Pieters zaliger, met namen Dirck,
oud 22 jaar en Trijntje Pieters oud 15 jaar, over moeders erfenis waarmee de kinderen in presentie
van Jan Cornelisz Knip en Dirck Adriaansz Dunnebier als voogden ter weeskamer zijn vertichtigd.
05-06-1703 Pieter Pietersz Krijgsman brengt ter presentie van de voogden f 1160.- ter
weeskamer voor moeders erfenis. De vader zal de kinderen bij gezondheid
alimenteren van de renten van dit bewijs.
14-05-1709 Pieter Krijgsman en zijn zoon Dirk ontvangen f 59.7.-.
04-02-1710 Dirck Pietersz Krijgsman, 29 jaar, ontvangt zijn geld.
02-03-1717 Cornelis Sijmonsz Stam en zijn huisvrouw Marijtje Pieters Krijgsman ontvangen
haar geld.
167. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Gerritsz zaliger, daar moeder af is Celitje Claas, met namen Claas en Maritje Cornelis,
over vaders erfenis, waarmee Celitje Claas haar kinderen in presentie van Cornelis Claasz tot
Opmeer en Jan Jansz en Cornelis Jansz Hoeck in de Beemster als voogden ter weeskamer heeft
vertichtigd.
04-07-1702 De goederen worden geregistreerd volgens akte van bewijs 17-04-1693.
Nota
Het kind Claas Cornelisz is op 18-08-1702 overleden.
06-08-1720 Pieter Koning (ondertekent Pieter Reijer Konink) en zijn huisvrouw Marijtje
Cornelis ontvangen de akte van bewijs.
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169. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Jan Jansz Luijtjes
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Trijntje Claas zaliger, genaamd Jan Jansz, oud 9 jaar,
over moeders erfenis, waarmee Jan Luijtjes zijn zoon in presentie van Claas Jacobsz Beets als
grootvader en Jan Arendsz Jonckerruijs, oom, ter weeskamer heeft vertichtigd.
04-07-1702 De goederen worden geregistreerd volgens akte van bewijs, gepasseerd 03-01-1697
voor notaris Claas Bost te Edam.
03-07-1714 Jan Jansz Luijtjes ontvangt in presentie van zijn vader Jan Luijtjes en oom Jan
Arendsz Jonkerruijs zijn goederen.
171. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes onmondige kinderen van Jacob Claasz
Kuijn zaliger, daar moeder af is Grietje Jans, over vaders erfenis waarmee de kinderen in presentie
van Jan Claasz Kuijn, wonende tot Hobreed en Reijer Pietersz Koning wonende in de Beemster, ter
weeskamer zijn vertichtigd.
07-02-1702 Simon Dircksz, getrouwd met Grietje Jans en de voogden hebben de akte van bewijs
van 03-01-1702 ter weeskamer gebracht.
172. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Jan Jacobsz
zaliger, geprocreëerd bij Marijtje Pelgroms, genaamd Jan Jansz, oud 15 jaar, over vaders erfenis
waarmee de voorn: Marijtje Pelgroms haar zoon in presentie van Jan Louwerisz en Cornelis
Gerritsz Mijsen als voogden ter weeskamer heeft vertichtigd.
07-03-1702 Marijtje Pelgroms en de voogden hebben een akte in dato 21-02-1702 ter weeskamer
gebracht, waruit blijkt dat Jan Jansz voor zijn vaders erfenis o.a. f 470.- is bewezen,
waarvoor Cornelis Gerritsz Mijsen tot Oosthuijsen en Pieter Albertsz Wortel in de
Beemster zich borg gesteld hebben volgens akte 24-08-1706 voor notaris Abraham
Baars te Purmerend.
09-12-1710 Jan Cornelisz als in huwelijk hebbende Marijtje Pelgrums brengt de genoemde
f 470.- ter weeskamer.
09-12-1710 Jan Jansz, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
173. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Gerrit
Joncker, geprocreëerd bij Haasje Teunis zaliger, met namen Jan, oud 18 jaar, Trijntje, oud 16 jaar
en Engeltje, oud 9 jaar, over moeders erfenis waarmee de kinderen ter presentie van Simon Pietersz
in de Starnmeer, Jan Fredericksz in de Rijp en Dirck Kleijbroeck in de Beemster als voogden ter
weeskamer zijn vertichtigd.
01-03-1701 Gerrit Joncker en de voogden, Dirck Kleijbroeck absent, hebben een akte van
01-02-1701 voor notaris Abraham Baars te Purmerend ter weeskamer gebracht,
volgens welke Gerrit Joncker zijn drie kinderen boven de opvoeding en alimentatie
voor moeders erfenis f 1500.- heeft bewezen.
05-05-1705 (en 02-06-1705) Tot medevoogd naast Dirck Kleijbroeck aangesteld Cornelis
Cornelisz Smoutboer.
05-01-1706 Cornelis Smoutboer brengt in mindering van de erfenis f 500.- boven.
21-07-1711 In plaats van de overleden voogd Cornelis Cornelisz Smoutboer wordt diens zoon
Cornelis Cornelisz Smoutboer als voogd aangesteld.
(geen datum) De voogden brengen een akte van scheiding van de boedel van Gerrit Jonker en zijn
tweede huisvrouw Ariaantje Claas boven, gedateerd 20-09-1709 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend.
09-04-1715 De voogden Cornelis Smoutboer (ondertekent Krelis Smout) en Dirck Jacobsz
Kleijbroeck als voogden over de twee kinderen van Gerrit Jonker en Haasje Teunis
ontvangen f 500.- om te gebruiken voor de bouwerij van de kinderen.
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176. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Jan
Hendriksz, schoolmeester, en Dieuwertje Willems zaliger, genaamd Aaltje Jans, oud 22 jaar.
02-06-1705 Riewert Claasz, wonende tot Amsterdam, voogd van vaders zijde, Dirck Willemsz
Neeff tot Purmerend, oom en voogd van moeders zijde en Aldert Hendriksz Groot in
de Beemster als medevoogd brengen f 2000.- aan contant geld uit de boedel boven.
01-12-1705 Jacob Cornelisz (ondertekent Jacob Cornelissen Boer) en Aaltje Jans, echtelieden in
de Beemster, ontvangen f 2000.-.
177. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Dirksz Goeman, geprocreëerd bij Lijsbet Jans zaliger, met namen Brighje, oud (niet ingevuld)
jaar en Dirk, oud (niet ingevuld) jaar.
07-07-1705 Cornelis Adriaansz alias Cornelis Oliffsz en Gerrit Dirksz Goeman als voogden
hebben voor de kinderen f 573.1.8 bovengebracht, gekomen van verkochte goederen
te Obdam, toebehoord hebbende Jan Willemsz Opdam en Neel Dircx zaliger, hun
grootvader en grootmoeder.
07-08-1708 Gerrit Dirksz ontvangt geld.
18-10-1712 Wijbrand Dirksz, in huwelijk gehad hebbende Bregje Cornelis voor 1/4 en Dirk
Cornelisz Goeman, oud 24 jaar en 11 maanden, geassisteerd met zijn voogd Cornelis
Adriaansz (ondertekent Cornelis Oluffens), wonende in de Beemster, hebben de
goederen ontvangen.
178. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Isaac Abrahamsz, van
wie de moeder is geweest Claartje Gerrits zaliger, genaamd Gerrit, oud 4 jaar.
11-06-1720 Claas Bouwensz, wonende in de Purmer en Fredrik Hosmis in de Beemster hebben
f 3.- voor moeders erfenis bovengebracht.
02-03-1723 De voogden hebben f 27.16.- bovengebracht, gekomen uit de erfenis van Jacob
Pietersz en Neeltje Dirks, tot Hobreed overleden.
28-07-1723 Het kind is overleden.
04-01-1724 Isaac Abrahamsz ontvangt f 30.16.-.
179. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlem Amel
Gerritsz zaliger, van wie de moeder is Grietje IJves, met namen Claas, oud omtrent 8 jaar en
Amel, oud omtrent 6 jaar.
03-11-1705 Teuwis Gerritsz als oom en voogd en Jacob Jansz, medevoogd, beiden wonende in
de Beemster, hebben een akte van 08-09-1705 voor notaris Abraham Baars ter
weeskamer gebracht volgens welke zij met Grietje IJves zijn geaccordeerd over
vaders erfenis, o.a. een zesde part in goederen te Opdam.
181. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Juriaan Jansz geprocreëerd bij
zijn eerdere huisvrouw Lijsbet Joosten zaliger, over het geld, dat Reijer Koning en Jan Borsje als
voogden van de drie kinderen ter weeskamer hebben gebracht.
03-08-1706 De voogden brengen f 126.6.- ter weeskamer, gekomen uit de erfenis van de
grootvader van moeders zijde van de kinderen, Joost Fransz, tot Oosthuijsen
overleden.
03-08-1706 De voogden ontvangen, omdat de vader behoeftig is, f 33.14.- voor kleding en
alimentatie van de kinderen.
(geen datum) De dochter Aaltje Juriaans overleden.
02-02-1717 Trijntje Juriaans, meerderjarige dochter, ontvangt in presentie van de voogden
f 45.-.
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Jan Juriaansz, meerderjarig jongman, geassisteerd met Gerrit Pietersz van de Beets,
ontvangt f 45.-.

182. De weeskamer van de Beemster debet aan de negen minderjarige kinderen van Pieter
Cornelisz Hosmis, van wie de moeder is geweest (niet ingevuld) met namen Jan, oud 22,
Cornelis, oud 19 1/2, Jaapje, 18, Grietje, 16, Stijntje, 14, Guurtje, 12, Claas, 11, Annetje, 9 en
Engel, 4 jaar.
07-05-1720 Dirk Cornelisz Kortrijk en Frederik Cornelisz Hosmis als wettige voogden over de
kinderen zijn met de vader voor ieder kind f 3.- als moeders erfenis overeen
gekomen.
183. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Cornelis Harmansz
Koster, geprocreëerd bij Grietje Elberts zaliger, genaamd Marijtje, oud 11 1/2 jaar, over moeders
erfenis, waarmee Cornelis Koster zijn dochter in presentie van Adriaan Venninck en Elbert Pietersz
als aangestelde voogden ter weeskamer heeft vertichtigd volgens akte in dato 06-09-1707 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend.
06-09-1707 Cornelis Harmansz Koster brengt ter voldoening van moeders erfenis in presentie
van de voors: voogden f 500.- boven.
05-04-1718 Dirck Willemsz en zijn huisvrouw Marijtje Cornelis Koster, tegenwoordig wonende
tot Lutje-Winkel, hebben in presentie van de voogd Elbert Pietersz het geld
ontvangen.
184. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Lolke
Hendriksz en Trijntje Daniëls zaliger, met namen Hendrik, Claas, oud 24, Barber, Daniël 19,
Dirk, oud 17 jaar.
04-03-1721 Tot voogden aangesteld Pieter van Hem, oom paternel en Daniël van der Bussche,
beiden in de Beemster.
05-08-1721 De voogden hebben het huis van de kinderen, liggende aan de zuidkant van de
Rijperweg, nr. 66 BK, gekocht voor f 150.- contant.
06-06-1724 Door de voogden ter weeskamer gebracht de akte van scheiding in dato 26-01-1724
voor notaris Willem Baars tot Purmerend, waarbij aan de voors: twee kinderen uit de
boedel der ouders is aanbedeeld f 427.15.12.
10-12-1728 Daniël en Dirk Lolkesz, meerderjarige jongemannen, de eerste wonende tot
Zaandam en de tweede in de Beemster, ontvangen het geld. (Daniël ondertekent
Daniel van der Busse of Lolkes.)
185. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Jan Ariaansz
Smal en en Jannetje Cornelis Binnenwijzen zaliger, genaamd Adriaan, oud 13 jaar, over vaders
en moeders erfenis waarmee Dirk en Elbert Binnenwijsen, wonende in de Beemster en Pieter
Binnenwijsen, wonende in de Purmer, alle omen en voogden maternel, het onmondige kind ter
weeskamer hebben vertichtigd.
09-10-1708 De omen en voogden hebben voor moeders erfenis o.a. f 700.- ter weeskamer
gebracht, en verder nog f 978.7.- en een obligatie van f 99.-, waarover Grietje Muts,
aanbehuwd moeder, beloofd heeft in geval van schade of wanbetaling 3/4 parten aan
Adriaan Smal te zullen voldoen.
Bovenstaande f 978.7.- en de obligatie zijn bij de deling met het kinds halve broeder
Dirk Jansz Smal, van wie de gemelde Grietje Muts de moeder is, voor zijn vaders
erfenis te beurt gevallen volgens de akte van scheiding gepasseerd voor (niet
ingevuld).
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Adriaan Jansz Smal, getrouwd, ontvangt f 1561.10.- die hij zal gebruiken voor de
bouwerij in de Beemster.
Adriaan Jansz Smal ontvangt het resterende bedrag van f 440.17.-.

187. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier onmondige kinderen van wijlen Jan
Jansz Woglum en Marijtje Ewouts zaliger met namen Jan, oud 20 jaar, Ewout, 16 jaar, Pieter, 14
jaar en Zijvert, oud 10 jaar, over vaders en moeders erfenis waarmee de kinderen door de voogden
Dirck Ojevaar en Dirck Cornelisz Binnenwijsen ter weeskamer zijn vertichtigd.
04-06-1709 De voogden brengen f 380.- boven volgens akte 28-05-1709 voor notaris Abraham
Baars tot Purmerend.
08-11-1712 Jan Jansz Woglum (ondertekent Jan Jansz van Woggelum), meerderjarig jongman,
ontvangt in presentie van de voogden f 78.8.- in mindering van zijn portie.
02-07-1720 Jan Jansz Woglum (ondertekent Jan van Woggelum) ontvangt het restant van zijn 1/3
portie in vaders en moeders erfenis.
02-07-1720 Pieter Jansz Woglum (ondertekent Woggelum) ontvangt f 110.3.6 in mindering van
zijn 1/3 portie in vaders en moeders erfenis.
06-10-1722 Pieter Jansz Woglum (ondertekent Woggelum) ontvangt het restant van zijn portie.
06-10-1722 Ewout Woglum (ondertekent Ewout Janse Woggelum) ontvangt zijn gerechte 1/3
part in zijn vaders en moeders erfenis.
188. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Pietersz Baltus,
geprocreëerd bij Dieuwer Adriaans zaliger, genaamd Alderd, oud 1 jaar.
01-07-1721 De voogden Reijndert Lambertsz en Dirk Jansz Konijn brengen als moeders erfenis
f 8.- boven.
08-03-1735 IJsbrant Ariaansz ontvangt ten behoeve van Aldert Jacobsz f 8.- volgens akte
09-02-1735 voor notaris Sumpius.
189. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan
Roelofsz en Susanna Fredricks zaliger met namen Fredrik, oud 14 jaar en Cornelis, oud 7 jaar,
over hun erfenis van Jacob Gort tot Zaandam en waarmee de kinderen door de voogden Roelof
Zeeman, wonende in de Schermer, Daniël Jansz Backer, wonende tot Schermerhorn en Pieter
Dircksz in de de Beemster ter weeskamer zijn vertichtigd.
02-07-1709 De voogden Roelof Zeeman en Pieter Dircksz brengen f 1353.8.13 boven.
02-07-1709 Volgens akte 02-07-1709 voor notaris Abraham Baars te Purmerend wordt aan de
halve broeder Gerrit Jansz Gorter f 100.- betaald.
02-07-1720 Fredrik Jansz, getrouwd, ontvangt zijn geld.
02-07-1720 De voogd Pieter Dircksz brengt voor Cornelis diens erfenis van zijn peet Grietje
Claas, tot Oosthuijsen overleden, boven.
08-04-1721 In plaats van de overleden voogd Roelof Zeeman tot voogd aangesteld Fredrik Jansz.
13-05-1721 Fredrik Jansz (ondertekent Vrederick Jansen van der Woude) ontvangt nog rente.
04-06-1726 Cornelis Jansz ontvangt zijn geld. Actum op het stadhuis van Purmerend.
192. De weeskamer van de Beemster debet aan het onmondige kind van Jan Claasz Vellis,
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Grietje Hiddes zaliger, genaamd Simon Vellis, oud 7 jaar.
04-02-1710 De voogden Claas Pronck en Claas Grotendorst brengen f 739.- ter weeskamer, door
het kind geërfd van zijn grootvader en grootmoeder maternel Hidde Cornelisz en
Ariaantje Claas zaliger volgens testament 28-12-1706 voor notaris Pieter Bel te
Purmerend en akte van scheiding 11-06-1709 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend.
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Jan Claasz Vellis brengt in presentie van de voogden als moeders erfenis van zijn
overleden huisvrouw Grietje Hiddes f 273.9.8 ter weeskamer (en op 02-06-1716 nog
eens f 26.10.8).
Jan Claasz Vellis ontvangt geld (ook latere vermeldingen, tot 06-01-1728).
Jacob Velse (ondertekent Jacob Claesen Vels), Cornelis Louwen, Cornelis Adriaansz,
Willem Claasz, Jacob Pelt, Pieter Cornelisz voor hemzelf en als voogd over de
kinderen van Hendrik Juriaansz en Guurtje Pieters, Claas Dirksz Roos, voogd over
dezelfde kinderen, Cornelis Luijt en Cornelis Hoeck als voogd over de kinderen van
Abraham Pietersz en Antje Luijts, de rato caverende voor Antje Luijts, allen
erfgenamen van Sijmon Vellis, ontvangen het geld.

195. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jan Adriaansz Smal zaliger, van
wie de moeder is Grietje Cornelis Muts, genaamd Dirck Smal, oud 4 jaar, over vaders erfenis,
waarmee Dirck en Elbert Binnenwijsen als voogden het kind ter weeskamer hebben vertichtigd.
03-06-1710 De voogden brengen f 1200.- ter weeskamer in mindering van vaders erfenis.
03-07-1710 De voogden brengen ter weeskamer een akte van bewijs in dato 24-06-1710 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat de voogden en Grietje Muts
voor vaders erfenis f 1500.- zijn overeen gekomen; de voogd Dirck Binnenwijsen is
borg voor de resterende f 300.-.
19-05-1711 De behuwd vader Claas Ruijter brengt in presentie van Dirck Binnenwijsen de
resterende f 300.- ter weeskamer.
03-11-1716 Claas Ruijter ontvangt geld (ook latere vermeldingen tot 07-11-1724).
04-08-1722 De wettige voogden Adriaan Jansz Smal, Pieter Breg en Lammert Cornelisz brengen
een inventaris en akte van scheiding in dato 03-03-1722 voor notaris Abraham Baars
te Purmerend boven, waaruit blijkt dat aan het kind voor zijn gerechte 1/10 part in de
nalatenschap van zijn overleden moeder Grietje Muts is aanbedeeld f 880.-, waarvan
op 03-03-1722 is ontvangen f 740.- en nu door Piter Breg nog f 100.- betaald.
03-10-1724 De voors: drie voogden brengen het geld boven door het kind geëerfd van zijn
grootvader Cornelis Claasz Muts zaliger volgens akte van scheiding 02-10-1724 en
03-10-1724 voor notaris Willem Baars te Purmerend.
16-03-1728 Dirk Jansz Smal, getrouwd, wonende te Scharwoude, ontvangt in mindering van zijn
kapitaal in presentie van de voogden Lammert Cornelisz en Adriaan Smal f 1000.-.
(soortgelijke aantekeningen 11-05-1728 en 07-09-1728; hij woont dan in de
Beemster.)
05-04-1729 Dirk Jansz Smal, getrouwd, wonende in de Beemster, heeft alle goederen ontvangen.
198. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee onmondige kinderen van wijlen Cornelis
Pietersz Oudejans zaliger, van wie de moeder is Marijtje Jans, met namen Pieter, oud (niet
ingevuld) jaar en Grietje oud (niet ingevuld) jaar, waarmee Pieter en Jan Pietersz Oudejans als
omen en voogden de kinderen ter weeskamer hebben vertichtigd.
03-02-1705 De voors: omen en voogden brengen een akte in dato 20-01-1705 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend ter weeskamer, waaruit blijkt dat de moeder Marijtje
Jans haar kinderen voor vaders erfenis f 630.- heeft bewezen en de kinderen voor de
rente zal alimenteren. Het geld blijft onder borgtocht van Jan Jansz Konijneman en
Jan Willemsz van Kleeff onder de moeder.
05-09-1730 Pieter Cornelisz Oudejans (mede ondertekend door Jan Pietersz Roomboer en Pieter
Spisbergen of anders Pieter Oudejans) ontvangt de akte.
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200. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee onmondige kinderen van Pieter Pietersz
Hooglant zaliger, van wie de moeder is Annetje Hendricx, met namen Bregje, oud 2 jaar en
Aafje, oud 4 jaar, waarmee Cornelis Hoogland als oom en voogd de kinderen wegens hun vaders
erfenis ter weeskamer heeft vertichtigd.
02-7-1709
De voors: oom en voogd brengt een akte in dato 04-06-1709 voor notaris Abraham
Baars ter weeskamer, waaruit blijkt dat de moeder Annetje Hendricx haar twee
kinderen voor vaders erfenis f 120.- heeft bewezen en haar kinderen zal groot
brengen. Het geld blijft onder borgtocht van Jan Jansz Heijloo en Juriaan Tijsz onder
de moeder.
08-09-1711 De voors: oom en voogd brengt de voorn: f 120.- boven.
27-03-1714 Hendrik Wesselsz meldt dat het kind Aafje is overleden.
15-05-1714 Hendrik Wesselsz, in huwelijk hebbende Annetje Hendricx, ontvangt de helft van het
geld van Aafje.
27-02-1725 Hendrik Wesselsz brengt geld boven gekomen van de erfenis van Jacob Hoogland
wegens 1/3 part van het verkochte land te Woglum.
03-09-1726 In plaats van de overleden voogden Cornelis Bijstand en Jan Pietersz Molenaar
worden Hendrik Bontekoe en Claas Sijmonsz tot voogden aangesteld.
13-07-1734 Bregje Pieters Hoogland, meerderjarig, ontvangt haar geld.
202. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Jansz
Groot zaliger, van wie de moeder is Marijtje Claas, met namen Claas, oud (niet ingevuld) jaar en
Jan Jansz oud (niet ingevuld) jaar, waarmee Jan Woutersz als grootvader en voogd en Jacob
Everts, oom en voogd, de kinderen ter weeskamer hebben vertichtigd.
04-05-1706 De voors: voogden brengen een akte in dato 14-04-1706 voor notaris Abraham Baars
ter weeskamer, waaruit blijkt dat de moeder Marijtje Claas haar kinderen voor vaders
erfenis f 100.- heeft bewezen en dat zij de kinderen zal groot brengen.
204. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Simon Sneeboer, van wie de
moeder is geweest Neel Jans zaliger, met namen Adriaan oud 20 jaar, Jan oud 19, Jan de jonge
oud 17, Lijsbet oud 14, Pieter oud 11 1/2 en Annetje oud 10 jaar, over moeders erfenis warmee de
kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd.
09-09-1710 Cornelis Jansz Pelgrum, wonende in de Starnmeer, Pieter Jansz Pelgrum, wonende in
de Acker-Slooter Woude als omen en Jan Jansz Stuurman in de Beemster, voogden,
brengen een akte in dato 07-08-1710 voor notaris Abraham Baars tot Purmerend ter
weeskamer, waaruit blijkt dat de kinderen tot moeders erfenis is bewezen tesamen
f 600.-, welk geld onder borgtocht van Jan Stuurman voorn: en Jan Pietersz Louter in
de Schermer tot karstijd 1710 onder de vader blijft berusten.
16-06-1711 Simon Sneeboer brengt in mindering van de voors f 600.- f 200.- boven.
02-03-1723 De nog levende kinderen van Simon Sneeboer: Adriaan, Jan de Jonge, Lijsbet, Pieter
en Annetje ontvangen het geld.
206. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jan Teunisz
Scheijck, geprocreëerd bij Annetje Pieters zaliger met namen Geertje, oud 13, Pieter, oud 11 en
Lijsbet oud 9 jaar, over moeders erfenis waarmee de kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd.
09-09-1710 De voogden Cornelis Pietersz, oom maternel in de Beemster en Pieter Jansz t'Lam in
de Rijp brengen een akte in dato 03-09-1710 voor notaris Abraham Baars tot
Purmerend ter weeskamer, waaruit blijkt dat aan de kinderen boven de opvoeding en
alimentatie tot moeders erfenis is bewezen f 900.- met Kors Jansz en Rienick
Pietersz tot Purmerend als borgen.
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De voogden brengen twee obligaties boven, de kinderen aangekomen uit de erfenis
van hun grootmoeder Weijntje Jacobs zaliger. Ook is de kinderen land in de
Beemster aanbedeeld volgens akte van scheiding 23-10-1720.
Dirk Jacobsz Jonck en Geertje Jans, echtelieden, hebben van hun schoonvader en
vader Jan Scheick f 300.- ontvangen voor hun 1/3 part in moeders erfenis.
Pieter Jansz, getrouwd, ontvangt in presentie van zijn vader en voogden zijn
goederen op de weeskamer en van zijn vader f 300.-.
In plaats van de overleden voogd Pieter Jansz t'Lam wordt Jan Dirksz Groot in de
Beemster tot voogd aangesteld.
De voogden brengen het geld dat Lijsbet Jans Scheijck voor haar vaders erfenis is
aanbedeeld volgens akte 21-06-1723 voor notaris Willem Baars in de Beemster, ter
weeskamer.
Jan Pietersz Kat en Lijsbet Jans Scheijck, echtelieden, tegenwoordig wonende tot
Oosterblokker, hebben hun goederen ontvangen.

209. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Jansz Stuurman,
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Grietje Pieters zaliger, met namen Pieter oud 13, Adriaan
oud 7 en Ariaantje oud 5 jaar, ter zake van moeders erfenis waarmee de kinderen ter weeskamer
zijn vertichtigd.
11-11-1710 De vader en voogd Jan Jansz Stuurman en Jan Pietersz Molenaar, wonende in de
Baarsdorpermeer onder Hoorn, oom maternel en Cornelis Jansz Stuurman, oom van
vaders zijde, aangestelde voogden, brengen volgens akte 28-10-1710 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend ter voldoening van moeders bewijs f 300.- ter
weeskamer.
14-12-1717 Door het overlijden van de voors: voogden worden Pieter Pietersz van Sessen,
wonende tot Swaag, oom paternel, Willem de Wilde en Claas Dirksz Clomp in de
Beemster tot voogden aangesteld.
01-06-1723 Pieter Stuurman, meerderjarig jongman, ontvangt zijn gerechte derde part van de
goederen.
27-02-1725 Ariaantje Stuurman, getrouwd met Willem Crijnsen, ontvangt haar gerechte helft.
01-06-1728 Adriaan Jansz Stuurman ontvangt in presentie van de voogden zijn goederen.
211. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Dirk Adriaansz
Dunnebier de oude zaliger, van wie de moeder is Marijtje Cornelis van der Meer, genaamd
Adriaan, oud 6 1/2 jaar.
05-06-1703 Marijtje Cornelis van der Meer, tegenwoordig getrouwd met Dirk Cornelisz
Binnenwijsen, en Dirk en Cornelis Adriaansz Dunnebier, aangestelde voogden, zijn
f 1500.- overeen gekomen voor vaders erfenis.
09-12-1710 Dirk Binnenwijsen en de voogden brengen f 1500.- boven.
05-10-1723 Adriaan Dirksz Dunnebier, meerderjarig jongman, ontvangt zijn geld.
214. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Claasz Veen zaliger, van wie de moeder is Grietje Jans Aukes, met namen Welmoed, oud 9 jaar
en Marijtje, oud 12 jaar.
14-04-1711 Cornelis Jager en Gerrit Huijbertsz als naast Claas Aukes aangestelde voogden
brengen f 850.- ter weeskamer, afkomstig van een mondeling legaat van f 2000.- aan
de kinderen van Pieter Arisz Brouwer, overleden tot Purmerend, en waarover een
proces voor het Hof van Holland was ontstaan met de erfgenamen ab intestato en
met wie nu op 14-04-1711 voor notaris Abraham Baars tot Purmerend een akte van
akkoord is opgesteld.
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Cornelis Jager als aanbehuwd vader van de kinderen verzoekt vanwege het
overlijden van de moeder Grietje Aukes tot voogden aan te stellen Willem Otsz
Bankert en Dirk Woutersz, die de voogdij hebben aanvaard.
De voogden Willem Banckert en Dirk Woutersz zijn met Cornelis Jager moeders
erfenis overeen gekomen.
De voogden melden het overlijden van het kind Welmoet.
Van de op de weeskamer staande goederen heeft Marijtje Pieters Veen nu haar eigen
helft, de helft van de portie van Welmoet en 1/4 van de andere helft van de portie van
Welmoet. De overige 3/4 zijn voor haar drie halve broers en zusters, kinderen van
Cornelis Jager en Grietje Aukes en staan geboekt op folio 327.
Willem Bankert en Dirk Woutersz ontvangen f 48.16.8 voor betaalde ziekte- en
doodkosten.
Jan Claasz Kroonenburg en Marijtje Pieters Veen, echteluijden, ontvangen haar
goederen.

217. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Johannes Verweij zaliger, van wie de moeder is Grietje Barends Duijm, met namen Barend, oud
12 en Pieter, oud 5 jaar, over het bewijs waarmee de kinderen door de voogden Pieter Verweij,
grootvader paternel en Jacob Cornelisz Boer ter weeskamer zijn vertichtigd.
16-06-1711 De voogden en de moeder zijn, zoals komt te blijken uit de akte 19-06-1711 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend, overeen gekomen dat de kinderen boven de
alimentatie zullen hebben f 80.-, die onder de moeder blijven berusten onder
borgtocht van Pieter Duijm en Jacob Cornelisz Boer.
220. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Pietersz en Fransje Dircx, tot Purmerland overleden, met namen Pieter, oud 22 jaar, Marijtje, oud
18 en Dirk, oud 15 jaar, over de goederen die de kinderen door het overlijden van hun oom Dirk
Dirksz nies(?) in de Beemster overleden, bij erfenis voor de gerechte helft zijn aangekomen.
21-07-1711 De voogden Dirk Dunnebier en Jacob Groot brengen f 349.18.8 boven.
15-05-1714 Pieter Jacobsz en Jan Jansz, getrouwd met Marijtje Jacobs, ontvangen ter presentie
van de voogd Dirk Dunnebier f 146.1.8 in mindering van het kapitaal.
09-04-1715 Pieter Jacobsz en Jan Jansz, getrouwd met Marijtje Jacobs, ontvangen f 84.12.11 ter
voldoening van hun gerechte twee derde parten van het geld waarmee zij ter
weeskamer zijn vertichtigd.
12-09-1719 Dirk Jacobsz (ondertekent Dirck Jacopsen Jonck), getrouwd, ontvangt zijn portie.
222. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Mack,
geprocreëerd bij Lijsbet Jacobs zaliger, genaamd Trijntje, oud 5 jaar.
10-11-1711 De voogden Jan Tijsz en Cornelis Olijfsz in de Beemster brengen ter weeskamer een
akte van 20-10-1711 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat
Jan Mack zijn onmondige dochter voor moeders erfenis f 400.- heeft bewezen, die
onder borgtocht van Cornelis Gerritsz IJsboer en Jan Tijsz onder hem blijven
berusten.
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224. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Knip,
geprocreëerd bij Guurtje Claas zaliger, met namen Marijtje, oud 20, Claas oud 17, Jannetje oud
16 en Teunis oud 14 jaar over moeders erfenis.
21-05-1712 Pieter Knip brengt in presentie van de voogden Reijer Jansz in de Beemster en Jan
Lourisz Knip tot Quadijk f 150.- ter weeskamer ter voldoening van moeders erfenis
volgens akte 21-05-1712.
12-06-1714 De vader en het kind Marijtje zijn overleden. Tot medevoogd wordt aangesteld Claas
Hendriksz Knip, oom paternel.
06-12-1718 Jan Dircksz Alderkamp en Jannetje Knip ontvangen de gerechte 1/3 part.
04-04-1724 Claas Knip ontvangt zijn geld.
Nota
Het geld voor Teunis Knip gebracht op folio 280.
226. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Dirk Teunisz Knip,
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Grietje Pieters zaliger, genaamd Pieter Knip, oud 23 jaar,
over moeders erfenis waarmee hij hier is vertichtigd.
1712
De aangestelde voogden Dirk Adriaansz Dunnebier en Pieter Reijersz Koning
brengen een akte in dato 11-10-1712 voor notaris Abraham Baars tot Purmerend
boven, waarbij Dirk Knip zijn zoon als moeders erfenis een stuk land bewijst.
13-02-1714 Pieter Knip, meerderjarig jongman, ontvangt in presentie van zijn vader Dirk Knip
en voogd Pieter Koning de akte.
227. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Jan Jansz
Wagenmaker, van wie de moeder is geweest Neeltje Dircx zaliger, genaamd Ariaantje Jans, ter
zake van moeders erfenis.
08-09-1712 De goederen van Ariaantje Jans worden overgenomen van folio 70.
13-02-1714 Ariaantje Jans, 26 jaar, ontvangt in presentie van haar vader Jan Jansz Wagenmaker
haar goederen.
228. De weeskamer van de Beemster debet aan Dirk Gerritsz Goeman, minderjarige zoon van
wijlen Gerrit Dirksz Goeman en Marijtje Pieters Zaal zaliger, over de goederen waarmee hij
door de voogden ter weeskamer is vertichtigd.
28-06-1712 De voogden Pieter Schilder en Claas Jacobsz Groot, de medevoogd Claas Zaal tot
Medemblik absent, brengen f 2600.- ter weeskamer gekomen van verkochte beesten
en meubile goederen.
01-06-1723 Dirk Gerritsz Goeman, meerderjarig jongman, ontvangt f 550.- in mindering van het
kapitaal.
29-02-1724 Dirk Gerritsz Goeman ontvangt zijn geld.
231. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee onmondige kinderen van Garbrant
Sakelsz, van wie de moeder is geweest Marijtje Jans zaliger, met namen Engeltje, oud 2 jaar en
Jan, oud 1 jaar, over moeders erfenis.
28-03-1713 De voogden Mattheus Daniëlsz en Pieter Hendriksz zijn met Garbrant Sakelsz
f 150.- overeen gekomen als moeders erfenis.
23-05-1713 Garbrant Sakelsz brengt f 75.- boven.
07-01-1721 Mattheus Daniëlsz brengt de resterende f 75.- boven.
05-04-1735 Jan Sakelsz, door huwelijk meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Claas Cortrijk,
ontvangt f 75.-.
31-01-1736 Engeltje Sakels, meerderjarig en zullende gaan trouwen, geassisteerd met de voogd
Claas Cortrijk, ontvangt f 75.-.
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233. De weeskamer van de Beemster debet aan de zeven minderjarige kinderen van Dirk Jansz
Binnenwijsen, geprocreëerd bij Trijntje Jacobs Hardebol zaliger met namen Cornelis oud 18,
Jacob oud 16, Jan oud 14, Claas oud 12, Dirk oud 10, Neeltje oud 8 en Marijtje oud 6 jaar.
20-06-1713 De omen en voogden maternel Louris en Jan Jacobsz Hardebol brengen de goederen
boven die de kinderen zijn aangekomen uit de erfenis van hun peet Jannetje Jacobs
Hardebol, huisvrouw geweest van Jan Reijersz Doets in de Beemster.
06-03-1722 Jan Jacobsz Hardebol meldt dat de kinderen Claas en Dirk zijn overleden.
04-08-1722 Dirk Jansz Binnenwijsent ontvangt verschenen rente.
15-06-1723 Jacob Dirksz Binnenwijsen, meerderjarig jongman, ontvangt zijn gerechte portie.
03-08-1723 Jan en Cornelis Dirksz Binnenwijsen, meerderjarige jongmans, ontvangen hun
gerechte porties.
03-08-1723 Dirk Jansz Binnenwijsen ontvangt de helft van het geld van zijn overleden kinderen
Claas en Dirk.
05-03-1726 Jan Jacobsz Hardebol brengt voor de twee kinderen Neeltje en Marijtje f 59.16.8
boven gekomen uit de erfenis van Jacob Lourisz Hardebol en Neeltje Adriaans
zaliger.
26-05-1733 Neeltje en Maartje Dirks Binnenwijsen ontvangen hun porties.
235. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Jan
Maartensz Muts zaliger, van wie de moeder is Lijsbet Muts, zegge Lijsbet Tijs, genaamd Annetje
Jans Muts, oud 19 jaar.
29-08-1713 De voogden Jeroen Coijman en Huijg Jansz Marts brengen f 120.6.2 boven,
gekomen uit de gage van haar uitlandige en overleden broeder Dirk Muts.
29-08-1713 De voogden ontvangen f 20.6.2 tot onderhoud van de onmondige dochter.
11-06-1720 Annetje Jans Muts, meerderjarige dochter, ontvangt f 100.-.
236. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Louris Jacobsz
Hardebol en Grietje Cornelis zaliger, met namen Jacob oud 15, Trijntje 14, Neeltje 13, Jannetje
12, en Cornelis, 11 jaar.
05-03-1726 Jan Jacobsz Hardebol als executeur en voogd ex testamento wijlen Neeltje Adriaans,
08-07-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, Dirk Jansz Binnenwijsen als
mede aangestelde voogd in plaats van Dirk Dunnebier zaliger en Simon Cock,
schout van de Beemster, gecommitteerd tot voogd in cas van deling en scheiding van
de boedel door Neeltje Adriaans zaliger nagelaten, brengen f 119.13.8 ter
weeskamer, die de kinderen uit de nalatenschap van wijlen Jacob Lourisz Hardebol
en Neeltje Adriaans voorn: zijn aanbedeeld volgens rekening en quitantie van de
erfgenamen en voogden 19-01-1726.
04-01-1729 In plaats van Jan Jacobsz Hardebol en Sijmon Cock zaliger tot voogden
aangesteldLouris Frederiksz Hardebol en Jan Cornelisz Groot.
08-02-1735 Trijntje Louris Hardebol, geassisteerd met haar man Claas Jansz, ontvangt haar
gerechte 1/4 portie in vaders en moeders erfenis van f 101.13.8.
10-06-1738 Trijntje Hardebol, geassisteerd met haar gewezen voogden Lauris Hardebol en Jan
de Groot ontvangt haar erfportie van Jannetje Hardebol.
20-07-1741 Cornelis Laurisz Hardebol ontvangt zijn erfportie van Jannetje Hardebol.
237. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Jan Claasz Vellis,
geprocreëerd bij zijn tweede vrouw Jaapje Gerrits zaliger, genaamd Gerrit, oud (niet ingevuld)
jaar.
17-10-1713 Jan Claasz Vellis brengt in presentie van de voogden Jeroen Coijman en Claas Knip
f 300.- boven voor moeders erfenis volgens akte van accoord.
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In plaats van de overleden Jeroen Coijman wordt Gerrit Jeroensz tot voogd
aangesteld.
Jan Claasz Vels ontvangt geld (ook latere vermeldingen tot 04-09-1725).
Jan Claasz Vels ontvangt het geld van zijn overleden zoon Gerrit.

239. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Marijtje Adriaans,
geprocreëerd bij haar eerdere man Dirk Adriaansz Smal zaliger, zoals op folio 100 staat vermeld.
04-09-1714 Marijtje Adriaans ontvangt geld (ook 05-02-1715 en 02-06-1716).
01-06-1717 Adriaan Dirksz Smal, meerderjarig jongman, ontvangt zijn goederen.
242. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Jan Jansz
Backer en Anna Cornelis zaliger, genaamd Neeltje, oud 3 jaar.
12-06-1714 Teunis Cornelisz, oom maternel, wonende in het Kamerhop, alsmede Jan Pietersz en
Dirk Bouwensz medevoogden in de Beemster, brengen f 50.- boven voor moeders
erfenis volgens akte 30-05-1711 voor notaris D. Agricola tot Hoorn. Teunis
Cornelisz zal het kind voor de vruchten onderhouden.
11-01-1735 Neeltje Jans, getrouwd met Jacob Jansz Borges(?), ontvangt f 50.-.
244. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Outsger
Jacobsz en Marijtje Aris zaliger genaamd Jacob, oud 18 jaar, over de vaderlijke en moederlijke
goederen.
03-07-1714 De omen en voogden Claas Jacobsz en Jacob Sijmonsz, wonende in de Schermer, en
de medevoogden Simon Claasz en Dirk Adriaansz in de Beemster laten de goederen
registreren.
07-04-1716 De voogden Dirk Smit en Simon Claasz ontvangen f 150.- tot onderhoud en kostgeld
van Jacob Outgersz.
04-05-1717 De voogd Dirk Smit ontvangt f 100.- voor een jaar kostgeld.
01-06-1723 Jacob Outsgersz, meerderjarig jongman, ontvangt in mindering van zijn kapitaal
f 1000.-.
06-06-1724 Jacob Outsgersz ontvangt zijn goederen.
249. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen IJde
Meijndertsz en Engeltje Adolf zaliger, genaamd Magdaleentje IJdes.
23-02-1712 Secretaris Baars brengt namens Aafje Simons, weduwe van Jan Cock, in zijn leven
administrerende voogd en Dominicus van der Maij, medevoogd, zilverwerk ter
weeskamer.
03-12-1715 Cornelis Simonsz Roos en Magdaleentje IJdes, echteluijden, ontvangen het gemunte
en ongemunte zilverwerk.
05-11-1715 De voogden Simon Cock, schout van de Beemster en Dominicus van der Maij
leggen in presentie van Cornelis Sijmonsz Roos en Magdaleentje IJdes, echteluijden,
rekening af.
07-01-1716 Cornelis Sijmonsz Roos en Magdaleentje IJdes, echteluijden, ontvangen het geld.
251. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Maarten Jansz Louwen zaliger, van wie de moeders is Aaltje Banning, met namen Aafje en
Cornelis Maartensz Louwen, (leeftijd niet ingevuld).
12-06-1714 De voogd Hendrik Louwen, oom paternel, brengt een akte in dato 27-03-1714 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat de kinderen en hun
meerderjarige broer Adriaan Louwen, wonende in de Purmer, van hun oom Jan Jansz
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Louwen zaliger is aanbedeeld de gerechte onverdeelde helft van 16 morgen land in
de Beemster aan de Jisperweg, 35 en 41 KK.
253. De weeskamer van de Beemster debet aan de onmondige kinderen van Jan Reijersz Doets,
van wie de moeder is geweest Anna Maartens zaliger, met namen Neeltje oud 19, Meijnsje oud
13, Geertje oud 11 en Stijntje oud 9 jaar.
02-07-1709 Jan Maartensz Fecke, oom en voogd paternel(!) en Jan Adriaansz Clercq,
medevoogd, brengen ter weeskamer een akte in dato 02-07-1709 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat Jan Reijersz Doets zijn vier
kinderen boven de alimentatie en opvoeding land en f 1722.- heeft bewezen.
02-06-1716 De voogden brengen 3/4 van de bovengenoemde f 1722.- boven.
01-09-1716 Jan Claasz Duijtsz en Neeltje Jans Doets hebben van hun schoonvader en vader
Pieter Reijersz Doets hun gerechte vierde part van f 1722.- ontvangen.
11-06-1720 Dirk Ruijter en Meijnsje Jans Doets hebben hun gerechte derde part van het geld van
moeders erfenis alhier ter weeskamer vertichtigd, ontvangen.
08-04-1721 In plaats van de overleden voogd Jan Adriaansz Clercq wordt Maarten Jansz Clercq
aangesteld.
05-10-1723 Jan Maartensz Fecke heeft vanwege zijn ouderdom zijn voogdijschap neergelegd. In
zijn plaats wordt Cornelis Haan benoemd.
13-03-1722 Dirk Aijerboer en zijn huisvrouw Geertje Jans Doets ontvangen hun geld.
04-07-1724 Geertje Jans, weduwe van Jan Reijersz Doets, ontvangt geld.
??-08-1724 (dag niet ingevuld) Stijntje Jans Doets, meerderjarige dochter, ontvangt haar geld.
256. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jochem
Hansz Backer, van wie de moeder is geweest Petronella Willems zaliger, met namen Willem, oud
8 en Hendrik, oud 5 jaar.
20-06-1713 De voogden Jan Reijersz Doets en Jan van der Maij brengen een akte boven in dato
20-06-1713 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat Jochem
Hansz zijn twee kinderen voor moeders erfenis boven de opvoeding en alimentatie
f 150.- bewezen heeft, die onder hem blijven berusten en waarvoor de voogden zich
borg hebben gesteld.
05-11-1720 Secretaris Baars brengt bovengenoemde f 150.- uit de boedel van de vader Jochem
Hansz zaliger ter weeskamer.
03-04-1753 Hendrik Jochemsz (bijgeschreven voogd) voor de ene helft en Cornelis Jacobsz de
Boer en Claas Berkhout als vaders van het weeshuis in de Beemster voor de
wederhelft ontvangen het geld.
258. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan
Cock zaliger, in zijn leven schout van de Beemster, van wie de moeder is Aafje Simons, met namen
Jan oud 18, Aletta oud 16, Aafje oud 13 en Claas Cock, oud 11 jaar.
29-08-1713 De voogden Claas Cock, oom paternel en Dirk Adriaansz Dunnebier, beiden in de
Beemster, brengen twee akten ter weeskamer, gepasseerd voor notaris Abraham
Baars in de Beemster, in dato 10-08-1712 en 20-07-1713, waaruit blijkt hetgeen de
kinderen voor vaders erfenis is toebedeeld. Er is land voor Jan en Aletta Cock
tesamen en voor Aafje en Claas Cock tesamen, en f 250.- voor Aafje en Claas, die
onder Pieter Cock berusten.
07-06-1716 De secretaris Baars brengt een obligatie van f 250.- boven ten laste van Pieter Cock
voor 4 % per jaar, onder borgtocht van zijn broeders Cobus en Gerrit Cock.
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261. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Jansz Moenes zaliger, van wie de moeder is Grietje Jans, met namen Claas oud 18 en Geertje
oud 12 jaar.
02-02-1712 De voogden Dirk Boij, wonende tot Rustenburg, oom paternel en Dominicus van der
Maij brengen een akte ter weeskamer in dato 19-01-1712 voor notaris Abraham
Baars te Purmerend, waarin het bewijs van vaders erfenis vermeld wordt.
03-08-1717 Cornelis Kuijper, aanbehuwd vader van de kinderen, brengt f 150.- boven.
07-02-1719 Claas Dirksz Moenes, 25 jaar, ontvangt in presentie van de voogd Dominicus van der
Maij f 75.-.
03-08-1723 Dirk Adriaansz Vennik en Geertje Dirks Moenes, echteluijden, ontvangen f 75.-.
263. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Pieter
Hendriksz Knip en Guurtje Claas zaliger, genaamd Jannetje, oud 18 jaar.
Staat geregistreerd op folio 279.
265. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Jan Claasz
Beets zaliger, van wie de moeder is Marijtje Leenderts, genaamd Beatris, oud 3 jaar.
13-08-1715 De wettige voogden Jacob Claasz Beets, oom paternel en Jan Arendsz Jonkerruijs,
wonende in de Beemster, hebben f 370.17.- ter weeskamer gebracht, door de
kinderen geërfd van Mr. Cornelis Hartogh en Marij Jacobs, beiden tot Schardam
overleden, volgens akte 15-07-1715 voor notaris Elias Agricola tot Hoorn.
01-12-1716 De moeder Marijtje Leenderts ontvangt geld (ook latere vermeldingen, tot
06-02-1731).
05-02-1737 Beatris, meerderjarig, ontvangt f 25.-.
06-05-1738 Beatris Jans Beets, meerderjarige dochter, ontvangt haar geld.
267. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Baltus Jansz
de Goede, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Trijntje Frederiks zaliger, met namen Jacob
oud 16 en Grietje oud 11 jaar.
02-07-1715 De wettige voogden Claas Jacobsz Kramer, wonende in de Rijp en Pieter van der
Meer, wonende in de Beemster, hebben ter weeskamer gebracht een akte in dato
25-06-1715 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat Baltus de
Goede zijn twee kinderen boven de alimentatie en opvoeding voor moeders erfenis
f 500.- bewezen heeft, welk geld onder borgtocht van zijn zoon Jan Baltusz de
Goede onder hem blijft berusten.
03-03-1716 De voogden Pieter van der Meer en Claas Jacobsz Kramer brengen bovenstaande
f 500.- ter weeskamer. Ook brengen zij f 435.- boven gekomen van de verkochte
beesten en goederen, de kinderen voor hun vaders erfenis ten deel gevallen.
03-01-1719 In plaats van de overleden Claas Kramer wordt Dominicus van der Maij aangesteld
als voogd.
11-06-1720 Jacob Baltusz de Goede, getrouwd, ontvangt zijn geld.
03-12-1726 Pieter IJsbrandsz Mars en zijn huisvrouw Grietje Baltus ontvangen haar geld.
269. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Claasz Oudejans, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Grietje Pieters Prick zaliger, met
namen Claas en Pieter (leeftijd niet ingevuld).
02-07-1715 De wettige voogden Jan Jansz Berkhout, oudoom maternel en Pieter Claasz
Oudejans, oom paternel, wonende in de Beemster hebben een akte in dato
21-05-1715 voor notaris Abraham Baars te Purmerend ter weeskamer gebracht,
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inhoudende het bewijs van moeders erfenis, f 400.-, die onder de vader blijven
berusten met als borgen Pieter en Jan Claasz Oudejans.
271. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Louris
Frederiksz Hardebol, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Trijntje Huijgen zaliger, met
namen Lijsbet oud 11 en Huijg oud 8 jaar.
03-09-1715 De wettige voogden Maarten Huijgen, oom maternel en Cornelis Claasz Kuijper,
aangehuwd oom van moeders zijde, hebben ter weeskamer gebracht een akte in dato
20-08-1715 voor notaris Abraham Baars te Purmerend waaruit blijkt dat Louris
Hardebol zijn twee kinderen voor moeders erfenis heeft bewezen land en f 600.-,
voor welk geld zich borg heeft gesteld Simon Frederiksz Hardebol in de Beemster.
01-03-1729 Lijsbet Laurens, meerderjarige dochter, heeft haar goederen ontvangen.
04-03-1732 Huijgh Lourisz Hardebol, getrouwd met Trijntje Jacobs, heeft van zijn vader en
voogden zijn portie ontvangen.
272. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Louris Frederiksz
Hardebol, van wie de moeder is geweest Maretje Pieters zaliger, genaamd Jacob, oud 8 jaar.
05-09-1724 Dirk van Hem in de Beemster en Jan Pietersz Kat tot Katwoud, beiden omen
maternel en wettige voogden, brengen een akte ter weeskamer in dato 09-05-1724
voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat Louris Hardebol zijn
zoon voor moeders erfenis heeft bewezen f 300.-, die onder de vader blijven berusten
onder borgtocht van Simon Frederiksz Hardebol en Teunis Heijnsz Koopman.
11-04-1741 Louris Hardebol heeft zijn zoon Jacob, 25 jaar geworden, zijn moeders erfenis
gegeven.
273. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Adriaan
Cornelisz Dunnebier zaliger, van wie de moeder is Hilgond Dircx, met namen Cornelis oud 8 1/2,
Dirk oud 7 en Jan oud 2 jaar, over vaders erfenis.
08-10-1715 Hilgond Dircx heeft in presentie van Dirk Heijnsz Jongemaats, naast Gerrit Jeroensz
Coijman wettige voogd, f 300.- ter weeskamer gebracht, die zij haar kinderen voor
vaders erfenis heeft bewezen volgens akte 27-09-1715 voor notaris Abraham Baars
te Purmerend.
06-02-1720 De behuwd vader Jan Jacobsz Groot ontvangt geld.
02-01-1725 Op verzoek van Gerrit Coijman worden tot voogden aangesteld Pieter Dirksz Knip
in de Beemster en Claas Dirksz Knip tot Quadijk, broeders van Hilgond Dircx.
06-01-1729 Pieter Knip brengt f 702.13.- boven voor moeders erfenis.
09-05-1730 Cornelis Adriaansz Dunnebier (ondertekent Kornelis Ariansen Dun) ontvangt f 450.-.
07-11-1730 Cornelis Adriaansz Dunnebier (ondertekent Kornelis Ariansen Dun) heeft zijn
gerechte 1/2 portie ontvangen.
10-05-1735 Jan Adriaansz Dun, geassisteerd met Gerrit Jeroensz Coijman, getrouwd, heeft zijn
portie ontvangen.
28-11
(jaar niet vermeld) Jan Adriaansz Dunnebier heeft f 300.- ontvangen.
275. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Jansz Molenaar,
geprocreëerd bij Welmoet Cornelis zaliger, oud 35 weken, over moeders erfenis.
05-11-1715 De voogd Jan Dirksz, de medevoogd Jochem Jansz absent, brengt f 215.- boven van
de verkochte klederen van de moeder.
03-11-1716 Ter weeskamer gebracht de akte van bewijs 26-11-1715 voor notaris Abraham Baars
te Purmerend. Aan het kind is voor moeders erfenis f 175.- bewezen die door de
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vader zal worden voldaan uit de helft van zijn jaarlijks tractement als molenaar van
de Beemster. De secretaris brengt wegens Jan Jansz f 40.- boven.
Jan Jansz brengt f 40.- boven.
Jan Jansz brengt f 40.- boven.
Jan Jansz brengt f 20.- boven.
De voogd Jan Dirksz Groot brengt f 89.- boven door het kind geëerfd van haar
oudoom Huijbert Claasz, overleden tot Scharwoude.
Jan Jansz Cramer, geassisteerd met de voogden Jan Jansz en Jan Dirksz Groot,
ontvangt het geld wegens het overlijden van zijn dochter Trijntje.

277. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Evert Stoffelsz
Bakker, geprocreëerd bij zijn huisvrouw Jannetje Pieters Zijp zaliger, met namen Claas, Jan en
Trijntje (leeftijden niet ingevuld).
04-03-1710 Op verzoek van Evert Stoffelsz worden tot voogden aangesteld Cornelis Pietersz
Zijp de oude, oom maternel en Dirk Haan, beiden in de Beemster.
05-11-1715 De voogd Cornelis Zijp brengt de boelcedulle van de verkochte beesten en goederen
van de overleden grootvader Pieter Cornelisz Zijp boven. In mindering van het deel
van de kinderen hierin brengt Cornelis Zijp f 305.- ter weeskamer.
03-11-1716 Door secretaris Baars ter weeskamer gebracht de akte door hem als notaris te
Purmerend gepasseerd op 01-09-1716 waaruit blijkt dat Evert Stoffelsz zijn drie
kinderen voor moeders erfenis f 550.- heeft bewezen.
03-11-1722 Willem Baars, klerk van de Beemster, brengt f 432.1.4 in mindering van
bovengenoemde f 550.- boven, gekomen van de verkochte beesten en goederen van
Everd Stoffelsz volgens boelcedulle van 24-04-1722.
01-02-1725 Het kind Claas is overleden.
06-11-1725 Evert Stoffelsz ontvangt f 60.- in mindering van zijn erfportie van zijn zoon Claas.
05-11-1726 Evert Stoffelsz ontvangt bovengebrachte rente (ook latere vermeldingen)
07-03-1730 Joris Lourisz ontvangt voor zijn vrouw Trijntje.
01-11-1735 Evert Stoffelsz Bakker ontvangt hetgeen hem nog is competerende.
279. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Pieter
Hendriksz Knip en Guurtje Claas zaliger, genaamd Jannetje Knip, oud 18 jaar.
07-04-1716 De wettige voogden Claas Hendriksz Knip, oom paternel, Reijer Jansz in de
Beemster en Jan Lourisz Knip tot Quadijk brengen een akte van scheiding in dato
18-02-1716 voor notaris Abraham Baars te Purmeren boven, waarin haar vaders
erfenis beschreven staat.
06-12-1718 Jan Dirksz Alderkamp en Jannetje Knip ontvangen de goederen van Jannetje Knip.
280. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Pieter
Hendriksz Knip en Guurtje Claas zaliger, genaamd Teunis Knip, oud 17 jaar.
07-04-1716 De wettige voogden Claas Hendriksz Knip, oom paternel, Reijer Jansz in de
Beemster en Jan Lourisz Knip tot Quadijk brengen een akte van scheiding in dato
18-02-1716 voor notaris Abraham Baars te Purmeren boven, waarin zijn vaders
erfenis beschreven staat.
05-01-1720 Volgens folio 224 moeders erfenis geregistreerd.
08-04-1721 De voogden ontvangen geld tot onderhoud van Teunis Knip.
04-04-1724 Teunis Pietersz Knip ontvangt ter presentie van de voogden Claas Hendriksz Knip,
oom paternel, Reijer Jansz, beiden in de Beemster en Jan Lourisz Knip tot Quadijk
zijn goederen.
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281. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Sijmonsz Maij, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Lijsbet Pieters Zijp zaliger, met namen
Aagje oud 13 en Simon oud 11 jaar.
04-08-1716 Cornelis Pietersz Zijp de Jonge in de Beemster en Claas Pietersz Zijp in de Purmer,
omen van moeders zijde en wettige voogden, brengen een akte in dato 07-07-1716
voor notaris Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat de kinderen voor
moeders erfenis o.a. is bewezen f 200.- die onder de vader blijven berusten en
waarvoor Dirk Dunnebier in de Beemster en Jan Sijmonsz tot Westzaandam zich
borg hebben gesteld.
06-07-1723 In plaats van de overleden Cornelis Pietersz Zijp zaliger wordt als voogd aangesteld
Gerrit Vermaack.
07-11-1724 De voogd Gerrit Vermaack brengt de erfenis van de kinderen van hun oom Cornelis
Pietersz Zijp boven.
12-02-1732 Aagje is getrouwd met Sijmen Limburg, Simon is meerderjarig. Er wordt in
presentie van de vader Cornelis Simonsz Maij en de voogden Klaas Pietersz Zijp en
Gerrit Vermaak met de weeskamer afgerekend.
283. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Gerrit
Florisz zaliger, van wie de moeder is Dieuwertje IJsbrants, met namen Marijtje oud 16, Floris
oud 15, Lijsbet oud 13 en Cornelisje oud 11 jaar.
01-09-1716 Jan Pietersz Molenaar in de Beemster als medevoogd, de andere voogden Floris
Florisz, oom paternel, wonende tot Rustenburg en Jacob Nanningsz wonende tot
Wognum absent, heeft in presentie van de moeder een akte bovengebracht in dato
04-08-1716 voor notaris Abraham Baars te Purmerend waaruit blijkt dat de moeder
haar kinderen boven de alimentatie voor vaders erfenis f 100.- heeft bewezen, die
onder haar blijven en waarvoor de voors: Floris Florisz en Jacob Nanningsz zich
borg hebben gesteld.
08-04-1721 Hendrik Bontekoe brengt ter weeskamer f 100.- voor vaders erfenis en f 450.- voor
moeders erfenis volgens akte van scheiding 02-09-1720 voor notaris Abraham Baars
te Purmerend.
08-04-1721 Hendrik Bontekoe ontvangt f 25.4.- voor de begrafeniskosten van Dieuwertje
IJsbrants.
04-09-1725 Pieter Sijmonsz en Lijsbet Gerrits, echtelieden, ontvangen haar goederen en ook de
erfenis van de overleden Marijtje en Floris Gerritsz.
04-09-1725 Anna Cornelis, meerderjarige dochter van wijlen Dieuwer Jans, ontvangt haar erfenis
als halve zuster van Floris Gerritsz zaliger.
20-03-1730 Cornelisje Gerrits en Hedde Woutersz (ondertekent Decker), echtelieden, ontvangen
hun portie.
285. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige dochters van wijlen Floris
Sijmonsz Bock zaliger, van wie de moeder is Aagje Dirks, met namen Trijntje oud 16 1/2 jaar en
Willempje, oud 14 1/2 jaar.
10-11-1716 Aagje Dirks brengt voor haar twee kinderen een schuldbrief van f 1150.- boven,
waarvoor zij verbindt 10 morgen land in de Beemster, 5 AK.
01-12-1716 De secretaris Baars brengt een akte van bewijs boven, 10-11-1716 gepasseerd voor
notaris Abraham Baars te Purmerend, tussen Jan Leguijt en Pieter van Hem,
regerende schepenen van de Beemster, wettige voogden naast Jan Pietersz Mol te
Zaandam, ter eenre en Aagje Dirks ter andere zijde, waarin zij haar twee kinderen
voor vaders erfenis heeft bewezen f 1150.-.
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Willem de Wilde en Trijntje Floris, echteluijden, hebben van hun schoonmoeder en
moeder f 575.- ontvangen.
Lourentius Adelaar Hoogetoorn en Willempje Floris, echteluijden, hebben van hun
schoonmoeder en moeder Aagje Dirks f 575.- ontvangen.

286. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Pieter Jacobsz
Gorter, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Annetje IJsbrands, met namen Cornelis oud 9,
Neeltje oud 4 en Jannetje oud 2 jaar.
03-09-1726 Pieter Gorter heeft ter presentie van de voogden Jacobus Tissing en Adriaan Silver
voor moeders erfenis ieder kind f 3.3.- bewezen.
03-01-1741 Pieter Gorter en zijn getrouwde zoon Cornelis Gorter ontvangen f 3.3.-.
03-05-1750 Jannetje Pieters Gorter, meerderjarige dochter, ontvangt f 3.3.-.
04-05-1750 Neeltje Pieters Gorter, meerderjarige jongedochter, ontvangt f 3.3.-.
287. De weeskamer van de Beemster debet aan de zeven minderjarige kinderen van Jan Claasz
van Hem, geprocreëerd bij Trijntje Jans Binnenwijsen zaliger, met namen Neeltje oud 21, Aaltje
oud 19, Trijntje oud 15, Marijtje oud 13, Claartje oud 11, Jan oud 9 en Luuwtje oud 6 jaar.
03-11-1716 Pieter Jansz Binnenwijsen, oom maternel, de medevoogd Jacob Pietersz Groot,
aanbehuwd oom van moeders zijde absent, meldt dat hij met de vader Jan van Hem
als moeders erfenis voor de kinderen tesamen f 2100.- was overeengekomen.
01-12-1716 De secretaris Baars brengt een akte van bewijs boven, voor hem als notaris te
Purmerend gepasseerd 10-11-1716, alsmede ter voldoening van het bewijs f 2100.-.
16-05-1720 Jan Pietersz van der Meer en zijn huisvrouw Neeltje Jans, en Willem de Wilde en
zijn huisvrouw Aaltje Jans hebben van hun schoonvader en vader ieder f 300.gekregen.
08-08-1727 Pieter Brasker en zijn huisvrouw Trijntje Jans, Jan Cock getrouwd met Maretje Jans
en Volckert Andriesz en zijn huisvrouw Claartje Jans hebben van hun schoonvader
en vader ieder f 300.- ontvangen.
290. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Huijbert Adriaansz
Kreb, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Neeltje Pieters, genaamd Adriaan oud 4 jaar.
03-11-1716 Floris Albertsz, wonende in de Schermer, aanbehuwd oom van moeders zijde en
Pieter Jansz Binnenwijsen, wonende in de Beemster, als wettige voogden brengen
f 450.- ter weeskamer, door de vader aan de kinderen voor moeders erfenis bewezen,
volgens akte 06-10-1716 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
01-09-1722 De vader Huijbert Kreb ontvangt f 450.-, waarvoor hij volgens een hypotheekbrief
land in de Beemster verbindt.
19-08-1732 De vader Huijbert Adriaansz Kreb wordt van een hypotheek van f 450.- ontslagen,
waarvoor Pieter Droog en Floris Albertsz Binnenwijsen zich ten principale
verbonden hebben.
292. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Pouwelsz zaliger, van wie de moeder is Grietje Huijberts, met namen Susanna oud 25, Poulus
22, Trijntje 17, Huijbert 14 en Marijtje oud 7 jaar.
03-11-1716 De testamentaire voogden Claas Aartsz Bijman en Cornelis Claasz Timmerman,
beiden wonende tot Swaag, volgens de dispositie van Hark Dirksz Cock, tot Swaag
overleden, gepasseerd voor notaris Barend Hofmeester te Hoorn op 20-04-1704 en
volgens de authorisatie van het Hof van Holland in dato 01-07-1716, brengen een
losrentebrief van f 500.- ter weeskamer.
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De losrentebrief wordt verkocht voor f 430.-.
Susanna Dirks, 26 jaar, ontvangt haar portie, f 86.-.
De moeder Grietje Huijberts ontvangt geld voor alimentatie (ook latere
vermeldingen tot 15-11-1721, op 01-10-1720 ontvangt Pieter Schot in de Rijp op
verzoek van de moeder).
Poulus Dirksz, meerderjarig jongman, ontvangt f 86.-.
Trijntje Dirks, getrouwd, ontvangt f 86.-.
Huijbert Dirksz, meerderjarig, ontvangt f 86.-.
Maartie Dirks, meerderjarige dochter, ontvangt f 86.-.

294. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Tijmon
Sijmonsz, geprocreëerd bij Trijn Jans zaliger, met namen Grietje oud 17, Jobje oud 15 en Sijmon
oud 11 jaar, over moeders erfenis, waarmee de kinderen ter weeskamer zijn vertichtigd door de
voogden Cornelis Sijmonsz Maij en Jan Jacobsz Groot in de Beemster.
05-01-1717 Tijmon Sijmonsz brengt moeders erfenis van de kinderen, f 1650.-, ter weeskamer,
volgens akte 02-01-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
11-06-1720 Tijmon Sijmonsz ontvangt f 275.- als zijn erfportie van zijn overleden dochter Jobje.
07-04-1722 Pieter Jansz Slinger en Grietje Tijmons, echteluijden, ontvangen f 687.10.-.
27-02-1725 Tijmon Sijmonsz brengt het geld boven gekomen uit de erfenis van zijn dochter
Grietje Tijmons zaliger volgens akte 31-08-1723 voor notaris Willem Baars te
Purmerend; aan zijn zoon Sijmon is aanbedeeld f 123.8.12.
04-12-1725 Pieter Jansz Slinger brengt nog f 118.7.8 ten behoeve van Sijmon boven.
06-12-1718 Tijmon Sijmonsz ontvangt f 64.- (ook latere vermeldingen tot 27.02.1725).
02-08-1728 Tijmon Sijmonsz ontvangt f 949.9.4, zijnde het geld waarmee zijn overleden zoon
Sijmon nog ter weeskamer was vertichtigd.
297. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Cornelis Cornelisz
van der Meer zaliger, van wie de moeder is Aaltje Pieters Zijp, genaamd Trijntje, oud 5 jaar.
04-08-1716 De voogden Simon van der Meer en Roelof Willemsz brengen f 761.12.- ter
weeskamer, gekomen van het verkochte land in de Beemster. Hiervan is f 550.hetgeen Aaltje Pieters Zijp haar kinderen voor vaders erfenis heeft bewezen volgens
akte 05-01-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend. Adriaan Limmen en
Aaltje Pieters Zijp ontvangen de resterende f 211.12.-.
08-09-1728 In plaats van Sijmen van der Meer zaliger wordt als voogd aangesteld Claas Pietersz
Zijp in de Purmer.
03-10-1719 Adriaan Aldertsz ontvangt geld (ook latere vermeldingen, tot 11-05-1728).
20-10-1731 Cornelis Vermeij en Claas Pietersz Zijp ontvangen verschenen interest.
02-04-1732 De voogd Claas Pietersz Zijp ontvangt op zijn verzoek het geld en de verschenen
rente van het onmondige kind Trijntje van Cornelis Cornelisz van der Meer zaliger,
van wie de moeder is Aaltje Pieters Zijp.
299. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Heijn Koster en
Geertje Claas zaliger, genaamd Hendrikje, oud 7 jaar.
01-09-1716 De voogden Adriaan Claasz Kuijper, oom maternel, Jochem Timmerman en Pieter
van Hem, allen in de Beemster, brengen f 732.- ter weeskamer volgens akte van
scheiding 10-06-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
06-07-1717 De voogden brengen een akte van akkoord in dato 22-06-1717 voor notaris Abraham
Baars te Purmerend boven, betreffende de alimenatie van het kind.
07-12-1728 In plaats van de afgestorven voogden Adriaan Claasz Kuijper en Pieter van Hem
wordt Jan Claasz, oom maternel, wonende op de Beets, benoemd tot voogd.
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De voors: voogden brengen f 700.- boven die het kind zijn gelegateerd door haar
overleden oom en voogd Adriaan Claasz Kuijper volgens testament 30-10-1728 voor
notaris Dirk Nierop te Berkhout.
De voogd Jochem Timmerman doet rekening van zijn medevoogden Pieter van Hem
en Adriaan Claasz Kuijper.
De voogden ontvangen geld.
De voogd Pieter van hem ontvangt geld.
De voogden Pieter van Hem en Adriaan Claasz Kuijper ontvangen geld.
Jacob Jansz Hellingman, getrouwd met Hendrikje Heijns, ontvangt f 678.-. Voor
Hendrikje Heijns tekent Joannes Hellingman.
Jacob Jansz Hellingman ontvangt het restant f 946.8.
Jochem Timmerman doet rekening van de erfenis van Jacob Claasen, pro memorie.

301. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Teunis Jansz
Kruijt, geprocreëerd bij Trijntje Claas zaliger, met namen Claas oud 4 jaar en Annetje oud 2 1/2
jaar.
05-01-1717 (02-02-1717) Teunis Kruijt brengt in presentie van Dirk Claasz, oom maternel,
wonende tot Grosthuijsen, Jan Claasz Vels in de Beemster en Adriaan Bakker tot
Purmerend als voogden f 6.6.- ter weeskamer voor moeders erfenis.
13-05-1721 De mede aangestelde voogd Cornelis Claasz brengt f 104.5.- ter weeskamer, de
kinderen aangekomen uit het legaat volgens testament van wijlen Jan Groot in dato
21-05-1720 voor notaris Jan Boom te Wormerveer.
04-03-1727 Dirk en Cornelis Claasz, omen maternel en Jan Claasz Vels als voogden brengen
f 750.- boven, de kinderen gedevolveerd uit het legaat van Claas Comen zaliger voor
haar gerechte 1/4 part van f 3000.- volgens bovengenoemd testament van Jan Groot.
06-02-1731 Teunis Kruijt ontvangt interest (ook 01-12-1732 en 16-12-1732).
04-08-1733 Teunis Kruijt meldt het overlijden van zijn dochter Annetje.
23-07-1737 Klaas Teunisz Kruijt, door huwelijk meerderjarig, ontvangt zijn geld.
302. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Willem
Cornelisz zaliger, van wie de moeder is Marijtje Pieters, genaamd Pieter, oud 11 jaar.
12-01-1717 Claas Cornelisz, met zijn broeder Jan Cornelisz voogd, brengt een akte van bewijs in
dato 09-01-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat
het kind voor vaders erfenis 1/3 part in een huis aan de Rijperweg in de Claterbuurt
bewezen is.
04-04-1719 In plaats van de overleden voogd Jan Cornelisz wordt aangesteld Cornelis Gerritsz
tot Oosthuijsen.
06-02-1720 De voogd Claas Cornelisz brengt f 66.13.5 boven als 1/3 part van het verkochte huis.
20-03-1731 Pieter Willemsz, meerderjarig jongman, ontvangt zijn geld.
303. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Wiggert
Pietersz, geprocreëerd bij Martijntje Jans zaliger, met namen Dirk oud 10 jaar en Neeltje oud 6
jaar.
02-03-1717 De wettige voogden Willem de Wilde en Claas Clomp brengen de akte van bewijs in
dato 23-02-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat
de kinderen voor moeders erfenis een stukje land in Grootebroek is bewezen.
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De weeskamer van de Beemster debet aan de twee kinderen van Wiggert Pietersz zaliger
van wie de moeder is Aagje Claas, met namen Wiggert en Neeltje.
03-08-1723 De moeder Aagje Claas brengt vaders erfenis van de kinderen boven,
03-10-1724 De voogden brengen f 130.- boven gekomen van het verkochte bovengenoemde
stukje land.
12-02-1732 Dirk Wiggertsz, oud 24 jaar en 7 maanden, ontvangt in presentie van de voogden
f 100.- in mindering van hetgeen hij ter weeskamer competeert.
08-07-1732 Dirk Wiggertsz, meerderjarig jongman, ontvangt de resterende f 30.-.
304. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van wijlen Jan
Pietersz, van wie de moeder is Geertje Pieters, met namen Grietje oud 19, Pietertje oud 17,
Trijntje oud 13, Pieter oud 10, Gerrit oud 9 en Cornelis oud 6 jaar.
07-09-1717 De wettige voogden Jacob Pietersz, oom paternel, wonende in de Purmer en Sijmon
Claasz Oudejans in de Beemster, brengen volgens de akte van bewijs in dato
27-08-1717 voor notaris Abraham Baars te Purmerend voor vaders erfenis f 400.boven.
11-06-1720 De aanbehuwd vader Sijmon Willemsz ontvangt geld (ook latere vermeldingen tot
04-09-1725).
06-06-1724 Pieter Cornelisz en Pietertje Jans, echtelieden, ontvangen hun gerechte 1/6 part.
06-06-1724 Grietje Jans, meerderjarige dochter, ontvangt haar gerechte 1/6 part.
09-02-1734 Pieter Jans ontvangt zijn gerechte 1/6 part.
22-05-1736 Gerrit en Cornelis Jansz, beiden meerderjarig, ontvangen hun portie.
307. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Jansz
Outhoff zaliger, van wie de moeder is Grietje Jacobs Klopper (naam en leeftijd niet ingevuld).
01-02-1718 Jan Jansz van Baar, aanbehuwd vader en voogd en Dirk Bouwensz Klomp,
medevoogd, brengen de akte van bewijs boven, in dato 14-12-1717 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend, waarbij het kind als vaders erfenis f 50.- is bewezen,
die onder de moeder blijven berusten onder borgtocht vande voogden.
08-07-1732 Jan Jansz Outhoff heeft de bovengenoemde f 50.- ontvangen.
308. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Sijmonsz van den Berg zaliger, van wie de moeder is Trijntje Dirks, met namen Jan oud 9 en
Jannetje oud 1 1/2 jaar.
05-07-1718 De wettige aangestelde voogden Jan Pietersz Oudejans en Aris Jacobsz Gras, beiden
wonende in de Beemster, brengen een akte van bewijs boven, in dato 18-06-1718
voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waarin Trijntje Dirks haar twee kinderen
voor vaders erfenis f 800.- bewijst die onder de moeder blijven berusten onder
borgtocht van de voogden.
11-10-1719 Volgens akte gepasseerd voor notaris Abraham Baars worden de voogden van hun
borgtocht ontheven en worden de nieuwe borgen Dirk Pietersz van Poelenburg in de
Purmer, Dirk Jansz Konijn, Jan Harmansz Jacomijn en Jan van Baar in de Beemster.
03-10-1724 De voogden Aris Gras en Jan Pietersz Oudejans brengen f 2000.- ter weeskamer, de
twee kinderen aangekomen uit de nalatenschap van hun grootmoeder Lijsbet Jacobs
zaliger volgens testament 08-09-1722 voor notaris Jacob van der Beek tot Hoorn.
Ook brengen de voogden f 347.12.- boven die de kinderen zijn aanbedeeld uit de
erfenis van Cornelis Gerritsz IJsboer zaliger volgens akte 16-06-1724 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend.
03-02-1733 De vader Teunis Coopman ontvangt 7 jaar interest.
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Jan Jacobsz van den Berg ontvangt f 491.16 van de weeskamer en heeft van zijn
stiefvader Teunis Coopman f 400.- ontvangen van vaders erfenis, die gedurende zijn
minderjarigheid onder hem berustten.
Teunis Koopman ontvangt voor zijn stiefzoon Jan Jacobsz van den Berg, die mede
ondertekent, f 700.-.
Jannetje Jacobs van den Berg, meerderjarige jongedochter, ontvangt f 1573.16.-.

311. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Claas Gerritsz
Kroonenburg, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Lijsbet Claas, met namen Marijtje oud
20 jaar, Trijntje oud 18 jaar, Gerrit oud 16 jaar en Ariaantje oud 11 jaar.
07-02-1719 De voogden Cornelis Claasz Kuijper in de Beemster en Adriaan Claasz Boter,
wonende even buiten de Schermerpoort van Alkmaar, brengen ter weeskamer de akte
van bewijs in dato 17-09-1718 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waarin
Claas Kroonenburg aan ieder van zijn kinderen f 60.- voor moeders erfenis bewijst,
welk geld onder de vader blijft berusten onder borgtocht van de voogden.
312. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Ruijter,
schoolmeester in de Beemster, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Meijnsje Jans Doets
zaliger, genaamd Trijntje, oud 1 1/2 jaar, over moeders erfenis.
01-10-1726 De voogden Jan Claasz Duijtsz, oom maternel en Dirk Cornelisz Aijerboer in de
Beemster brengen ter weeskamer een akte van akkoord in dato 06-09-1726 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat het kind voor moeders
erfenis is bewezen 1/4 part in 5 morgen land aan de Oosthuijserweg in de Beemster,
no. 53 A.K.
09-08-1751 Dirk Sijmonsz Kok, in huwelijk hebbende Trijntje Dirks Ruijter, echtelieden
wonende in de Beemster, verklaren van het bewijs voldaan te zijn.
313. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Jacob Sijmonsz
van den Berg en Jannetje Cornelis IJsboer, beiden in de Beemster overleden, genaamd Sijmon
Jacobsz van den Berg.
11-10-1718 Gerrit Wesselsz Koopman als in huwelijk hebbende Lijsbet Jacobs, eerder huisvrouw
van wijlen Sijmon Willeboordsz zaliger, brengt ter weeskamer een opdrachtbrief in
dato 12-03-1691 van land in de Beemster, no 41 G.R., welk land door Jacob van den
Berg aan zijn zoon voor moeders erfenis is bewezen in plaats van f 850.-. volgens
akte 21-06-1709 voor notaris Jacob Schoolhouder tot Rijp.
07-02-1719 De grootvader Cornelis Gerritsz IJsboer en Dirk Konijn, aanbehuwde oom maternel
brengen een obligatie van f 522.- ten laste van Gerrit Wesselsz Koopman voorn:,
zonder interest mits hij zijn zoon zal onderhouden. Cornelis IJsboer en Dirk Konijn
stellen zich borg volgens akte in dato 22-11-1718 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend.
Gerrit Koopman en Dirk Konijn worden tot voogden aangesteld.
06-10-1722 In plaats van de overleden Dirk Konijn wordt Jan van Hem als voogd aangesteld.
05-09-1724 Gerrit Wesselsz Koopman lost de obligatie af.
05-09-1724 Sijmon Jacobsz van den Berg (ondertekent Sijmon Jacobsz Coopman van den Berg)
ontvangt zijn goederen.
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315. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Jacobsz Slooten zaliger, van wie de moeder is Grietje Sijmons Kapjes, met namen
Guurtje oud 6 jaar en Neeltje oud 4 jaar.
07-02-1719 De wettige voogden Reijer Jacobsz Slooten, wonende tot Wormer en Claas Konijn in
de Beemster brengen een akte ter weeskamer, in dato 07-12-1717 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat vaders erfenis voor de kinderen
tesamen f 100.- bedraagt, waarvoor de grootvader Sijmon Kapjes zich borg gesteld
heeft.
05-09-1720 De voogd Reijer Jacobsz Slooten brengt in voldoening van het bewijs f 100.- boven.
01-03-1729 Tot voogden zijn aangesteld Reijer Pietersz Molenaar en Cornelis Hartloop.
13-06-1732 Geurte, getrouwd met Willem Bouw, ontvangt f 50.-.
15-09-1733 Willem Lol en Cornelis Smoutsz als voogden over Neeltje brengen f 22.- boven als
erfenis van Sijmon Kapjes en Griet Jans.
05-02-1737 Neeltje Slooten, geassisteerd met haar man Klaas Taamsz, ontvangt f 72.-.
316. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Amelsz Beeck zaliger, van wie de moeder is Geertje Jans, met namen Trijntje oud 7 jaar en
Pieter oud 4 jaar.
07-02-1719 De wettige voogden Cornelis Amelsz Beeck, oom paternel in de Beemster en Pieter
Pietersz Volckjes, wonende in de Schermer, brengen een akte boven in dato
22-12-1718 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat de twee
kinderen voor vaders erfenis f 36.- is bewezen met de voogden als borgen.
317. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Jan Kruijff,
geprocreëerd bij Marijtje Jans zaliger, met namen Gerrit, oud 14 jaar, Jan oud 9 jaar, Annetje oud
7 jaar, Cornelis oud 4 jaar en Grietje, oud 2 jaar.
04-04-1719 De aangestelde voogden Jan Sijmonsz Schaar, wonende tot Edam, oom maternel en
Adriaan Jacobsz Silver in de Beemster zijn met Jan Kruijff overeen gekomen dat hij
aan ieder van zijn kinderen f 3.3.- zal bewijzen.
06-02-1720 Jan Kruijff brengt de voorn: f 15.15. boven.
03-11-1760 Cornelis de Boer en Claas Berkhout, weesvaders van het weeshuis in de Beemster,
ontvangen het geld aangezien de kinderen in het weeshuis zijn gealimenteerd.
318. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Willem de
Wilde, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw IJtje Jans zaliger, met namen Trijntje oud 9 jaar,
Lijsbet oud 5 jaar en Neeltje oud 3 jaar.
15-08-1719 De wettige voogden Wiggert Pietersz en Claas Klomp, wonende in de Beemster,
brengen een akte ter weeskamer in dato 11-07-1719 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend. waaruit blijkt dat Willem de Wilde zijn kinderen boven de alimentatie
f 750.- bewezen heeft, die onder hem blijven berusten en waarvoor zich borg gesteld
hebben Wiggert Pietersz voorn:, Cornelis Cornelisz Kock tot Schermerhorn en Gerrit
Jansz Kock in de Beemster.
12-02-1732 Trijntje Willems, getrouwd met Jan Jansz Oudhof, heeft van de weesmeesters f 250.voor moeders bewijs ontvangen.
12-05-1740 Lijsbet de Wilde, 26 jaar, haar vader overleden, ontvangt van de weesmeesters
f 250.- voor moeders bewijs.
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320. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Cornelisz
Koedijk, van wie de moeder is geweest Aaltje Pieters zaliger, met namen Marijtje oud 18 jaar en
Pieter oud 16 jaar.
06-02-1720 De wettige voogden Sijvert Pietersz Beets, wonende tot Oosthuijsen en Johannes
Hellingman, wonende in de Beemster, brengen f 550.- en twee obligaties van f 200.-,
ten laste van Jan Jansz de Boer tot Hauwert in dato 04-02-1712 en van Jan Cornelisz
Gerb: mede tot Hauwert in dato 01-04-1680, ter weeskamer.
07-01-1721 De voogd Johannes Hellingman brengt f 100.- boven, de kinderen aangekomen van
hun oude moeije Griet Cornelis, tot Hauwert overleden.
02-09-1721 Sijverd Beetsz en Johannes Hellingman brengen f 270.- boven, de kinderen
aangekomen uit de erfenis van hun oud moeije Trijn Cornelis, tot Oostwoud
overleden.
04-11-1721 De voogden lossen de obligatie van f 200.- van Jan Cornelisz Gerb: af.
04-04-1724 Pieter Jansz Koedijk en Pieter Maartensz (ondertekent Pieter Maartense Kloeck),
getrouwd met Marijtje Koedijk, ontvangen f 440.- in mindering van hetgeen zij bij
de weeskamer vertichtigd zijn. Ook ontvangen zij de obligatie van f 200.-.
1724
Sijverd Beetsz en Johannes Hellingman leggen rekening en verantwoording af over
1722 en 1723 in presentie van Jacob Jansz Koedijk, mede een zoon van Jan
Cornelisz Koedijk. Er is een akte van scheiding 29-02-1724 voor notaris Willem
Baars te Purmerend. De kinderen competeren voor de helft in hun moeders erfenis
en voor 2/3 part in hun vaders erfenis.
05-09-1724 Pieter Jansz Koedijk en Pieter Maartensz (ondertekent Pieter Maartense Kloeck) en
zijn huisvrouw Marijtje Koedijk ontvangen hun goederen.
322. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Gerrit
Jansz Gorter en Annetje Pieters Zijp zaliger, met namen Marijtje oud 9 jaar en Pieter oud 5 jaar,
over vaders en moeders erfenis.
06-12-1718 Tot voogden over de kinderen worden aangesteld Roelof Jansz, oom paternel en
Cornelis Pietersz Zijp de oude, oom maternel, beiden in de Beemster.
15-03-1720 De voogden brengen f 1334.10.12 boven gekomen uit de verkochte beesten en
goederen.
04-04-1724 In plaats van de overleden Roelof Jansz wordt tot voogd benoemd Fredrik Jansz van
der Woude, wonende in de Schermer.
01-11-1729 Cornelis Pietersz Zijp de oude ontvangt de helft van ingekomen rente.
10-03-1733 (volgens ondertekening 10-03-1732) De weesmeesters rekenen af met Jan Vranke,
getrouwd met Maritje Geertse Gorter.
02-03-1734 Fredrik Jansz van der Woude ontvangt voor alimentatie van Pieter Gerritsz Gorter
(ook 01-10-1737).
07-11-1741 De voogden, speciaal geauthoriseerd door Pieter Gerze Gorter, rekenen af.
325. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Hendriksz, van
wie de moeder is Petronella Jans, genaamd Hendrikje, oud 17 weken, over vaders erfenis
waarmee het kind ter weeskamer is vertichtigd.
07-05-1720 Op verzoek van Petronella Jans zijn tot voogden over het kind aangesteld Jan
Krenger, wonende tot Purmerend en Sijmon Jeroensz, wonende in de Beemster.
05-11-1720 Petronella Jans brengt ter voldoening van vaders erfenis in presentie van de voogden
f 300.- boven, volgens akte 29-01-1721 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
13-05-1721 Gerrit Jansz, aanbehuwd vader en zijn huisvrouw Petronella Jans ontvangen f 300.wegens het overlijden van Hendrikje.
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326. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Job
Adriaansz zaliger, van wie de moeder is Anna Sijmons, namelijk Adriaan oud 16, Trijntje 14 en
Grietje oud 12 jaar.
01-09-1722 Anna Sijmons, geassisteerd met haar zwager Cornelis Adriaansz, verklaarde haar
kinderen geen bewijs van vaders erfenis te kunnen doen, maar ieder kind krijgt een
zilveren dukaton.
02-01-1736 Adriaan, Trijntje en Grietje Adriaanse(!, ondertekenen Jobse), allen mondig,
ontvangen ieder hun dukaton.
327. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Cornelis
Jager, van wie de moeder was Grietje Jans Aukes zaliger, met namen Teunisje oud 11 jaar, Dirk
oud 10 jaar en Cornelis oud 6 jaar, over moeders erfenis.
01-10-1720 Op verzoek van Cornelis Jager zijn tot voogden over de kinderen aangesteld Adriaan
Jacobsz Silver en Pieter Jacobsz Gorter, wonende in de Beemster. De voogden
hebben met de vader gesproken en bevonden dat er geen bewijs gegeven kan
worden, doch ieder kind krijgt als gedachtenis f 1.10.-.
13-03-1722 De kinderen ontvangen f 162.11.5 als erfportie van hun overleden halfzuster
Welmoet Veen zaliger zoals blijkt op folio 214.
02-03-1734 Teunisje Crelis, oud omtrent 26 jaar, ontvangt haar portie.
02-01-1736 De vader en voogd Cornelis Jager en Pieter Jacobsz Gorter als medevoogd
ontvangen in presentie van Dirk Cornelisz Jager, oud 26 jaar, diens portie.
04-06-1737 Cornelis de Jager, getrouwd met Klaartje van den Berg, geassisteerd met zijn vader
Cornelis de Jager, ontvangt zijn portie.
328. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Johannes
Hellingman, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Neeltje Jacobs Pasmooij zaliger, met namen
Albert oud 13, Jacob oud 11, Trijntje oud 8 en Hilgond oud 5 jaar.
25-03-1721 Johannes Hellingman verbindt voor moeders bewijs van f 2500.- land in de
Beemster, Havermeerkavel nr 17.
13-05-1721 De aangestelde voogden en omen maternel Claas Jacobsz Pasmooij, wonende in de
Beemster en Pieter Jacobsz Pasmooij wonende tot Oosthuijsen hebben ter
weeskamer bebracht de akte in dato 19-01-1721 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend, waaruit blijkt dat voor moeders erfenis aan de kinderen bewezen is
f 2500.-.
13-05-1732 Jacob Hellingman, getrouwd met Hendrikje Heijns, heeft f 625.- van zijn vader
ontvangen.
20-03-1736 Hillegont Hellingman, getrouwd met Jan Claasz Ruijter heeft van haar vader f 625.ontvangen.
09-04-1737 Claas Marees, getrouwd met Trijntje Hellingmans, verklaart dat zij van hun vader
Johannis Hellingman f 625.- hebben ontvangen.
19-05-1730 Albert Hellingman, meerderjarig, heeft van zijn vader f 625.- ontvangen.
329. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Cornelis Jansz
Sijp, van wie de moeder is geweest Aagt Cornelis zaliger, vervolg van folio 330 en daar
samengevat.
330. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van Cornelis Jansz
Sijp, van wie de moeder is geweest Aagt Cornelis zaliger, wegens moeders erfenis.
03-06-1721 Tot voogden worden aangesteld Willem de Wilde en Gerrit Vermaack.
01-07-1721 Door de voogden worden enige goederen voor moeders erfenis boven gebracht.
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De voogden brengen f 488.10.- boven, volgens de erfenis van de grootvader en
grootmoeder Cornelis Mouwersz en Lijsbet Lolle.
07-02-1730 De voogden Gerrit Vermaak en Willem de Wilde ontvangen enige goederen.
04-04-1730 De voogden brengen f 1028.14.8 boven, gekomen uit de erfenis van Pieter Cornelisz,
oom maternel. De zoon Cornelis heeft enige getaxeerde goederen (f 45.3.-) gekregen
en er wordt ook land in de banne van Westmijsen geërfd.
06-02-1731 Antje Cornelis, getrouwd, ontvangt in mindering op haar portie f 117.-.
07-08-1731 Antje en Pieter Krelisz ontvangen hun goederen, Gerrit Vermaak en Willem de
Wilde ondertekenen eveneens.
1733(?)
Ondergetekende (onleesbaar) ontvangt zijn/haar portie.
08-03-1735 Cornelis Cornelisz Zijp ontvangt zijn portie.
Getranporteerd op folio 358.
331. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Claas Breg zaliger,
van wie de moeder is Grietje Cornelis Muts, genaamd Claas, oud 12 jaar.
03-02-1722 De wettige voogden Pieter Breg, oom paternel in de Beemster en Claas Isaacsz
Kaaskoper tot Oosthuijsen brengen f 150.- boven voor vaders erfenis volgens akte
20-01-1722 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
09-04-1726 In plaats van de overleden Pieter Breg wordt Claas Ruijter aangesteld als voogd.
03-12-1726 In plaats van de overleden Claas Isaacsz Kaaskoper wordt Cornelis Claasz Raad
aangesteld als voogd.
07-01-1727 De voogden Claas Ruijter en Cornelis Raad brengen f 1026.10.- boven, het kind
aanbestorven uit de erfenis van zijn grootvader Jan Breg zaliger volgens testament
20-04-1709 voor notaris Cornelis van der Poll in de Beemster.
07-01-1730 Klaas de Ruijter en Cornelis Sulver ontvangen f 340.18.8 die de kinderen van Pieter
Breg komen te erven van Claas Breg.
08-02-1730 De moeder Grietje Cornelis Muts ontvangt als enige erfgenaam van haar zoon Claas
Breg f 150.-, zijnde vaders erfenis en f 600.- uit grootvaders erfenis van het kind. Op
28-02-1730 ontvangt zij uit de afrekening nog f 58.14.-.
332. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Claas Ruijter,
van wie de moeder is geweest Grietje Cornelis Muts zaliger, met namen Jan oud 12, Annetje oud
10, Bregje oud 6 en Lijsbet Ruijter oud 2 jaar.
03-03-1722 Claas Ruijter brengt in presentie van de voogden Pieter Koning, Pieter Breg en
Lammert Cornelisz een aantal brieven boven, die de kinderen voor hun gerechte 4/10
part zijn aangedeeld uit de nalatenschap van hun moeder Grietje Muts, volgens de
staat en inventaris, alsmede scheiding van de roerende en onroerende goederen in
dato 03-03-1722 voor notaris Abraham Baars.
07-11-1724 Claas Ruijter brengt een losrentebrief en geld boven, gekomen van moeders en
grootvaders Cornelis Claasz Muts erfenis volgens akte van scheiding 02-10-1724 en
03-10-1724 voor notaris Willem Baars in de Beemster.
13-04-1734 Claas Ruijter, geassisteerd met zijn schoonzoon Muus Jacobsz Beets, getrouwd met
Antje Claas Ruijter, ontvangt f 880.-.
05-10-1734 Muus Jacobs Beets als in huwelijk hebbende Annetje Claas Ruijter, rekent met de
weeskamer af.
07-02-1736 Jan Ruijter, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn vader Claas Ruijter en de
voogden, ontvangt goederen.
20-03-1736 Jan Claasz Ruijter rekent met de weeskamer af.
06-09-1740 Cornelis Tijmonsz en zijn huisvrouw Bregje Klaas Ruijter rekenen met de
weeskamer af.
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Claas Ruijter en zijn meerderjarige dochter Lijsbet Ruijter rekenen met de
weeskamer af.

334. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Claas Gerritsz
Zijp zaliger, van wie de moeder is Ariaantje Dirks, genaamd Dirk, oud 4 jaar.
1722
De voogden Cornelis en Jan Gerritsz Zijp brengen een akte ter weeskamer in dato
13-03-1722 voor notaris Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat het kind
voor vaders erfenis is bewezen f 200.- onder borgtocht van de grootvader Dirk
Adriaansz Dunnebier.
335. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan
Cornelisz Leguijt zaliger, van wie de moeder is Geertje Cornelis van der Meer, met namen
Trijntje oud 16, Cornelis oud 15 en Neeltje oud 6 jaar.
1722
De wettige voogden Pieter Borritsz en Pieter Elbertsz Binnenwijsen brengen een
akte boven in dato 03-02-1722 voor notaris Abraham Baars te Purmerend waaruit
blijkt dat de kinderen voor vaders erfenis f 600.- is bewezen onder borgtocht van
Johannes Grensijn tot Jisp en Cornelis Gerritsz Zijp in de Beemster.
04-03-1732 Jan Claasz Groot, getrouwd met Trijntje Jans en Cornelis Jansz, meerderjarig
jongman, hebben van hun stiefvader Crelis Stevensz Maij f 400.- ontvangen.
11-07-1741 Neeltje Jans heeft van haar vader Cornelis Vermeij f 200.- ontvangen.
337. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Baltus
Jansz Molenaar, van wie de moeder is Marijtje Jacobs, met namen Marijtje oud 24, Claas oud
20, Aagje oud 19 en Teunis oud 14 jaar.
04-11-1722 Volgens akte van bewijs 03-11-1722 voor notaris Abraham Baars te Purmerend is
met de voogden Pieter Jansz Baltus, oom paternel en Dirk Jansz Konijn overeen
gekomen dat vaders erfenis voor ieder kind f 60.- zal zijn.
03-11-1722 De moeder Marijtje Jacobs heeft haar twee meerderjarige kinderen Claas en Jacob
Baltusz hun vaders erfenis gegeven.
01-12-1722 Marijtje Baltus heeft haar vaders erfenis van haar moeder ontvangen.
17-06-1732 Teunis Baltusz heeft f 60.- van zijn moeder ontvangen.
339. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Joris
Sijmonsz Kruijff en Sijtje Pieters Roomboter zaliger met namen Grietje oud 18, Pieter 16, Jan
12, Trijntje 8 en Aagje 4 jaar.
04-08-1722 De omen en voogden Jan Sijmonsz Kruijf en Cornelis Pietersz Roomboter brengen
f 563.3.10 boven, gekomen van de verkochte beesten en goederen volgens
verkoopcedulle 23-03-1722.
20-05-1723 Aagje is overleden.
03-09-1723 Jan is overleden.
04-06-1726 Jacob Cornelisz en zijn huisvrouw Grietje Joris Kruijf ontvangen hun een derde part
van het geld.
04-04-1730 Pieter Jorisz Kruijf ontvangt zijn een derde part van het geld.
20-03-1736 Trijntje Joris, getrouwd met Jan Sijmonsz Oudejans, ontvangt haar geld.
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340. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Gerrit Juriaansz, van
wie de moeder is geweest Neeltje Claas zaliger, genaamd Geertje, oud 3 1/2 jaar.
01-11-1722 Dominicus van der Maij, met Cornelis Capitijn, wonende op Grafdijk voogd over het
kind, brengt voor moeders erfenis f 150.- boven volgens akte 05-03-1722 voor
notaris Abraham Baars te Purmerend.
08-02-1735 Gerrit Juriaansz de Groot ontvangt als erfgenaam ab intestato van zijn in november
1734 overleden dochter Geertje f 150.- in presentie van de voogden Dominicus van
der Maij en Cornelis Capiteijn.
343. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Jacob Aldertsz, anders
Jaapman, van wie de moeder is geweest (niet ingevuld), genaamd Dirk, oud 21 jaar.
03-11-1722 De voogden Jan Dirksz en Claas Sijmonsz brengen voor moeders bewijs volgens
mondeling akkoord tot een gedachtenis f 2.10.- boven.
08-02-1735 Dirk Jacobsz heeft de weeskamer gequiteerd.
344. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Jansz Blocker zaliger, van wie de moeder is Ariaantje Dirks, met namen Trijntje oud 10
jaar en Jan oud 9 jaar.
05-01-1723 Tot voogden worden aangesteld Heijn Jansz, oom paternel, wonende op den
Oudendijk en Jan Harmansz Jacomijn, wonende in de Beemster.
02-02-1723 De voogd Jan Jacomijn brengt voor vaders erfenis o.a. f 160.- ter weeskamer.
06-09-1729 In plaats van Heijn Jansz zaliger wordt Pieter Jansz Lol tot voogd aangesteld.
07-11-1730 De voogden Pieter Jansz Lol en Jan Jacomijn brengen f 117.- boven wegens
verkocht land in Oudendijk en verkocht linnen.
07-12-1734 Trijntje Cornelis Blocker, getrouwd met Teunis Jansz Maas, ontvangt haar goederen.
21-05-1737 Jan Cornelisz Blokker ontvangt zijn goederen.
345. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan
Teunisz Scheijck zaliger, van wie de moeder is Trijntje Cornelis, met namen Teunis oud 12,
Claas oud 10, Aagje oud 7, Rijk oud 4 jaar en Jannetje oud 21 weken.
02-03-1723 Cornelis Sijmonsz Maij en Jan Dirksz Groot, beiden in de Beemster, worden tot
voogden aangesteld.
29-06-1723 Het jongste kind Jannetje is overleden.
07-09-1723 De voogden brengen o.a. f 1734.4.8 aan contant geld ter weeskamer volgens akte
van deling in dato 21-06-1723 voor notaris Willem Baars in de Beemster.
05-10-1723 De nalatenschap van Jannetje bedraagt f 450.10.11, waarin zijn gerechtigd de
moeder Trijntje Cornelis voor de helft, de broeders en zuster Teunis, Claas, Aagje en
Rijk voor 4/7 part en de drie halve broeder en zusters Geertje, Pieter en Lijsbet,
kinderen van Jan Scheijk en Annetje Pieters zaliger ieder voor 1/7 part.
03-06-1724 Jacob Muus Beets en Trijntje Cornelis ontvangen hun portie.
04-09-1725 Pieter Jansz Scheik, Lijsbet Jans Scheijk en Dirk Jacobsz Jonck, getrouwd met
Geertje Jans Scheijk, ontvangen hun geld.
07-08-1725 Jacob Muusz Beets ontvangt geld (ook latere vermeldingen tot 07-06-1734).
12-07-1735 Teunis Jansz Scheijk, getrouwd, ontvangt zijn geld.
09-04-1737 Cornelis Maij en Claas Jansz Marees, getrouwd met Trijntje Hellingman, ontvangen
zijn goederen.
11-04-1741 Jan Claasz Groot ontvangt f 159.15.- zijnde de erfenis die Cornelis Vermeij op
01-09-1739 wegens Aagje Marees ter weeskamer heeft gebracht.
12-06-1741 Jan Klaasz Groot ontvangt vaders erfenis van zijn huisvrouw Aagje Scheijk.
12-06-1741 Klaas Jansz Marees ontvangt de rest van zijn vaders erfenis.
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Teunis Jansz Scheijk ontvangt de rest van zijn vaders erfenis.
Rijk Jansz Marees (ondertekent Schijk), wonende tot Alkmaar, ontvangt zijn
goederen.

347. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jacob Muusz
Beets, geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Geertje Jans zaliger, met namen Muus, oud 11,
Niesje 6 en Jan oud 5 jaar.
05-10-1723 Jacob Muusz Beets brengt met de voogden Jacob van der Meer en Hendrik
Hendriksz in de Beemster f 500.- boven ter voldoening van moeders erfenis volgens
akte 05-10-1723.
04-10-1729 Jacob Muusz Beets ontvang interest (ook 21-07-1733).
13-04-1734 Muus Jacobsz, getrouwd, ontvangt f 166.13.-.
05-12-1741 De vader Jacob Muusz Beets en de broeder Muus Jacobsz ontvangen hun erfportie
van de overleden minderjarige Jan Jacobsz.
02-02-1745 Jacob Muusz Beets en zijn dochter Niesje Jacobs, meerderjarig, ontvangen haar geld.
349. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Pieter Jansz
Moerbuijk, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Anna Jacobs, met namen Bregje oud 14
jaar, Maretje 13, Jacob 12, Jannetje 11 en Trijntje 5 jaar.
04-01-1724 De wettige voogden Louris Jansz en Pieter Jacobsz Goeman, omen van vaders en
moeders zijde, brengen voor moeders bewijs o.a. f 1800.- boven volgens akte
04-01-1724.
02-01-1725 In plaats van de overleden Louris Jansz wordt Dirk Goeman als voogd aangesteld.
04-01-1729 De vader Pieter Moerbuijk ontvangt f 120.- (ook soortgelijke latere vermeldingen).
21-07-1733 Pieter Moerbuijk ontvangt de helft van het geld van zijn overleden dochter Bregje
Pieters.
21-07-1733 Cornelis Jansz Wortel ontvangt de portie van zijn huisvrouw Maartje Pieters en 1/8
van de portie van Bregje Pieters.
13-04-1734 Pieter de Wit ontvangt de portie van zijn huisvrouw Jannetje en 1/8 van de portie van
Bregje Pieters.
01-11-1751 Pieter Jansz Moerbuijk, Pieter de Wit als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters
Moerbuik en Pieter Olifsz, in huwelijk hebbende Maritje Pieters Moerbuijk, allen
wonende in de Beemster, verklaren af te zien van de erfportie van de overleden
Jacob Moerbuijk.
Jan Dirksz en Trijntje Pieters Moerbuijk, echtelieden wonende tot Quadijk,
ontvangen haar portie, 1/8 van de portie van Bregje Pieters en de gehele portie van
Jacob Pietersz.
352. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Cornelis
Claasz Muts en Pleuntje Poulus zaliger, genaamd Caatje Muts, oud 22 jaar.
03-10-1724 De voogden Claas Ruijter in de Beemster en Jacob van Korssagen te Amsterdam
brengen f 329.5.- ter weeskamer, gekomen van moeders erfenis en van de erfenis van
de grootvader Cornelis Claasz Muts zaliger volgens akte van scheiding 02-10-1724
en 03-10-1724 voor notaris Willem Baars in de Beemster.
03-10-1724 De voogden ontvangen f 29.4.-.
03-08-1728 Kaatje Muts ontvangt in presentie van de voogd Claas Ruijter f 300.-.
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353. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Dirksz Pottebacker en
Dieuwertje Dirks Dunnebier, zowel die er nu zijn als die nog mochten worden geprocreëerd.
05-09-1724 De voogden Simon Cock, schout van de Beemster en Pieter Droog, zijnde
medevoogden ex testamento van wijlen Dirk Adriaansz Dunnebier zaliger, brengen f
777.5.6 ter weeskamer volgens codicillaire dispositie 29-06-1723 voor notaris
Willem Baars te Purmerend, alsmede schriftelijk advies van neutrale rechtsgeleerden
van 31-12-1723 en de akte van scheiding van 24-05-1724 voor notaris Abraham
Baars te Purmerend.
09-09-1724 Pieter Pottebacker en Dieuwertje Dirks ontvangen f 600.- onder verband van land in
de Beemster.
07-11-1730 Pieter Pottebacker ontvangt f 27.- voor de doodschulden van zijn dochter Maartje
Pieters.
28-03-1736 Pieter Pottebacker en Dieuwertje Dirks ontvangen f 100.5.6.357. De weeskamer
van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Maarten Huijgen,
geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Aafje Pieters Zijp zaliger, met namen Huig
oud 17, Trijntje 15, Pieter 13, Guurtje 9 en Jan oud 6 jaar, over moeders erfenis.
01-10-1726 De voogden Cornelis Pietersz Zijp wonende in de Buikslotermeer en Willem Pietersz
Loll, omen van vaders en moeders zijde, hebben een akte van akkoord ter
weeskamer gebracht, in dato 17-09-1726 voor notaris Abraham Baars te Purmerend,
waaruit blijkt dat de kinderen gezamelijk voor moeders erfenis is bewezen f 500.-,
dat onder de vader blijft berusten met als borgen Jan Pietersz Loll en de voors:
Willem Loll.
30-04-1734 Trijntje Maartens, getrouwd met Cornelis Kuijper, heeft van haar vader voor
moeders erfenis f 100.- ontvangen en f 12.10 voor haar erfenis van haar overleden
broeder Huig.
355. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Droog,
geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Maretje Poulus, met namen Immetje oud 20, Jan oud
18, Lijsbet oud 14 en Trijntje oud 8 jaar.
02-01-1725 Pieter Droog en de voogden Jan van Hem en Jacob Pietersz Groot brengen ter
weeskamer een akte van akkoord in dato 02-01-1725 voor notaris Abraham Baars te
Purmerend, waaruit blijkt dat Pieter Droog ieder van zijn kinderen voor moeders
erfenis f 500.- bewezen heeft, boven de alimentatie. Het geld voor de twee oudste
kinderen berust onder Pieter Droog onder borgtocht van de voogden. Het geld van de
twee jongste kinderen is ter weeskamer gebracht.
03-07-1726 De dochter Immetje is overleden.
07-11-1730 Pieter Droog ontvangt interest.
12-01-1734 De voogd Jan van Hem ontvangt interest.
22-05-1736 Lijsbet Pieters Droog, getrouwd met Claas Berkhout, ontvangt f 500.-.
07-06-1741 Trijntje Droog, weduwe van Pieter Florisz, ontvangt f 500.-.
358. Transport van folio 330.
25-06-1737 De voogd Gerrit Vermaak brengt voor vaders erfenis f 50.- boven volgens conventie
met de stiefmoeder.
25-06-1737 Aafje Crelis ontvangt haar erfenis van haar moeder, grootvader en oom.
25-06-1737 Maarten Claasz Louw, getrouwd met Aaltje Crelis, ontvangt haar goederen.
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1.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Pieter Pietersz Snood,
van wie de moeder is geweest Trijntje Pieters zaliger, genaamd Pieter, oud 14 jaar, over moeders
erfenis.
03-12-1726 De wettige voogden Pieter en Sijmon Pietersz Reijnders, wonende tot Warder, omen
van moeders zijde en Cornelis Woutersz in de Beemster, hebben een akte ter
weeskamer gebracht in dato 03-12-1726 voor notaris Abraham Baars te Purmerend,
waaruit blijkt dat het kind voor moeders erfenis is bewezen twee stukken land en
f 750.-, welk geld onder de vader zal blijven berusten en waarvoor de voogden zich
borg gesteld hebben.
08-09-1728 In plaats van Cornelis Woutersz zaliger wordt Pieter Jacobsz in de Beemster als
voogd aangesteld.
11-01-1735 Pieter Pietersz Snood, getrouwd met Lijsbet Dirks te Warder en geassisteerd met zijn
voogd Claas Seeman, verklaart bovengenoemde f 750.- ontvangen te hebben.
3.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Gerritsz, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Guurtje Jans, met namen Welmoet oud 10 en
Jannetje oud 4 jaar, over moeders erfenis.
05-11-1726 De voogden Adriaan Smal in de Wijde Wormer, Pieter Droog in de Purmer, omen
maternel, en Cornelis Jager in de Beemster hebben voor moeders erfenis f 70.- boven
gebracht.
03-12-1737 Pieter Droog en Cornelis de Jager hebben voor vaders erfenis f 33.13.8 boven
gebracht.
12-09-1744 Welmoet Cornelis, meerderjarig, ontvangt met de voogden Pieter Droog en Cornelis
Jager haar vaders en moeders erfenis.
13-02-1747 Jannetje Cornelis, 25 jaar geworden, geassisteerd met de voogd Cornelis Jager,
ontvangt haar vaders en moeders erfenis.
4.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Claas Jansz Blocker,
van wie de moeder is geweest IJtje Dirks Huijsman zaliger, genaamd Jan, oud 1 1/2 jaar, over
moeders erfenis.
04-02-1727 Tot voogden worden aangesteld Jan Dirksz Huijsman, oom maternel in de Purmer en
Johannes Hellingman in de Beemster.
01-07-1727 De voogden brengen een akte in dato 11-03-1727 en 14-03-1727 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend boven, waaruit blijkt dat Claas Blocker zijn kind voor
moeders erfenis o.a. bewezen heeft f 110.- en de goederen die IJtje Huijsman wegens
vaders erfenis nog uit de boedel van haar moeder Lijsbet Pieters zouden toebehoren.
Het bedrag van f 110.- blijft onder de vader berusten onder borgtocht van de voorn:
(!) Lijsbet Jans.
De voogden brengen ook een akte in dato 11-03-1727 voor voorn: notaris boven,
waaruit blijkt dat de grootmoeder Lijsbet Pieters de klederen, goud en zilver van
IJtje Huisman zaliger heeft overgenomen voor f 377.2.8, welk geld ter weeskamer is
gebracht.
Tenslotte door de voogden bovengebracht een akte in dato 11-03-1727 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat zij aan het kind in plaats van aan
IJtje Huisman voor haar vaders erfenis een stuk land bewijst.
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Lijsbet Pieters, weduwe van Dirk Jansz Huijsman, wonende te Oosthuijsen, ontvangt
volgens akte 11-03-1727 voor notaris Abraham Baars te Purmerend f 300.- tegen
4 % per jaar, onder borgtocht van haar zoon Jan Huijsman voorn: en Jacob Koedijk
tot Oosthuijsen.
Jan Huijsman en Jacob Coedijk, kinderen van Lijsbet Pieters, brengen f 300.- boven
die hun moeder op interest heeft gehad.
Claas Blocker ontvangt de interest.
Jan Klaasz Blocker, tot IJtershem getrouwd, ontvangt zijn moeders erfenis.

6.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Willem Woestenburg,
van wie de moeder is geweest Maretje Jans Wortel zaliger, genaamd Thecola, oud 1 1/2 jaar.
21-05-1726 De voogden Cornelis Woestenburg, oom paternel, wonende tot Amsterdam en Jacob
van Soost, wonende tot Purmerend, aanbehuwde oom van moeders zijde, brengen
een gouden hoost of oorijzer en haarnaald van de moeder ter weeskamer.
05-08-1727 De voogden brengen een akte ter weeskamer in dato 14-03-1727 voor notaris
Abraham Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat het kind voor moeders erfenis is
bewezen naast het gouden oorijzer en haarnaald f 600.-, welk bedrag onder de vader
blijft berusten onder borgtocht van de voogden.
De voogden brengen ter weeskamer een akte van scheiding in dato 05-03-1726 voor
notaris Willem Baars te Purmerend, waaruit blijkt dat het kind uit de nalatenschap
van haar grootmoeder Maretje Cornelis Twind de gerechte vierde part in land in de
Beemster aan de Rijperweg nr. 99 BK is aanbedeeld, alsmede f 236.19.6, die al tegen
een schuldbrief onder de vader berusten.
06-09-1727 Willem Woestenburg ontvangt als erfgenaam van zijn overleden dochter het oorijzer
en de haarnaald.
7.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Pieter Breg zaliger,
van wie de moeder is Maritje Sijvers, genaamd Jan oud 4 jaar en Grietje Breg oud 5 jaar.
(geen datum) De voogden Claas Ruijter en Cornelis Sijvertsz brengen f 341.2.8 voor grootvaders
erfenis boven, en enige transporten van landerijen op de Beets, de kinderen
toebedeeld uit de erfenis van Claas Breg.
07-01-1733 De voogden ontvangen het geld om te gebruiken voor het huis op de Beets.
8.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Pietersz
Crijgsman zaliger, van wie de moeder is Hilgond Jacobs, met namen Grietje oud 20, Neeltje oud
15, Pieter oud 14 en Jan oud 10 jaar.
03-06-1727 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Pietersz Crijgsman tot Purmerend en
Cornelis Stam in de Purmer, omen paternel. Vaders erfenis bedraagt voor de kinderen
tesamen f 20.-. Het huis aan de Ringdijk in de Beemster bij Purmerend en de lasten
en de schulden van de boedel zullen zijn voor Hilgond Jacobs.
03-12-1737 De vier kinderen hebben f 20.- ontvangen. Ondertekend door Neeltje Pieters, Pieter
Krijgsman, Jan Dirksz Hartig voor Grietje Pieters en Jacob Ham voor Jan Pietersz.
10.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Cornelis Raat,
geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Jannetje Cornelis Muts zaliger, met namen Claas oud
12, Cornelis 10, Simon 9, Annetje 7 en Jan oud 3 jaar.
01-06-1727 Tot voogden worden aangesteld Claas Ruijter, wonende in de Beemster en Lammert
Cornelisz tot Oosthuijsen.
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De voogden brengen enige sieraden en f 875.- ter weeskamer volgens akte in dato
10-07-1727 voor notaris Abraham Baars te Purmerend.
Cornelis Raat ontvangt de sieraden.
Cornelis Raat en zijn zoon Claas Cornelisz Raat, getrouwd met Neeltje Cornelis,
ontvangen f 175.-.
Cornelis Raat met zijn zoon Cornelis Cornelisz Raat, door huwelijk meerderjarig,
ontvangen f 175.-.
Sijmen Cornelisz Raat, mondig geworden, geassisteerd met zijn vader Cornelis Raad
en zijn voogd Lammert Cornelisz ontvangt f 175.-.
Cornelis Raat en zijn meerderjarige dochter Annetje Cornelis Raat ontvangen f 175.-.
Cornelis Raat, geassisteerd met zijn minderjarige zoon Jan Cornelisz Raat, ontvangt
f 175.- voor diens moeders erfenis.

12.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Dirk Jansz Konijn,
van wie de moeder is geweest Lijsbet Cornelis zaliger, genaamd Trijntje.
07-10-1727 De voogden Pieter Pietersz Oudejans en Albert Adriaansz Wortel brengen vaders en
moeders erfenis ter weeskamer, uitkomende op f 1800.-.
04-09-1736 Jan Lourisz als in huwelijk hebbende Trijntje Jans Conijn, geassisteerd met Pieter
Spitsbergen en Albert Wortel als gewezen voogden van Trijntje Jans Conijn ontvangt
een schuldbrief van f 1800.- ten laste van Pieter Tamisz onder speciaal verband van
land in de Beemster, door de weesmeesters voor Trijntje Conijn belegd op
23-05-1735.
14.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jacob Reijersz,
van wie de moeder is geweest Marijtje Dirks, genaamd Neeltje oud omtrent 4 en Galeijntje oud
omtrent 3 jaar, over moeders erfenis.
06-01-1728 De voogden Harmen Gerritsz en Cornelis Coster brengen enige goederen boven.
06-02-1731 Galijntje ss overleden; Jacob Reijersz ontvangt enige goederen.
05-08-1738 Cornelis Coster, de rato caverende voor zijn medevoogd Hermen Gerritsz, ontvangt
de goederen voor Neeltje.
01-03-1746 Jacob Reijersz en zijn dochter verklaren van het bewijs ten volle gequiteerd te zijn.
15.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Hardebol zaliger, van wie
de moeder is Trijntje Jans, genaamd Aaltje, Jacob en Louris.
02-09-1727 Trijntje Jans brengt voor vaders erfenis f 1000.- boven en nog ter suppletie f 500.-.
03-01-1730 De voogden zijn Louris Hardebol en Dirk Jansz Binnenwijsen. De kinderen zijn voor
1/4 erfgenaam van Pieter Hardebol zaliger en erven f 704.15. Die blijven onder de
aanbehuwd vader Jan de Groot met als borgen Jan Dirksz Molenaar en Pieter
berkhout.
16-12-1732 Jan de Groot brengt in presentie van de voogden bovengenoemde f 704.15 ter
weeskamer, evenals enig goud en zilverwerk, nagelaten door de moeder Trijntje Jans
en geschat op f 224.17.-.
05-04-1735 De voogden ontvangen geld voor alimentatie van Jacob en Lauris.
05-04-1735 Klaas Jacobs en zijn huisvrouw Aaltje Jans ontvangen hun gerechte 1/3 part.
04-08-1739 De voogd Louris Hardebol brengt voor grootvaders erfenis f 847.10.- boven.
05-03-1743 Jacob Jansz Hardebol, getrouwd, ontvangt zijn portie.
07-11-1747 Louris Jansz Hardebol ontvangt zijn portie.
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16.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Cornelis Claasz
Oudejans en Grietje Pieters, met namen Claas en Pieter, over moeders erfenis.
01-06-1728 In plaats van Jan Jansz Berkhout zaliger als voogd aangesteld Pieter Jansz Berkhout,
oom maternel wonende te Cnollendam.
23-08-1729 De voogd Pieter Claasz Oudejans brengt voor moeders erfenis f 400.- boven, welk
bedrag de vader onder zich heeft gehad.
09-05-1730 Claas Crelisz Oudejans, getrouwd, ontvangt f 200.-.
05-02-1737 Pieter Crelisz Oudejans ontvangt f 200.-.
17.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Jan Pietersz
Swaan en Trijntje Maartens zaliger, genaamd Pieter.
07-09-1728 De voogden Claas Pietersz Molenaar en Jan Maartensz brengen f 1519.-.6 boven,
gekomen van de verkochte beesten en goederen volgens boedelcedulle 21-03-1727.
01-03-1729 De voogden Claas Pietersz Molenaar en Jan Maartensz ontvangen f 52.- kostgeld
voor Pieter Swaan. Er zijn soortgelijke vermeldingen op 07-03-1730 en 22-05-1731
aan Claas Pietersz Molenaar alleen; 04-10-1735, 09-04-1737, 12-07-1740 aan de
voogd Claas Pietersz voor alimentatie van Jan Maartensz(!); 04-12-1742 aan Pieter
Claaz Swaan betaald voor alimentatie.
05-03-1743 Pieter Jansen Swaen, meerderjarig, ontvangt zijn vaders en moeders erfenis.
18.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jacobus Tissing, geprocreëerd bij
Marijtje Pronck, genaamd Aaltje Cobus.
04-09-1729 Marijtje Pronck brengt ter presentie van Jan Abramsz(?) en Cobus Egbertsz f 150.ter weeskamer.
01-11-1729 Aaltje ontvangt f 20.- (volgens inliggend briefje van Kobus Egbert).
10-04-1731 Aeltje Jacobus Tissing, meerderjarig, ontvangt haar vaders erfenis.
19.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Claas Schout en
Grietje Jans zaliger genaamd Jan.
01-07-1727 De voogden Dominicus van der Maij en Jochem Timmerman brengen het bewijs van
Volkert Andriesz wegens moeders erfenis van Jan Schout, f 400.-, boven.
16-03
(jaar niet vermeld) Volkert Andriesz brengt in presentie van de voogden Jochem
Timmerman en Dominicus van der Maij voor moeders erfenis f 200.- boven.
06-09-1729 De stiefvader Volkert Andriesz brengt nog f 21.10.- boven.
05-02-1732 Gerret Groot, volgens testament 25-12-1728 voor notaris Hubertus Beets te
Purmerend erfgenaam van Jan Schout, ontvangt het geld.
20.
De weeskamer debet aan de kinderen van Jan Wubking (bijgeschreven oud 8 jaar).
01-06-1728 Jan Wubking brengt voor zijn minderjarig kind twee stukjes zilver en een stukje
goud boven.
01-02-1729 Jan Wubking legt een schepenkennis van f 325.- over.
06-09-1735 Cornelis Gerritsz Zijp, vader van het weeshuis van de Beemster, ontvangt geld ten
behoeve van Jan Wijptings kind (ook 04-10-1735 en later, 24-02-1739 de
doodschulden).
(geen datum) Geertruij Hegtelaar ontvangt f 50.- voor verstrekte alimentatie aan het kind van Jan
Wupking gedaan volgens akte 27-03-1736 voor notaris Sumpius.
14-05-1753 Cornelis Jacobsz de Boer en Claas Berkhout ontvangen als vaders van het Beemster
weeshuis, als gealimenteerd hebbende het kind van Jan Wubking, het resterende
geld.
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21.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Jacob Cornelisz Boer,
genaamd Cornelis over de goederen, door de voorn: Jacob Cornelisz Boer ten overstaan van de
weesmeesters en Dominicus van der Maij en Willem Maartsz Fuijck als voogden aan zijn zoon
Cornelis Jacobsz Boer bewezen.
14-07-1728 De goederen: een huis en f 200.-, worden geregistreerd en blijven onder de vader.
22.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Court
Pietersz, van wie de moeder was Lijsbet Arends.
14-07-1728 De voogden Hendrik Bontekoe en Pieter Adriaansz Wortel hebben ten behoeve van
het minderjarige kind Trijntje Court f 400.- boven gebracht, komende uit de erfenis
van haar vader.
05-06-1731 Trijntje Coerts ontvangt f 400.-; Hendrik Bontekoe en Pieter Wortel ondertekenen
ook.
23.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Cornelis
Haan, genaamd Marijtje oud 20, Pieter 18, Trijntje 16 enWillem oud 13 jaar, van wie de moeder
is geweest Trijntje Willems zaliger.
07-12-1728 De voogden Sijmon Arisz Doets en Aris Hendriksz Boon zijn met de vader het
bewijs van moeders erfenis overeengekomen: diverse stukken land en een
losrentebrief van f 575.-.
04-03-1732 Maartje Haans, getrouwd met Jan Doetsz, heeft van haar vader en voogden haar
moeders erfenis ontvangen.
05-04-1740 Pieter Cornelisz Haan, meerderjarig en getrouwd, heeft van zijn vader Cornelis Haan
zijn moeders erfenis ontvangen.
05-04-1740 Sijmon Jansz Brugge en Trijntje Cornelis Haan, geassisteerd met hun schoonvader
Cornelis Haan, hebben van hun schoonvader haar moeders erfenis ontvangen.
13-03-1742 Cornelis Haan, Pieter Haan, Jan Doetsz als getrouwd met Marij Haan en Sijmon
Jansz Brugge als in huwelijk hebbende Trijntje Haans, ontvangen als enige
erfgenamen ab intestato de goederen van de overleden Willem Haan.
24.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Adriaan Cuute en
Maartje Cornelis zaliger.
05-04-1729 De voogden brengen de goederen boven.
13-04-1734 IJsbrant Adriaansz ontvangt als enige erfgenaam van zijn broeder Cornelis
Adriaansz volgens testament 04-03-1734 voor notaris Claas Pranger te
Monnickendam, de goederen.
26.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jacob Pietersz en Dieuwertje
Adriaans, genaamd Aldert Jacobsz, wegens hetgeen hem was aangekomen van zijn grootvader
Adriaan Harmansz Kute.
16-08-1729 De voogd Teunis Kleijbroeck brengt f 215.- boven.
08-03-1735 IJsbrant Adriaansz ontvangt ten behoeve van Aldert Jacobsz f 215.- volgens contract
09-02-1735 voor notaris Sumpius met de wederzijdse vrienden en voogden van het
kind.
27.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Pieter Claasz Oudejans, van
wie de moeder is geweest Claasje Deckers, genaamd Claas oud 15 en Jan oud 13 jaar.
06-12-1729 De vader Pieter Claasz Oudejans is met de voogden Claas Sijvertsz en Cornelis
Jansz Decker voor moeders erfenis f 800.- overeen gekomen.
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Klaas Pietersz Oudejans, getrouwd, ontvangt f 300.- en op 20-05-1738 nog eens
f 100.-.
Jan Pietersz Oudejans, getrouwd, ontvangt f 400.-.

29.
De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Louris Hardebol en Grietje Tijs
zaliger, genaamd Trijntje, Neeltje en Jannetje.
03-01-1730 De voogden Dirk Binnenwijsen, Louris Hardebol en Jan de Groot hebben f 528.11.4
bovengebracht, waarvan 3/4 van de erfenis van Pieter Hardebol en de overige 1/4
aan het weeshuis van de Beemster competeert.
07-12-1734 Door de voogd Jan de Groot rekening gedaan.
08-02-1735 Trijntje Lauris Hardebol, geassisteerd met haar man Claas Jansz, ontvangt haar
erfenis van Pieter Hardebol.
02-06-1739 Neeltje Hardebols, geassisteerd met haar gewwezen voogden Louris Hardebol en Jan
Groot en Tijs Fraaij als oom, ontvangt haar vaders, moeders, oom en zusters erfenis.
18-07-1746 Hendrik Beuning, getrouwd met Annetje Cornelis van der Laan, een halve zuster van
Jannetje Louris Hardebol, ontvangt haar erfenis van Jannetje Louris Hardebol.
31.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Sneeboer,
genaamd Neeltje, oud 4 jaar, van wie de moeder is geweest Maartje Cornelis zaliger.
03-01-1730 Jan Simonsz Sneeboer heeft zijn kind voor moeders erfenis ten overstaan van de
voogden Sijmon Kaasboer en Cornelis Cornelisz f 3.3.- bewezen, welke onder hem
blijven berusten.
32.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Dirk de Lange,
van wie de moeder is (niet ingevuld), genaamd (later ingevuld: Maritje Pieters ).
04-04-1730 De voogden Gerrit Vermaak en Jan Bollebacker nevens de voorn: vader Dirk de
Lange brengen 8 zakjes geld en een zakje met 36 goudstukken boven, totaal f 3667.-.
17-08-1730 De voogden, geassisteerd met de vader Dirk de Lange, brengen nog enige goederen
boven, alsmede het provenu van de boedelcedulle van Pieter van Hem en Stijntje
Pieters, de grootvader en grootmoeder van moeders zijde van de kinderen,
resulterende in f 990.16.8.
05-06-1731 De voogden van de minderjarige kinderen van Dirk de Lange en Sijntje(!) Pieters
hebben bovengebracht het provenu van de de verkochte goederen en de
boedelcedulle, bedragende f 477.14.12.
10-04-1732 De voogden brengen enige transporten van land, het meeste onder Grosthuijsen, een
obligatie en een rentebrief boven.
12-05-1733 De voogden hebben ten behoeve van de kinderen voor f 5000.- landerijen gekocht.
29-09-1733 Albert Jacobsz en zijn huisvrouw Jannetje Dirks tonen het testament van wijlen
Pieter Claasz Hem en Stijntje Pieters, zijn huisvrouw zaliger, 17-08-1725 voor
notaris Jan Nierop tot Avenhorn, waarbij aan Jannetje Dirks is geprelegateerd f 300.-.
Zij ontvangen deze f 300.-. Gerret Vermaak en Jan Bollebacker ondertekenen mede.
10-11-1744 De voogden Jan van Hem en Sijmon Kock brengen f 189.14.4 boven ten behoeve
van de kinderen. Dat geld wordt op 05-01-1745 gegeven aan Hr. de Lange als voogd.
06-02-1748 Jan van Hem en Reijer Dirksen ontvangen als erfgenamen van wijlen Dirk de Langes
kinderen alle documenten die op de weeskamer berusten zijnde de erfenis van de
overleden kinderen van Dirk de Lange en Maritje Pieters.
Vermelding van de secretaris: omtrent deze afgegeven boedel zijn questien ontstaan ten overstaan
van de baljuw van de Beemster, Willem Bleijdenbergh; zie notulen op dato
01-07-1748.
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35.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Jansz Aijer,
genaamd Maartje Pieters, oud 6 jaar, van wie de moeder is geweest (niet ingevuld).
29-08-1730 De vader heeft zijn minderjarig kind voor moeders erfenis f 500.- bewezen, die
onder hem blijven berusten.
07-12-1747 De weduwe Pieter Aijer, genaamd Marretje Crelis, geassisteerd met haar stiefdochter
Maritje Pieters en haar man Dirk Teunisz Kleijbrock (ondertekent Kleij), alsmede de
voogden Jan Jacobsz Blauw uit de Wormer en Jan Frederiksz uit de Purmer,
verklaren dat Maritje Pieters van haar stiefmoeder voor moeders erfenis f 500.ontvangen heeft.
36.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jacob Fredriksz,
genaamd Jan oud 2 1/2 jaar en Cornelis oud 1 jaar, van wie de moeder is geweest Aafje Jans.
05-09-1730 De vader heeft zijn kinderen voor moeders erfenis f 150.- bewezen die onder hem
blijven berusten.
37.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Cornelis Woutersz van der
Meer en Maartje Sijmons Coster.
06-02-1731 De voogden brengen een rentebrief van f 1000.-, gekocht voor f 990.-, boven voor de
erfenis van de kinderen van hun grootvader Wouter Adriaansz en hun vader voorn:.
07-06-1735 Pieter Jansz Rinkel en Krijn Jansen als door de schepenen van Ilpendam en
Purmerland aangestelde curators etc., ontvangen de obligatie toebehoord hebbende
het minderjarige kind van Cornelis Woutersz van der Meer en Marijtje Sijmons
Coster genaamd Maritje Cornelis van der Meer, op 17-05-1735 overleden.
38.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Dirk van Hem en Trijntje
Pieters Cat, genaamd Claas oud 14, Hillegond 13 en Luijwke oud 10 jaar.
20-03-1731 Jacob van der Meer brengt o.a. f 458.2.14 boven, gekomen uit de boedel van de
grootmoeder Leeuw Jans Groot.
11-03-1738 Jacob van der Meer brengt f 113.- boven vanwege de erfenis van hun grootvader
Pieter Kat uit de Wormer.
21-05-1743 Jacob Jacobsz Berkhout, getrouwd met Hillegond Dirks van Hem, geassisteerd met
Jacob Musse als gewezen voogd over Hillegond Dirks, ontvangen haar 1/3 portie in
grootvaders en grootmoeders erfenis.
21-05-1743 Claas Dirksz van Hem, broeder van de huisvrouw van Jacob Jacobsz Berkhout,
ontvangt zijn 1/3 portie van grootvaders en grootmoeders erfenis, waarvoor zich als
borg stelt Willem Pietersz Kat uit de Wormer.
06-06-1747 Claas Evertsz, getrouwd met Luijwke van Hem, geassisteerd door Jacob Mutsse als
gewezen voogd over Luijwke, ontvangen haar 1/3 portie van grootvaders en
grootmoeders erfenis.
39.
De weeskamer debet aan de minderjarige dochter van wijlen Muus Pietersz, van wie de
moeder is Geertje Louris, genaamd Lijsbet.
07-02-1730 Door de moeder ten genoege van de voogden Pieter Muusz en Dirk Sijmonsz in
voldoening van vaders erfenis ter weeskamer vertichtigd f 300.-.
02-06-1749 Lijsbet Mues ontvangt f 300.-.
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40.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Poulus Donker, van
wie de moeder is geweest Marijtje Jacobs Kesjes, genaamd Claas, oud 2 jaar.
06-07-1728 Tot voogden aangesteld Jacob Jansz Kesjes, grootvader in de Beemster en Cornelis
Jansz(!) Kesjes oom maternel wonende in de Schermer.
De voogden zijn met de vader voor moeders erfenis f 350.- overeen gekomen, die
onder hem blijven berusten en waarvoor zich borg hebben gesteld Adriaan en Jan
Donker wonende in de Purmer.
40.
De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Wesselsz, van wie de
moeder is Maartje Cornelis, genaamd Cornelis en Lijsbet Gerrits.
05-10-1728 De moeder bewijst voor vaders erfenis een stukje land op de naam van Gerrit
Wesselsz. Uit de bijgeschreven tekst blijkt dat Lijsbet Gerrits van haar broeder heeft
geërfd en aan haar dus 3/4 van dit land toekomt.
26-05-1733 Adriaan Rinkel bewijst aan de drie kinderen van zijn overleden huisvrouw Maretje
Cornelis het resterende stuk land, zodat aan Lijsbet Gerrits nu 5/6 van dit stuk land
toekomt. Bovendien ontvangen de voogden nog f 60.- voor Lijsbet Gerrits.
31-10-1744 Lijsbet Gerrits is overleden. Volgens haar testament 01-08-1744 voor notaris
Johannes de Roodt te Hoorn is Willem Wesselsz haar geïnstitueerde erfgenaam.
Cornelis de Roeper heeft volgens akte 11-09-1744 voor notaris Pieter Warius(?) te
Hoorn van hem procuratie gekregen. De rekening van Adriaan Rinkel als behuwd
vader van Lijsbet Gerrits over 5/6 portie land over 1733 en 1734, en de rekening van
Aris Gras als voogd over wijlen Lijsbet Gerrits van 1735 tot 1743 worden door hem
geapprobeerd.
13-07-1745 Cornelis de Roeper als last en procuratie hebbende van Willem Willemsz,
geïnstitueerde erfgenaam van Lijsbet Gerrits, ontvangt de goederen.
41.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Adriaan Visscher,
genaamd Trijntje, oud 8 1/4 jaar, van wie de moeder is geweest Trijntje Sieuwerts zaliger.
15-12-1727 De voogden Dirk Hop en Claas Grasboer zijn met de vader voor moeders erfenis
overeen gekomen 100 zilveren dukatons en alle linnen, wollen, zilveren en gouden
lijfgoed van de overledene. Het geld blijft onder de vader berusten met als borgen
zijn vader Cornelis Visscher en zijn broeder Jan Visscher.
03-03-1749 Dirk Arends, als in huwelijk hebbende Trijntje Adriaans Visser heeft van Adriaan
Visser de 100 zilveren dukatons en de verdere goederen ontvangen.
42.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Claas Loll, van wie de moeder is
geweest Trijntje Sijmons, met namen Sijmon, Grietje en Geertje Claas Loll.
04-09-1731 De voogden hebben f 807.17.10 meer ontvangen dan uitgegeven. De voogd Willem
Loll brengt hiervan f 500.- ter weeskamer.
02-12-1739 De voogd Willem Loll brengt zijn saldo f 130.- ter weeskamer.
07-01-1744 De voogd Willem Loll brengt als slot van de rekening f 28.2.10 ter weeskamer.
02-06-1744 Sijmon Claasz Loll, mondig, geassisteerd met Willem Loll, ontvangt f 219.7.8 voor
zijn vaders en moeders erfenis.
02-06-1744 Grietje Claas Loll en haar man Hendrik van Raalte ontvangen f 219.7.8 voor haar
vaders en moeders erfenis.
02-06-1744 Geertje Claas Lols en haar man Pieter Fransz ontvangen f 219.7.8 voor haar vaders
en moeders erfenis.
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44.
De weeskamer van de Beemster debet aan de onmondige kinderen van Pieter Fijn, van wie
de moeder is geweest Grietje Ooms.
(geen datum) De voogden hebben f 399.8.2 meer ontvangen dan uitgegeven, welk bedrag ter
weeskamer is gebracht. Ook een schuldbrief van f 500.- ten laste van Jacob Ooms
tegen 3 % per jaar staande op de naam van Maritje Pieters Fijns en drie spaarpotten.
Er is een voogd Pieter Jacobsz Duijn.
12-05-1733 Vermeld wordent wee stukken land in de Zeevang onder Oosthuijsen; de voogden
ontvangen f 30.- interest.
12-05-1733 Grietje Pieters Fijn, getrouwd met Mues Cornelisz Kuijp, ontvangt haar portie.
12-07-1740 Marij Pieters Fijn en Melis Moole ontvangen van de weesmeesters en de voogd
Pieter Jacobsz Duijn hun goederen.
45.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Doet Jansz
Beets en Grietje Dirks, beiden in de Beemster overleden, de kinderen genaamd Pieter oud 21 jaar,
Maartje oud 19 en Neeltje Doets oud 12 jaar.
12-05-1733 De voogden Reijer Doetsz, David Garmentsz en Pieter Poulusz Doetsz brengen ter
weeskamer een aantal transportbrieven van land in de Beemster, een obligatie van
f 500.- in dato 20-05-1733 ten laste van Jan Doetsz Beets tegen 2 1/2 % per jaar en
aan contant geld uit de boedel f 1800.-.
Ook brengen de voogden de transportbrieven van land onder Middelie en Kwadijk
en obligaties boven, de drie minderjarige kinderen aanbedeeld uit hun grootvaders
erfenis van Dirck Maartensz Bark en Maartje Claas zaliger.
Nota
De voogden hebben mede bekend gemaakt dat zij aan contante penningen hebben
gevonden f 5524.7.12, waarvan zij de bovengenoemde obligatie ten laste van Jan
Doetsz Beets van f 500.- hebben genegotieerd en f 1800.- ter weeskamer gebracht.
Het restant van f 3224.7.12 blijft onder toezicht van de voogden in de boerderij van
de kinderen.
19-05-1739 Jan Doetsz Beets, Pieter Doedsz Beets en Maritje Doedze Beets, geassisteerd met
hun gewezen voogden Raijer Doedze en Pieter Poulusz Doeds, Neeltje Doeds Beets
ab intestato overleden, hebben alle goederen van de weesmeesters ontvangen.
46.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Garmentsz
Doeds, van wie de moeder is Geertje Claas, genaamd Claas Jansz Doeds, oud 13 jaar.
29-09-1733 De moeder heeft ten overstaan van de aangestelde voogden David Garmentsz Doeds,
Reijer Doetze en Jan de Witt als uitkoop volgens akte 13-10-1733 voor notaris
Sumpius tot Purmerend, haar kind voor vaders erfenis bewezen twee obligaties van
in totaal f 700.- en drie stukjes land onder Middelie.
02-10-1742 Claas Jansz Doeds, door huwelijk meerderjarig, ontvangt zijn goederen.
47.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Claas Loll, van wie de
moeder is Grietje Gerrits, genaamd Gerrit Claasz, oud (niet ingevuld) jaar.
01-04-1732 Grietje Gerrits bewijst haar kind voor vaders erfenis een huis en erf gelegen aan het
heerenhuijs op de Rijperweg, staande ten name van Lolke Hendriks kinderen.
48.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Dirk Eijerboer,
geprocreëerd bij Grietje Jans, genaamd Crelis en Jan Dirksz (leeftijden niet ingevuld).
19-08-1732 De vader Dirk Eijerboer bewijst zijn kinderen een stukje land in Berkhout en een
stukje land in de Beemster.
03-01-1736 De voogden brengen f 329.11.- boven voor vaders erfenis.
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Gerrit Dirksz, getrouwd met Aafje Aris, bevoren weduwe van Dirk Eijerboer,
ontvangt het geld van de overleden minderjarige kinderen, van wie zijn huisvrouw
ab intestato erfgenaam is gebleven.

49.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Dirk Berkhout en
Teunisje Joris, genaamd Trijn oud 19 jaar, Joris oud 17 jaar en Neeltje Berkhout oud 12 jaar.
08-07-1732 De voogden Gerrit van Baar en Pieter Moerbuijk brengen in totaal f 434.19.4 boven
voor vaders en moeders erfenis.
08-07-1732 De voogden ontvangen f 34.19.4 voor alimentatie van de kinderen.
26-07-1735 Teunis Jansz Schijk, op 25-07-1735 voor Jacob Dirksz Veth, secretaris van
Zuiderwoude door zijn vrouw Trijntje Dirks Berkhout geauthoriseerd, ontvangt zijns
vrouw portie.
14-07-1744 Joris Dirksz, mondig, geassisteerd met zijn gewezen voogd Pieter Moerbuijk,
ontvangt zijn portie.
06-04-1745 Neeltje Barkhoud, mondig, geassisteerd met haar gewezen voogd Pieter Moerbuijk,
ontvangt haar portie.
50.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Gerritsz (naam
van de moeder en naam en leeftijd van het kind niet ingevuld).
19-08-1732 De voogden Aris Hendriksz en Cornelis Claasz hebben een akte van bewijs
bovengebracht waaruit blijkt dat de moeder haar kind bewezen heeft drie stukjes
land in Avenhorn, een vierde stukje land in Berkhout en dat zij het kind bij
meerderjarigheid of andere geapprobeerde staat f 176.15.- moet uitkeren.
51.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Sijmon Jansz
Kiltes, genaamd Maartje oud 12 jaar en Trijntje Sijmons oud 2 jaar, geprocreëeerd bij Neeltje
Cornelis.
02-09-1732 De vader, geassisteerd met de voogden Cornelis Spruijt en Volckert Andriesz, heeft
zijn kinderen o.a. een stuk land in Berkhout bewezen.
07-02-1747 Hendrik Juriaansz, getrouwd met Maritje Sijmons Kiltes, heeft de weeskamer
gequiteerd.
52.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Lauris Hogetoorn,
van wie de moeder is geweest Willemtje Floris, genaamd Aagje en Guurtje Hogetoorn.
10-04-1742 Dirk Ruijter en Frederik van der Maij worden tot voogden aangesteld.
05-02-1743 De voogden brengen f 3229.1.4 boven.
06-04-1745 De voogden brengen een obligatie van f 500,- boven en voor het slot van de rekening
f 56.17.8.
07-12-1747 Sijmen Marcusz ontvangt f 1642.19.6 voor grootmoeders erfenis, komende uit de
boedel van Jan van Hem en zijn huisvrouw Aagje Dirks.
01-12-1749 Compareerden Jan Sijmonsz Lakeman, getrouwd met Guurtje Lourens Hogetoorn en
Sijmon Marcusz getrouwd met Aagje Louris Hogetoorn. De eerste comparant
ontvangt f 1642.19.6 wegens grootmoeders erfenis; beide comparanten ontvangen de
obligatie van f 500.-.
53.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Pieter Jansz
Hamburg, van wie de moeder is geweest Maritje Heijns, genaamd Jan Pietersz oud 16 jaar en
Neeltje Pieters oud 14 jaar.
02-09-1732 De voogden brengen f 310.- boven.
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De secretaris brengt op verzoek van de voogden f 1250.12.- boven, gekomen uit de
verkochte beesten en goederen van wijlen Pieter Jansz Hamburg.
Jan Pietersz Hamburg, getrouwd met Trijntje Pieters, ontvangt de helft.
Sijmon Lakeman, getrouwd met Neeltje Pieters, ontvangt de helft.

54.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jan Hardebol en
Trijntje Jans.
12-05-1733 De voogden zijn overeen gekomen dat de kinderen voor moeders erfenis zullen
hebben f 327.- aan contant geld en voor f 256.4.- aan gemaakt goudwerk, hetgeen
onder de voogden blijft berusten.
De voogden verantwoorden op 01-06-1734, 06-06-1736 en 02-04-1743.
55.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Teunis Koen, van wie
de moeder is geweest Neeltje Jans, genaamd Trijntje Teunis.
26-05-1733 De voogden brengen sieraden ter weeskamer voor moeders bewijs.
05-03-1748 Teunis Koen ontvangt als vader en voogd van Trijntje Teunis de sieraden. Cornelis
Sijmensz Grasboer stelt zich borg.
56.
De weeskamer van de Beemster debet aan Maritje Jans Taback, van wie de vader is Jan
Jorisz Tabak en de moeder is geweest Aagje Keetz.
01-12-1733 De voogden brengen een erfenis van f 457.10.- van de oud mooij van het kind ter
weeskamer.
07-10-1738 Jan Jorisz Tabak ontvangt het geld van zijn overleden dochter.
57.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Pietersz Braak,
van wie de moeder is Neeltje Claas, genaamd Claas Jansz.
13-07-1734 De voogden brengen als uitkoop van vaders erfenis volgens akte f 240.- ter
weeskamer, waarvan aan notaris Sumpius zijn betaald f 2.16.-.
03-02-1739 De voogden Jan van Baar en Maarten Pietersz ontvangen f 37.4 voor alimentatie.
10-04-1752 Claas Jansz Braak, mondig, geassisteerd met zijn voogd Maarten Braak, ontvangt
f 200.-.
58.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Adriaan Mack, te
vinden op folio 61.
59.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Adriaan Smal
wegens moeders erfenis.
05-07-1731 Ingevolge de preferentie gehouden door de schepenen van de Beemster van de
goederen en beesten van Adriaan Smal, bedraagt moeders erfenis van de kinderen
f 1787.17.8. Hiervan heeft de voogd Jan Baltusz de Goede f 1100.- gekregen voor de
aankoop van een obligatie en is het restant f 687.17.8 ter weeskamer gebracht.
22-05-1736 De voogden Jan Baltusz en Cornelis Visser brengen een obligatie van f 1000.- boven
en vier jaar rente.
De interesten zijn vervolgens jaarlijks aan de kinderen overhandigd.
05-01-1740 Claas Jacobsz Vels, getrouwd met Jannetje Adriaans Smal, ontvangt f 315.-.
01-03-1740 Claas Jacobsz Vels en zijn huisvrouw Jannetje Adriaans Smal, geassisteerd met de
gewezen voogden Jan Baltusz en Cornelis Visser, ontvangen het slot van hun
moeders erfenis.
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Dirk Adriaansz Smal brengt het geld boven van de verkochte obligatie, waarvan 1/4
gedeelte voor het minderjarige kind van Jannetje Adriaans Smal is, overgebracht op
folio 146.
Dirk Adriaansz Smal, getrouwd, wonende onder de jurisdictie van Edam, ontvangt
zijn portie van moeders erfenis, alsmede zijn portie in de nalatenschap van zijn
overleden zuster Maritje Adriaans Smal.
Pieter Beets en Jannetje Adriaans Smal, echteluijden wonende in De Rijp, ontvangen
hetgeen hun nog competeert.

60.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Abel
Willemsz, van wie de moeder is geweest Sijtje Claas, genaamd Trijntje oud 11 jaar en Grietje
oud 6 jaar.
27-07-1734 Abel Willemsz, geassisteerd met de aangestelde voogden Sijmon Krent en Jacob
Claasz, brengt voor moeders erfenis van de twee kinderen f 150.- ter weeskamer.
04-05-1750 Dirk Adriaansz Smal, getrouwd met Trijntje Abels, ontvangen f 75.-.
06-11-1750 Grietje Abels, meerderjarig, ontvangt f 75.-.
61.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Arie Mack,
van wie de moeder is geweest Neeltje Maartens, genaamd Trijntje oud 13 jaar, Hillegond oud 11
jaar en Pietertje Adriaans oud 10 jaar.
05-10-1734 De vader heeft ten overstaan van de voogden Jan Cornelisz, oom maternel en
Cornels Poulusz Schenker zijn kinderen voor moeders erfenis landerijen onder
Groothuijsen bewezen.
62.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Maartje Frans, van
wie de vader is geweest Dirk Claasz Slab, genaamd Maartje Dirks, oud 5 jaar.
05-10-1734 Maartje Frans, weduwe Dirk Claasz Slab, geassisteerd met de voogden Pieter Claasz
Slab, oom paternel en Pieter Sijbrandsz, bewijst haar kinderen als vaders erfenis 1/5
part in land in de Schermer en een stukje land in de polder van Hensbroek.
63.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Cornelisz
van der Meer zaliger, genaamd Cornelis, oud 10 jaar, van wie de moeder is Trijn Claas.
05-10-1734 De moeder, geassisteerd met Pieter Jans Heijloo en Jan Remmitsz Swart, bewijst
haar kind voor vaders erfenis f 25.-, door de voorn: voogden bovengebracht.
02-02-1750 Cornelis Cornelisz van der Meer ontvangt f 25.-.
64.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Adriaan Sijmensz
Hoek, van wie de moeder is geweest Marij Jans, genaamd Neeltje, oud 14 jaar.
05-10-1734 De vader, geassisteerd met de voogden Jacob Michielsz uit de Beemster en Sijmon
Bruining van Purmerend, bewijst zijn kind voor moeders erfenis een stuk land onder
Oosthuijsen.
26-07-1742 Deze post afgedaan, zoals blijkt uit de notulen.
65.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Pieter Bregt
zaliger, van wie de moeder is Marijtje Cijverts.
07-12-1734 Marijtje Siewerts, geassisteerd met de voogden Claas Ruijter, Cornelis Sijlver en
Kreijn Pietersz, bewijst haar kinderen voor vaders erfenis (niet ingevuld).
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66.
De weeskamer van de Beemster debet aan Jeroen Aarsz Cooijman.
(geen datum) Gerrit Jeroensz Cooijmans en Pieter van Houten als voogden over Jeroen Cooijmans
brengen voor grootvaders erfenis f 149.5.- boven.
??-02-1738 (dag niet ingevuld) Aert Kooijman en Jacob Artsz Kooijman ontvangen als
erfgenamen ab intestato van wijlen Jeroen Aersz Cooijman f 105.-.
19-04-1738 Jacob Aertsz Kooijman ontvangt nog f 15.10.-.
27-10-1738 Aert Kooijman ontvangt nog f 15.10.-.
67.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Jannetje Dirks Binnenwijsen, van wie de vader is Jan Donker, genaamd Dirk oud 9 jaar en
Claas oud 7 jaar.
07-02-1736 Jan Donker, geassisteerd met de voogden Pieter Droog, Arie Donker en Dirk
Geertsz, brengt de akte van bewijs en uitkoop voor notaris Sumpius te Purmerend
boven, waaruit blijkt dat de vader de kinderen voor hun moeders erfenis bewijst 2/3
part in land in de Beemster.
07-06-1751 Dirk Jansz Donker in de Beemster heeft zijn portie ontvangen, alsmede de helft van
de portie van zijn overleden broeder Claas Donker; Jan Donker heeft de andere helft
ontvangen.
68.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Claas Wester, met
namen Trijntje en Lijsbet Claas Wester.
27-01-1738 De voogden brengen f 1909.9.14 boven van verkochte goederen, alsmede
f 1496.12.8 aan species van wijlen Claas Wester, een obligatie en sieraden.
12-07-1740 De voogd Oets Schellinger ontvangt interest (en later ook nog, en andere goederen).
02-06-1745 De voogd Oets Schellinger brengt twee obligaties boven.
Deze post overgebracht op folio 138.
69.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Smal, genaamd
Jan Dirksz.
04-09-1736 De voogden Claas Ruijter, Lammert Cornelisz en Muus Jacobsz Beets brengen
goederen boven.
09-07-1737 Adriaan Smal brengt ten behoeve van Jan Dirksz Smal f 100.- boven.
05-06-1742 De voogden Claas Ruijter (ondertekent Klaas de Ruijter) en Muus Jacobsz
ontvangen f 100.- voor alimentatie van Jan Dirksz Smal.
07-01-1755 Jan Dirksz Smal, geassisteerd met zijn voogden Lammert Cornelisz en Muus
Jacobsz Beets, ontvangt zijn goederen.
70.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Hermanus
Dijkman, van wie de moeder is geweest Johanna Remsing, genaamd Adriaan oud 8 jaar, Dirk
oud 4 jaar en Antje oud 2 jaar.
09-04-1737 De vader heeft aan ieder van zijn kinderen voor moeders erfenis f 30.- bewezen, die
onder hem zijn gebleven.
71.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Roelof Broekhuijs.
16-04-1737 De weesmeesters hebben Mr. Nanning van Foreest, burgemeester etc. tot Hoorn, als
voogd over de kinderen van Roelof Broekhuijs aangesteld.
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72.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Abraham Jansz wegens
grootouders erfenis.
21-05-1737 Jan van de Capelle als voogd en gestelde administrateur brengt de akte van verdeling
van de goederen van de grootmoeder Lijntje Jans boven. De kinderen hebben van
haar geërfd 1/4 in een tuin en huis in de Beemster en f 228.8.12.
21-05-1737 Dit bedrag op interest gegeven aan Huijbert Teunisz met Jan van de Capelle als borg.
02-06-1744 Outsger van de Capelle quiteert de weeskamer.
73.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Gerrit van 't Hof
en Trijntje Cornelis.
25-06-1737 Op verzoek van Pieter Droog worden tot voogden aangesteld Jan van Hem, Pieter
Droog en Gerrit Vermaak.
74.
De weeskamer van de Beemster debet aan Jan Dirksz Slot's kind, van wie de moeder is
geweest Aafje Jans, genaamd Dirk.
25-06-1737 De voogden Cornelis Schenker en Adriaan Houwen brengen voor moeders erfenis
f 24.- boven.
05-06-1742 Jan Dirksz Slot ontvangt in presentie van de voogden Cornelis Schencker en Adriaan
Houwen als enige erfgenaam van zijn overleden zoon Dirk f 24.-.
75.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Claas Cornelisz
Hack en Marijtje Jans, genaamd Cornelis, Jan en Claas Claasz Hack.
17-12-1737 De voogden Pieter Jansz Lol en Sijmon Cornelisz Hack hebben f 629.6.4 meer
ontvangen dan uitgegeven. Zij brengen f 461.8.- ter weeskamer, zij zullen het restant
gebruiken voor onderhoud van de kinderen.
04-02-1744 Cornelis Claasz Hack, getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogden, ontvangt
zijn portie van vaders en moeders erfenis.
08-01-1753 De voors: voogden ontvangen wat zij meer hebben uitgegeven dan ontvangen. Jan
Hak en Claas Hak, meerderjarig, geassisteerd met hun voogden, ontvangen hun
portie van vaders en moeders erfenis.
76.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jacob Sijmensz en Lijsbet Mar
genaamd Aagje.
17-12-1737 De voogd Adriaan Rinkel brengt f 159.12.- ter weeskamer als meer ontvangen dan
uitgegeven en ontvangt f 1.1.6.- voor het opmaken van de rekening. In zijn plaats
wordt Pieter Spitsbergen de jonge aangesteld als voogd.
08-01-1743 Claas Hendriksz, getrouwd met Aagje Jacobs, ontvangt de erfenis van zijn vrouws
vader en moeder.
77.
De weeskamer van de Beemster debet aan Cornelis Room's kinderen, van wie de moeder is
Maritje Claas (namen niet ingevuld).
05-06-1736 Maritje Claas weduwe Room bewijst haar kinderen provisioneel f 200.- voor vaders
erfenis.
02-10-1736 De moeder Maritje Claas ontvangt de doodschulden en de erfportie van haar
overleden dochter Trijntje.
03-03-1744 Pieter Cornelisz Room, getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogd Aart van
Eck, ontvangt zijn vaders erfenis.
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78.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Muusz Beets
genaamd Grietje Jacobs Beets, van wie de moeder is geweest (niet ingevuld).
30-06-1739 Door de voogden wordt f 192.17.- boven gebracht voor moeders erfenis.
07-06-1751 Grietje Jacobs Beets ontvangt in presentie van haar vader Jacob Musse Beets en haar
man Jacob Kuijn haar moeders erfenis.
79.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis
Poulusz Doets, van wie de moeder is Trijntje Cornelis (namen niet ingevuld).
13-01-1739 De moeder bewijs haar kinderen voor vaders erfenis 2 1/2 morgen land onverdeeld
in 5 morgen land in de Beemster.
02-02-1756 Poulis Cornelisz Doets, Pieter Jacobsz Beets als getrouwd met Maartje Cornelis
Doets en Cornelis Pietersz Dekker als getrouwd met Grietje Cornelis Doets hebben
van hun moeder en schoonmoeder het bovenstaande bewijs ontvangen.
80.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Noll,
van wie de moeder is geweest Neeltje Reijers, genaamd Adriaan, Reijer, Geertje en Jannetje.
03-02-1739 De vader bewijst voor moeders erfenis aan zijn drie kinderen met een redelijk
verstand ieder f 300.- en aan Adriaan, die zijn gebruik van natuurlijk verstand niet
heeft, een lijfrente van f 1000.- a 7 % en nog f 500.-, vermits het onzinnig is. Alles
blijft onder de vader berusten.
06-12-1756 Reijer Pietersz Nol en Willem Brinkman, getrouwd met Geertje Pieters Nol hebben
voor moeders erfenis ieder f 300.- uit de boedel van wijlen hun vader en
schoonvader ontvangen.
07-12-1761 Jacob Lourensz Hogetoorn, getrouwd met Jannetje Pieters Nol, heeft f 300.- uit de
boedel van wijlen zijn schoonvader Pieter Nol ontvangen.
05-01-1762 Reijer Pietersz Nol, Willem Brinkman als in huwelijk hebbende Geertje Pieters Nol
en Jacob Louwerens Hogetoorn als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Nol
hebben vanwege het overlijden van hun broeder en schoonbroeder Arian Pietersz
Nol, in 1761 overleden, f 500.- ontvangen. De lijfrentebrief is met zijn overlijden
afgelopen.
81.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee kinderen van wijlen Jan Jacomijn, van
wie de moeder is Reijnou Remmits, genaamd Jan en Jacob.
24-02-1739 De moeder bewijst haar kinderen voor vaders erfenis land in de Beemster.
02-10-1758 Jan en Jacob Jansz Jacomijn hebben hun vaders bewijs van de weeskamer
overgenomen.
82.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Hendrik Dwarssteeg,
van wie de moeder is geweest Antje Ariaans, genaamd Jan.
30-06-1739 De vader bewijst vermits zijn onvermogen zijn zoon voor moeders erfenis een
zilveren dukaton, die onder hem blijft berusten.
18-12-1747 De gewezen voogd Pieter Spiesbergen meldt dat het kind overleden is.
83.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Willemsz, van
wie de moeder is geweest Antje Hermens, genaamd Willem.
05-01-1740 De vader bewijst zijn kind voor moeders erfenis f 25.-, die onder borgtocht van de
voogden Pieter Slinger en Willem Dirksz onder hem blijven berusten.
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84.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Kool, van wie de moeder is
geweest Lijsbet Claas Kock, genaamd (niet ingevuld). Voogden zijn Jan Kock en Gerrit Kock.
05-01-1740 De vader bewijst zijn kinderen voor moeders erfenis land in Kwadijk, nog
onverdeeld met de voogden Jan Kock en Gerrit Kock.
02-06-1749 Het land is verdeeld. Tot voogden zijn nog aangesteld Poulus Doets en Gerbrant
Maartensz Kloek.
04-07-1763 Claas Jansz Kool en Pieter Jansz Kool, meerderjarig, geassisteerd met hun vader Jan
Kool, verklaren van hun vader het bovenstaande bewijs te hebben ontvangen.
85.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Teunis Koen, van wie
de moeder is geweest Maartje Evers, genaamd (niet ingevuld).
04-10-1740 De vader bewijst aan ieder van zijn vier kinderen voor moeders erfenis een zilveren
dukaton, die onder hem zullen blijven berusten en waarvoor de voogden Elbert
Brood tot Hobreed, Cornelis Grasboer en Cornelis Claasz zich borg hebben gesteld.
86.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Maarten Jansz Clercq, van wie
de moeder is geweest (niet ingevuld), genaamd Jan, Geertje en Lijsbet.
03-01-1741 Tot voogden worden aangesteld de omen Ziebrant Haas en Claas de Boer. De vader
heeft voor moeders erfenis aan zijn drie kinderen f 2550.- bewezen, die onder
verband van land in de Beemster onder hem blijven.
05-03-1743 Ieder van de kinderen heeft f 850.- gekregen.
87.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Lijsbet Dirks, genaamd Dirk
Pietersz, van wie de vader is geweest Pieter Jansz en Jan Harmensz, van wie de vader is geweest
Harmen Jansz Keule.
11-04-1741 De moeder, geassisteerd met de voogd Gerrit Kleen, bewijst aan ieder van haar twee
kinderen voor vaders erfenis f 400.-.
12-04-1745 Compareerden Gerrit Kleen en Gerrit Stam als voogden over Pieter Dirksz (!),
04-03-1743 overleden op Batavia, en Klaas Wortel als in huwelijk hebbende Lijsbet
Dirks, moeder van Pieter Dirksz(!). Zij ontvangen f 400.-, aan Pieter Dirksz(!) alhier
bewezen voor vaders erfenis.
05-04-1746 Jan Harmensz ontvangt f 400.- voor zijn vaders erfenis.
88.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Claas Jansz Groot, van wie de
moeder is geweest Antje Wijerts Decker (namen niet ingevuld).
23-05-1741 De vader bewijst aan zijn drie kinderen voor moeders erfenis land in de Beemster.
89.
De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Sijmon Hack, van wie de moeder is
geweest Stijntje Jans, genaamd Neeltje, oud omtrent 8 jaar.
05-12-1741 De vader bewijst zijn kind voor moeders erfenis 1/4 in de helft van 10 morgen land
in de Beemster en 1/4 van land in de Beetscoog, alsmede f 100.- die onder hem
blijven berusten onder borgtocht van de voogden Jan Claasz Deuts en Dirk Ruijter.
06-03-1758 Dirk Donker, getrouwd met Neeltje Sijmons Hak, heeft van zijn schoonvader Sijmon
Hak bovenstaand bewijs ontvangen.
90.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan Cornelisz,
van wie de moeder is geweest Maartje Pieters.
06-03-1742 Dirk Tijsz en Cornelis de Jong uit de Wormer worden tot voogden aangesteld. Voor
moeders erfenis bewezen een gedeelte van onverdeeld land in de Beemster.
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91.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Sijmon Jansz Kiltjes, genaamd
Lijsbet, Jan, Aagje en Aaltje Sijmons.
27-02-1742 Jan Groot en Pieter Knip worden tot voogden aangesteld. De vader bewijst aan ieder
van zijn vier kinderen voor moeders erfenis f 100.-, welke somma onder hem blijft
berusten met de voogden als borg.
02-06-1744 De voogd Tamis Eldertsz brengt voor de kinderen hun grootvaders erfenis f 229.7.8
boven.
15-12-1744 De vader brengt een hypotheek van f 629.-.- voor moeders erfenis van zijn kinderen
boven, 22-10-1744 gepasseerd voor de weesmeesters van de Rijp.
06-08-1753 De vader Sijmon Kiltjes is overleden.
02-03-1761 Lijsbet Sijmens Kil, Jan Sijmensz Kil en Jan Jacobsz Kuijper, getrouwd met Aagje
Sijmens Kil ontvangen hun goederen; Aaltje is in 1760 overleden.
92.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Kramer,
van wie de moeder is Neeltje Jans Kroon, genaamd Jan.
27-02-1742 Claas Jonk en Jan Groot worden tot voogden aangesteld. De moeder bewijst het kind
voor vaders erfenis een stukje land onder Schermerhorn.
04-10-1751 De voogd Jan de Groot brengtf 37.10.- boven, door het kind geërfd van zijn oom
maternel Teunis Jansz Kroon.
(geen datum) Jan de Groot heeft na het overlijden van Neeltje Jans Kroon haar boedel onderzocht
en gevonden dat de schulden groter dan de bezittingen waren.
03-02-1766 Jan Jansz Kramer, gedoopt 01-01-1741 te Schermerhorn, ontvangt zijn geld.
93.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Harmen Gerritsz
Duijven.
10-04-1742 De voogden Frederik van der Maij en Cornelis Hooijberg brengen f 150.- boven.
12-09-1744 De voogden brengen f 200.- boven.
03-03-1749 Fredrik van der Maij en Kornelis Hoijbergh ontvangen het geld van Hendrik
Duijven, zoon van wijlen voorn: Harmen Gerritsz Duijven.
08-01-1753 Claas Cornelisz Schupper en Lijsbet Harmens Duijven ontvangen haar geld.
94.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Frans Pietersz
van Dijk, genaamd Pieter, van wie de moeder is Trijntje Maartens.
26-06-1742 De voogden Teunis Jacobsz en Sijbrant van Dijk brengen een koopbrief van een huis
en erf in de Breestraat in Purmerend boven, ten behoeve van het kind gekocht voor
f 1500.-, dit kind aangekomen uit de erfenis van Claas Sijvertsz.
95.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Pieter Poulusz Doets,
van wie de moeder is Aagje Jans.
05-02-1743 De moeder bewijs ten genoege van de voogden Jan Heijloo en Dirk Doets haar
kinderen land in de Beemster en onder Abbekerk.
05-11-1759 Aagje Jans, eerder weduwe van Pieter Poulusz Doeds en laatst van Dirk Jacobsz
Verweij en Antje Pieters Doets, geassisteerd met haar man Elbert Hellingman,
hebben hun erfenis ontvangen, de eerste van haar overleden kinderen, de tweede haar
vaders erfenis en die van haar drie overleden broeders.
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96.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Daniel van der Bussche,
waarvan de moeder is Neeltje van der Maij.
02-04-1743 Frederik van der Maij en Teunis Leeuwenkamp worden tot voogden aangesteld. De
moeder bewijst aan haar zes kinderen een huis en erf te Krommenie.
06-12-1751 In plaats van de overleden Frederik van der Maij worden tot voogden aangesteld
Pieter van der Busse in de Beemster en Gerrit Jansz Nierop tot Avenhorn.
1750(!)
De voogden over de vier minderjarige kinderen van wijlen Daniel van der Busse en
Neeltje van der Maij, genaamd Jan van der Busse, Stijntje van der Busse, Trijntje
van der Busse en Maartje van der Busse, hebben de door Daniel van der Busse en
Neeltje van der Maij nagelaten goederen met Gerrit Nierop als in huwelijk hebbende
Grietje van der Busse en Pieter van der Busse, meerderjarig, gedeeld.
97.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Pieter Borritsz en
Maartje Elberts Binnenwijsen, genaamd Jan, Sijmon en Maartje.
04-06-1743 De aangestelde voogden Pieter Elbertsz, Cornelis Borritsz en Pieter Loll brengen
f 1050.6.4 boven.
12-08-1748 Sijmon Klaasz Lol, getrouwd met Maartje Pieters Jongemaats, Jan Pietersz en
Sijmon Pietersz Jongemaats ontvangen het geld.
98.
De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Jan Remsing, waarvan de
moeder is geweest Neeltje Cornelis Beck, genaamd Antje oud 12 en Maartje oud 7 jaar.
04-06-1743 Pieter Jansz Heijloo en Cornelis Beck worden tot voogden aangesteld. De vader
heeft volgens akte 01-06-1743 voor notaris Pieter Schoolhouder tot de Rijp zijn
kinderen twee obligaties van in totaal f 2320.- bewezen.
99.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie kinderen van Jan Lourisz, van wie de
moeder is geweest Maritje Claas de Wit, genaamd Antje, Trijntje en Neeltje Jans.
1743
De vader bewijst met goedvinden van de voogden Pieter Claasz de Wit, Jan
Moerbuijk en Jan Conijn aan ieder kind f 800.-, die onder hem zullen blijven en
waarvoor de voogden zich met een gedeelte van land borg stellen.
03-09-1759 Het land is verkocht; er is een kustingbrief van f 2400.- bovengebracht.
05-05-1766 Jan Lourisz, geassisteerd met de voogden, meldt dat zijn kind Antje Jans 23-02-1766
is overleden en ontvangt de helft van haar portie. De wederhelft blijft onder Pieter
Claasz de Wit ten behoeve van Trijntje en Neeltje Jans.
06-04-1767 Neeltje Jans, geassisteerd met haar man Dirk Claasz Smit, ontvangt haar geld.
02-07-1770 Trijn Jans, geassisteerd met haar man Dirk Pietersz Punt, ontvangt haar geld.
100. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jan Cornelisz Groot, genaamd
Crelis Groot, van wie de moeder is Geertje Aris Groen.
02-02-1745 Tot voogden zijn aangesteld Jacob Groot en Gerrit de Wit. De moeder bewijst haar
kind met goedvinden van de voogden o.a. f 100.-.
04-03-1754 De stiefvader Cornelis Teunisz Wortel wordt tot medevoogd aangesteld, naast Jacob
Groot en Gerrit Wit.
10-06-1754 De voogden brengen f 674.5.11 boven wegens 1/5 part in de nalatenschap van het
kinds nicht Aaltje Gerrits Groot, in de Beemster overleden.
04-07-1763 Geertje Arents Groen, geassisteerd met haar man Cornelis Teunisz Wortel en de
voogden, ontvangt het geld van haar op 04-06-1763 overleden zoon Cornelis Jansz
Groot.
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101. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan van Baer,
genaamd Teunis, Magdaleentje en Cornelis Jansz Baer.
06-08-1743 Teunis Koopman, Heijn van Baer en Jan Moerbuijk zijn tot voogden aangesteld. Zij
hebben voor moeders erfenis f 1800.2.4 bovengebracht.
04-12-1752 Teunis Jansz van Baar ontvangt zijn 1/3 portie.
05-02-1753 Magdaleentje Jans van Baar, getrouwd met Cornelis Claasz Grasboer, ontvangt haar
1/3 portie
.01-09-1755 Cornelis Jansz van Baar, getrouwd, ontvangt zijn 1/3 portie.
102. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Jansz Staal,
genaamd Antje.
12-09-1744 De moeder Trijntje Jacobs bewijst haar kind voor vaders erfenis een stukje land in
de Necker polder.
103. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Doetsen, van wie
de moeder is geweest Maretje Jans Doets, genaamd Trijntje.
01-12-1744 De vader bewijst zijn kind voor moeders erfenis land in de Beemster.
06-12-1762 Trijntje Dirks Doeds, geassisteerd met haar man Jan de Wit, heeft haar moeders
erfenis van haar vader ontvangen.
104. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf kinderen van Cornelis Pietersz
Nieuweboer, van wie de moeder is geweest Weijntje Meijnderts.
04-02-1744 De vader bewijst zijn kinderen Geertje, Meijndert, Jan, Dirk en Jannetje voor
moeders erfenis alle klederen van linnen, wol, zilver en goud en een wagen, door de
kinderen geërfd, en een morgen land onder Berkhout, afgekomen van de grootvader
Pieter Sijmonsz.
105. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Jacob de Boer, waarvan
de moeder is Maretje Bunschoten.
19-05-1744 De moeder bewijst haar kind voor vaders erfenis f 100.-, die onder haar blijven
berusten en waarvoor de voogd Cornelis Jacobsz de Boer zich borg stelt.
06-09-1756 Susanna Jacobs de Boer heeft haar vaders erfenis van de weesmeesters ontvangen.
106. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Cornelis Haan, genaamd Jan,
van wie de moeder is geweest Trijn Jans.
19-05-1744 De vader bewijst het kind voor moeders erfenis een deel van onverdeeld land in de
Beemster.
04-02-1755 Jan Cornelisz Haan, getrouwd, quiteert de weeskamer.
107. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van wijlen Jacob Claasz, genaamd
Claas Jacobsz, van wie de moeder is Neeltje Joris.
14-07-1744 De moeder bewijst haar kind voor vaders erfenis o.a. f 100.-, die onder de moeder
blijven berusten en waarvoor de voogden Cornelis Claasz en Pieter Claasz de Vries
zich borg stellen.
108. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Sijmon
Cornelisz Bommesij, genaamd Trijntje, van wie de moeder is Bregje Claas.
14-07-1744 De moeder (bewijst haar kind) met bewilliging van de voogden Crelis Claasz
Bulloper en Cornelis Claasz f 10.10.-.
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109. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Andries van der
Linde, genaamd Jan.
17-07-1744 De vader bewijst zijn kind voor moeders erfenis f 10.10, die onder hem zullen
blijven berusten.
07-03-1755 Vanwege Andries van der Linden bovengebracht een transportbrief van een huis en
erf aan de Claterbuurt in de Beemster in dato 30-04-1756, ten behoeve van zijn
minderjarige zoon gekocht en op zijn naam getransporteerd.
110. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Cornelis Hooijberg, genaamd
Hendrik, Geertje, Lijsbet, Aris en Geertje.
05-10-1745 De vader bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis 4 morgen grasland, gelegen
in de Havermeer en in de Beetserkoog. Als een kind trouwt voor het overlijden van
de vader, dan kan hij het kind in plaats van het land f 300.- geven. Ook geeft de
vader aan ieder kind een bed met toebehoren of anders f 50.-.
05-05-1749 Willem Hendriksz Boon heeft land in de Beetserkoog nagelaten, dat verkocht is en
waarin de kinderen voor 1/4, dus voor f 206.5.-, competeren.
09-06-1754 Cornelis Hooijberg brengt bovengenoemde f 206.5.- boven, waarvan afgetrokken
transportkosten etc, resulterende in f 191.-. en nog f 274.- wegens verkochte koeien,
boerengereedschap, huisraad en inboedel van voorn: Willem Hendriksz Boon.
05-04-1756 Hendrik Cornelisz Hooijberg ontvangt van de weesmeesters zijn 1/5 portie van
f 465.- en van zijn vader zijn portie in het bovenstaande bewijs.
02-05-1757 Geertje Cornelis Hooijberg, geassisteerd met haar man Claas Jansz Wit, ontvangt
van de weesmeesters haar 1/5 portie van f 465.- en van haar vader haar portie in het
bovenstaande bewijs.
07-03-1763 Lijsbet Cornelis Hooijberg, in oktober meerderjarig geworden, ontvangt van de
weesmeesters haar 1/5 portie van f 465.- en van haar vader haar portie in het
bovenstaande bewijs.
09-04-1764 Aris Cornelisz Hooijberg, getrouwd, ontvangt van de weesmeesters zijn 1/5 portie
van f 465.- en van zijn vader zijn portie in het bovenstaande bewijs.
06-04-1767 Geertje Cornelis Hooijberg, op de eerste dezer meerderjarig geworden, ontvangt van
de weesmeesters haar 1/5 portie van f 465.- en van haar vader haar portie in het
bovenstaande bewijs.
111. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie kinderen van Jacob de Vries, van wie de
moeder is geweest Grietje Jans, genaamd Jan, Geertje en Maritje.
13-09-1746 De vader bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis f 100.-, die onder hem
blijven berusten.
03-10-1752 Jacob de Vries is overleden. De voogd Pieter Barkhout de Jonge heeft bevonden dat
de boedel resulteert in f 210.4.6, en een hypotheek van f 197.- ten laste van Jan de
Vries, groot f 197.- onder verband van land in Hobrede.
02-04-1759 Jan Jacobsz de Vries heeft zijn 1/3 portie ontvangen.
06-12-1762 Geertje Jacobsz de Vries, geassiteerd met haar man Jan Jansz, heeft haar 1/3 portie
ontvangen.
05-12-1768 Maritje Jacobs de Vries, geassisteerd met haar man Dirk Donker, heeft haar 1/3
portie ontvangen.
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112. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Luijtje Jans Brunting, genaamd
Antje, Jan en Maartje.
01-03-1746 Burgemeester Pet brengt ten behoeve van de kinderen f 33.12.12 boven, waarvan al
is afgetrokken hetgeen de moeder gegeven is voor alimentatie van de kinderen.
(geen datum) De voogden zijn Leendert Gerbrantsz en Jan Smit. Wegens verkoop van 1/16 part in
een graf in de Beemsterkerk is de kinderen f 2.5.- aangekomen bij het overlijden van
hun halve zuster Aagje Luijts Brunting.
05-09-1763 Antje Luijtjes Brunting, dedoopt 10-08-1738 in de Beemsterkerk, ontvangt haar 1/3
portie.
04-02-1765 Jan Luijtjesz Brunting, getrouwd, ontvangt zijn 1/3 portie.
03-09-1770 Maartje Luijtjes brunting, gedoopt op 22-11-1744 in de Beemsterkerk, ontvangt haar
1/3 portie.
113. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Fredrik Schouten, genaamd Jan.
03-01-1747 De vader brengt voor zijn kind voor moeders erfenis f 100.- boven.
11-07-1747 Fredrik Schouten ontvangt bovenstaande f 100.-, toebehorende aan zijn zoon Jan,
onder borgtocht van de voogd Cornelis Hooijbergh.
114. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Trijntje Jans, waarvan de vader
is geweest (niet ingevuld), genaamd Lijsbet, Meijnu, Jan en Cornelis.
Tot voogden zijn aangesteld Volkert Reijersz Koopman, Gerrit Reijersz Koopman,
Dirk Tijsz en Pieter Tamisz.
24-05-1747 De moeder bewijst aan haar kinderen f 200.- voor vaders erfenis, welk bedrag onder
de moeder blijft berusten en waarvoor de voogden zich borg hebben gesteld.
115. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Pieter Jansz Olij, genaamd
Jannetje, van wie de moeder is geweest Swaantje Jans van der Maij.
05-09-1747 De vader bewijst aan zijn kind voor moeders erfenis o.a. de helft van het huis in de
Middel-Beemster, waarin hij woont.
06-08-1759 De voogden Pieter Jansz van der Maij en Jan Outsersz Nat ontvangen ten behoeve
van de pupil enige goederen.
04-02-1765 Jannetje Pieters Olij, geassisteerd met haar man Coenraad Bogtman, heeft haar
moeders bewijs ontvangen.
116. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Arent Harmensz Koppel,
waarvan de moeder is Maritje Elberts Boor, genaamd Maritje, Aris, Elbert en Hermanus.
03-10-1747 De moeder bewijst aan ieder van haar vier kinderen voor vaders erfenis een zilveren
dukaton, die onder haar blijven berusten en waarvoor de voogden Manus Bonk en
Germent Boor zich borg stellen.
117. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Bulloper,
genaamd Trijntje.
13-07-1745 De voogden Maarten Stevensz en Huijbert Claasz brengen grootvaders erfenis
boven, gekomen uit de boedel van Jan Claasz Pels.
05-11-1753 Dirk Bulloper ontvangt op verzoek van de voogden geld voor reparatie van zijn huis.
06-08-1754 De vader Dirk Bulloper ontvangt hetgeen meer is ontvangen dan uitgegeven. Willem
Dirksz Rasker en Trijntje Dirks Bulloper ontvangen het geld van haar grootvaders
erfenis.
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118. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Willemsz Loll,
genaamd Claas.
06-10-1733 De vader bewijst aan zijn kind voor moeders erfenis f 100.-, die onder hem blijven
berusten en waarvoor de voogden Maarten Huijgen en Willem Lol zich borg stellen.
119. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van wijlen Adriaan Germentsz,
waarvan de moeder is Crelisje Claas Koen, genaamd Neeltje en Trijntje.
01-12-1733 De moeder, geassisteerd door de voogden Cornelis Germentsz en Anthonij Veraalte,
bewijst de kinderen voor vaders erfenis land onder de banne van Graft.
120. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Oud,
waarvan de moeder is geweest Jannetje Claas, genaamd Claas.
01-06-1734 De vader bewijst de kinderen voor moeders erfenis o.a. land op den Oudendijk en
geld. De voogden Gerrit de Boer in de Schermer, Willem Cornelisz in de Wormer en
Aart van Neck in de Beemster stellen zich borg.
06-05-1754 Claas Cornelisz Out, getrouwd, geassisteerd met zijn vader en voogden, verklaart het
bewijs van zijn vader ontvangen te hebben.
121. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Dirk Boekjes,
genaamd Adriaan, Jan en Trijntje.
07-06-1737 De vader bewijst zijn kinderen f 200.- voor moeders erfenis, die onder hem blijven
berusten en waarvoor de voogden Jan Jansz Landman tot Enkhuijsen en Jan
Halfwege in de Beemster zich borg stellen.
05-12-1747 Dirk Boekjes heeft zijn drie kinderen hun moeders erfenis gegeven.
122. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Baltusz,
genaamd Claas.
12-07-1735 De vader bewijst zijn kind met kennis van de voogden Jan Claasz en Pieter Olij voor
moeders erfenis f 15.-.
18-12-1747 Jan Claasz Groot ontvangt deze f 15.- om het kind Claas Baltusz(!) groot te brengen.
123. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Cornelis van
der Woude, genaamd Jan, Claas en Outsger.
06-12-1735 De vader bewijst aan ieder van zijn drie kinderen f 50.-, die onder hem blijven
berusten en waarvoor de voogden Claas Tromp tot Hoorn en Fredrik van der Woude
in de Schermer zich borg stellen.
02-06-1755 Jan en Claas Cornelisz van der Woude hebben van hun vader Cornelis van der
Woude ieder f 50.- ontvangen en ontslaan Claas Tromp en de erfgenamen van
Fredrik van der Woude van de borgtocht.
124. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Aafje Aris, waarvan de
vader is geweest Dirk Velthuijs, genaamd Guurtje.
Tot voogden zijn gesteld Sijmon Cornelisz Velthuijs, Jan Cornelisz en Pieter Pauw.
05-06-1736 De moeder bewijst haar kind voor vaders erfenis o.a. f 512.-, die onder haar blijven
berusten en waarvoor de voogden en Jacob Pietersz Wit op de Beets zich borg
stellen.
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125. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Aagje Claas Koen, waarvan de
vader is geweest Louris de Wild, genaamd Maartje en Trijntje.
Tot voogden zijn aangesteld Teunis Koen en Pieter Huijbertsz.
09-07-1737 De moeder bewijst aan haar kinderen voor vaders erfenis land in de Starmeer.
126. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Gerritsz
Schaar, genaamd (niet ingevuld).
Tot voogden zijn aangesteld Cornelis Poulusz Schenker en Cornelis Gerritsz Schaar.
27-01-1738 De vader bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis land in de Beemster.
127. De weeskamer van de Beemster debet aan Antje Pieters kinderen, waarvan de vader is
geweest Jan Kramer, genaamd Aaltje, Jan, Sijmon en Maarten.
Tot voogden zijn aangesteld Claas Jansz Jonk en Pieter Brasker.
24-06-1738 De moeder bewijst aan haar kinderen voor vaders erfenis de helft in een stuk land in
de Binnedijk onder Schermerhorn.
128. De weeskamer van de Beemster debet aan de kinderen van Geertje Jans, waarvan de vader
is geweest Dirk Binnenwijsen, genaamd Aafje en Jan. Voogden zijn Pieter Droog en Jan Kock.
11-07-1741 De moeder brengt voor vaders erfenis f 60.- boven.
03-03-1756 Aafje Dirks, getrouwd met Jan Kaaij, ontvangt f 30.-.
05-04-1762 Jan Dirksz Binnenwijsen ontvangt f 30.-.
129. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van (doorgehaald
Trijntje Koers), Leijsje Everts oud omtrent 14 jaar en Jan Evertsz omtrent 12 jaar, waarvan de
vader is geweest Evert Stael. Voogden zijn Teunis Koopman, Jan Louwensz en Jan Stael en
Anthoni Stael, beiden omen paternel.
05-12-1747 De voogden brengen de goederen boven waaronder zakken geld in totaal
f 1639.11.10.
02-03-1750 De voogden ontvangen geld tot onderhoud der kinderen, ook 02-04-1753,
10-06-1759.
Deze post overgebracht op folio 203.
130. De weeskamer van de Beemster debet aan Baltus Teunisz, van wie de vader is Teunis
Baltus, een bedrag van f 100.- die onder de vader blijven berusten. De voogden Maarten Stevensz
Molenaar en Jan Kaspersz Kesjes (ondertekent Kessing) zijn borg.
03-05-1762 De voorn: voogden brengen bovengenoemde f 100.- voor moeders bewijs boven,
alsmede volgens akkoord met Barber Hendriks, weduwe Teunis Baltusz, f 40.5.8
voor vaders erfenis.
07-12-1767 Baltus Teunisz, geassisteerd met zijn voorn: voogden, ontvangt zijn vaders en
moeders erfenis.
131. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Harmijntje van Dijk, in huwelijk
verwekt bij Jan van Meurs, genaamd Johanna oud 9 jaar, Cornelis oud 7 jaar, Pieter oud 5 jaar
en Cornelia oud 2 jaar.
30-09-1748 De moeder bewijst haar kinderen hun vaders erfenis. Tot voogden zijn aangesteld
Pieter Barkhout de Oude en Barent Claasz.
11-05-1772 Johanna van Meurs, Cornelis van Meurs, Pieter van Meurs en Cornelia van Meurs,
meerderjarig, ontvangen de goederen.
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132. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Trijntje Cornelis
Haan, in huwelijk verwekt bij Sijmon Jansz Brugge, met namen Trijntje oud omtrent 8, Geertje
oud omtrent 6 en Sijmon oud 3 jaar.
15-11-1748 De moeder bewijst aan ieder van haar kinderen voor vaders erfenis f 50.- en een bed
of f 100.- zonder bed, die onder haar zullen blijven berusten.
02-03-1756 Tot voogden van de kinderen in de boedel van hun moeder Trijntje Cornelis Haan
zijn aangesteld Cornelis Hooijberg, Jan M: Laan, Thijs van Wijngaarde en Pieter
Cornelisz Haan.
01-03-1756 De voogden Cornelis Hooijberg en Pieter Cornelisz Haan verklaren dat de
nalatenschap van Trijntje Cornelis Haan met haar man Fredrik Hartman gedeeld is
en dat zij vaders en moeders erfenis onder zich zullen houden.
06-06-1763 De voogd Cornelis Hooijberg legt rekening af (ook 07-07-1766, 01-05-1769).
07-07-1766 Trijntje Sijmons Brugge, reeds meerderjarig, ontvangt haar 1/3 portie.
04-03-1771 Jan Dirksz Laan de Jonge en Trijntje Sijmons Brugge, Geertje Sijmons en Sijmon
Sijmonsz Brugge hebben hun vaders en moeders erfenis ontvangen.
133. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Jan Maartensz Clercq, in huwelijk
verwekt bij Jannetje Jans Humme, genaamd Jan oud 5, Maarten oud 4 en Maartje oud 3 jaar.
06-01-1749 De vader bewijst aan ieder van zijn drie kinderen f 100.- voor moeders erfenis. Dit
geld blijft onder hem berusten, onder borgtocht van zijn vader Maarten Clercq, die
daartoe land in de Beemster verbindt, staande op naam van Maarten en Pieter Jansz
Clercq, en Jan Jansz Hummen. Tot voogden zijn aangesteld Gerrit Kleen en Jan
Jansz Humme.
09-01-1751 Jan Maartensz Clercq heeft de f 300.- voor moeders erfenis ter weeskamer gebracht.
09-08-1751 Jan Maartensz Clercq ontvangt als erfgenaam ab intestato van zijn overleden zoon
Jan f 50.-.
03-08-1767 Maarten Jansz Clercq, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Gerrit Kleen, ontvangt
zijn moeders en broeders erfenis.
04-03-1771 Tamis Claasz Groot en Maartje Jans Clerq, getrouwd, ontvangen f 125.134. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Leendert Gerbrantsz, in huwelijk
verwekt bij Trijntje Jans Donker, met namen Gerbrand Leendertsz oud 6 jaar en Neeltje
Leenderts oud 4 jaar.
1749
De vader bewijst zijn kinderen voor moeders erfenis een beugeltas. Tot voogden zijn
aangesteld Claas Kock en Jan Garmentsz.
04-12-1769 Gerbrand Leendertsz en Neeltje Leenderts, beiden meerderjarig, ontvangen de
beugeltas. (Volgens het bijliggende briefje, 03-12-1769 getekend door de vader
Leendert de Oude, is het bewijs in het begin van januari 1749 uitgezet en zijn de
voogden Klaas Jansz Kok en Jan Garbrantsz de oude overleden.)
135. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Lijsbet Dirks, in
huwelijk verwekt bij Claas Hosmis, met namen Crelis oud 4 jaar en Dirk oud omtrent 3 jaar.
06-01-1749 De moeder bewijst haar kinderen o.a. f 400.-. Tot voogden zijn aangesteld Dirk
Claasz Clomp in de Beemster en Pieter Gerritsz Kluijt in de Purmer.
04-07-1763 De weduwe Pieter Gerritsz Kluijt brengt enige goederen boven. In zijn plaats en in
de plaats van Dirk Claasz Klomp, die apparent mede is overleden, omdat al jaren van
hem niets is gehoord of gezien, worden Gerrit Dirksz Goeman en Dirk Dunnebier,
beiden in de Beemster, aangesteld tot voogden over de nog minderjarige Cornelis
Claasz Hosmus, nu 18 jaar oud.

Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761

04-07-1763

02-12-1765

108

De weduwe van Pieter Gerritsz Kluijt, in mei laatstleden overleden, verklaart dat
haar man aan Dirk Claasz Hosmus, toen deze bij zijn neef Arian Brasser in de
Schermer ging wonen om het rietdekken te leren, drie stel zilveren knopen heeft
meegegeven. Dirk is in in januari laatstleden aldaar overleden en van zijn klederen
en de knopen is niets terecht gekomen.
Cornelis Claasz Hosmus (ondertekent Hossemus), getrouwd, ontvangt zijn goederen.

136. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jan Klaasz Kock,
in huwelijk verwekt bij Trijntje Pieters, met namen Grietje, oud 9 jaar en Claas, oud 8 jaar.
03-03-1749 De vader bewijst aan zijn twee kinderen voor moeders erfenis ieder f 200.-. Het geld
blijft onder hem berusten onder borgtocht van zijn twee broeders Gerrit en Sijmon
Claasz Kock, die tot voogden worden aangesteld.
04-05-1761 Claas Jansz Kok, geassisteerd met zijn vader Jan Claasz Kok en voogden Gerrit en
Sijmon Kok, getrouwd, ontvangt f 200.-.
11-04-1763 Grietje Jans Kok, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz de Boer, wonende tot
Quadijk, ontvangt, geassisteerd met vader en voogden f 200.-.
137. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jannetje Jochems,
waarvan de vader is geweest Evert Doornbosch, genaamd Evert Evertsz Doornbosch, oud
omtrent 7 jaar.
05-05-1749 De moeder bewijst haar kind voor vaders erfenis f 6.6.-. Tot voogden worden
aangesteld Jacob Jacobsz Beets en Gerrit Conijn.
11-04-1767 Evert Evertsz Doornbosch, meerderjarig jongman, wonende tot Zaandam, gedoopt
op 24-06-1742 in de Beemster kerk, ontvangt f 6.6.-.
138. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Claas Wester
volgens transport van folio 68.
03-03-1749 De voogden Oet Schellinger in de Purmer en Crijn Pietersz Goethart in de Beemster
brengen f 1286.- boven gekomen van de verkochte landerijen in Warder, f 509.gekomen uit de boedel van wijlen Jan Jansz Hamburgh in de Beemster overleden en
een aangekochte obligatie van f 2000.-.
Deze post overgebracht op folio 172.
139. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan
Bogtman, waarvan de moeder is geweest Fijtje Harmens Lee, genaamd Coenraat oud 8 jaar en
Maartje oud 4 jaar.
31-03-1749 De vader bewijst aan zijn twee kinderen tesamen een gouden dukaat. Tot voogden
worden aangesteld Pieter Barkhout de oude en Pieter Jansz van der Maij.
12-1764
Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun overleden vader Jan Bogtman
worden aangesteld de schout Jacob Vermaak en de voorn: Pieter Jansz van der Maij.
04-02-1765 Coenraad Bogtman, getrouwd, ontvangt f 2.12.8.
03-06-1765 De boedel van Jan Bogtman is verdeeld onder de zes kinderen; voor Maartje Jans
Bogtman haar 1/6 part f 43.13.12.
04-01-1768 Dirk Rikkert en zijn vrouw Maartje Jans Bogtman ontvangen haar geld.
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140. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen
Johannis Hellingman en Lijsbet Hark, genaamd Elbert oud 17, Marijtje oud 16, Pieter oud 14
en Francois oud 13 jaar.
04-08-1749 De voogden (naast Klaas Hark) Dirk Doets en Albert Hellingman brengen geld
boven volgens rekening 03-03-1749.
04-08-1749 De voogden ontvangen f 51.- voor de begrafeniskosten van Francois Hellingman,
28-03-1749 overleden.
31-05-1756 Elbert Hellingman en Jan Cornelisz Haan als in huwelijk hebbende Marijtje
Hellingman ontvangen hun moeders erfenis.
03-03-1760 Pieter Hellingman ontvangt zijn moeders erfenis.
141. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Oene, waarvan
de moeder is geweest Jannetje Pieters, genaamd Antje Jacobs Oene, oud 20 jaar.
07-07-1747 De vader bewijst zijn minderjarige dochter de helft van zijn boedel, welke boedel
tussen hem en de voogden Jan Pietersz Minnes en Sijmen Lakeman, beiden in de
Beemster, in 1750 zal worden gescheiden.
142. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan Ploeger,
waarvan de moeder is geweest Willemijntje Jacobs Groot, genaamd Pieter oud 3 1/2 jaar, Geertje
oud 2 1/2 jaar en Jacob Groot oud omtrent 1 jaar.
03-11-1749 De vader bewijst aan ieder van zijn kinderen voor moeders erfenis f 30.-, die onder
hem blijven berusten onder borgtocht van de voogden Jan Jacobsz Groot en Cornelis
Pietersz Ploeger.
05-07-1756 In plaats van de overleden Cornelis Pietersz Ploeger wordt Tijmon Jacobsz Groot in
de Beemster aangesteld als voogd.
04-07-1757 Op verzoek van Jan Ploeger wordt tot medevoogd in plaats van wijlen Jan Jacobsz
Groot aangesteld Sjoerd Hendriksz tot Jisp. De vader brengt f 90.- boven.
06-11-1758 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootmoeder Geertje Jans
Binnenwijzen en Jacob Groot worden naast de vader aangesteld Tijmon Groot in de
Beemster en Sjoert Hendriksz tot Jisp.
04-06-1764 Jan Ploeger, wonende in de Schermer, geassisteerd met Tijmon Groot als medevoogd
over zijn kinderen bij Willemijntje Jacobs Groot verwekt, ontvangt als voor de helft
erfgenaam ab intestato van zijn overleden minderjarige zoon Pieter f 27.10.-.
01-06-1772 Geertje Ploeger, meerderjarig, geassisteerd met haar vader Jan Ploeger, ontvangt
haar moeders erfenis en haar 1/4 portie in de nalatenschap van haar broer Pieter.
07-03-1774 Jacob Groot, meerderjarig, ontvangt zijn moeders erfenis en zijn 1/4 portie in de
nalatenschap van zijn broer Pieter.
143. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan de Clercq,
waarvan de moeder is geweest Jannitje Jans Harderwijk, genaamd Jan oud 6 jaar, Maarten oud
5 jaar en Maritje oud 4 jaar.
01-12-1749 De grootmoeder Anna Maria Reijers, weduwe Jan Harderwijk, bewijst aan ieder van
de kinderen f 4.- voor grootvaders erfenis. Tot voogden worden aangesteld Cornelis
Haan, Gerrit Kleen en Jan Jansz Harderwijk, allen in de Beemster.
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144. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Gerbrant Maartensz
Kloek, waarvan de moeder is geweest Lijsbet Jans Decker, genaamd Trijntje Gerbrands, oud 4
jaar.
05-01-1750 De vader bewijst zijn dochter voor moeders erfenis f 800.-. Tot voogden worden
aangesteld Pieter Jansz Dekker te Warder en Jacob Maartensz Kloek in de Beemster.
07-05-1770 Trijntje Gerbrands Kloek, geassisteerd met haar man Jacobus Wit en haar vader
Gerbrand M: Kloek, ontvangt haar moeders erfenis.
145. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jeroen
Koijman, waarvan de moeder is geweest Maritje Cornelis Zijp, genaamd Neeltje oud omtrent 9
jaar en Gerrit oud omtrent 5 jaar.
06-04-1750 De vader bewijst zijn kinderen hun moeders erfenis. Tot voogden worden aangesteld
Gerrit Zijp en Jan Groot, beiden in de Beemster.
14-04-1760 Jeroen Cooijman en Gerrit Zijp ontvangen de goederen.
03-09-1770 Andries Klaasz Groot, getrouwd met Neeltje Coijman en Gerrit Coijman, gedoopt
18-07-1745 in de Beemster kerk, hebben hun moeders bewijs ontvangen.
146. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jannetje Adriaans
Smal, waarvan de vader is geweest Claas Jacobsz Vels, genaamd Aafje, oud 4 1/2 jaar. Voogden
Dirk Oosthuijsen in de Beemster en Willem Muijen tot Purmerend.
06-04-1745 De moeder bewijst haar kind voor vaders erfenis 1/4 in een obligatie van f 1000.-.
04-05-1750 Dirk Adriaansz Smal brengt f 225.- boven, gekomen van de verkochte obligatie.
03-08-1750 In plaats van de overleden Dirk Oosthuijsen wordt Dirk Adriaansz Smal, wonende
onder de jurisdictie van Edam, tot voogd aangesteld.
01-04-1754 In plaats van de overleden Willem Muijen wordt Jan Horkens(?) tot Purmerend als
voogd aangesteld.
05-06-1769 Jan Muusz Beets en zijn vrouw Aafje Claas Vels (ondertekent Afje Klaas van
Velsen), wonende in de Beemster, ontvangen f 225.-.
147. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van Cornelis
Claasz Alles, waarvan de moeder is geweest Maritje Claas, genaamd Klaas oud 21 jaar, IJtje oud
20 jaar, Sijtje oud 16 jaar, Maritje oud 14 jaar, Jan oud 11 jaar en Pieter oud 7 jaar.
01-06-1750 De vader bewijst aan ieder van zijn kinderen f 1.10.-, welk geld onder hem blijft
berusten. Tot voogden worden aangesteld Dirk Claasz in de banne van de Rijp en Jan
Dirksz Kleijn in de Beemster.
148. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Geertje
Hendriks, waarvan de vader is geweest Jan Engelkin, genaamd Jan oud 5 jaar, Aaltje oud 4 jaar
en Pieter oud 2 jaar.
01-02-1751 De moeder bewijst aan ieder kind voor vaders erfenis f 25.-. Tot voogden zijn
aangesteld Teunis de Wolf en Sijmon Jansz Louwe, beiden in de Beemster.
05-12-1768 De moeder Geertje Hendriks, eerder weduwe van Jan Engelkin, nu huisvrouw van
Louris Jansz, verklaart dat haar jongste kind Pieter al enige tijd overleden is en dat
zij zijn vaders bewijs overgeeft aan de twee andere kinderen.
05-12-1769 Aaltje Jans Engelkin, geassisteerd met haar man Crelis Jansz Binnenwijsen, ontvangt
haar vaders en broeders erfenis.
07-05-1770 Jan Jansz Engelkin, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Teunis de Wolff, ontvangt
zijn geld.
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149. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Claas Jansz Doets,
waarvan de moeder is geweest Grietje Maartens Purmer, genaamd Jan oud 6 jaar.
05-04-1751 De vader bewijst zijn minderjarig kind voor moeders nalatenschap land in de
Beemster. Tot voogden worden aangesteld Poulus Doets in de Beemster en Pieter
Heijloo in de Wormer.
03-10-1757 In plaats van de overleden Poulis Doets wordt Jan Hartog in de Beemster tot voogd
aangesteld.
02-01-1758 Het kind heeft, representerende zijn moeder, geërfd van Sijmon Garbrantsz van Aalst
en Trijntje Maartens, in leven echtelieden te Ilpendam, voor welke erfenis door de
vader en voogden land is aangekocht.
06-07-1767 Jan Claasz Doets, getrouwd, geassisteerd met zijn vader Claas Jansz Doets, heeft zijn
moeders en oudooms erfenis ontvangen.
150. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Oene, waarvan
de moeder is geweest Neeltje Jans van der Maij, genaamd Neeltje, oud omtrent 44 weken.
05-04-1751 De vader bewijst zijn dochter voor moeders erfenis o.a. f 100.- die na een jaar ter
weeskamer zullen worden gebracht. De voogden Hendrik Russelman, Claas
Berkhout en Eldert Jansz van der Maij zijn borg.
04-12-1752 De bovenstaande f 100.- zijn bovengebracht.
07-08-1758 Tot voogden over het kind in de boedel van haar overleden grootmoeder Jannetje
Jans, laatst weduwe van Jan Sijmonsz Schrevel, worden aangesteld de vader Jacob
Oene, Claas Berkhout en Hendrik Russelman, allen in de Beemster.
02-10-1786 Eldert Jansz van der Maij brengt f 70.9.6 boven, de helft van de nalatenschap van
voorn: Jannetje Jans.
04-03-1776 Neeltje Jans Oene, geassisteerd met haar voogden, 03-05-1775 meerderjarig
geworden, ontvangt haar moeders en grootmoeders erfenis.
151. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Vrorijk, waarvan de moeder is Aafje Jacobs Drost, genaamd Jacob oud 7 jaar, Immetje oud 5 1/2
jaar, Maartje oud 4 1/2 jaar en Antje oud ruim 3 jaar.
03-05-1751 Tot voogden zijn aangesteld Huijbert Buijsen te Purmerend, Jan Claasz Slap en
Jacob van Baar, beiden in de Beemster.
De moeder bewijst haar kinderen land onder Oostmijzen en in de Beemster en
f 1000.-, die onder haar blijven berusten met de laatste twee voogden als borg.
20-05-1755 Dirk Schinkel, in huwelijk hebbende Aafje Jacobs Drost, voor de helft erfgenaam ab
intestato van haar overleden dochter Antje Jacobs Vrorijk, ter eenre en Jan Claasz
Slap en Jacob van Baar, Huijbert Buijen overleden, als voogden over de drie
minderjarige kinderen als erfgenamen van hun overleden zuster ter andere zijde,
hebben de goederen gescheiden volgens akte 20-05-1755 voor notaris Klaas Schoorl
te Purmerend.
03-06-1771 Jacob en Immetje Vrorijk, meerderjarig, en Maartje Vrorijk, getrouwd met Lourens
Knijn, hebben de goederen ontvangen.
152. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Silver, genaamd
Jacob Jacobsz Silver, oud ruim 11 jaar.
03-05-1751 De vader bewijst zijn zoon voor moeders erfenis o.a. een half graf in de kerk van
Purmerend. Tot voogden worden aangesteld Jan Kittig in de Beemster en IJsbrand
Schepemaker te Purmerend.
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153. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan van
Raalte, waarvan de moeder is Trijntje de Wilde, genaamd Gerrit, Anthonij, Jan, Aaltje en Lena
van Raalte.
05-07-1751 De voogden Cornelis Cornelisz Dunnebier en Jacob Groen brengen als erfportie van
de grootvader Anthonij van Raalte, in de Beemster overleden, f 159.17.9 boven.
02-02-1762 Gerrit van Raalte, meerderjarig en getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Cornelis
Cornelisz Dunnebier, ontvangt zijn portie.
09-04-1764 Anthonij van Raalte, getrouwd, ontvangt zijn portie.
09-04-1764 In plaats van de overleden Cornelis Cornelisz Dunnebier en Jacob Groen worden tot
voogden over de drie minderjarige kinderen aangesteld Claas Kaal in de Beemster en
Barent Bos tot Rijp.
02-10-1769 Jan van Raalte, op 25-11-1767 25 jaar geworden, geassisteerd met zijn voogd Claas
Kaal, ontvangt zijn portie.
05-02-1770 Harmanus Bismeijer, 05-12-11770 getrouwd met Aaltje van Raalte, geassisteerd met
zijn vrouws voogd Claas Kaal (ondertekent Kalis), ontvangt haar portie.
05-11-1770 Barent van Elsen en Lena van Raalte, 03-11-1770 getrouwd, ontvangen haar portie.
154. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Maarten
Stevensz Molenaar, waarvan de moeder is geweest Grietje Lols, genaamd Pieter oud omtrent 11
jaar en Guurtje oud ruim 9 jaar.
04-10-1751 De vader bewijst zijn minderjarige kinderen voor moeders nalatenschap f 1000.- die
onder hem blijven berusten en waarvoor hij een obligatie verbindt. Tot voogden zijn
aangesteld Jan Jansz van de Cappelle en Pieter Jacobsz Lol, beiden in de Beemster.
06-02-1764 Pieter Molenaar en Claas Banning, getrouwd met Guurtje Molenaar, hebben van hun
vader en schoonvader Maarten Stevensz Molenaar f 1000.- ontvangen.
155. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Joosten en Neeltje
Jans Kroon, genaamd Joost Jansen.
04-10-1751 De voogd Jan de Groot brengt f 37.10.- boven door het kind geërfd van zijn oom
maternel Theunis Jansz Kroon volgens akkoord met zijn weduwe.
03-01-1752 Tot medevoogden worden aangesteld Cornelis Visser tot Rijp en Pieter Kroon in de
Beemster.
03-02-1766 Joost Jansz, in de Rijp getrouwd, ontvangt zijn ooms erfenis.
Zie voor moeders bewijs folio 174.
156. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Barend Jacobsz,
waarvan de moeder is geweest Antje Claas, genaamd Jacob Barentsz.
07-08-1731 De vader bewijst zijn zoon f 100.- en een bed met toebehoren, die onder hem zullen
blijven berusten onder borgtocht van de voogden Claas Claasz Voormeij, grootvader
maternel en Gerrit Claasz Voormeij, oom maternel.
157. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Gijsbertsz,
genaamd Pleuntje Jans.
11-12-1731 De vader bewijst aan zijn kind voor moeders erfenis een aantal sieraden, die onder
hem blijven berusten. Tot voogden zijn aangesteld Pieter Cornelisz Vos en Mr.
Daniel van der Busse.
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158. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Adriaan
Rinkel, waarvan de moeder is geweest Maritje Cornelis, genaamd Gerrit en Trijntje Adriaans.
26-05-1733 De vader heeft ten overstaan van de voogden Jacob Huijbertsz en Jan Sijmonsz
Sneeboer aan zijn kinderen o.a. 1/4 in een stukje land in de Beemster bewezen; 1/3
voor zijn voorkind Lijsbet Gerrits en 2/3 aan zijn eigen kinderen verwekt bij Maartje
Cornelis.
04-10-1756 Gerrit en Trijntje Adriaans Rinkel hebben van hun vader hun moeders erfenis
ontvangen.
159. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Donker, waarvan
de moeder is geweest Lijsbet Floris Binnenwijsen, genaamd Lijsbet Jans Donker.
17-12-1737 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Droog in de Beemster en
Pieter Aldertsz in de Purmer aan zijn kind voor moeders erfenis 1/3 in land in de
Beemster.
06-12-1756 Jan Claasz Boom, getrouwd met Lijsbet Jans Donker, ontvangt ten overstaan van de
voogden van zijn schoonvader het bovenstaande bewijs.
160. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Claas
Pietersz, waarvan de moeder is Guurtje Claas.
02-12-1738 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Claasz en Anthonij van
Raalte in de Beemster en Claas Cornelisz tot Graft aan ieder kind voor vaders erfenis
een zilveren dukaton, die onder haar blijven berusten.
161. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Claasz, genaamd
Trijntje Dirks, van wie de moeder is geweest (niet ingevuld).
02-12-1738 De vader bewijst zijn minderjarig kind ten overstaan van de voogden Huijbert Claasz
en Dirk Jansz Pels voor moeders nalatenschap een zilveren dukaton.
162. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Maartensz Taam,
waarvan de moeder is Grietje Jans, genaamd Aaltje, oud 13 jaar.
04-08-1739 De voogden Poulis Jansz en Claas Jansz hebben vaders erfenis bepaald op f 500.-,
die onder de moeder blijven berusten en vier stukken grasland gelegen in groot
beschoot.
163. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan Jansz van
de Capelle, waarvan de moeder is geweest Bregje Willems de Maijer, genaamd Maritje,
Abraham en Aafje van de Capelle.
01-09-1739 (en 9, 11 en 25 september) De vader heeft ten overstaan van de voogden Willem de
Maijer tot Oostzaandam en Pieter Waligsz Decker in de Beemster voor notaris
Cornelis Hermanus Sumpius te Purmerend aan ieder kind voor moeders erfenis
f 400.- bewezen. Deze f 1200.- blijven onder hem berusten.
04-03-1755 Willem Brinkman, weduwnaar van Maritje van de Kapelle, heeft van zijn
schoonvader Jan van de Kappelle f 400.- ontvangen voor moeders erfenis van zijn
overleden vrouw.
07-07-1755 Aris Dirksz Schoen, getrouwd met Aafje van de Cappelle, geassisteerd met zijn
schoonvader Jan van de Cappelle, heeft van zijn schoonvader f 400.- ontvangen
wegens moeders erfenis van zijn vrouw.
07-11-1757 Abraham van de Cappelle, getrouwd, heeft van zijn vader Jan Jansz van de Cappelle
f 400.- ontvangen wegens zijn moeders erfenis.
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164. De weeskamer van de Beemster debet aan het kind van Jan Claasz Conijn, waarvan de
moeder is Maartje Ariaans, genaamd Claas Jansz Conijn.
11-09-1742 De moeder heeft ten overstaan van de voogd Jan Smout, de rato caverende voor de
medevoogd Willem Claasz Conijn, voor notaris Cornelis Hermanus Sumpius te
Purmerend haar kind zijn vaders erfenis bewezen, bestaande uit 1/8 part in land in de
Beemster en onder Barkhout en een bedrag van f 850.- dat onder de moeder blijft
berusten met de voogden als borg. Van het land in Berkhout is Willem Claasz Conijn
mede-eigenaar.
165. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Koning, waarvan de moeder is Sijtje Willems, genaamd Proontje oud 14 jaar en Willem Koning
oud 10 jaar.
12-11-1743 De moeder bewijst haar kinderen ten overstaan van de voogden Jan can de Capelle
en Jan Willemsz Band voor vaders erfenis land in de Beemster.
166. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Huijbertsz, waarvan de moeder is Aafje Claas, genaamd Claas oud 15 jaar, Trijntje oud 13 jaar,
Jan oud 10 jaar en Huijbert Pietersz oud 6 jaar.
14-07-1744 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Louw tot Graft, oom
paternel en Cornelis Grasboer in de Beemster, oom maternel, voor vaders erfenis aan
ieder kind een dukaton.
167. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Caspersz Kessen,
waarvan de moeder is geweest Maritje Sijmons Smout, genaamd (niet ingevuld).
06-04-1745 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Smout en Pieter Willemsz Lol
aam zijn kind land in de Purmer.
168. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Claas
Jonker, waarvan de moeder is Antje Claas, genaamd Gerrit oud 11 jaar, Ariaantje oud 9 jaar en
Claas oud 7 jaar.
01-06-1745 De moeder bewijst voor vaders erfenis aan ieder van haar kinderen, vermits haar
onvermogen, ten overstaan van de voogden Maarten Brantjes, Dirk Tijsz en Teunis
Jonker, een dukaton, welk geld onder haar blijft berusten.
169. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Hersing,
waarvan de moeder is geweest Aaltje Jacobus Kok, genaamd Maritje oud 8 jaar en Kobus Jansz
oud 6 jaar.
01-10-1746 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Kok en Jan Kok aan zijn
kinderen voor moeders erfenis f 21.-, welk bedrag onder hem blijft berusten.
05-09-1752 De vader brengt ter voldoening van moeders erfenis f 15.15.- boven; hij was voor de
helft erfgenaam van een overleden kind.
06-05-1765 Jacobus Jansz, getrouwd, ontvangt f 15.15.-.
170. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Isaac
Abrahamsz, waarvan de moeder is Hilgond Jacobs, genaamd Teuntje Isaacs oud 10 jaar.
14-12-1746 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Jacob Genis en Barent Wigman
aan het kind een zilveren dukaton.
07-06-1762 Teuntje Isaacs, getrouwd met Arent Mulder, ontvangt f 3.3.-.

Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761

115

171. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee kinderen van wijlen Hidde Woutersz,
waarvan de moeder is Barber Hendriks, genaamd Aaltje oud 9 jaar en Jan Hiddesz oud 6 jaar.
05-12-1747 De moeder bewijst aan ieder van haar kinderen voor vaders erfenis een gouden
dukaat, die onder haar blijven berusten onder borgtocht van de voogden Jacob Moes
en Jacob van Baar.
172. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Claas Wester bij
transport van folio 138.
31-03-1752 Lammert Jansz Donker en zijn vrouw Trijntje Claas Wester, geassisteerd met haar
voogden Oet Schellinger en Crijn Pietersz Goedhard, ontvangen haar deel van
vaders erfenis.
10-06-1654 Lammert Jansz Donker en zijn vrouw Trijntje Claas Wester, geassisteerd met haar
voogden Oet Schellinger en Crijn Pietersz Goedhard, ontvangen de goederen van
haar overleden zuster Lijsbet Wester.
173. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan van de
Cappelle, waarvan de moeder is geweest Jannetje Eeltes van der Vegt, genaamd Jan oud 12 jaar,
Lena oud 11 jaar en Pieter oud 5 jaar.
06-12-1751 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Maarten Stevensz
Molenaar in de Beemster en Willem Jansz van der Horst te Purmerend voor moeders
erfenis land in de Overweerse polder onder Purmerend.
07-03-1763 Jan Jansz van Kappelle, getrouwd, heeft van zijn vader Jan van Kappelle zijn
moeders erfenis ontvangen.
05-09-1768 Pieter van Kappelle, wonende te Purmerend, getrouwd, heeft van zijn vader Jan van
Kapelle zijn moeders erfenis ontvangen.
05-09-1769 De vader Jan van de Kapelle heeft de goederen van zijn innocente dochter Lena van
de Kappelle in eigen beheer genomen.
174. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Joosten, waarvan
de moeder is geweest Neeltje Jans Kroon, genaamd Joost Jansz, oud omtrent 9 jaar.
03-01-1752 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Visser tot de Rijp en Pieter
Kroon in de Beemster aan zijn kind voor moeders erfenis f 6.-.
03-03-1766 Joost Jansz, op 27-01-1766 tot de Rijp getrouwd, ontvangt f 6.-.
Zie voor de erfportie van het kinds oom maternel Teunis Jansz Kroon folio 155.
175. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Klaas Mooij,
waarvan de moeder is Geertje Arends Groen, genaamd Jan Mooij, oud 6 jaar.
07-02-1752 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Gerbrant Mooij te Purmerend en
Pieter Berkhout de Jonge in de Beemster aan haar kind f 150.- en een bed met
toebehoren. Het bewijs blijft onder borgtocht van Arend Groen en Teunis Wortel,
mede in de Beemster, onder de moeder.
04-11-1771 Jan Claasz Mooij, gedoopt op 23-01-1746, geassisteerd met zijn voogden, heeft van
zijn moeder het bovenstaande bewijs ontvangen.
176. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Claas Mooij en
Eefje Berkhout, genaamd Dirk Claasz Mooij, oud omtrent 16 jaar.
1752
Volgens akkoord (dag en maand niet vermeld) 1752 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend tussen Geertje Arends Groen weduwe Claas Mooij en de voogden
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Gerbrant Mooij te Purmerend en Pieter Berkhout de Jonge in de Beemster ontvangt
het kind uit de erfenis van de vader f 475.-. Dit bedrag is aan de voogden is gegeven.
De voogd Pieter Berkhout de Jonge brengt een obligatie van f 427.- boven.
De voogd Pieter Berkhout de Jonge brengt f 71.11.- boven.
Dirk Claas Mooij, geassisteerd met zijn voogden Pieter Berkhout en Jacob Hardebol,
09-01-1760 meerderjarig geworden, ontvangt zijn vaders erfenis.

177. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan van den
Bosch, waarvan de moeder is Guurtje Pieters, genaamd Jannetje van den Bosch, oud 3 jaar.
07-02-1752 De moeder bewijst het kind ten overstaan van de voogden Jan Cornelisz Groot in de
Necker polder en Claas Huijbertsz tot Neck f 50.- voor vaders erfenis. Dit bedrag
blijft onder borgtocht van Teunis Gerritsz, bijgenaamd Nat, en Jan Swol, beiden in
de Beemster, onder de moeder.
178. De weeskamer van de Beemster debet aan hetminderjarige kind van Hendrik Voogd,
waarvan de moeder is geweest Maartje Fabers, genaamd Maarten Hendriksz Voogd, oud 8 jaar.
06-03-1752 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan van de Cappelle en Gerrit Wit,
beiden in de Beemster, aan het kind voor moeders erfenis een bijbeltje met zilveren
slot.
01-02-1762 De voogden zijn met de weduwe van Hendrik Voogd vaders erfenis overeen
gekomen. De goederen blijven onder de voogden.
05-06-1769 Maarten Hendriksz Voogt, meerderjarig jongman, geassisteerd met zijn voogden Jan
van Kappelle en Gerrit Wit, ontvangt zijn goederen.
179. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen vanwijlen David
Gerbrantsz Doeds en Neeltje Sijmons, genaamd Sijmon en Geertje Davids Doets.
31-10-1738 De moeder heeft haar kinderen ten overstaan van de voogden Raijer Doetse en Jan
Doetse voor notaris Cornelis Hermanus Sumpius te Purmerend hun vaders erfenis
bewezen.
De kinderen participeren ook voor 1/3 gedeelte in de erfenis van hun grootvader
Garbrant Jansz Doeds volgens akte van deling 13-08-1737 voor notaris Cornelis
Hermanus Sumpius te Purmerend.
De kinderen participeren voor 2/3 in de erfenis van hun moeder Neeltje Sijmons
volgens akte van scheiding 01-02-1740 voor notaris Sumpius te Purmerend.
11-05-1749 Sijmon Davidsz Doets is overleden. Blijft op de weeskamer vertichtigd 7/8 portie
voor Geertje Davids Doeds; de overige 1/8 is geëerfd door haar halve zuster Neeltje
Poulis Doeds en gebracht op folio 182.
14-05-1753 Jacob Jansz Hartog, getrouwd met Geertje Davids Doeds hebben van de
weesmeesters en de voogd Reijer Doets alle goederen ontvangen.
182. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Poulis Doets, waarvan
de moeder is geweest Neeltje Sijmons, genaamd Neeltje Poulis Doets, de goederen geërfd van
haar moeder Neeltje Sijmons en haar halve broeder Sijmon Davidsz Doets.
De goederen betreffen 1/3 in de nalatenschap van haar moeder Neeltje Sijmons
volgens akte van scheiding 01-02-1740 voor notaris Cornelis Hermanus Sumpius te
Purmerend en 1/4 part in de nalatenschap van haar halve broeder Sijmon Davidsz
Doets volgens akte van deling tussen de voogden over Geertje Davids Doets, Poulis
Doets als vader en Jan Heijloo en Pieter Cornelisz Haan als voogden over voorn:
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Neeltje Poulis Doeds in dato 20-02-1750 voor notaris Frederik van der Maij in de
Beemster.
Neeltje Poulis Doets, getrouwd met Hendrik Bouman, ontvangt haar goederen.

184. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van (bijgeschreven wijlen)
Jan Claasz Duijts, waarvan de moeder is Antje Reijers, genaamd Jan Jansz Duijts.
03-07-1752 De voogden Tijmon Groot, Claas Jansz Duijts en Adriaan Visser brengen voor
vaders erfenis f 147.6.12 boven volgens akte van scheiding en nog f 105.- breder
gespecificeerd in voorn: akte van scheiding zijnde een schikking tussen Jan Cl:
Duijts(!) en Tijmon Groot.
06-05-1754 De moeder ontvangt geld voor alimentatie van haar kind (ook 04-08-1755;
05-06-1758 ontvangen de voogden geld voor kleding van het kind).
05-06-1766 Jan Jansz Duijts is overleden. De voogd Tijmon Groot ontvangt bovengenoemde
f 105.- terug. Antje Reijers is de enige erfgenaam ab intestato en ontvangt de
resterende f 75.-, samen met de diaconen Adriaan van der Sluijs en Jan Mager van
Schermerhorn, waar Antje Reijers wordt gealimenteerd.
185. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Tijmon Groot,
waarvan de moeder is geweest Antje Jans Duijts, genaamd Neeltje Tijmons, wegens het kinds
erfportie van haar grootvader Jan Klaasz Duijts.
03-07-1752 De voogden Tijmon Groot, Claas Jansz Duijts en Gerrit Zijp brengen f 147.6.12
boven.
06-05-1765 Jacobus Jansz en zijn huisvrouw Neeltje Tijmons Groot, wonende in de Beemster,
ontvangen f 147.6.12.
186. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Jonker en Aafje Jans Kok, genaamd Jacob oud 22 jaar, Jan oud 16 jaar en Sijmen Jacobs
Jonker oud 14 jaar.
Voogden Jan Jonker tot Ursum, Claas Kok en Sijmon Kok in de Beemster.
07-08-1752 De voogden Jan Jonker en Sijmon Kok hebben afgerekend met de meerderjarige
dochter Aafje Jonker en laten de goederen van de kinderen registreren.
04-03-1754 Jacob Jacobsz Jonker, geassisteerd met zijn voogd Sijmon Kok, ontvangt zijn
goederen.
09-08-1756 Jacob Gerritsz Cooijman, getrouwd met Aafje Jacobs Jonker, Jacob Jacobsz Jonker
en Jan Jonker en Sijmon Kok als voogden over Sijmon Jacobsz Jonker, ontvangen
ieder f 236.4.14 uit de nalatenschap van de overleden Jan Jacobsz Jonker.
07-03-1783 Sijmen Jacobsz Jonker, meerderjarig, ontvangt zijn goederen.
188. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Pietersz
Binnewijzen, waarvan de moeder is Grietje Pieters Berkhout, genaamd Pieter Jansz
Binnewijzen, wegens de goederen door het kind geërfd van zijn grootvader Pieter Jansz
Binnewijzen of Droogh, in de Beemster overleden.
07-08-1752 De voogden Pieter Berkhout de Oude en Jan de Groot brengen vier obligaties boven.
06-12-1762 Pieter Jansz Binnewijsen, getrouwd, ontvangt zijn grootvaders erfenis.
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189. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Poulis Cornelisz
Doeds, waarvan de moeder is geweest Niesje Jans Fecke, genaamd Niesje Poulis Doeds, oud 6
weken.
04-12-1752 De vader bewijst zijn kind ten overstaan van de voogden Jan Fecke, grootvader,
wonende op de Beets en Pieter Haan in de Beemster, voor moeders erfenis 1/3 part
in land in de Oosthuijzer Koog en diverse sieraden, munten etc.
01-06-1777 Niesje Poulis Doeds, getrouwd met Jan Sijmensz Kramer en met hem en haar vader
geassisteerd, ontvangt haar moeders erfenis.
190. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Pieter Knip
en wijlen Dieuwertje Dunnebier, wegens de goederen door de kinderen geërfd van hun oom
Adriaan Dunnebier, in de Beemster overleden.
08-01-1753 De voogden Krijn Pietersz Goedhart en Krijn Albertsz Verweij brengen f 28.- boven,
zijnde voor ieder kind 1/168 part in de boedel van hun oom Adriaan Dunnebier en
Grietje Fijnecarl, in de Beemster overleden.
01-04-1754 Reijer Willemsz Swaan en zijn vrouw Jannetje Pieters Knip, dochter van Pieter
Knip en Dieuwertje Dunnebier, ontvangen f 14.-.
02-04-1759 Claas Pietersz Knip, meerderjarige zoon van Pieter Knip en Diewertje Dunnebier,
ontvangt f 14.-.
191. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Willem
Donker en wijlen Trijntje Fijnecarl wegens de erfenis van de kinderen van hun peet Grietje
Fijnecarl, in de Beemster overleden.
08-01-1753 De voogden Krijn Pietersz Goethart en Krijn Albertsz Verweij brengen f 261.2.boven, zijnde 1/18 part voor ieder kind in de boedel van wijlen Adriaan Dunnebier
en hun peet Grietje Fijnecarl, in de Beemster overleden.
14-04-1760 Cornelis Willemsz Donker ontvangt f 130.11.-, hem opgekomen uit de boedel van
zijn peet Trijntje Fijnecarl.
07-01-1765 Aarjen Willemsz Donker, gedoopt 20-04-1738 te Winkel, ontvangt f 130.11.-.
192. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Gerrit Brink en
Geertje Gerrits, genaamd Gerrit Gerritsz Brink.
04-12-1752 De voogden Jan Gerritsz Schaar, Dirk Gras en Hendrik van Baar, allen in de
Beemster, laten de goederen registreren, o.a. een broodbakkerij aan de zuidzijde van
de Rijperweg in de Claterbuurt.
01-09-1755 Gerrit Gerritsz Brink, getrouwd, heeft de goederen van de voogden ontvangen.
193. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Tamis Claasz,
genaamd Cornelis Tamisz.
05-03-1753 De voogd Maarten Brandjes laat de goederen die Tamis Claasz voor zijn voorn: zoon
heeft nagelaten registreren. Een bedrag van f 82.11.12, het slot van de rekening van
de voogdij van de jaren 1751 en 1752, berust onder zijn broeder Pieter Tamisz, die
het bedrag zal uitbetalen.
05-03-1753 Cornelis Tamisz heeft zijn vaders erfenis ontvangen.
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194. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Wouter
Huijgen en Neeltje Klaas Visser, genaamd Trijntje oud 22 jaar, Klaasje oud 20 jaar, Willem oud
16 jaar, Volkert oud 14 jaar en Geertje oud 8 jaar.
06-11-1752 Tot voogden worden aangesteld Thomas Claasz op de Beets en Pieter Knip en
Sijmon Meijndertsz wonende in de Beemster.
02-04-1753 De voogden brengen f 634.5.- boven, gekomen uit de boedel van de moeder, waarin
de kinderen ieder voor 1/8 competeren.
06-06-1757 Trijntje en Claasje Wouters Huijgen (ondertekenen als Trijntje en Claasije Wouters
van der Glint), meerderjarig, ontvangen ieder f 106.8.-.
03-12-1759 Willem Woutersz (ondertekent van der Glint), meerderjarig, ontvangt f 111.14.10.
07-02-1763 Volkert Woutersz, meerderjarig, ontvangt f 124.14.10.
03-12-1770 Geertje Wouters (ondertekent Geertije van der Glint), meerderjarig, geassisteerd met
haar voogd Sijmen Meijndertsz, ontvangt f 156.16.12.
196. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Dirk Gras,
waarvan de moeder is geweest Adriaantje Jans van Baar, genaamd Geertje oud omtrent 9 jaar,
Grietje oud 7 jaar, Guurtje oud ruim 5 jaar en Aris Dirksz Gras, oud ruim 3 jaar.
04-06-1753 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Heijn van Baar in de
Beemster, Sijmon van Baar tot Spierdijk en Teunis Gras tot Ilpendam, voor moeders
erfenis land in de Beemster.
05-06-1769 Cornelis Pietersz Groot, getrouwd met Geertje Gras, wonende in de Starnmeer, Jan
Grijp, getrouwd met Grietje Gras, wonende tot Rijp en Pieter Aijer, getrouwd met
Guurtje Gras, wonende in de Wijde Wormer, hebben hun goederen ontvangen.
07-03-1774 Aris Dirksz Gras, wonende tot Marken Binnen, heeft zijn 1/4 portie ontvangen.
197. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Dirksz Rarop,
waarvan de moeder is Trijntje Dirks Boekjes, genaamd Trijntje Jans Rarop, oud omtrent 7 jaar.
05-11-1753 De moeder bewijst haar kind ten overstaan van de voogden Dirk Boekjes (haar
vader) en Aris Jans, beiden in de Beemster, voor vaders nalatenschap f 75.-, die
onder haar blijven berusten onder borgtocht van de voogden.
07-07-1788 Willem Maartensz Kloeck en zijn huisvrouw Trijntje Jans Rarop, wonende in de
Beemster, ontvangen van Benedictus Bange, wonende in de Rijp, getrouwd met haar
moeder Trijntje Dirks Boekjes, f 75.-.
198. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Gerrit Cornelisz
Groot en Maritje Alberts, genaamd Aaltje Gerrits Groot oud 22 jaar.
02-10-1753 Tot voogden worden aangesteld Dirk Ruijter tot Berkhout en Jacob Groot en Pieter
Olijfsz in de Beemster. Zij laten de goederen registreren volgens de inventaris
06-10-1753 voor notaris Klaas Schoorl in de Beemster.
04-03-1754 De administrerende voogd Jacob Groot over wijlen Aaltje Gerrits Groot legt
rekening af.
199. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Hendrik
Heijsel, waarvan de moeder is geweest Aaltje Hendriks, genaamd Johannes Heijsel oud 10 jaar
en Hendrik Heijsel oud 9 jaar.
10-06-1754 De vader bewijst zijn twee kinderen ten overstaan van de voogden Adriaan Muts en
Teunis Hendriksz f 6.- en een paar zilveren schoengespen.
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Hendrik Heijzel is gedoopt op 29-12-1744 te Hoorn. Johannes Heijzel is 27-03-1757
zonder testament op Batavia overleden. De voogd Adriaan Muts ontvangt voor
Hendrik Heijzel de goederen.

200. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Pietersz Braak,
in huwelijk verwekt bij wijlen Antje Gerrits Gras, genaamd Jaapje Jacobs Braak, oud 5 jaar.
06-08-1754 De vader bewijst zijn kind ten overstaan van de voogden Cornelis Gras en Sijmon
Gras wonende te Hoorn, voor moeders erfenis land onder Grosthuijsen en f 400.-,
die onder hem blijven berusten onder borgtocht van de voogden, volgens akte
06-08-1754 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
07-10-1771 Claas Cornelisz Oudejans, getrouwd met Aaltje Dirks, eerder weduwe wijlen Jacob
Braak, als moeder en voogdesse over de kinderen bij hem verwekt, Maarten Braak,
Claas Cornelis Velserboer en Rieuwert Pietersz, allen in de Beemster en Cornelis de
Groot in de Schermer als voogden over Cornelis Jacobsz Braak, minderjarig kind
van voorn: Jacob Braak in huwelijk verwekt bij Aagje Cornelis de Groot, enige
erfgenamen van Jacob Braak, die enige erfgenaam ab intestato is geweest van zijn
overleden dochter Jaapje Jacobs Braak, ontvangen de goederen.
201. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Fredrik Scholten,
waarvan de moeder is geweest Barbara Luijpe, genaamd Jan Scholten.
06-08-1754 Fredrik Scholte, in 1740 bij zijn hertrouwen niet in staat geweest om zijn kind iets te
bewijzen, bewijst nu zijn kind voor moeders erfenis f 25.-.
01-02-1762 Jan Fredriksz Scholten, getrouwd, wonende tot Bovenkarspel, geassisteerd met zijn
gewezen voogd Cornelis Hooijberg, ontvangt f 25.-.
202. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan
Maartensz Clercq, waarvan de moeder is geweest Trijntje Pieters Lol, genaamd Pieter oud 4 jaar
en Jannetje Jans oud 2 1/2 jaar.
06-08-1754 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Pietersz Lol en Jan Sijmonsz
Lakeman aan ieder van zijn kinderen voor moeders erfenis f 100.-.
02-10-1758 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootouders Pieter Jansz Lol en
Jannitje Jans, in de Beemster overleden, worden aangesteld Huijg Lourisz Hardebol
en Jan Sijmonsz Lakeman, beiden in de Beemster.
05-02-1759 De voorn: voogden brengen f 179.5.15 boven voor de erfenis van de grootouders.
01-07-1765 Jan Maartensz Clercq is overleden. Cornelis de Boer en Dirk Donker, weesvaders
van de Beemster, als alimenterende de kinderen, ontvangen het geld.
203. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Evert
Staal, genaamd Lijstje Everts en Jan Evertsz, bij transport van folio 129.
06-02-1758 Gerrit Machielsz en zijn huisvrouw Lijsje Everts Staal, geassisteerd met haar
voogden, ontvangen haar vaders erfenis.
04-08-1760 Jan Evertsz Staal, 31-07-1735 katholiek gedoopt in Purmerend, geassisteerd met zijn
voogden Jan Lourisz en Anthonij Staal, ontvangt zijn vaders nalatenschap.
204. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Pietersz
Oudejans, waarvan de moeder is geweest Maritje Jacobs de Wit, genaamd Pieter oud 13 1/2 jaar
en Claasje oud 11 jaar.
03-09-1754 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter de Wit en Pieter Cornelisz
Oudejans, beiden in de Beemster, aan zijn kinderen voor moeders erfenis f 1600.-,
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die onder hem blijven berusten onder borgtocht van de voogden volgens akte
10-09-1754 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
Pieter Jansz Oudejans en Jan Claasz Hille en zijn huisvrouw Claasje Jans Oudejans
hebben hun moeders erfenis ontvangen, hun vader is overleden.

205. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Bunschoten en
Jaapje Pieters, genaamd Trijntje Jans Bunschoten.
01-10-1754 De voogden Jan Pietersz Minnes en Gerrit Wit brengen f 300.- boven, die zij voor de
kinderen van de erfgenamen van mr. Nanning van Foreest te Hoorn hebben
ontvangen.
07-02-1757 Trijntje Jans Bunschoten, geassisteerd met haar man Harmen Jansz Kramer en met
haar gewezen voogd Gerrit Wit, ontvangt het geld.
206. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Fredrik
Barentsz, waarvan de moeder is Marijtje Hagedoorn, genaamd Antje oud 10 jaar, Jan oud 8 jaar
en Trijntje oud 5 jaar.
01-10-1754 Tot voogden worden aangesteld Sijmon Haek in de Beemster, Sijmon Duijfs te
Purmerend en Daniel Pranger in de Wijde Wormer.
De moeder bewijst haar kinderen ten overstaan van voorn: voogden voor vaders
nalatenschap f 200.- aan ieder kind, die onder de moeder zullen blijven berusten
onder borgtocht van de voogden volgens akte 08-10-1754 voor notaris Klaas Schoorl
te Purmerend.
12-04-1779 Antje Bijkes en Klaas Bakker, Jan Fredriksz en Trijntje Bijkes en Jan Arentsz,
meerderjarig en getrouwd, hebben de akte van bewijs en borgtocht ontvangen.
207. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Hendrik
Jansz, waarvan de moeder is geweest (niet ingevuld), genaamd Jan oud ruim 15 jaar, Maartje oud
ruim 13 jaar, Trijntje oud 10 jaar en Harmanus Hendriksz oud 7 jaar.
05-11-1754 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan de Groot en Claas Groen aan
ieder van zijn kinderen voor moeders erfenis twee dukaten, die onder borgtocht van
de voogden onder hem blijven berusten tot St-Jacob 1755.
05-01-1756 Claas Groen brengt f 42.- boven.
06-09-1756 Cornelis de Boer en Claas Berkhout, weesvaders van de Beemster, ontvangen het
geld omdat de vier minderjarige kinderen van Hendrik Jansz na zijn overlijden in het
weeshuis zijn gekomen.
208. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Dirk Arentsz
Groen, waarvan de moeder is geweest Trijntje Adriaans Visser, genaamd Maartje oud ruim 4 jaar
en Adriaan oud omtrent 3 jaar.
04-02-1755 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Adriaan Visser, Jacob Arendsz Groen
en Jan Adriaansz Visser aan ieder kind f 150.-, welk geld onder borgtocht van de
voogden onder hem blijft berusten.
01-06-1761 In plaats van de overleden Jacob Arentsz Groen worden tot voogd aangesteld Arent
Groen en Maarten Arentsz Groen, die zich tevens borg hebben gesteld.
05-10-1761 De voogden Adriaan Visser, Jan Adriaansz Visser, Arent Groen en Maarten Groen
brengen f 375.- boven, bestaande uit f 300.- voor moeders erfenis en f 75.- voor
vaders erfenis volgens akkoord met de weduwe van Dirk Arentsz Groen en de
voogden van haar minderjarige kinderen.
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Maartje Dirks Groen is overleden. Haar drie halve broeder en zusters erven 3/8,
f 80.8.-, overgebracht in het volgende boek op folio 52. Haar volle broeder hierboven
gemeld ontvangt 5/8.
Adriaan Dirksz Groen erft f 4.13.- van zijn halve zuster Trijntje Dirks Groen.
Adriaan Dirksz Groen, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Adriaan Visser,
ontvangt zijn goederen.

209. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Paulis Doetsze,
genaamd Neeltje Paulus Doets, oud omtrent 16 jaar.
04-03-1755 De voogden Reijer Doetze, Dirk Doetze, Jacob Hartog, Pieter Haan en Jan Heijloo,
allen in de Beemster, laten de goederen van haar vaders erfenis registreren.
06-03-1758 Neeltje Poulus Doets, geassisteerd met haar man Hendrik Bouman, ontvangt haar
goederen.
210. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Abraham
Evertsz, waarvan de moeder is geweest Bregje Dirks, genaamd Jacob oud 9 jaar en Claas oud 5
jaar.
20-05-1755 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Joris Lourisz en Jan Dirksz voor
moeders nalatenschap aan ieder kind f 50.-, die onder hem blijven berusten onder
borgtocht van de voogden, volgens akte 20-05-1755 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend.
06-06-1757 Tot voogden van de kinderen in de boedel van hun grootouders Dirk Jansz en Antje
Meijnderts worden aangesteld de bovengemelde Joris Lourisz en Jan Dirksz, en
Willem van Herfsen tot Oosthuijsen als voogd in deling, totdat de boedel zal zijn
verdeeld.
05-12-1757 De voorn: voogden brengen de akte van deling 11-10-1757 voor notaris Klaas
Schoorl te Purmerend boven. Aan de kinderen is 1/3 portie toebedeeld.
12-04-1779 Jacob en Claas Abrahamsz, meerderjarig, ontvangen hun goederen.
211. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Tamisz, waarvan de moeder is Neeltje Jans Oudejans, genaamd Cornelisje, oud 17 jaar, Maartje
oud 15 jaar, Jan oud 11 jaar en Pieter oud 1 jaar.
05-11-1754 Tot voogden worden aangesteld Claas Jansz Oudejans in de Beemster en Jacobus
Pietersz Alderbest te Purmerend.
02-06-1755 De moeder bewijst haar vier kinderen ten overstaan van de voogden voor vaders
erfenis f 1000.-.
05-12-1763 In plaats van de overleden Jacobus Pietersz Alderbest wordt naast Claas Jansz
Oudejans tot voogd aangesteld Jan ter Elst tot Quadijk.
06-02-1764 Jan ter Elst en zijn huisvrouw Cornelisje Pieters ontvangen 1/4 portie.
01-04-1765 Sijmon Woestenburg en zijn huisvrouw Maritje Pieters, wonende in de Beemster,
ontvangen 1/4 portie.
01-04-1765 Jan Pietersz, getrouwd, wonende in de Beemster, ontvangt zijn 1/4 portie.
05-05-1777 Pieter Pietersz, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt zijn 1/4 portie.
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212. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan
Doetsz Beets, waarvan de moeder is Maritje Cornelis Haan, genaamd Doet oud 22 jaar, Trijntje
oud 17 jaar, Cornelis oud 15 jaar en Willem Jansz Beets oud 10 jaar.
01-09-1755 De moeder bewijst haar kinderen ten overstaan van de voogden Pieter Cornelisz
Haan en Klaas Jansz Doets, beiden in de Beemster, hun vaders erfenis volgens akte
09-09-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
01-03-1756 Doed Jansz Beets heeft van zijn moeder zijn vaders erfenis ontvangen.
06-04-1767 Cornelis Jansz Beets, meerderjarig en Willem Jansz Beets, getrouwd, hebben hun
portie ontvangen, alsmede hun portie van de nalatenschap van hun overleden zuster
Trijntje Jans Beets.
213. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Albert Pietersz
Wortel, genaamd Grietje Alberts Wortel, oud (niet ingevuld) jaar, waarvan de moeder is geweest
Neeltje Dirks Velzeboer.
01-09-1755 De vader bewijst zijn dochter ten overstaan van de voogden Pieter Adriaansz Wortel
en Cornelis Pietersz Wortel, beiden in de Beemster, voor moeders erfenis land in de
Beemster volgens akte 13-09-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
02-05-1757 Dirk van Baar, getrouwd met Maartje Alberts Wortel, enige erfgenaam ab intestato
van haar overleden zuster Grietje Alberts Wortel, ontvangt het bewijs.
214. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Claasz
Brinkhuijzen, waarvan de moeder is Geertje Pieters Nol, genaamd Jacob Jacobsz Brinkhuijzen
oud 38 weken.
06-10-1755 De moeder bewijst haar kind ten overstaan van de voogden Klaas Jansz Brinkhuijzen
en Reijer Pietersz Nol, beiden in de Beemster, voor vaders erfenis land in de
Beemster volgens akte 07-10-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
06-12-1756 Willem Brinkman, getrouwd met Geertje Pieters Nol, mag het land verkopen en het
geld tegen 4 % per jaar onder zich houden, onder verband van land in de Beemster.
06-06-1763 Willem Brinkman, getrouwd met Geertje Pieters Nol, eerder weduwe van Jacob
Claasz Brinkhuijsen, ontvangt de hypotheekakte, aangezien zijn vrouws voorzoon
Jacob Jacobsz Brinkhuijsen in 1762 is overleden.
215. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Sijmon
Lakeman de Jonge, genaamd Maartje oud 14 jaar en Grietje oud 12 jaar, in huwelijk verwekt bij
Neeltje Pieters Hamburg.
07-01-1755 Tot voogden over de kinderen in de boedel van wijlen hun grootvader Sijmon
Lakeman worden aangesteld Jan Pietersz Hamburg, Jan Lakeman en Dirk
Dunnebier, alle in de Beemster.
06-10-1755 De kinderen competeren 1/5 in de boedel van de grootvader Sijmon Lakeman, akte
van deling 26-08-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
05-03-1759 Maartje Sijmons Lakeman de Jonge, geassisteerd met haar man Jan Jacobsz de Vries
en haar voogden Jan Lakeman en Dirk Dunnebier, heeft haar erfenis van haar
oudoom Jan Jansz Hamburg en van haar grootvader Sijmon Lakeman ontvangen.
11-04-1763 Grietje Sijmons Lakeman, geassisteerd met haar man Sijmon Jacobsz Jonker en
voogden Jan Lakeman en Dirk Dunnebier, ontvangt haar goederen.
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216. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Weijert Claasz
Groot en Lijsbet Klaas Spekham, genaamd Antje Weijerts oud omtrent 10 jaar.
04-02-1755 Tot voogden worden aangesteld de grootvader Klaas Spekham te Middelie en Gerrit
Kleen en Jan Klaasz Groot, beiden in de Beemster.
06-10-1755 De voogden brengen twee obligaties boven, aangekocht van de boedel van Weijert
Klaasz Groot.
04-03-1765 Jan Klaasz Marees en zijn huisvrouw Antje Weijerts Groot, wonende in de Beemster,
ontvangen de obligaties.
217. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Gerrit
Pranger, in huwelijk verwekt bij wijlen Stijntje Didelofs, genaamd Grietje oud 6 jaar, Jan oud 5
jaar en Trijntje oud omtrent 3 jaar.
03-11-1755 Tot voogden worden aangesteld de grootvader Didelof Jochemsz te Hobreed en
Hendrik Pranger in de Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan ieder van zijn kinderen voor
moeders erfenis f 50.-, dus tesamen f 150.-, die onder hem blijven berusten met de
voogden als borgen volgens akte 04-11-1755 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend.
11-04-1768 Grietje Gerrits Pranger, huisvrouw van Coert Bloemenbergh, wonende in de
Beemster, heeft van haar vader f 50.- voor moeders erfenis ontvangen.
06-07-1772 Jan Frederiksz Beijkje, getrouwd met Trijntje Gerrits Pranger, heeft van zijn
schoonvader f 50.- ontvangen.
05-06-1780 Jan Gerritsz Pranger, meerderjarig en getrouwd, heeft van zijn vader zijn moeders
erfenis van f 50.- ontvangen.
218. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Carel Houtman,
waarvan de moeder is geweest Jannetje Cornelis Schinkel, genaamd Hendrik, oud omtrent 4 jaar.
05-01-1756 Tot voogden worden aangesteld Dirk Cornelisz Schinkel, oom, wonende in de
Beemster en Hendrik Smit te Purmerend.
De vader bewijst zijn kind voor moeders nalatenschap f 50.-, die onder hem blijven
berusten met de voogden als borgen volgens akte 13-01-1756 voor notaris Klaas
Schoorl te Purmerend.
219. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Fredrik Hartman,
waarvan de moeder is geweest Trijntje Cornelis Haan, genaamd Cornelis Fredriksz Hartman,
oud omtrent 5 jaar.
02-02-1756 Tot voogden worden aangesteld Jan Cornelisz Heijloo en Jan Cornelisz Haan in de
Beemster.
03-1756
De voogden brengen f 215.10.- boven.
03-04-1775 Cornelis Fredriksz Hartman, getrouwd, geassisteerd met zijn vader en voogd Jan
Cornelisz Haan, ontvangt zijn moeders erfenis.
220. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Arent
Willemsz, waarvan de moeder is Lijsbet Siebrens, genaamd Maartje Arents, oud omtrent 2 jaar.
01-03-1756 Tot voogden worden aangesteld Claas de Goede en Casper Grapij, beiden te
Purmerend.
De moeder bewijst ten overstaan van de voogden aan het kind voor vaders erfenis
f 50.-.
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Tot voogden over het kind in de nalatenschap van haar moeder Lijsbet Siebrens,
laatst huisvrouw van Jan Hendrik Jansz in de Beemster, worden aangesteld Volkert
de Vries en Pieter Knip, beiden in de Beemster.
De voogden brengen moeders erfenis boven.
Jan Teunisz Kerkhof en zijn huisvrouw Maartje Arends ontvangen haar vaders en
moeders nalatenschap.

221. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen
Lambert Anthonisz, waarvan de moeder is Johanna Heerdink, genaamd Anthonij, oud omtrent
19 jaar, Dirkje oud 16 jaar, Marijtje oud 14 jaar, Hendrina oud omtrent 10 jaar en Johanna
Lamberts oud omtrent 6 jaar.
01-03-1756 Tot voogden worden aangesteld Harmanus Bellekamp en Barent Schuijlenburgh,
beiden in de Beemster.
De moeder bewijst ten overstaan van de voorn: voogden haar kinderen voor vaders
nalatenschap f 30.-.
02-10-1758 Johanna Heerdink, wonende te Amsterdam, menij(?) over de minderjarige kinderen
van haar overleden zuster Johanna Heerdink weduwe Lammert Anthonijsz,
geassisteerd met de voorn: voogden, ontvangt vanwege de armoedige toestand van
de kinderen f 30.-.
222. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Hendrik Jansz met de
Vlak, waarvan de moeder is Elsje Claas, genaamd Claas Hendriksz, oud omtrent 1 jaar.
01-03-1756 Tot voogden worden aangesteld Gerrit Hosman en Fredrik Bruijes, beiden in de
Beemster.
De moeder bewijst haar zoon ten overstaan van de voorn: voogden voor vaders
erfenis f 10.-.
06-09-1756 Cornelis de Boer en Claas Berkhout, weesvaders van de Beemster als alimenterende
de vier voorkinderen van wijlen Hendrik Jansz met de Vlak, die voor de helft
erfgenaam zijn van hun overleden halve broeder Claas Hendriksz, ontvangen f 5.-.
06-09-1756 Elsje Claas, eerder weduwe van Hendrik Jansz met de Vlak, voor de helft erfgenaam
van haar overleden zoon Claas Hendriksz, ontvangt f 5.-.
223. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Pieter
Schilder, waarvan de moeder is Maartje Pieters, genaam Lijsbet Pieters Schilder, oud 20 jaar.
05-04-1756 De voogden Pieter Pietersz Schilder en Jan Slab brengen f 450.- boven volgens akte
van deling 30-03-1756 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend van de gemene
boedel van Maritje Pieters weduwe Pieter Schilder met haar vijf kinderen in
gemeenschap bezeten.
06-04-1761 Lijsbet Pieters Schilder, meerderjarig, ontvangt haar goederen.
224. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan Jacobsz
van den Berg, waarvan de moeder is geweest Antje Louris, genaamd Grietje oud omtrent 14 jaar,
Jacob oud omtrent 12 jaar, Louris oud omtrent 8 jaar en Trijntje oud 6 jaar.
31-05-1756 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Lourisz in de Beemster en
Olbrant Adriaansz in de Schermer aan zijn kinderen voor moeders nalatenschap
f 400.-.
07-05-1764 Grietje Jans van den Berg, geassisteerd met haar man Gerrit Cornelisz Schaar,
ontvangt f 100.-.
06-03-1769 Jacob van den Berg, op 14-01-1769 meerderjarig geworden, ontvangt f 100.-.
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De voogden ontvangen f 100.- tot betaling van meesterloon voor haar pupil Trijntje
Jans.
Louris van den Berg, gedoopt op 01-02-1747, ontvangt f 100.-.
De voogden hebben rekening afgelegd en f 56.9.- uitgegeven. Trijntje Jans van den
Berg ontvangt de resterende f 43.11.-.

225. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Pieter
Teunisz Aijer, in huwelijk verwekt bij wijlen Neeltje Adriaans Pontman, genaamd Antje oud
omtrent 7 jaar en Teunis oud ruim 5 jaar.
04-08-1756 Tot voogden worden aangesteld Jan Cornelisz Smout en Jan Caspersz Kessing,
beiden in de Beemster.
09-08-1756 De voogden brengen volgens akte van deling van de boedel van de grootmoeder
Trijntje Dirks Kleijbroek weduwe Adriaan Dirksz Pontman, in de Beemster
overleden, f 188.3.14 boven en voor hetgeen de kinderen competeert voor moeders
erfenis in hun grootvaders erfenis f 49.2.-.
05-05-1760 In plaats van de overleden Jan Cornelisz Smout wordt Teunis Adriaansz Pontman in
de Beemster tot voogd aangesteld.
04-03-1771 Cornelis Claasz Hooijbergh en Antje Pieters Aijer, echtelieden, ontvangen haar
grootmoeders erfenis f 118.13.-.
01-03-1779 Teunis Pietersz Aijer, reeds lang meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Teunis
Adriaansz Pontman, ontvangt zijn groot moeders erfenis f 118.13.-.
226. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Cornelisz Boots,
in huwelijk verwekt bij Leuntje Adriaans Pontman, genaamd Maartje, oud ruim 10 jaar.
04-08-1756 Tot voogden worden aangesteld Jan Cornelisz Smout en Jan Caspersz Kessing,
beiden in de Beemster.
09-08-1756 De voogden brengen volgens akte van deling van de boedel van de grootmoeder
Trijntje Dirks Kleijbroek weduwe Adriaan Dirksz Pontman, in de Beemster
overleden, f 188.3.14 boven en voor hetgeen de kinderen competeert voor moeders
erfenis in hun grootvaders erfenis f 69.2.-.
05-05-1760 In plaats van de overleden Jan Cornelisz Smout wordt Teunis Adriaansz Pontman in
de Beemster tot voogd aangesteld. De voogden mogen voor hun pupil 1/8 part in
land in de Beemster bij Spijkerboor aankopen.
04-03-1782 Jan Boots en Teunis Pontman als vader en voogd over de eerste comparants
overleden dochter Maartje Jans Boots ontvangen haar erfenis.
227. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Gerritsz Schaar, waarvan de moeder is Aafje Gerrits, genaamd Jannitje oud omtrent 21
jaar, Gerrit oud 18 jaar en Maartje oud 7 jaar.
06-12-1756 Tot voogden worden aangesteld Jan Gerritsz Schaar en Jan Portugies, beiden in de
Beemster.
De moeder bewijst haar kinderen voor vaders erfenis f 150.-, welk bedrag onder haar
blijft berusten onder borgtocht van de voogden volgens akte 21-12-1756 voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend.
06-04-1761 In plaats van de overleden Jan Gerritsz Schaar wordt naast Jan Portugies Jacob van
Baar in de Beemster tot voogd aangesteld. Zij worden ook voogden in de
nalatenschap van de overleden moeder Aafje Gerrits.
06-06-1761 De voogden brengen voor moeders erfenis f 152.6.- boven, alsmede de
bovengenoemde f 150.-.
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Jannetje Cornelis Schaar, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd Jacob van Baar,
ontvangt haar vaders en moeders erfenis.
Gerrit Cornelisz Schaar, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Jan Portugies,
ontvangt zijn vaders en moeders erfenis.
Maartje Cornelis Schaar en haar man Jan Tamisz ontvangen haar vaders en moeders
erfenis.

228. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Doed Jansz
Beets, waarvan de moeder is Geertje Reijers Doets, genaamd Jan Doetsz Beets, oud 15 weken.
02-05-1757 Tot voogden worden aangesteld Pieter Cornelisz Haan en Klaas Jansz Doets.
De moeder bewijst ten overstaan van de voorn: voogden haar kind voor vaders
erfenis f 500.-, die onder haar blijven berusten onder borgtocht van de voogden
volgens akte 17-05-1757 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
06-01-1777 Jan Doedsz Beets, getrouwd, geassisteerd met zijn voogd Pieter Cornelisz Haan,
heeft zijn vaders erfenis ontvangen.
229. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Cornelisz Dunnebier, waarvan de moeder is geweest Lijsbet Louris Hardebol, genaamd Trijntje
oud 20 jaar en Cornelis oud 16 jaar.
06-06-1757 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Huijg Lourisz Hardebol, Dirk
Dunnebier en Jacob Lourisz Hardebol aan zijn kinderen voor moeders nalatenschap
land in de Beemster.
07-11-1757 Trijntje Cornelis Dunnebier, geassisteerd met haar man Abraham van de Cappelle,
heeft van haar vader Cornelis Cornelisz Dunnebier het bewijs voor moeders erfenis
overgenomen.
06-07-1767 Cornelis Cornelisz Dunnebier, op 30-10-1765 25 jaar geworden, ontvangt de
documenten en bescheiden van zijn moeders erfenis.
230. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Jan Gerritsz Zijp
en Grietje Jans, genaamd Maartje Jans Zijp, oud ruim 24 jaar.
07-02-1757 De weesmeesters stellen tot voogden aan Gerrit Cornelisz Zijp en Claas Pietersz
Barkhout om met de stiefvader Barent Claasz, weduwnaar van de voorn: Grietje
Jans, de gemene boedel te delen.
05-09-1757 De voogden hebben in drie keer f 67.- bovengebracht. Barent Claasz brengt nog
f 6.3.- boven wegens wol en huiden.
07-11-1757 Op verzoek van zijn zuster Maartje Jans Zijp ontvangt Gerrit Jansz Zijp ten
overstaan van de voogden Gerrit Cornelisz Zijp en Claas Pietersz Berkhout f 73.3.wegens haar moeders erfenis.
231. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Harmen
Harmensz, waarvan de moeder is geweest Aafje Jacobs, genaamd Trijntje oud ruim 7 jaar,
Harmen oud ruim 3 jaar en Jacob oud ruim 2 jaar.
08-08-1757 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Leguijt en Muus Teunisz Leeuwenkamp.
De vader bewijst voor moeders erfenis aan ieder van zijn kinderen een zilveren
dukaton.
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232. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Aaltsz, waarvan de
moeder is geweest Maartje Jans, genaamd Trijntje Jans, oud omtrent 3 jaar.
05-09-1757 Tot voogden worden aangesteld Aalt Jansz in de Beemster en Thijmon Jansz te
Hoorn. De vader bewijst zijn kind ten overstaan van de voogden voor moeders
nalatenschap f 3.3.-.
233. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Adriaansz Kat,
waarvan de moeder is geweest Trijntje Jans Maat, genaamd Adriaan Jansz Kat, oud omtrent 4
jaar.
05-11-1757 Tot voogden worden aangesteld Jan Jansz Maat en Sijmon Sijmonsz Brouwer,
beiden op de Beets.
De vader bewijst zijn kind voor moeders nalatenschap o.a. f 6.-.
04-10-1762 Jan Adriaansz Kat ontvangt de goederen van zijn in september overleden zoon
Adriaan Jansz Kat.
234. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Fredrik Jansz
Fut, in huwelijk verwekt bij wijlen Neeltje Dirks, genaamd Jacob oud 10 jaar, Trijntje oud 7 jaar,
Jan oud 5 jaar en Meijndert oud 2 jaar.
06-06-1757 Tot voogden in de boedel van wijlen hun grootvader en grootmoeder Dirk Jansz en
Antje Meijnderts, in de Beemster overleden, worden aangesteld Joris Lourisz en
Abraham Evertsz in de Beemster en Willem van Herfsen te Oosthuijsen.
05-12-1757 De voogden brengen de delingsakte van 11-10-1757 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend boven. Aan de kinderen is aanbedeeld hun 1/3 portie met een
tegenwaarde van f 1528.15.-.
05-11-1759 Het kind Meijndert Fredriksz Fut is overleden.
05-05-1760 Fredrik Jansz Fut ontvangt de helft van de nalatenschap van zijn overleden zoon
Meijndert Fredriksz Fut.
04-10-1762 Fredrik Jans Fut ontvangt de helft van de nalatenschap van zijn overleden zoon
Jacob Fredriksz Fut.
04-03-1776 Trijntje Fredriks Fut (ondertekent Trijntje Vreriks Viet), meerderjarig, geassisteerd
met haar vader en voogden, ontvangt haar portie.
12-04-1779 Jan Fredriksz Fut (ondertekent Jan Vredriksz Viet), gedoopt 03-04-1752 te
Oudendijk, ontvangt zijn grootvaders en grootmoeders erfenis.
235. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter
Cornelisz Haan, waarvan de moeder is geweest Maritje Doeds Beets, genaamd Geertje oud 12
jaar, Cornelis oud 10 jaar, Neeltje oud 8 jaar en Wulmoet Pieters Haan oud 3 jaar.
06-02-1758 Tot voogden worden aangesteld Jacob Beets en Jan Cornelisz Haan, beiden in de
Beemster.
De vader heeft ten overstaan van de voorn: voogden zijn kinderen hun moeders
erfenis bewezen volgens akte van bewijs ??-02-1758 (dag niet ingevuld) voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend, land en een obligatie tesamen f 6136.6.-.
05-11-1770 Jacob Jansz Hartog en zijn huisvrouw Geertje Pieters Haan, geassisteerd met haar
vader Pieter Cornelisz Haan en voogd Jan Cornelisz Haan, hebben haar 1/4 portie in
moeders bewijs ontvangen.
01-03-1773 Cornelis Pietersz Haan, meerderjarig en daarbij getrouwd, geassisteerd als boven,
heeft van zijn vader zijn 1/4 portie in moeders bewijs overgenomen.
11-04-1774 Dirk Jacobsz Beets en zijn huisvrouw Neeltje Pieters Haan, geassisteerd als boven,
hebben haar 1/4 portie in moeders bewijs van haar vader overgenomen.
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Jan Luijtjes Veen en zijn huisvrouw Wulmoet Pieters Haan, geassisteerd als boven,
hebben van haar vader Pieter Cornelisz Haan haar 1/4 portie in het bovenstaande
bewijs ontvangen.

236. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan
Ruijter en Hilgont Hellingman, genaamd Cornelis oud 21 jaar, Johannis oud 20 jaar, Grietje oud
17 jaar en Neeltje Ruijter oud 16 jaar.
03-04-1758 Albert Hellingman en Dirk Doets, naast Muus Jacobsz Beets en Cornelis Tijms op
01-03-1751aangestelde voogden, brengen het overschot van hun rekening ingaande
04-02-1757 tot heden ter weeskamer, alsmede twee aangekochte obligaties.
14-04-1760 Dirk Doetsz en Muus Jacobsz Beets leggen rekening af over de periode van
03-04-1758 tot 31-12-1759 (er volgen nog enige transacties).
14-04-1760 Johannes Ruijter, getrouwd, ontvangt op rekening van zijn 1/4 part in de goederen en
gelden f 105.-.
04-05-1761 Johannes Ruijter heeft het restant van zijn 1/4 portie ontvangen.
04-05-1761 Grietje Jans Ruijter, geassisteerd met haar man Jacob Minnes, heeft haar 1/4 portie
ontvangen.
05-04-1762 Neeltje Ruijter, geassisteerd met haar man Pieter Willemsz Balk, heeft op rekening
van haar 1/4 portie f 370.- ontvangen.
05-07-1762 Pieter Willemsz Balk voorn:, geassisteerd met de gewezen voogden van zijn vrouw
Neeltje Jansz Ruijter, ontvangt het restant van haar 1/4 portie.
05-07-1762 Cornelis Jansz Ruijter, geassisteerd als boven, gedoopt op 31-03-1737 te
Oosthuijsen, ontvangt zijn 1/4 portie.
237. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Olofsz,
waarvan de moeder is geweest Maartje Pieters Moerbuijk, genaamd Trijntje oud omtrent 18
jaar,Bregje oud omtrent 14 jaar, Pieter oud 7 jaar en Jacob Pietersz oud omtrent 4 jaar.
05-09-1757 Tot voogden in de boedel van de grootvader maternel Pieter Moerbuijk worden
aangesteld Pieter de Wit, Pieter Spitsbergen en voorn: Pieter Olofsz.
07-08-1758 De voogden brengen de akte van deling 04-08-1758 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend boven. De kinderen erven 1/3 gedeelte; er is nog onverdeeld land tussen
de weduwe Pieter Moerbuijk en zijn erfgenamen.
05-01-1778 De ondergeschreven kinderen van Pieter Olofsz en Maartje Pieters Moerbuijk:
Cornelis Janse en Trijntje Pieters, Bregje Pieters Olofs, Pieter Pietersz Olofsz en
Jacob Pietersz Olofsz, hebben hun grootvaders erfenis ontvangen.
238. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Teunis van
Baar, waarvan de moeder is geweest Aagje Dirks, genaamd Geertje oud 5 jaar, Jan oud 4 jaar en
Cornelis van Baar oud 2 jaar.
04-09-1758. Tot voogden worden aangesteld Thijs Dirksz in de Schermer en Cornelis van Baar in
de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders
nalatenschap f 42.-.
05-02-1781 Cornelis Teunisz van Baar, getrouwd met Claartje Jacobs Bruijns, ontvangt zijn 1/3
portie f 14.-.
02-04-1781 Aris van Baar, volgens testament enige erfgenaam van Jan teunisz van Baar ontvang
f 14.-.
03-07-1809 Cornelis van Baar ontvangt f 14.- wegens moeders nalatenschap.
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239. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan van 't
Hoff, waarvan de moeder is geweest Johanna Cornelis, genaamd Gerrit oud 9 jaar en Sijmon oud
4 jaar.
04-09-1758 Tot voogden worden aangesteld Carel Houtman en Jan Cornelisz, beiden in de
Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn twee kinderen voor moeders
nalatenschap f 100.-, die onder hem zullen blijven berusten onder borgtocht van
voorn: Carel Houtman en Sijmon Grasboer, volgens akte 19-09-1758 voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend.
240. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Claas Claasz Jonges,
waarvan de moeder is geweest Maartje Jacobs Groot, genaamd Claas Claasz Jonges oud omtrent
23 jaar.
06-11-1758 Tot voogden van de minderjarige in de boedel van de grootmoeder Geertje Jans
Binnenwijzen weduwe Jacob Groot worden aangesteld zijn vader Claas Claasz
Jonges, mr. Hero van der Beek, beiden tot Jisp en Tijmon Groot in de Beemster.
Pieter Jacobsz Groot mag in de boedel blijven zitten; de gezamenlijke voogden over
de minderjarige erfgenamen in de boedel van de weduwe Jacob Groot en de overige
meerderjarige erfgenamen worden uitgekocht, met f 75.- voor iedere minderjarige
stam. De pupil ontvangt het geld onder borgtocht van de vader Claas Claasz Jonges
en Tijmon Groot volgens akte 14-11-1758 voor notaris Adriaan van der Burgh te
Purmerend.
241. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Sijmon
Sijmonsz Kok, waarvan de moeder is Teuntje Willems, genaamd Ariaantje Sijmons Kok oud
ruim 3 jaar.
08-01-1759 Tot voogden worden naast de moeder aangesteld de grootvader Willem Stevensz in
de Purmer, de omen Jan Sijmonsz Kok en Dirk Sijmonsz Kok en Gerrit Cornelisz
Zijp, in de Beemster.
02-04-1759 De voogd Willem Stevensz brengt vier losrentebrieven van in totaal f 4600.- boven.
03-05-1762 De voogden brengen een aangekochte obligatie van f 1000.- boven.
02-07-1764 De moeder Teuntje Willems neemt de gemene boerderij over, waarvoor zij land
verbindt.
07-04-1777 Arian Pietersz Pauw en zijn huisvrouw Ariaantje Sijmens Kok hebben de obligaties
enz. behorende tot de nagelaten boedel van haar vader Sijmen Kok ontvangen.
243. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Pieter Jansz
Loll en Jannitje Jans, genaamd Maartje Pieters Lol, oud omtrent 20 jaar.
02-10-1758 Tot voogden worden aangesteld Huijg Hardebol en Jan Lakeman, beiden in de
Beemster.
05-02-1759 De voogden brengen f 166.6.15 boven uit de nalatenschap van de ouders.
05-02-1759 De voogden ontvangen f 16.6.15 tot onderhoud van hun pupil.
11-04-1763 Maartje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Jacob Jesaiasz Smit en haar voogden
Huigh Hardebol en Jan Lakeman, ontvangt f 150.-.

Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761

131

244. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan Bogtman,
waarvan de moeder is geweest Albertje Alberts, genaamd Jan oud 8 jaar, Albert oud ruim 6 jaar,
Hendrik oud omtrent 4 jaar en Grietje oud 1/2 jaar.
24-04-1759 Tot voogden worden aangesteld Jan Hendriksz Bogtman en Claas Jansz van der
Meer.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor hun moeders
nalatenschap f 5.-.
03-06-1765 Claas Berkhout en Dirk Jansz Donker, vaders van het weeshuis in de Beemster,
alimenterende de vier kinderen, ontvangen bovenstaande f 5.-.
245. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Sijboutsz, waarvan de moeder is Maritje Cornelis, genaamd Antje oud ruim 2 jaar en Sijbout oud
omtrent 1 jaar.
07-05-1759 Tot voogden worden aangesteld Pieter Jansz Boots in de Wogmeer en Bartholomeus
Claasz Schouten te Urzem.
De moeder bewijst haar kinderen ten overstaan van voorn: voogden ter voldoening
van vaders nalatenschap o.a. land in de Beemster en bij hun meerderjarigheid nog
f 200.-, welk geld onder de moeder blijft berusten onder borgtocht van voorn:
voogden volgens akte 15-05-1759 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
06-04-1789 Sijbout Pietersz Wit te Avenhorn en Claas Jacobsz Koppes met zijn huisvrouw Antje
Pieters Wit wonende te Ursem hebben hun vaders nalatenschap van hun moeder en
voogden ontvangen.
246. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Beek, waarvan
de moeder is geweest Antje Teunis Leeuwenkamp, genaamd Geertje Pieters Beek oud 11 jaar.
02-07-1759 Tot voogden worden aangesteld Muus Teunisz Leeuwenkamp en Waligh Pietersz
Dekker, beiden in de Beemster.
De vader bewijst zijn kind ten overstaan van de voogden voor moeders erfenis o.a.
f 500.-.
05-04-1762 De voogden brengen f 400.- boven, die de vader bij huwelijkse voorwaarden
14-07-1759 aan zijn dochter boven het gedane bewijs heeft gemaakt.
05-03-1770 Jan Pietersz Paauw en zijn huisvrouw Geertje Pieters Beek ontvangen haar moeders
erfportie.
247. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Floris
Cornelisz, waarvan de moeder is Hilgont Willems Kat, genaamd Antje oud 6 jaar en Geertje
Floris oud ruim 3 jaar.
03-09-1759 Tot voogden worden aangesteld Jacob Hardebol en Claas Cornelisz Molenaar,
beiden in de Beemster.
De moeder bewijst ten overstaan van de voogden haar kinderen voor vaders
nalatenschap ieder 30 stuivers, die onder haar blijven berusten onder borgtocht van
de voogden.
01-04-1765 De voogden brengen f 75.7.2 boven de kinderen opgekomen uit de nalatenschap van
hun grootmoeder Anne Claas weduwe Cornelis Pietersz, in de Beemster overleden.
05-09-1768 De voogd Jacob Hardebol brengt het bovenstaande vaders bewijs f 3.- boven en nog
voor de nalatenschap van hun moeder Hilgont Willems Kat, in de Bedijkte
Schermeer overleden, f 18.-.
07-02-1780 Antje Floris (ondertekent Antje Flooris de Boer), geassisteerd met haar voogd Jacob
Hardebol, gedoopt 20-05-1753 in de Beemsterkerk, ontvangt haar geld.
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Geertje Floris (ondertekent Geertje Floris de Boer), geassisteerd als boven, gedoopt
03-10-1756 in de Beemsterkerk, ontvangt haar geld.

248. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Vrorijk en Aafje Jacobs Drost, genaamd Jacob oud omtrent 15 jaar, Immetje oud 13 1/2 jaar en
Maritje oud 12 1/2 jaar.
Vide het vaders bewijs folio 151.
07-05-1759 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun overleden moeder Aafje Jacobs
Drost, laatst huisvrouw van Dirk Schinkel, worden aangesteld Sijmon Keet te
Schagen en Jan Claasz Slap en Jacob van Baar in de Beemster.
05-11-1759 De voogden brengen de akte van scheiding van de boedel van Aafje Jacobs Drost
gepasseerd 04-10-1759 in de Beemster voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend
boven. Aan de kinderen is toebedeeld o.a. land te Westmijzen onder de banne van
Schermerhorn. De voogden brengen het contante geld f 1571.5.1 boven alsmede
f 403.8.4 voor het contante geld van vaders bewijs.
03-06-1771 Jacob en Immetje Vrorijk, meerderjarig en Maartje Vrorijk getrouwd met Lourens
Knijn hebben hun moeders nalatenschap ontvangen.
249. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Schinkel en
wijlen Aafje Jacobs Drost, genaamd Marijtje Dirks Schinkel oud omtrent 8 jaar.
07-05-1759 Tot voogden over het kind in de boedel van haar overleden moeder Aafje Jacobs
Drost worden naast de vader aangesteld Sijmon Keet te Schagen en Jan Claasz Slap
en Jacob van Baar in de Beemster.
05-11-1759 De voogden brengen de akte van scheiding van de boedel van Aafje Jacobs Drost
gepasseerd 04-10-1759 in de Beemster voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend
boven. Aan het kind is aanbedeeld f 1257.1.11.
02-05-1774 Pieter van Baar en zijn huisvrouw Marijtje Dirks Schinkel ontvangen haar moeders
erfenis.
250. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Outschersz Nat, waarvan de moeder is geweest Geertje Donker, genaamd Outscher oud 12 jaar
en Jan oud 10 jaar.
14-04-1760 Tot voogden worden aangesteld Jan Outschersz Nat in de Beemster en Jacob Krijnsz
te Graft.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders
nalatenschap f 6.-.
251. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Bart van Aalten en
Theodora van Eck, genaamd Wilhelmus van Aalten oud 21 jaar.
14-04-1760 Jan van Norden en Hendrik van Voorthuijzen zijn volgens testament 10-06-1755
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend van wijlen Aart van Eck, in de Beemster
overleden, voogden over diens nalatenschap. Zij brengen f 142.8.2 boven volgens de
akte van deling 12-03-1760 voor dezelfde notaris.
07-11-1763 Wilhelmus van Aalten, met zijn voogden Jan van Norden en Hendrik van
Voorthuijsen, op 01-10-1763 meerderjarig geworden, ontvangt zijn erfenis van zijn
oudoom Aart van Eck, in de Beemster overleden.
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252. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Frans van
Wissen en Anna van Eck, genaamd Antonius oud 23 jaar, Gertruda oud 21 jaar en Theodora van
Wissen oud 19 jaar.
14-04-1760 Jan van Norden en Hendrik van Voorthuijzen, wonende te Amsterdam, zijn volgens
testament 10-06-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend van wijlen Aart van
Eck, in de Beemster overleden, voogden over diens nalatenschap. Zij brengen
f 427.4.5 boven volgens de akte van deling 12-03-1760 voor dezelfde notaris.
03-10-1763 Geertruda van Wissen, met haar voogden Jan van Norden en Hendrik van
Voorthuijsen, 03-09-1763 meerderjarig geworden, ontvangt haar 1/3 portie van de
bovenstaande erfenis van haar oudoom Aart van Neck, in de Beemster overleden.
04-11-1765 Theodora van Wissen, met haar voogden bovengemeld, 22-10-1765 meerderjarig
geworden, ontvangt haar 1/3 portie van de bovenstaande erfenis van haar oudoom
Aart van Neck, in de Beemster overleden.
06-10-1766 Anthonius van Wissen, met zijn voogden bovengemeld, gedoopt op 24-01-1737 in 't
ampt Huissen, ontvangt zijn 1/3 portie van de bovenstaande erfenis.
252. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Hendrik van Norden
en Deliana van Voorthuijzen genaamd Evert van Norden, oud 17 jaar.
14-04-1760 Jan van Norden en Hendrik van Voorthuijzen, wonende te Amsterdam, zijn volgens
testament 10-06-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend van wijlen Aart van
Eck, in de Beemster overleden, voogden over diens nalatenschap. Zij brengen
f 569.12.7 boven volgens de akte van deling 12-03-1760 voor dezelfde notaris.
05-10-1767 Evert van Norden, wonende te Barneveld in Gelderland, geassisteerd met zijn
voogden Jan van Norden en Hendrik van Voorthuijsen, op 16-09-1742 in de
Amstelkerk gedoopt, ontvangt zijn goederen hem aangekomen uit de boedel van
wijlen Aart van Eck, in de Beemster overleden.
253. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Willem van Norden
en Willemijntje Neutel, genaamd Johanna Margaretha van Norden, oud 11 jaar.
14-04-1760 Jan van Norden en Hendrik van Voorthuijzen, wonende te Amsterdam, zijn volgens
testament 10-06-1755 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend van wijlen Aart van
Eck, in de Beemster overleden, voogden over diens nalatenschap. Zij brengen
f 569.12.7 boven volgens de akte van deling 12-03-1760 voor dezelfde notaris.
06-12-1773 Johanna Margaretha van Norden, wonende te Amsterdam, geassisteerd met haar
voogd Hendrik van Voorthuijzen, gedoopt op 20-10-1748 in de Westerkerk, ontvangt
haar goederen.
254. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Pieter Jansz
Slinger en Aagje Jans Binnenwijzen, genaamd Fokel Pieters Slinger, oud 20 jaar.
14-04-1760 Pieter Elbertsz Binnenwijzen, op 05-11-1759 naast Pieter Droogh in de Purmer
aangestelde voogd, brengt voor Fokel Pieters Slinger haar 1/5 part in het saldo van
de boedel, f 487.-, boven.
06-04-1761 Fokel Pieters Slinger, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz Leguijt ontvangt haar
vaders en moeders nalatenschap van f 487.-.
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255. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jacob Arentsz
Groen, waarvan de moeder is Lijsbet Jans Donker, genaamd Maartje Jacobs Groen, oud 5 1/2
jaar.
05-05-1760 Tot voogden worden aangesteld Arent Maartensz Groen en Dirk Arentsz Groen in de
Beemster en Lammert Jansz Donker in de Purmer.
02-06-1760 De moeder bewijst haar kind ten overstaan van de voogden voor vaders nalatenschap
f 500.-, die onder de moeder blijven onder borgtocht van Arent Maartensz Groen en
Lammert Jansz Donker, volgens akte ??-06-1760 (dag niet ingevuld) voor notaris
Klaas Schoorl Jansz te Purmerend.
03-12-1764 Jacob Hendriksz Bakker, weduwnaar van Lijsbet Jans Donker en de voogden Arent
Maartensz Groen en Lammert Jansz Donker brengen bovenstaande f 500.- boven.
03-09-1770 In plaats van wijlen Dirk Arentsz Groen en Lammert Jansz Donker worden als
voogden aangesteld Maarten Arentsz Groen en Cornelis van 't Hoff, beiden in de
Beemster.
04-11-1771 Tot voogden in de boedel van wijlen haar grootvader Arent Groen worden aangesteld
Dirk Donker en Pieter Jansz Binnenwijzen, beiden in de Beemster.
06-01-1772 De voorn: voogden brengen voor Maartje Arends Groen haar 1/5 part in de
nalatenschap van haar grootvader boven, f 764.6.4.
03-02-1772 Albert Florisz Kronenburg en zijn huisvrouw Maartje Jacobsz Groen ontvangen haar
vaders en grootvaders erfenis.
256. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Aalt Jansz,
waarvan de moeder is geweest Trijntje Otte, genaamd Maria oud 19 jaar en Pieter Aaltsz oud 15
jaar.
07-07-1760 Tot voogden worden aangesteld haar broeder Jan Aaltsz, wonende op de Beets en
Cornelis Hooijberg in de Beemster.
De vader bewijst voor moeders nalatenschap aan ieder kind een gouden dukaat, dus
in totaal f 10.10.-.
06-04-1767 Maria Aalts, geassisteerd met haar voogd Cornelis Hooijberg, gedoopt op15-10-1741
te Wognum, ontvangt haar moeders bewijs f 5.5.-.
01-10-1770 Pieter Aaltsz, geassisteerd met zijn voogd Cornelis Hooijberg, gedoopt 04-07-1745
te Wognum, ontvangt zijn moeders bewijs f 5.5.-.
257. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Frans van Bemmel,
waarvan de moeder is geweest Jannitje Jans Staal, genaamd Jan van Bemmel oud omtrent 3 jaar.
03-12-1759 Tot voogden in de boedel van de grootvader wijlen Jan Staal worden aangesteld de
vader Frans van Bemmel, Anthonij Staal te Purmerend en Pieter Cornelisz Oudejans
in de Beemster.
07-07-1760 De voogden brengen f 805.-, enig zilverwerk en een paar gouden knopen boven.
01-09-1760 Er wordt nog f 12.- bovengebracht wegens verdiend ploegloon van de grootvader Jan
Staal.
(geen datum) Jan van Bemmel, minderjarige zoon van wijlen Frans van Bemmel en Jannetje Staal,
is 14-01-1767 in de jurisdictie van Nieuwer-Amstel overleden. Door de
gezamenlijke erfgenamen zijn Pieter van Bemmel, gewezen voogd en mede
erfgenaam en Pieter van Veen, gewezen voogd, volgens akte 23-02-1767 voor
schepenen van Nieuwer-Amstel gepasseerd, gemachtigd de nalatenschap te
ontvangen, hetgeen gebeurt.
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258. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Willem
Maartensz Kloek, waarvan de moeder is geweest Jannitje Sijmons Lakeman, genaamd Trijntje
oud omtrent 18 jaar, Grietje oud 15 jaar, Maarten oud 11 jaar en Sijtje Willems Kloek oud 6 jaar.
06-10-1760 Tot voogden worden aangesteld Gerbrant Maartensz Kloek en Jan Sijmonsz
Lakeman, beiden in de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders erfenis
een obligatie van f 2000.- ten laste van het Gemeneland van Holland en WestVriesland ten comptoir van de stad Alkmaar, in dato 02-09-1641 ten name van
Willem Willemsz Kuijper te Urzem.
06-10-1777 Warnaar Huijsman, getrouwd met Trijntje Willems Kloek, Teunis Olij, getrouwd met
Grietje Willem Kloek, Maarten Willemsz Kloek en Dirk Leeuwenkamp, getrouwd
met Sijtje Willem Kloek, ontvangen in presentie van de vader Willem M: Kloek de
obligatie.
259. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van Cornelis
Dirksz Slot, waarvan de moeder is geweest Aaltje Jans Vet, genaamd Jan oud ruim 18 jaar,
Meijnuw oud omtrent 13 jaar, Cornelisje oud omtrent 11 jaar, Neeltje oud ruim 8 jaar, Trijntje
oud omtrent 5 jaar en Aaltje Cornelis Slot oud ruim 3 jaar.
01-12-1760 Tot voogden worden aangesteld Thomas Visser op de beets, Jan Albertsz in de
Beemster en Pieter Slot te Oosthuijzen.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden een bijbel met een
zilveren slot en enige sieraden.
08-04-1771 Meijnuw en Cornelisje Slot ontvangen enige sieraden.
03-06-1776 Trijntje en Aaltje Slot ontvangen de overige goederen.
260. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jacob
Eldertsz, waarvan de moeder is geweest Grietje Pieters Ruijter, genaamd Ariaantje oud omtrent
13 jaar, Pieter oud omtrent 12 jaar, Eldert oud omtrent 9 jaar en Jan Jacobsz oud omtrent 6 jaar.
05-01-1761 Tot voogden worden aangesteld Pieter Pietersz Ruijter en Cornelis Pietersz Ruijter,
beiden te Axwijk en Cornelis Sijmonsz Oudejans in de Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn kinderen voor moeders
nalatenschap f 4.-.
06-03-1786 Cornelis Pietersz Ruijter als gewezen voogd en de rato caverende voor bovenstaande
Ariaantje en Eldert Jacobsz, en Pieter Jacobsz, Jan Jacobsz overleden, ontvangen het
geld en zullen de vader zijn portie in de nalatenschap van zijn overleden zoon geven.
261. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Claas Duijts,
waarvan de moeder is Jannetje Jans, genaamd Anna Claas Duijts, oud ruim 2 jaar.
05-01-1761 Tot voogden worden aangesteld Pieter Visser onder Rijp en Pieter Maartensz in de
Beemster.
02-02-1761 De moeder brengt f 300.- boven voor vaders nalatenschap.
06-08-1764 Tot voogden in de boedel van de overleden Jannetje Jans worden aangesteld voorn:
Pieter Visser en Pieter Maartensz, en de grootvader Jan Bonsem in de Beemster. De
voogden brengen provisioneel f 601.16.- en sieraden boven.
01-10-1764 De boedelbeschrijving en de akte van uitkoop met Adriaan Visscher wegens zijn
zoon Jan Adriaansz Visscher's nalatenschap worden bovengebracht.
03-12-1764 De voogden brengen f 1942.19,- boven als opbrengst van de verkochte boedel.
04-12-1769 De voogd Pieter Maartensz ontvangt geld tot onderhoud van het kind (ook
03-12-1770 en 01-06-1772).
Overgebracht in het volgende boek folio 81.
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262. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Filip Haring,
waarvan de moeder is geweest Marijtje Siering, genaamd Harmanus oud ruim 6 jaar en Jan oud
omtrent 3 jaar.
06-04-1761 Tot voogden worden aangesteld Sijmon Hak en Abraham van Kappelle, beiden in de
Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders
nalatenschap o.a. f 20.-.
04-05-1761 De vader voegt nog 1/3 part in het goed van de weduwe Berent Pouwels toe, gelegen
in Hardenberg in Overijssel, circa 8 uur boven Swol.
02-11-1778 De voogden hebben de 1/3 part in de landen onder Hardenberg verkocht voor
f 379.6.10, welk bedrag onder de voogden blijft.
03-04-1780 Harmanus Haring, geassisteerd met zijn voogd Abraham van Kappelle, meerderjarig,
ontvangt zijn moeders erfenis.
01-09-1783 Jan Haring, geassisteerd als boven, meerderjarig, ontvangt zijn moeders erfenis.
263. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Sijmon Cornelisz
Raadt, waarvan de moeder is geweest Lijsbet Jans Halfweegh, genaamd Lijsbet Sijmons Raadt,
oud omtrent 3 jaar.
04-08-1760 Tot voogden in de boedel van de grootvader maternel Jan Halfweegh, in de Beemster
overleden, worden naast de vader benoemd Baltus de Goede en Jan Dirksz Nat, alle
in de Beemster.
01-06-1761 Het kind competeert 1/6 in de boedel van de grootvader, omdat zij nooit enig bewijs
van haar moeders nalatenschap heeft genoten, resulterende in f 524.5.12.
06-05-1782 Cornelis Tijmonsz en zijn huisvrouw Lijsbet Sijmonsz Raadt ontvangen haar
grootvaders erfenis.
264. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Gerritsz Boet, waarvan de moeder is Maretje Jans de Goede, genaamd Niesje oud ruim 6 jaar en
Maritje oud 2 1/2 jaar.
06-07-1761 Tot voogden worden aangesteld Pieter Claasz Mekkis en Baltus Jansz de Goede,
beiden in de Beemster.
De moeder bewijst ten overstaan van de voogden voor vaders erfenis o.a. de helft
van land onder Assendelft volgens akte 24-07-1761 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend.
07-12-1761 Adriaan Cornelisz Visser, getrouwd met Maritje Jans de Goede, brengt f 75.- boven.
04-09-1780 Niesje Dirks Boet, meerderjarig, ontvangt f 37.10.-.
05-04-1784 Maritje Dirks Boet, meerderjarig, ontvangt f 37.10.-.
265. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Maarten
Arentsz Groen, waarvan de moeder is geweest Lijsbet Maartens Clercq, genaamd Arent oud
omtrent 7 jaar en Maarten oud omtrent 4 jaar.
03-08-1761 Tot voogden worden aangesteld Jan Maartensz Clercq te Oostgraftdijk en Cornelis
Gerritsz van 't Hoff in de Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voorn: voogden zijn kinderen voor moeders
nalatenschap f 600.-, welk bedrag onder hem blijft berusten onder borgtocht van
Arent Groen en voorn: Cornelis Gerritsz van 't Hoff, beiden in de Beemster, volgens
akte 01-09-1761 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
04-11-1771 In plaats van de overleden Jan Maartensz Clercq wordt tot voogd aangesteld Tamis
Claasz Groot in de Beemster.
06-01-1772 Maarten Arentsz Groen brengt het bewijs van f 600.- boven.
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Arent Maartens Groen, geassisteerd met zijn vader Maarten Arentsz Groen en zijn
gewezen voogden Cornelis van 't Hof en Tamis Claasz, bijna 27 jaar, ontvangt zijn
portie en de helft van de portie van zijn overleden broeder Maarten Groen, samen
f 450.-.
Maarten Groen ontvangt de helft van de portie van zijn vooroverleden zoon Maarten
Maartensz Groen, f 150.-.

266. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Pieter
Wesselsz, genaamd Saartje Pieters, oud ruim 22 jaar.
07-12-1761 Tot voogden worden aangesteld Gerrit Zijp en Michiel Ruijter, beiden in de
Beemster.
05-01-1762 De voogden brengen f 600.- boven en houden f 14.15.4 onder zich.
06-12-1762 Saartje Pieters, geassisteerd met haar man Pieter Gerritsz Ploeger en haar voogden,
ontvangt haar geld.
267. De weeskamer van de Beemster debet aan de acht minderjarige kinderen van Pieter
Willemsz Lol, waarvan de moeder is geweest Bregje Pieters Jongemaats, genaamd Maartje oud
22 1/2 jaar, Pieter oud 21 1/2 jaar, Grietje oud 20 jaar en 5 maanden, Geertje oud circa 18 jaar,
Trijntje oud 16 jaar en ruim 8 maanden, Maartje oud 13 jaar en 4 maanden, Willempje oud 12
jaar en ruim 5 maanden en Nantje Pieters Lol oud ruim 10 jaar.
07-12-1761 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Jan Pietersz Hamburg en Sijmon
Klaasz Lol, beiden in de Beemster.
01-02-1762 De voogden brengen bij provisie f 121.- boven wegens de erfportie van de kinderen,
1/35 part, van de nalatenschap van Pieter Elbertsz Binnenwijzen.
07-06-1762 De vader suppleert f 4.-.
07-03-1763 Maartje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Cornelis Dirksz Boekjes, ontvangt
haar 1/7 portie, f 17.17.-.
07-08-1769 Grietje en Geertje Pieters Lol, geassisteerd met hun vader Pieter Willemsz Lol,
meerderjarig, en Nantje Pieters Lol geassisteerd met haar man Hendrik Brandhorst,
ontvangen ieder hun 1/6 portie van hun bovenstaande oudooms erfportie. Hun
broeder Pieter Pietersz Lol was al in 1762 overleden en hun zuster Trijntje in juni
1769. De vader Pieter Willemsz Lol heeft van zijn erfportie afgezien ten behoeve van
de zes overige kinderen.
07-09-1772 Maartje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Jan de Jong, ontvangt haar portie en
haar deel in de portie van haar overleden zuster Trijntje.
01-07-1776 Willempje Pieters Lol, meerderjarig, ontvangt haar geld.
268. De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van Jan Pietersz
Hamburg, waarvan de moeder is geweest Trijntje Pieters Jongemaats, genaamd Pieter oud 23
jaar, Jan oud 22 jaar, Maartje oud 21 jaar, Jacob oud 17 jaar, Elbert oud 15 jaar en Lijsbet Jans
Hamburg oud 14 jaar.
07-12-1761 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Pieter Willemsz Lol en Sijmon
Claasz Lol, beiden in de Beemster.
01-02-1762 De voogden brengen bij provisie f 121.- boven wegens de erfportie van de kinderen,
1/35 part, van de nalatenschap van Pieter Elbertsz Binnenwijzen.
07-06-1762 De vader suppleert f 4.-.
11-06-1770 Jan en Jacob Jansz Hamburg, geassisteerd met hun vader Jan Pietersz Hamburg, door
huwelijk meerderjarig, ontvangen ieder hun 1/6 portie in bovenstaande f 125.-.
02-12-1771 Pieter en Maartje Jans Hamburg, meerderjarig, ontvangen ieder hun 1/6 portie in
bovenstaande som.
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Elbert Jansz Hamburg, meerderjarig, ontvangt zijn 1/6 portie in bovenstaande som.
Dirk Claasz de Reus en zijn huisvrouw Lijsbet Jans Hamburg ontvangen haar 1/6
portie in bovenstaande som.

269. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Sijmon Claasz Lol,
waarvan de moeder is geweest Maartje Pieters Jongemaats, genaamd Trijntje Sijmons Lol oud
12 jaar en ruim 4 maanden.
07-12-1761 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Pieter Willemsz Lol en Jan Pietersz
Hamburg, beiden in de Beemster.
01-02-1762 De voogden brengen bij provisie f 121.- boven wegens de erfportie van de kinderen,
1/35 part, van de nalatenschap van Pieter Elbertsz Binnenwijzen.
07-06-1762 De vader suppleert f 4.-.
11-06-1770 Trijntje Sijmons Lol, geassisteerd met haar man Pieter Willemsz Bandt, ontvangt
haar bovengenoemde erfportie.
270. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Joris Klomp,waarvan
de moeder is geweest Reijnu Dirks, genaamd Dirk Klomp, oud ruim 15 jaar.
07-12-1761 Tot voogden worden aangesteld Jan Fransz wonende in de Bedijkte Schermeer en
Teunis Adriaansz Pontman in de Beemster.
De vader bewijst zijn zoon ten overstaan van de voogden voor moeders nalatenschap
f 200.-, die onder de vader blijven berusten onder borgtocht van Claas Jacobsz Pels
en voorn: Teunis Adriaansz Pontman, beiden in de Beemster, volgens
akte ??-12-1761 (dag niet ingevuld) voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
03-06-1771 Dirk Klomp, meerderjarig, heeft zijn moeders bewijs ontvangen.

Oud Rechterlijk Archief 4084: 1762-1810

1.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Jan Reijndertsz
en Willemijntje Willems genaamd Jan Jansz IJsbag, oud omtrent 23 jaar.
05-04-1762 Jan Jansz IJsbag, reeds molenaar zijnde, ontvangt van de voogden met toestemming
van de weesmeesters zijn 1/3 portie van de geliquideerde boedel.
2.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Abraham
Evertsz, waarvan de moeder is geweest Trijntje Jans, genaamd Geertje oud omtrent 6 jaar,
Trijntje oud omtrent 5 jaar en Jan Abrahamsz oud omtrent 3 jaar.
05-04-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Joris Lourisz en Hendrik Jansz
Quadijk, beiden in de Beemster, zijn drie kinderen voor moeders nalatenschap enige
sieraden.
06-01-1783 Geertje en Trijntje Abrahamsz, meerderjarig, ontvangen het bovenstaande bewijs.
3.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Teunis
Baltusz, waarvan de moeder is Barber Hendriks, genaamd Maartje oud 12 jaar en Pieter
Teunisz, oud 10 jaar.
05-04-1762 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Jan Baltusz en Gerrit Gerritsz aan
haar kinderen voor vaders erfenis ieder f 40.-, welk geld onder de moeder blijft
berusten.
02-05-1762 De voogden stellen zich borg.
01-03-1779 Maartje en Pieter Teunisz, beiden meerderjarig, geassisteerd met hun voogd Gerrit
Gerritsz, hebben van hun moeder hun vaders erfenis ontvangen.
4.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Cornelis
Cornelisz Dunnebier en Lijsbet Louris Hardebol, genaamd Cornelis Cornelisz Dunnebier de
Jonge, oud 21 jaar.
03-05-1762 De voogden Huig Lourisz Hardebol, Dirk Dunnebier en Jacob Lourisz Hardebol
melden dat zij op heden voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend hebben gepasseerd
een akte van deling van de gemene boedel van Cornelis Cornelisz Dunnebier en
Claasje Wouters van der Glint, waarbij aan hun pupil is aanbedeeld vijf stukken land
in de Neckerpolder en f 126.16.2.
06-07-1767 Cornelis Cornelisz Dunnebier, reeds op 30-10-1765 25 jaar geworden, ontvangt zijn
goederen.
5.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Cornelisz Dunnebier, in huwelijk verwekt bij Claasje Wouters van der Glint, genaamd
Neeltje oud omtrent 3 jaar, Adriaan oud ruim 1 1/2 jaar en Dirk Cornelisz Dunnebier, oud ruim
1/2 jaar.
03-05-1762 Jacob Dunnebier, met Dirk Dunnebier voogd over de kinderen, meldt dat zij op
heden voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend hebben gepasseerd een akte van
deling van de gemene boedel van Cornelis Cornelisz Dunnebier en Claasje Wouters
van der Glint, waarbij de kinderen is aanbedeeld twee morgen land onverdeeld in 20
morgen land met 35/288 part in de huizinge daarop staande B:K: 38 en 39, en een
bedrag van f 335.8.6.

Oud Rechterlijk Archief 4084: 1762-1810

07-06-1773
05-07-1773

07-05-1781

140

De voogden Dirk Dunnebier en Jacob Dunnebier ontvangen f 335.8.6 wegens het
overlijden van hun pupil Dirk Cornelisz Dunnebier om de nalatenschap te kunnen
delen.
De voorn: voogden brengen de akte van verdeling boven van de nalatenschap van
hun pupil Dirk Cornelisz Dunnebier.01-05-1780 Claas (ondertekent Arensz) Kluijt
en zijn huisvrouw Neeltje Cornelis Dunnebier hebben haar vaders en broeders
erfenis ontvangen.
Arian Dirksz Dunnbier, getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogd Jacob
Dunnebier, heeft zijn vaders en broeders erfenis ontvangen.

6.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan
Klaijbroek en Aaltje Alderts, genaamd Trijntje oud 4 jaar en Guurtje Jans Klaijbroek oud
omtrent 3 jaar.
03-05-1762 Aldert Pieters, grootvader maternel, wonende op de Bobeldijk onder Berkhout, Dirk
Teunisz Klaijbroek in de Beemster en Claas Teunisz Klaijbroek op het dorp Wormer,
omen van vaders zijde, en Jan de Bruijn, wonende tot (niet ingevuld), oom van
moeders zijde, voogden van de kinderen, laten de goederen registreren. De twee
ooms van vaders zijde zullen van de rente het jongste kind groot brengen en de oom
van moeders zijde het oudste kind.
07-04-1783 Trijntje Jans Kleijbroek, meerderjarig en Jan Claasz Pels, procuratie hebbende van
zijn huisvrouw Guurtje Jans Kleijbroek gepasseerd 04-04-1783 voor Nicolaas van
Beek te Hoorn, ontvangen hun ouderlijke erfenis. (Mede ondertekend door Jan
Pouwelsz de Bruijn.)
7.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Carel
Houtman, in huwelijk verwekt bij wijlen Johanna Hendriks Slurik, genaamd Catharina oud 5
jaar en Jacob Houtman oud omtrent 2 jaar.
03-05-1762 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Jan van 't Hoff en
Barent Schuijlenburg voor moeders erfenis ieder f 50.-, die onder de vader blijven
berusten met de voogden als borgen volgens akte van bewijs 11-05-1762 voor
notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
02-02-1778 Het bewijs van Catharina Houtman en de helft van het bewijs van haar overleden
broeder Jacob Houtman wordt bovengebracht; de vader is voor de andere helft
erfgenaam geweest.
01-02-1779 Pieter Ruijter en Catharina Houtman, echtelieden ontvangen f 75.-.
8.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan Adriaansz
Houwen, waarvan de moeder is geweest Neeltje Pieters Lol, genaamd Maartje oud omtrent 9 jaar,
Grietje oud omtrent 8 jaar, Trijntje oud ruim 5 jaar en Jannetje Jans Houwen oud ruim 3 jaar.
07-06-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Gerbrant Maartensz Kloek en
Adriaan Smit, beiden in de Beemster, aan ieder van zijn kindern voor moeders
erfenis f 100.-.
04-03-1782 Maartje, Grietje en Trijntje Jans Houwen, allen meerderjarig, hun zuster Jannetje
Jans overleden, geassisteerd met hun gewezen voogd Adriaan Smit, ontvangen het
geld.
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9.
De weeskamer van de Beemster debet aan de zeven minderjarige kinderen van Jan
Maartensz Huijgen, in huwelijk verwekt bij wijlen Neeltje Jans, genaamd Maarten oud omtrent
17 jaar, Aafje oud omtrent 15 jaar, Lijsbet oud ruim 12 jaar, Aaltje oud ruim 10 jaar, Jan oud ruim
8 jaar, Huijg oud omtrent 6 jaar en Trijntje oud 3 1/2 jaar.
09-08-1762 De vader is met de voogden David Jansz Willig en Pieter Maartensz Zijp, beiden in
de Beemster, overeen gekomen dat hij voor moeders erfenis aan ieder van zijn
kinderen zal bewijzen f 350.-, dus in totaal f 2450.- onder verband van de helft in 20
morgen land in de Beemster.
10.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Nol, waarvan de moeder is Trijntje Adriaans Meijer, genaamd Jan oud omtrent 17 jaar, Claas oud
omtrent 15 jaar, Marijtje oud omtrent 13 jaar en Neeltje Pieters Nol oud omtrent 10 jaar.
09-08-1762 De voogden Willem Maartensz Kloek en Cornelis Jacobsz Hoek in de boedel van de
halve broeder van de kinderen Adriaan Pietersz Nol, in de Beemster overleden, laten
diens nalatenschap voor zijn drie hele en vier halve broeders en zusters registreren.
Ieder van de vier kinderen competeert 1/14 part in deze nalatenschap.
05-04-1773 De vier kinderen, allen meerderjarig, ontvangen hun goederen.
11.
De weeskamer van de Beemster debet aan Jan Visser.
09-08-1762 De secretaris meldt dat de Baljuw en Hoge Heemraden van de Beemster besloten
hebben de persoon en goederen van Jan Visser, die nu wegens troublering van de
hersenen bewaard worden in het gasthuis te Purmerend, onder de administratie van
deze weeskamer te brengen.
04-10-1762 Tot voogden over de onvroede Jan Visser en administrateurs van zijn boedel worden
aangesteld Jacob Vermaak en Cornelis Pietersz Binnenwijzen in de Beemster.
03-01-1763 De voogden brengen de goederen boven.
05-04-1770 De bovengen: curateuren worden aangesteld tot medevoogden over Cornelis Jansz
Visser, de minderjarige zoon van Jan Visser, betreffende zijn moeders goederen.
Overgebracht op folio 93.
12.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Albertsz
Hennings, waarvan de moeder is geweest Trijntje Jans Vet, genaamd Meijnouw Jans, oud 3 1/2
jaar.
06-09-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Slot en Jan Jonk, beiden in
de Beemster, zijn kind voor haar moeders erfenis enige sieraden.
01-04-1765 De vader ontvangt een oorijzer tot gebruik van zijn kind.
07-04-1783 Meijnouw Jans, geassisteerd met haar man Claas Abramsz, ontvangt haar moeders
erfenis.
13.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Albert Switsers, in
huwelijk verwekt bij wijlen Maria Nustadt, genaamd Johanna Switsers, oud 18 jaar.
06-09-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Casper Grapij te Purmerend, Hendrik
Switsers en Jan Switsers in de Beemster zijn dochter voor moeders erfenis f 50.- die
onder hem blijven berusten met de voogden als borgen volgens akte 11-10-1762
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
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14.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Reijndert
Franken, in huwelijk verwekt bij wijlen Trijntje Claas, genaamd Claas oud 17 jaar, Volkert oud
15 jaar, Fijtje oud omtrent 13 jaar en Cornelis Reijndertsz oud 8 jaar.
04-10-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Hamburgh en Stoffel Valbagh
zijn kinderen voor moeders nalatenschap een huis met vier morgen land in Hobreed
onder de heerlijkheid Oosthuijsen, mits onverdeeld en onverkocht blijvende totdat
het jongste kind 25 jaar zal zijn of getrouwd, volgens akte van bewijs 25-10-1762
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
03-04-1769 Sijmon Claasz Kok en Pieter Tedesz Beets, beiden in de Beemster, testamentaire
voogden over Volkert, Fijtje en Cornelis Reijnderts (bijgeschreven Claas Reijndertsz
reeds overleden), brengen f 204.- boven wegens de nalatenschap van hun vader
Reijndert Franken.
07-05-1770 Fijtje Reijnderts Franken, geassisteerd met haar man Jan Jansz van Hem en de voogd
Sijmon Claasz Kok, heeft haar 1/3 portie ontvangen.
03-06-1771 Jan Jansz van Hem en Fijtje Reijnderts Franken hebben de nalatenschappen van haar
twee broeders Volkert en Cornelis Franken, beiden in dit jaar 1771 ab intestato
overleden, ontvangen.
15.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Coenraat de Kampe,
in huwelijk verwekt bij wijlen Guurtje Cornelis Visser, genaamd Cornelis de Kampe, oud
omtrent 3 jaar.
01-11-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Visser in de Rijp en Gerrit
Zijp in de Beemster zijn kind zijn moeders nalatenschap, waaronder f 50.-.
24-01-1763 De voorn: voogden worden aangesteld tot voogden over het kind in de nalatenschap
van Cornelisje Heerts, oud muie, in de Beemster overleden.
07-03-1763 De voogden brengen f 523.15.6 boven, gekomen uit de erfenis van Cornelisje
Heerts.
03-10-1774 Cornelis de Kampe, minderjarige zoon van Coenraad de Kampe en Guurtje Cornelis
Visser is in juli overleden volgens quitantie van het recht op het begraven in dato
24-07-1774 van Cornelis Beck, secretaris tot Rijp. Volgens testament 20-01-1774
voor notaris Jan Heinis tot de Rijp is Cornelis Visser zijn enige en algehele
erfgenaam. Hij ontvangt de goederen.
16.
De weeskamer van de Beemster debet aan de zeven minderjarige kinderen van Pieter
Willemsz Lol, in huwelijk verwekt bij wijlen Bregje Pieters Jongemaats, genaamd Maartje, oud
23 1/2 jaar, Grietje oud ruim 21 jaar, Geertje oud omtrent 19 jaar, Trijntje oud 17 1/2 jaar,
Maartje oud ruim 14 jaar, Willempje oud ruim 13 jaar en Nantje Pieters Lol oud 11 jaar.
01-11-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis en Sijmon Pietersz
Jongemaat, beiden in de Beemster, aan ieder kind voor moeders nalatenschap f 25.-,
dus in totaal f 175.-.
07-03-1763 Maartje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Cornelis Dirksz Boekjes, ontvangt
haar moeders erfenis f 25.-.
07-08-1769 Grietje en Geertje Pieters Lol, meerderjarig, geassisteerd met hun vader Pieter
Willemsz Lol, alsmede Nantje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Hendrik
Brandhorst, ontvangen hun moeders erfenis alsmede ieder hun 1/6 portie wegens het
ab intestato overlijden van hun zuster Trijntje Pieters Lol in juni 1769.
07-09-1772 Maartje Pieters Lol, geassisteerd met haar man Jan de Jong, ontvangt de erfenis van
haar moeder en haar zuster Trijntje.
01-07-1776 Willempje Pieters Lol, meerderjarig, ontvangt haar moeders en zusters erfenis.
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17.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen
Reijndert Gerritsz, in huwelijk verwekt bij Maartje Jans Vet, genaamd Trijntje oud omtrent 16
jaar, Gerrit oud ruim 11 jaar, Neeltje oud omtrent 10 jaar, Jannetje oud omtrent 8 jaar en Aaltje
Reijnderts oud omtrent 6 jaar.
01-11-1762 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Jansz Vet te Neck en
Jacob Hendriksz in de Beemster haar kinderen f 100.-.
03-04-1769 Sijmon Claasz Kok en Pieter Tedesz Beets als testamentaire voogden over Trijntje,
Gerrit en Neeltje Reijnderts brengen f 204.- boven uit de nalatenschap van de
moeder Maartje Jans Vet.
03-04-1769 Cornelis de Boer en Claas Berkhout, regenten van het weeshuis in de Beemster als
alimenterende Jannetje en Aaltje Reijnderts, ontvangen 2/5 van het bewijs van
f 100.-.
04-02-1771 Jacob Pietersz Kleen en Trijntje Reijnderts, echtelieden, geassisteerd met haar
gewezen voogden, ontvangen haar portie.
06-12-1773 De voogden Cornelis Vet, Jacob Hendriksz en Pieter Tedesz Beets ontvangen de
portie van Gerrit Reijndertsz, op 21-11-1773 overleden, om daarmee diens schulden
te betalen.
07-10-1776 Jan Pietersz de Groot en Neeltje Reijnderts, echtelieden, ontvangen haar portie.
18.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Sijmon Marcusz, in
huwelijk verwekt bij wijlen Aagje Lourents Hogetoorn, genaamd Lourens Sijmonsz, oud ruim 13
jaar.
01-11-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Lourens Hogetoorn en Jan Sijmonsz
Lakeman, beiden in de Beemster, zijn zoon voor moeders nalatenschap de helft in
een obligatie van f 500.-, waarvan de andere helft aan Jan Lakeman toekomt en die
onder hem blijft berusten.
12-04-1779 Louwens Sijmonsz Groot heeft de helft van de obligatie ontvangen.
19.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Pietersz Braak,
waarvan de moeder is geweest Aagje Cornelis de Groot, genaamd Cornelis Jacobsz Groot oud 6
jaar.
06-12-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis de Groot in de Schermeer
en Maarten Braak in de Beemster zijn zoon voor moeders nalatenschap 10 morgen
land onverdeeld in 30 morgen land in de Schermeer volgens akte van bewijs
11-01-1763 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
05-08-1771 Maarten Braak, met Cornelis de Groot voogd over voorn: Cornelis Jacobsz Braak,
brengt een onderhandse scheidingsakte boven tussen de voorn: voogden, Aaltje
Dirks, eerder weduwe van voorn: Jacob Braak en nu huisvrouw van Claas Cornelisz
Oudejans, en de voogden over de twee minderjarige kinderen van de voorn: Jacob
Braak en Antje Dirks. Aan Cornelis Jacobsz Braak is 1/8 part aanbedeeld, bestaande
uit land in de Shermeer en f 44.16.10.
06-01-1835 Dirk Jacobsz Braak, blijkens akte van bekendheid enige erfgenaam van zijn broeder
van halve bedde Cornelis Jacobsz Braak, ontvangt f 44.16.10.
20.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Jansz Minnes,
waarvan de moeder is geweest Stijntje van der Busse, genaamd Neeltje Pieters Minnes oud
omtrent 4 jaar.
06-12-1762 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter van der Busse en Jan Outgersz
Nat, beiden in de Beemster, zijn kind haar moeders nalatenschap, o.a. f 100.-. De
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goederen blijven onder de vader met de voogden als borgen volgens akte 28-12-1762
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
In plaats van de overleden Jan Outsgersz Nat wordt Albert Jansz Minnes in de
Beemster tot voogd aangesteld.
Neeltje Pieters Minnes, geassisteerd met haar man Cornelis Hendriksz Hooijberg,
heeft haar goederen ontvangen.

21.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan
Donker, in huwelijk verwekt bij zijn laatst overleden huisvrouw Luuwtje van Hem, genaamd
Trijntje oud omtrent 23 jaar, Maartje oud 20 1/2 jaar, Jannetje oud omtrent 18 jaar en Claas
Jansz Donker oud omtrent 15 jaar.
07-06-1762 Tot voogden worden aangesteld Jan van Hem, Claas van der Meer en Pieter
Spitsbergen, allen in de Beemster.
07-02-1763 Maartje Jans Donker is getrouwd met Pieter Jansz Droog; voor vaders en moeders
nalatenschap van de drie andere kinderen zijn twee obligaties gekocht.
01-04-1765 Maarten Muijs en zijn huisvrouw Trijntje Jans Donker, wonende te Neck, hebben
hun 1/3 part ontvangen.
07-04-1766 Jannetje Jans Donker, geassisteerd met haar man Teunis Pietersz Paauw, ontvangt
haar portie.
01-03-1773 Claas Jansz Donker, gedoopt op 24-09-1747, ontvangt zijn portie.
22.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Claas Claasz
Bol en Neeltje Heerts, genaamd Trijntje Claas Bol, oud omtrent 25 jaar.
24-01-1763 Tot voogden over de minderjarige in de boedel van wijlen haar muie Cornelisje
Heerts worden aangesteld Jan van Kappelle en Abraham van Kappelle, beiden in de
Beemster.
07-03-1763 De voogden doen rekening van de verkochte boedel en nalatenschap van Cornelisje
Heerts, 15-01-1763 in de Beemster overleden. De helft is voor Trijntje Claas Bol.
11-04-1763 Trijntje Claas Bol, meerderjarig, wonende te Uitgeest, heeft de helft van de
nalatenschap van haar mui Cornelisje Heerts ontvangen.
23.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Claas
Jansz Moerbuijk, waarvan de moeder is Teunisje Maartens Mijsen, genaamd Haasje oud ruim
11 jaar en Jan Claasz Moerbuijk oud ruim 7 jaar.
07-03-1763 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Jan Moerbuijk, grootvader,
wonende in de Beemster, Pieter Kluijt in de Purmer en Jan Swemmer, in mei
aanstaande komende te wonen in de Beemster, aan ieder van haar kinderen f 25.voor hun vaders nalatenschap, die onder de moeder blijven berusten met de voorn:
Jan Moerbuijk en Pieter Kluijt als borgen, volgens akte maart 1763 voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend.
03-10-1823 Cornelis Hille, wonende in de Beemster, verklaart dat zijn moeder Haasje Moerbuijk
en zijn oom Jan Claasz Moerbuijk reeds zijn overleden.
24.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan
Pietersz Clercq en Maritje Cornelis Minnes, genaamd Pieter oud 9 jaar, Maartje oud circa 7 jaar
en Cornelis oud circa 5 jaar.
11-04-1763 Jacob Hartogh, wonende in de Beemster, met en naast Jacob Minnes te Ursum en
Pieter Jansz Visser te Scharwou, brengt een handschrift in dato 25-08-1755 van de
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grootmoeder Geertje Poulis Doets boven, waaruit blijkt dat onder haar voor de
kinderen f 400.- berust.
07-05-1764 Dirk Doets in de Beemster is aangesteld tot medevoogd. De boedel van Geertje
Poulis Doets weduwe Pieter Jansz Clercq mag gecontinueerd worden tot het einde
van het jaar.
04-03-1765 De voogden Dirk Doets en Jacob Hartog doen rekening van de gemene boedel van
de grootmoeder Geertje Poulis Doets vanaf 17-04-1764 tot ultimo december (er
volgen nog meer verantoordingen, tot 08-04-1771).
06-04-1772 Jacob Hartog heeft als medevoogd rekening gedaan van de gemene boedel van de
kinderen met Jacob Muusz Beets tot 18-01-1772.
Overgebracht op folio 85.
25.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Adriaan Muts,
waarvan de moeder is geweest Antje Jacobs Binnema, genaamd Jacob Adriaansz Muts oud ruim
10 jaar.
02-05-1763 De vader bewijst zijn kind ten overstaan van de voogden Dirk Olij in de Beemster en
Jan Groningen in de Purmer voor zijn moeders nalatenschap f 3.4.-.
02-09-1765 De voogd Dirk Olij brengt f 40.- boven, het kind aanbestorven van een muije in
Groningerland overleden.
01-05-1780 Jacob Adriaansz Muts, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Dirk Olij, heeft
zijn moeders erfenis en die van zijn meuje ontvangen.
26.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Sijmon
Meijndertsz de Vries, waarvan de moeder is geweest Aagje Wouters van der Glint, genaamd
Claas oud omtrent 10 jaar, Wouter oud omtrent 8 jaar, Meijndert oud omtrent 6 jaar en Geertje
Sijmons de Vries oud omtrent 5 jaar.
06-06-1763 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Albertsz Ooms en Albert
Dammerman, beiden in de Beemster, zijn kinderen voor moeders nalatenschap
f 100.-, die onder de vader blijven berusten onder borgtocht van de voogden volgens
akte 28-06-1763 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
02-10-1780 Geertje Sijmons de Vries, getrouwd met Albert Pietersz Swart, wonende in de
Buikslotermeer, geassisteerd met haar vader Sijmon Meijndertsz de Vries, wonende
te Edam, heeft van haar vader voor moeders bewijs f 25.- ontvangen.
27.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Sijmon
Jansz, waarvan de moeder is geweest Antje Jacobs Vels, genaamd Marijtje oud 19 jaar en
Maartje oud 12 jaar.
08-08-1763 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Hinkens te Purmerend en Louris
Jansz in de Beemster zijn kinderen voor moeders nalatenschap f 200.-, die onder de
vader blijven berusten onder borgtocht van de voogden volgens akte september 1763
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend gepasseerd.
03-04-1769 Jan Muusz Beets, weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Marijtje
Sijmons, heeft van zijn schoonvader Sijmon Jansz de helft van het bewijs, f 100.-,
ontvangen.
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28.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Dirk Boekjes, waarvan
de moeder is geweest Maartje Cornelis Hoogwater, genaamd Jannetje Dirks Boekjes oud 18
jaar.
05-09-1763 De voogden Claas Marees en Claas Brinkhuijsen brengen f 75.- boven volgens het
akkoord met de vader Dirk Boekjes.
02-07-1764 Jannetje Dirks Boekjes, geassisteerd met haar man Sijmen Cornelisz Wildeboer,
ontvangt bovenstaande f 75.-.
29.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan
Claasz Groot, waarvan de moeder is Antje Cornelis Raat, genaamd Maartje oud ruim 14 jaar,
Jannetje oud ruim 10 jaar en Claas Jansz Groot oud ruim 5 jaar.
05-09-1763 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Gerrit Kleen, Tijmon Jacobsz
Groot en Pieter van der Busse, allen in de Beemster, haar kinderen voor hun vaders
nalatenschap f 150.-, die onder de moeder blijven berusten en waarvoor de voogden
zich borg gesteld hebben volgens akte 06-09-1763 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend.
06-02-1764 De voogden brengen de bovengenoemde f 150.- ter weeskamer.
07-06-1773 Maartje Jans Groot, geassisteerd met haar man Dirk Gerritsz Doets, heeft haar vaders
bewijs f 50.- ontvangen.
03-03-1777 Annetje Jans Groot, geassisteerd met haar man Aldert Tijsz Wortel, heeft haar vaders
bewijs f 50.- ontvangen.
07-04-1783 Claas Jansz Groot, getrouwd, heeft zijn vaders bewijs f 50.- ontvangen en nog voor
zijn moeders erfenis f 3.-.
30.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Willem Jansz
Vaalvinck, waarvan de moeder is Lijsbet Willems Siebrens, genaamd Arent Willemsz oud ruim 5
jaar.
07-11-1763 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Commandeur en Hendrik
Westenent, beiden te Purmerend, haar zoon voor vaders erfenis f 30.-.
02-12-1765 Cornelis de Boer en Claas Berkhout, regenten van het weeshuis in de Beemster, waar
het minderjarige kind van wijlen Willem Jansz Vaalvink en Lijsbet Willems Siebrens
wordt gealimenteerd, ontvangen bovenstaande f 30.-.
31.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Garmensz
de Oude, waarvan de moeder is Maartje Elberts Boor, genaamd Garment Jansz de Oude, oud
omtrent 16 jaar.
07-11-1763 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Leendert Garmensz de Oude en
Eldert Jansz van der Maij, beiden in de Beemster, haar kind voor vaders
nalatenschap een zilveren dukaton, f 3.3.-.
04-05-1778 Garment Jansz de Oude ontvangt zijn vaders erfenis f 3.3.-.
32.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Hendrik Fransz,
waarvan de moeder is geweest Marijtje Jacobs Wortel, genaamd Trijntje Hendriks oud 4 1/2
jaar.
07-11-1763 De vader bewijst ten overtstaan van de voogden Rieuwert Pietersz en Jacob Fransz,
beiden in de Beemster, het kind voor haar moeders erfenis f 3.- en enige goederen,
die berusten onder haar grootmoeder Trijntje Conijn weduwe Jacob Wortel, thans
wonende te Schermerhorn, die het kind bij zich heeft genomen.
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Dirk Dirksz Swiep en zijn huisvrouw Trijntje Hendriks, wonende te Graft, ontvangen
voor haar moeders erfenis van de weeskamer f 3.- en van de gewezen voogden Jacob
Fransz en Rieuwert Pietersz f 40.-.

33.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Elbert Dammerman,
waarvan de moeder is geweest Lijsbet Cornelis Groen, genaamd Geesje Elberts Dammerman,
oud 3 maanden.
07-11-1763 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Cornelis Jansz van Neck, wonende te
Wormerveer en Cornelis Ruijter, schoolmeester in de Beemster, zijn kind voor
moeders nalatenschap f 2200.-, die onder hem blijft berusten onder verband van
2 1/2 morgen land in de Beemster, en het goud en het zilver van de moeder.
02-10-1775 Vanwege het overlijden van de vader brengen de voogden ter voldoening van
moeders bewijs twee obligaties boven.
03-04-1780 Hendrik Booker en zijn huisvrouw Geesje Elberts Dammerman ontvangen haar
moeders bewijs.
34.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Claasz
Groot, waarvan de moeder is geweest Maritje Dirks Binnewijsen, genaamd Antje oud ruim 11
jaar, Claas oud omtrent 10 jaar, Maritje oud ruim 8 jaar en Dirk Pietersz Groot oud 6 1/2 jaar.
05-12-1763 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Dirk Dirksz Binnewijsen en Jan
Bruijn zijn kinderen voor moeders nalatenschap tesamen f 10.-.
35.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan Jacobsz
van den Bergh, waarvan de moeder is geweest Antje Lourens, genaamd Grietje oud 21 jaar,
Jacob oud 19 jaar, Louris oud 15 jaar en Trijntje oud 13 jaar.
07-11-1763 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootmoeder Grietje Moerbuijk
weduwe Lourens Jansz worden aangesteld Jan Swemmer en Dirk Schinkel, beiden in
de Beemster.
03-09-1764 De secretaris brengt de 1/6 portie van de kinderen in de boedel van wijlen hun
grootmoeder Grietje Moerbuijk boven.
06-03-1769 Grietje Jans van den Bergh, geasssisteerd met haar man Gerrit Cornelisz Schaar
ontvangt haar grootmoeders erfportie.
06-03-1769 Jacob Jansz van den Bergh, 14-01-1769 meerderjarig geworden, ontvangt zijn
grootmoeders erfportie.
03-07-1775 Lourens Jansz van den Berg, gedoopt 01-02-1747, ontvangt zijn grootmoeders
erfportie.
03-06-1780 Trijntje Jans van den Berg, meerderjarig, ontvangt haar grootmoeders erfportie.
36.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Maarten
Schouten, waarvan de moeder is geweest Grietje Lourens, genaamd Jan oud 15 jaar en Grietje
oud 13 jaar.
07-11-1763 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootmoeder Grietje Moerbuijk
weduwe Lourens Jansz worden aangesteld hun vader Maarten Schouten wonende tot
Avenhorn en Jan Swemmer en Dirk Schinkel, beiden in de Beemster.
03-09-1764 De secretaris brengt de 1/6 portie van de kinderen in de boedel van wijlen hun
grootmoeder Grietje Moerbuijk boven.
07-06-1773 Grietje Maartens Schouten, geassisteerd met haar man Pieter Jansz Pel, ontvangt
haar grootmoeders nalatenschap.
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Jan Maartensz Schouten, wonende tot Bergen, meerderjarig, ontvangt zijn
grootmoeders nalatenschap.

37.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Sijmonsz
Smout, waarvan de moeder is Maartje Maartens, genaamd Lijsbet oud omtrent 17 jaar en Sijmon
Jansz Smout oud omtrent 15 jaar.
06-02-1764 Tot voogden over de kinderen worden aangesteld Pieter Jansz Oudejans en Adriaan
Pietersz Leetjes, beiden in de Beemster.
01-10-1764 De voogden en de moeder zijn voor het bewijs f 200.- overeen gekomen.
04-11-1771 Lijsbet Jans Smout, 10-03-1746 in de Roomsch Catholieke gemeente gedoopt,
ontvangt haar vaders erfenis f 100.-.
07-09-1772 Maartje Maartens, weduwe Jan Sijmonsz Smout en Lijsbet Jans Smout ontvangen de
nalatenschap van hun zoon en broeder, in Wormer overleden.
38.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Pieter Teunisz
Wortel, waarvan de moeder is Antje Jacobs Oene, genaamd Jannetje oud ruim 11 jaar, Teunis
oud ruim 9 jaar, Jacob oud ruim 8 jaar, Maartje oud ruim 6 jaar en Claas Pietersz Wortel oud
ruim 2 jaar.
06-02-1764 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Teunisz Wortel en Pieter Jansz Minnes,
beiden in de Beemster.
04-06-1764 De voogden brengen f 31.15.- boven, zijnde het overschot van de verkochte
goederen van de vader Pieter Teunisz Wortel na aftrek van de schulden volgens
akkoord met de crediteuren.
07-01-1765 De voogden brengen f 146.9.5 boven, zijn de 1/8 part in de nalatenschap van de
oudoom Jan Pietersz Beets, op de Beets overleden.
Pieter Jansz Minnes en Gerrit Wit als testamentaire voogden van Teunis Cornelisz
Wortel over de kinderen, brengen f 24.- boven voor de legitieme portie in hun
grootvaders boedel.
02-02-1767 Cornelis de Boer en Jacob van Sane, weesvaders van de Beemster, als alimenterende
de kinderen, ontvangen wegens het overlijden van de moeder het geld van de
kinderen.
39.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Pietersz Swaan,
waarvan de moeder is geweest Aaltje Lammerts, genaamd Pieter Jansz Swaan oud ruim 2 jaar.
09-04-1764 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Kortland te Purmerend en Claas
Pietersz Swaan in de Beemster zijn kind voor moeders erfenis een zilveren dukaton
f 3.3.-.
03-10-1768 De voogd Jan Kortland brengt f 57.- boven, door het kind geërfd van zijn moeders
zuster Geesje Lammers.
02-10-1775 Jan Pietersz Swaan ontvangt als enige erfgenaam ab intestato het geld van zijn
overleden zoon Pieter Jansz Swaan, overleggende een akte van aangeving in het
middel van begraven te Wormer in dato 09-09-1775.
39.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Huijg
Lourensz Hardebol, waarvan de moeder is geweest Trijntje Jacobs, genaamd Cornelis oud 21
jaar en Lourens Huijgsz Hardebol oud omtrent 18 jaar.
02-07-1764 De vader legt de akte van bewijs aan zijn meer- en minderjarige kinderen gedaan
wegens moeders erfenis over, in dato 01-04-1764 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend, en waarbij tot voogden over de minderjarige kinderen zijn aangesteld
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Jacob Hardebol in de Beemster, Gerrit Pietersz Groot en Jan Witsz, beiden te
Oudendijk, en waarbij aan ieder kind f 400.- is bewezen die onder de vader blijven
berusten onder verband van land in de Beemster.
Cornelis Huijghsz Hardebol, meerderjarig en getrouwd, geassisteerd met zijn vader
en voogden, verklaart dat hij zijn bovengenoemde f 400.- van zijn vader heeft
ontvangen.
Huijgh Lourisz Hardebol, Crelis Nieuweboer getrouwd met Trijntje Huijgs, Sijmon
Huijghsz, Crelis Ariansz Langerijs getrouwd met Aaltje Huijgs en Crelis Huijgsz
Hardebol, tesamen erfgenamen van Lourens Huijgsz Hardebol, in de Beemster
overleden, hebben hun erfportie in het bovenstaande bewijs van voorn: Huijg
Lourensz Hardebol ontvangen.

40.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Claas
Fransz Hille, waarvan de moeder is Beatrix Bloemers, genaamd Jan oud 22 jaar en Claas Claasz
Hille oud omtrent 19 jaar.
03-09-1764 Tot voogden over de kinderen worden aangesteld hun broeder Pieter Claasz Hille en
Gerrit Goeman.
01-10-1764 De moeder en de voogden brengen de akte van verdeling van de gemene boedel van
Claas Fransz Hille en Beatrix Bloemers boven, gepasseerd 19-09-1764 voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend, waarbij aan de kinderen is aanbedeeld f 1614.16.11, die
onder borgtocht van Dirk Conijn en Gerrit Goeman onder de moeder blijven
berusten.
06-06-1774 Jan Klaasz Hille en Klaas Klaasz Hille hebben hun vaders erfenis ontvangen.
41.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan
Jonker en Trijtje Claas Hille, genaamd Sijmon oud ruim 10 jaar en Antje Jans Jonker oud ruim
7 jaar.
03-09-1764 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootvader Claas Fransz Hille
worden aangesteld Cornelis Water en Pieter Jansz, beiden in de Wijde Wormer en
Jan Bier in de Beemster.
01-10-1764 Beatrix Bloemers weduwe Claas Fransz Hille en de voogden brengen de akte van
verdeling van de gemene boedel van Claas Fransz Hille en Beatrix Bloemers boven,
gepasseerd september 1764 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend, waarbij aan de
kinderen is aanbedeeld f 842.8.5.
01-05-1780 Sijmon Jansz Jonker, getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogd Jan Bier,
ontvangt zijn grootvaders erfenis.
02-04-1781 Claas Sijmonsz Duijm, getrouwd met Antje Jans Jonker, ontvangt haar grootvaders
erfenis.
42.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Pieter Brasser
en Trijntje van Hem, genaamd Trijntje Pieters Brasser, oud omtrent 22 jaar.
03-09-1764 Tot voogden worden aangesteld Jan van Hem en Claas van der Meer, beiden in de
Beemster.
04-02-1765 De voogden brengen boven de 1/5 portie, f 308.7.7, in de nalatenschap van haar
moeder Trijntje van Hem, weduwe Pieter Brasser, volgens akte van scheiding tussen
de meerderjarige kinderen en de voogden over de minderjarige, in dato 14-12-1764
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend, alsmede f 500.- voor vaders erfenis
volgens testament van de overleden Trijntje Brassers.
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Trijntje Pieters Brasser, gedoopt 09-12-1742 in de Beemster, geassisteerd met haar
voogden Jan van Hem en Claas van der Meer, allen in de Beemster, ontvangt haar
geld.

43.
De weeskamer van de Beemster debet aan de zes minderjarige kinderen van Cornelis
Kroon, waarvan de moeder is geweest Jannetje Pieters Brasser, genaamd Jan oud 14 jaar,
Trijntje oud 13 jaar, Pieter oud 12 jaar, Claas oud 9 jaar, Maartje oud 6 jaar en Jannetje oud 5
jaar.
03-09-1764 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootmoeder Trijntje van Hem,
weduwe Pieter Brasser, worden aangesteld Michiel Dirksz Ruijter en Pieter Claasz
Berkhout, beiden in de Beemster.
04-02-1765 De voogden brengen boven de 1/5 portie, f 308.7.7, in de nalatenschap van hun
grootmoeder Trijntje van Hem, weduwe Pieter Brasser, volgens akte van scheiding
tussen de meerderjarige kinderen en de voogden over de minderjarige, in dato
14-12-1764 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
06-02-1775 Pieter Jansz de Jong en zijn huisvrouw Trijntje Cornelis Kroon ontvangen haar 1/6
portie in grootmoeders nalatenschap en haar 1/5 portie in de nalatenschap van haar
broeder Jan Cornelisz Kroon, ab intestato overleden en 16-04-1773 tot NoordEijnd
begraven.
01-02-1778 Cornelis Claasz Brand en zijn huisvrouw Maartje Cornelis Kroon ontvangen haar 1/6
portie in haar grootmoeders en haar 1/5 portie in haar broeders nalatenschap.
07-05-1781 Louris Wit en zijn huisvrouw Jannetje Cornelis Kroon ontvangen haar 1/6 portie in
haar grootmoeders en haar 1/5 portie in haar broeders nalatenschap.
07-05-1781 Claas Cornelisz Kroon, meerderjarig, ontvangt zijn geld.
03-12-1781 Pieter Cornelisz Kroon, volgens doopcedulle van de kerk van Ursum meerderjarig,
ontvangt zijn geld.
44.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Fredrik Engeltje, waarvan de moeder is Riske Melles, genaamd Trijntje oud omtrent 2 jaar en
Hendrik oud 1/2 jaar.
03-12-1764 De vader(!) bewijst ten overstaan van de de voogden Harmen Dek en Jan Switser,
beiden in de Beemster, zijn kinderen voor vaders erfenis ieder een zilveren dukaton,
dus samen f 6.6.-.
05-03-1770 Hendrik Fredriksz Engeltje is al in 1768 overleden met de moeder ab intestato voor
de helft erfgenaam. Zij bewijst in presentie van de voogden haar portie f 1.11.8 aan
haar kind verwekt bij Fredrik Brouwer, genaamd Jan Fredriksz Brouwer, folio 71.
07-08-1780 Pieter van der Busse en Claas Reus als weesvaders van de Beemster, alimenterende
Trijntje Fredriks, ontvangen f 4.14.8.
45.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Fredrik
Brouwer, waarvan de moeder is geweest Trijntje Harmens, genaamd Marijtje oud omtrent 9 jaar,
Fredrik oud 5 jaar en Lijsje oud 4 jaar.
03-12-1764 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Slinger en Hendrik Joosten,
beiden in de Beemster, zijn drie kinderen voor moeders nalatenschap f 3.-.
07-08-1780 Pieter van der Busse en Claas Reus als weesvaders van de Beemster, alimenterende
Marijtje, Fredrik en Lijsje Fredriks Brouwer, ontvangen f 3.-.
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46.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Gerrit
Bloksmuhl, waarvan de moeder is Trijntje Nelemans, genaamd Gerrit oud 12 jaar, Grietje oud 7
jaar, Hendrik oud 5 jaar en Jan Bloksmuhl oud 2 jaar.
04-03-1765 Tot voogden worden aangesteld Jan Maartensz Huijgen en Engel Gras, beiden in de
Beemster.
03-06-1765 De moeder bewijst aan haar vier kinderen voor vaders erfenis een huis in de
Beemster dat zij zal onderhouden en f 250.-.
06-12-1773 De voogden ontvangen f 62.10.- voor hun pupil Gerrit Gerritsz Bloksmuhl, die als
busschieter in dienst van de Oostindische Compagnie kamer Amsterdam is gekomen,
voor zijn uitrusting.
08-04-1782 Trijntje Nelemans,weduwe Gerrit Bloksmuhl, ontvangt de helft van het vaders
bewijs van haar overleden zoon Jan Gerritsz Bloksmuhl.
04-10-1784 Grietje en Hendrik Gerritsz Bloksmuhl, meerderjarig, geassisteerd met hun moeder
Trijntje Nelemans en hun voogd Jan Maartensz Huijgen ontvangen hun vaders
erfenis en ieder nog 1/3 in de helft van de erfenis van hun overleden broeder Jan
Gerritsz Bloksmuhl.
05-02-1799 Hendrik Gerritsz Blokmulder (ondertekent Bloksmuijl) ontvangt voor zijn moeder
Trijntje Nelemans de resterende f 10.8.-, die aan broeder Gerrit Gerritsz Bloksmuhl
toekomen en die sinds 1787 uitlandig is en van wie niets meer is gehoord. Hij stelt
zich borg.
47.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Hendrik Bogtman en Antje Dirks, genaamd Antje oud 24 jaar en Rijnsje oud 19 a 20 jaar.
04-03-1765 Tot voogden in hun vaders nalatenschap worden aangesteld Dirk Adriaansz
Dunnebier en Jacob Hogetoorn.
01-07-1765 De voogden doen rekening. Voor de vier kinderen resteert f 1591.10.-, dus voor
Antje en Rijnsje Hendriks Bogtman ieder 1/4.
05-08-1765 Antje Hendriks Bogtman, geassisteerd met haar man Jan Cornelisz van der Woude,
ontvangt haar geld.
11-06-1770 Rinsje Hendriks Bogtman, geassisteerd met haar man Jacob Lievesz, ontvangt haar
geld.
48.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Harmanus
Bellekamp, waarvan de moeder is geweest Maartje Jans Swarts, genaamd Maarten oud omtrent
16 jaar, Sijtje oud 12 1/2 jaar, Jan oud ruim 10 jaar, Harmanus oud ruim 9 jaar en Grietje oud
5 1/2 jaar.
03-06-1765 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Weijert Jansz Swarts te
Purmerend en Fredrik Bellekamp, thans in de Beemster maar wonende te Ancom in
Osnabrugge, ieder een gouden dukaat, dus in totaal f 26.5.-.
03-04-1775 Harmanus Bellekamp ontvangt de helft van de porties van zijn drie overleden zoons
Maarten, Jan en Harmanus.
06-10-1794 Grietje Hermanus Bellekamp, geassisteerd met haar man Jan Wolterink, ontvangt als
enige overgebleven zuster het geld.
49.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van wijlen Hendrik
Dwarssteegh, waarvan de moeder is Hillegonda de Jong, genaamd Jan Dwarssteegh oud ruim 20
jaar.
03-06-1765 Tot voogden worden aangesteld Willem Schreur, wijnkoper in de Keijzersstraat te
Amsterdam, Pieter Bakker, wonende aan de Drie Baarsjes buiten de Raampoort te
Amsterdam en Pieter Spitsbergen in de Beemster.
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De moeder bewijst haar zoon voor vaders erfenis f 500.- die onder de moeder bliven
berusten onder borgtocht van de drie voorn: voogden.

50.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen
Cornelis Stuurman, waarvan de moeder is Geesje Alberts, genaamd Albert oud 24 jaar en Pieter
Stuurman oud omtrent 13 jaar.
03-06-1765 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Pietersz Langedijk te
Wognum en Coenraat Bogtman in de Beemster aan ieder van de kinderen een
daalder, dus samen f 3.-.
03-10-1768 Albert Cornelisz Stuurman, getrouwd, ontvangt zijn vaders erfenis f 1.10.-.
04-05-1778 Pieter Stuurman, getrouwd, ontvangt zijn vaders erfenis f 1.10.-.
51.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Michiel Ruijter,
genaamd Dirk Michielsz Ruijter, oud ruim 3 jaar, waarvan de moeder is geweest Trijntje Jans
van der Meer.
05-08-1765 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Klaas van der Meer en Jan van Hem,
beiden in de Beemster, zijn kind twee morgen land onverdeeld in 8 morgen land in
de Beemster.
02-02-1789 Dirk Michielsz Ruijter, op 24-03-1788 25 jaar geworden, heeft van zijn vader zijn
moeders erfenis ontvangen.
52.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Arentsz Groen, in huwelijk verwekt bij Albertje Everts Minnes, genaamd Arent oud omtrent 10
jaar, Trijntje oud ruim 6 jaar en Neeltje oud omtrent 5 jaar.
02-09-1765 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Maarten Arentsz Groen en
Cornelis Gerritsz van 't Hoff haar kinderen voor vaders erfenis naast enige sieraden
f 75.-. Tot medevoogd wordt aangesteld Pieter Jansz Minnes in de Beemster om de
voogden te assisteren bij de verdeling van de goederen nagelaten door de halve
zuster van de kinderen.
03-10-1768 De kinderen erven 3/8 van hun halve zuster Maartje Dirks Groen, komende op
f 80.8.-.
03-10-1768 Trijntje Dirks Groen is overleden. De moeder Albertje Everts Minnes ontvangt haar
halve portie en haar halve broeder Adriaan Dirksz Groen f 4.13.- zoals vermeld in
het vorige boek folio 208.
05-03-1781 Arent Dirksz Groen, oud ruim 25 jaar, geassisteerd met zijn gewezen voogden
Maarten Arentsz Groen en Cornelis van 't Hof, ontvangt zijn portie.
05-10-1789 Neeltje Dirks Groen, oud bijna 29 jaar, geassisteerd met haar enig overgebleven
voogd Maarten Groen, ontvangt haar portie.
53.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan Joosten
Bade, in huwelijk verwekt bij Neeltje Coenraads, genaamd Coenraat oud 16 jaar, Maartje oud 14
jaar en Pieter oud 12 jaar.
02-09-1765 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Anthonij Menge in de
Beemster en Arent Weuste tot Rijp tesamen een daalder, f 1.10.-.
54.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Harmen Bos en
Anna Catharina Schreuder, genaamd Anna Maria Bos oud circa 13 jaar.
02-12-1765 Tot voogden worden aangesteld Barent Kramer te Purmerend, Hendrik Schreuder te
Broek in Waterland en Abraham van de Kappelle in de Beemster.
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De voogden brengen de akte van deling 05-03-1767 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend boven van de boedel en nalatenschap van wijlen Harmen Bos en Anna
Catharina Schreuder, bedragende f 3709.11.-, waarvan de helft aan hun pupil
toekomt; Jan Bos wordt ook vermeld.
De voogden hebben drie morgen tuinland met het huis daarop gekocht.
Anna Maria Bos, geassisteerd met haar man Fredrik Schols, ontvangt haar goederen.

55.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jacob Dirksz
de Boer, waarvan de moeder is geweest Maartje Jans, genaamd Dirk oud ruim 13 jaar, Neeltje
oud 11 jaar, Trijntje oud 9 jaar en Jan Pietersz de Boer oud 6 jaar.
06-01-1766 Tot voogden worden aangesteld Pieter Dirksz de Boer in de Necker watermolen en
Jacob Hartog in de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen voor moeders nalatenschap het goud en zilver en de
klederen die aan de moeder behoord hebben.
56.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Claas Witsz,
in huwelijk verwekt bij wijlen Trijntje Pieters Snood, genaamd Pieter oud omtrent 9 jaar en
Neeltje oud 7 jaar.
01-03-1766 Tot voogden naast de vader worden aangesteld Jacob Dunnebier en Jan Dunnebier,
beiden in de Beemster.
02-06-1766 De vader en de voogden hebben de nalatenschap van Lijsbet Dirks, weduwe Pieter
Snood, grootmoeder van de kinderen, gedeeld.
06-09-1790 Pieter Claasz Zijp (ondertekent Pieter Klaasz van Sijp) heeft met authorisatie van
Baljuw en Hoogheemraden in dato 24-08-1790 zijn aandeel in de nalatenschap van
zijn grootmoeder Lijsbet Dirks weduwe Pieter Snood van de voogden Jan en Jacob
Dunnebier ontvangen.
57.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan van Hem
en Aafje Pieters Kok, genaamd Aaltje oud 25 jaar, Jan oud 19 jaar, Claartje oud 14 jaar en Pieter
van Hem oud 12 jaar, wegens de erfportie van Gerrit Kok, oudoom maternel van de kinderen, tot
Hoorn overleden.
07-04-1766 De vader en voogd Jan van Hem brengt de akte van deling 02-10-1765 voor notaris
Sijbrand Pereboom te Hoorn boven, waarbij aan de kinderen drie obligaties en
f 556.13.5 is aanbedeeld, welk geld nog onder de vader berust.
03-11-1766 Aaltje Jans van Hem, meerderjarig, geassisteerd met haar vader, heeft haar 1/4 portie
ontvangen (m.u.v. f 41.16.4 die op 11-06-1770 door de vader voor haar worden
ontvangen).
11-06-1770 Jan Jansz van Hem, getrouwd, geassisteerd met zijn vader Jan van Hem, ontvangt
zijn 1/4 portie.
06-12-1772 Jacob Claasz Berkhout en Claartje Jans van Hem, echtelieden, ontvangen haar 1/4
portie.
03-02-1777 Pieter van Hem, getrouwd, ontvangt zijn 1/4 portie.
58.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Beek, genaamd Geertje Pieters Beek, in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Antje Teunis
Leeuwenkamp, oud 18 jaar en Maartje Pieters Beek, van wie de moeder is Grietje Koster, oud
(niet ingevuld) jaar.
06-10-1766 De voogden Muus Teunisz Leeuwenkamp en Waligh Dekker, beiden in de Beemster,
aangesteld 01-02-1762, doen rekening van de gemene boedel van Pieter Beek en zijn
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weduwe Grietje Koster, ten bedrage van f 3691.2.10, waarin de kinderen de helft,
f 1845.11.5, toekomt.
Jan Pietersz Pauw en zijn huisvrouw Geertje Pieters Beek ontvangen haar vaders
erfenis.
In plaats van de overleden Muus Teunisz Leeuwenkamp wordt naast Waligh Dekker
tot voogd aangesteld Jan Teunisz Leeuwenkamp in de Beemster.
In plaats van de overleden Jan Teunisz Leeuwenkamp wordt naast Waligh Dekker tot
voogd aangesteld Claas Olij in de Beemster.
Maartje Pieters Beek, volgens doopcedulle in dato 29-11-1790 oud circa 31 jaar,
ontvangt haar vaders erfenis.

59.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Sijmon
Claasz Lol en Maartje Pieters Jongemaats, genaamd Trijntje Sijmons Lol oud ruim 17 jaar.
13-11-1766 Tot voogden worden aangesteld Jan Pietersz Hamburg en Sijmon Pietersz
Jongemaats, beiden in de Beemster en Pieter Fransz te Jisp.
02-02-1767 De secretaris brengt f 1855.11 boven, gekomen van de publieke veiling op
14-11-1766 van de boedel van Sijmon Lol. Ook de voogden Jan Hamburg en Sijmon
Pieters Jongemaats brengen nog geld boven.
11-06-1770 Trijntje Sijmons Lol, geassisteerd met haar man Pieter Willemsz Bandt, ontvangt het
geld.
60.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis
Pietersz Wortel, waarvan de moeder is Hilletje Gerrits, genaamd Jacob oud ruim 23 jaar,
Maartje oud ruim 19 jaar en Frederik oud ruim 17 jaar.
03-11-1766 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Evert Post en Cornelis Pietersz
Oudejans, beiden in de Beemster haar kinderen voor hun vaders erfenis f 300.-, die
in de gemene boedel zullen blijven en waarvoor de voogden en Pieter Cornelisz
Wortel in de Beemster zich borg hebben gesteld volgen akte op den dito voor notaris
Klaas Schoorl te Purmerend.
06-04-1789 Jacob Cornelisz Wortel in de Beemster, Frederik Cornelisz Wortel te Hoogwoud en
Jan Pietersz Vlaar te Hoogwoud als vader en met Pieter Cornelisz Wortel, die mede
compareerde, voogd over Cornelis Jansz Vlaar, minderjarige zoon van wijlen
Maartje Cornelis Wortel, hebben bovengenoemde f 300.- ontvangen.
61.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Bruijn,
waarvan de moeder is geweest Neeltje Arians Schermer, genaamd Pieter oud omtrent 14 jaar en
Arian oud 1 jaar en 14 weken.
03-11-1766 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Maarten Molenaar en Gerrit Gerritsz,
beiden in de Beemster, zijn kinderen voor moeders nalatenschap f 28.-.
07-08-1780 Het kind Pieter Jansz Bruijn is overleden, met zijn vader Jan Bruijn ab intestato voor
de helft erfgenaam. Deze is nu ook overleden. Zijn weduwe Geertje Jans bewijst de
erfportie f 7.- aan haar vier kinderen bij Jan Bruijn verwekt, gebracht op folio 102.
Pieter van der Bussen en Claas Reus, weesvaders van de Beemster, alimenterende
Arian Jansz Bruijn, ontvangen diens f 21.-.
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62.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Cornelis Claasz
Alles, waarvan de moeder is geweest Grietje Claas, genaamd Hilgont Cornelis Alles oud 15 1/2
jaar.
01-12-1766 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Cornelisz Bommezij en Dirk
Pontman, beiden in de Beemster, zijn dochter de kleren van haar moeder.
63.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van Hendrik
Jansz, waarvan de moeder is geweest Aaltje Dirks, genaamd Dirk oud omtrent 18 jaar, Daniel oud
ruim 15 jaar, Elsje oud ruim 12 jaar, Aaltje oud omtrent 10 jaar en Fredrik Hendriksz oud ruim 8
jaar.
06-04-1767 De vader bewijst zijn kinderen voor moeders erfenis f 15.-. Tot voogden worden
aangesteld Harmen Jansz en Daniel Stapel, beiden in de Beemster.
01-12-1777 Dirk Hendriksz, Daniel Hendriksz, Elsje Hendriks (mede ondertekend door Willem
Hake) en Aaltje Hendriks (mede ondertekend door Jan Dinkla) ontvangen voor hun
moeders erfenis f 12.-.
04-03-1805 Jan Dinkla, getrouwd met Aaltje Reusenaar, de rato caverende voor de medeerfgenamen van de Fredrik Hendriksz, ontvangt f 3.-.
64.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Gerrit Jansz,
waarvan de moeder is geweest Geertje Brand, genaamd Geesje en Grietje Gerrits, beiden oud
omtrent 14 jaar.
02-11-1767 Tot voogden over de kinderen in de boedel van wijlen hun grootmoeder Geesje
Schellinger weduwe Hendrik Brand worden naast de moeder aangesteld Hendrik
Voogd en Dirk Rikkert, beiden in de Beemster.
01-02-1768 Dirk Rikkert brengt f 54.5.- boven, zijnde 1/3 van de nalatenschap van de voorn:
grootmoeder.
03-04-1780 Geesje en Grietje Gerrits, meerderjarig, ontvangen hun grootmoeders erfenis.
65.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Adriaan
Marcusz Groot, waarvan de moeder is geweest Grietje Jans Been, genaamd Neeltje oud ruim 18
jaar, Trijntje oud ruim 16 jaar en Maartje oud omtrent 12 jaar.
02-11-1767 Tot voogden over de kinderen in hun moeders nalatenschap worden naast de vader
aangesteld Claas Pietersz van Gragt op de Beets en Sijmon Marcusz Groot in de
Beemster.
06-12-1767 De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn kinderen voor moeders
nalatenschap f 15.15.-.
04-05-1778 Jan Pietersz Borsjes (ondertekent Borsjen) met zijn huisvrouw Neeltje Adriaans
Marcusz Groot, Trijntje Adriaans Groot, meerderjarige jongedochter en Pieter
Stuurman met zijn huisvrouwMaartje Adriaans Groot ontvangen hun moeders erfenis
f 15.15.-.
66.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Claasz Swaan en Grietje Claas Bloemer, genaamd Claas oud 23 jaar en Dirk Pietersz Swaan
oud 20 jaar.
01-02-1768 Tot voogden worden aangesteld Pieter Claasz Hille in de Beemster en Jan Pietersz
Swaan te Jisp.
11-04-1768 De nalatenschap van de vader bedraagt f 10.19.8, te verdelen onder de 7 kinderen
dus voor de twee minderjarige kinderen f 2.19.4.
03-09-1798 Dirk Pietersz Swaan, zijn broeder Claas Pietersz Swaan overleden, ontvangt f 1.19.4.
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67.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan
Outschersz Nat, waarvan de moeder is geweest Jannitje Jans van der Maij, genaamd Jan oud 24
jaar, Dirk oud 22 jaar, Swaantje oud (niet ingevuld) jaar en Jannetje Jans Nat oud (niet ingevuld)
jaar.
04-07-1768 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Jansz van der Maij en Pieter
van der Busse, beiden in de Beemster, aan zijn kinderen f 4.- en de klederen van zijn
overleden huisvrouw.
04-11-1771 Jan Jansz Nat, meerderjarig, heeft van zijn vader zijn moeders erfenis ontvangen.
12-06-1775 Dirk Jansz Nat, meerderjarig en getrouwd, heeft als boven zijn moeders erfenis
ontvangen.
06-11-1775 Willem Jansz Vink en Swaantje Jans, echtelieden, hebben als boven haar moeders
bewijs ontvangen.
07-08-1780 Dirk Jansz Kluft en Jannetje Jans Nat, echtelieden, hebben als boven haar moeders
bewijs ontvangen.
68.
De weeskamer van de Beemster debet aande twee minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Oene, waarvan de moeder is Maartje Jacobs, genaamd (niet ingevuld).
04-07-1768 De moeder bewijst ten overtstaan van de voogden Jan Lakeman en Pieter Pietersz
Knip haar kinderen voor vaders erfenis ieder f 1.-, die onder haar blijven berusten.
69.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Pietersz
Jongemaat, waarvan de moeder is geweest Antje Zacharias, genaamd Pieter Cornelisz
Jongemaat, oud ruim 12 jaar.
01-05-1769 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Gerritsz Stintsen Sijmon
Pietersz Jongemaat, beiden in de Beemster, zijn zoon voor moeders erfenis f 500.-.
Overgebracht op folio 82.
70.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Klaasz Raadt,
waarvan de moeder is geweest Aagje Pieters Knip, genaamd Geertje Jans Raadt oud 5 jaar.
05-02-1770 Tot voogden van het kind in de boedel van haar grootvader Pieter Knip, in de
Beemster overleden, worden naast de vader Jan Klaasz Raadt aangesteld Dirk Pieters
Luut en Klaas Knip de Oude, beiden mede in de Beemster. Zij zijn met Lijsbet Jans,
weduwe Pieter Knip f 200.- overeen gekomen als uitkoop van hun grootvaders
erfenis.
06-02-1792 Geertje Jans Raadt, meerderjarig, geassisteerd met haar voogden Claas Raad en
Claas Knip, ontvangt f 200.-.
71.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Fredrik
Brouwer, waarvan de moeder is Riske Melles, genaamd Jan Fredriksz Brouwer oud circa 3 jaar.
05-03-1770 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Harmen Dek in de Beemster en Jan
Switsers te Purmerend haar kind voor zijn vaders nalatenschap f 1.11.8, die zij heeft
geërfd van de vaderlijke nalatenschap van haar jongste kind in huwelijk verwekt bij
wijlen Fredrik Engeltje.
07-08-1780 Pieter van de Busse en Claas Reus als weesvaders van de Beemster, alimenterende
Jan Fredriksz Brouwer, ontvangen het geld.
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72.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Jacobsz Beets, waarvan de moeder is Trijntje Dirks Slot, genaamd Dirk oud 20 jaar, Pieter oud
17 jaar, Cornelis oud 12 jaar en Jan oud 9 jaar.
05-04-1770 Tot voogden worden aangesteld Pieter Jacobsz Beets te Quadijk en Pieter Cornelisz
Haan in de Beemster. De weduwe mag onder opzicht van de voogden de boerderij in
de Beemster continueren.
08-04-1771 De moeder zal haar vier kinderen ieder f 150.-, dus in totaal f 600.-, bewijzen.
05-08-1771 De voogd Pieter Cornelisz Haan brengt voor dit geld een obligatie boven.
05-07-1779 Dirk en Pieter Jacobsz Beets van de Mennonite gemeente, beiden meerderjarig,
geassisteerd met hun voogd Pieter Cornelisz Haan, en Cornelis Jacobsz Beets,
getrouwd, ontvangen hun vaders erfenis.
03-12-1781 Tot voogden over de nog minderjarige Jan Jacobsz Beets in de boedel van zijn
overleden vaders zuster wijlen Hillegond Beets, weduwe Jan Kool, worden
aangesteld Jacob Hartog en Jacob Dirksz Verweij, beiden in de Beemster.
01-07-1782 Door de voogden wordt ten behoeve van Jan Beets zijn 1/5 portie in de boedel van
wijlen zijn vaders zuster bovengebracht, bedragende f 355.15.14.
05-04-1784 Jan Jacobsz Beets, getrouwd, geassisteerd met zijn voogden Jacob Hartog en Dirk
Verweij, ontvangt zijn geld.
73.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Schrant, waarvan
de moeder is geweest Antje Sijmons, genaamd Grietje Schrant oud 6 jaar.
05-04-1770 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jacob Moes en Cornelis van Baar,
beiden in de Beemster, het kind voor haar moeders nalatenschap f 10.10.-, die onder
de vader blijven berusten onder borgtocht van de voogden.
03-04-1775 De voogden brengen bovengenoemde f 10.10.- boven.
03-04-1775 Grietje Schrant is overleden. De vader Jan Schrant, meerdere kinderen hebbende,
ontvangt de helft van haar geld, f 5.5.-.
74.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Sijmon Hack,
waarvan de moeder is geweest Trijntje Pieters Binnewijsen, genaamd Jan oud circa 23 jaar en
Maartje Sijmons Hack oud 16 jaar.
11-06-1770 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Claas Berkhout en Cornelis
Binnewijsen, beiden in de Beemster, zijn twee minderjarige kinderen f 2800.-, die
onder hem blijven berusten onder verband van land in de Beemster, en waarvoor een
weesmeesterskennis is gemaakt.
06-04-1772 Jan Sijmonsz Hack is ab intestato overleden; zijn vader Sijmon Hak, voor de helft
ergenaam, quiteert de weeskamer voor f 700.-.
Maartje Sijmons Hak, geassisteerd met haar man Sijmen Pietersz Knip, ontvangt
haar moeders erfenis en haar 1/4 portie in de nalatenschap van haar broeder Jan
Sijmonsz Hak.
11-05-1772 Pieter Sijmonsz Hak ontvangt zijn 1/4 portie in de nalatenschap van zijn broeder Jan
Sijmonsz Hak.
75.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan
Evertsz Minnes, waarvan de moeder is Maria Glintmans, genaamd Aaltje oud omtrent 15 jaar,
Evert oud ruim 13 jaar en Trijntje Jans Minnes oud 6 jaar.
06-08-1770 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Murk Douwesz in de Beemster en
Hubertus Glintmans in de Diemermeer haar kinderen voor vaders erfenis ieder
f 5.5.-, dus totaal f 15.15.-, die onder de moeder blijven onder borgtocht van de
voogden.
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Jan Hendrik Schepen, getrouwd met Maria Glintmans, eerder weduwe van Jan
Evertsz Minnes, brengt de bovenstaande f 15.15.- ter weeskamer.

76.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Pieter
Abrahamsz Groot, in huwelijk verwekt bij wijlen Aaltje Cornelis Raad, genaamd Trijntje oud
ruim 16 jaar en Cornelis Pietersz Groot oud 8 jaar.
04-02-1771 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun grootvader Cornelis Raad, in de
Beemster overleden, worden aangesteld hun vader Pieter Abrahamsz Groot in de
Purmer en Sijmon Cornelisz Raad en Claas Jansz Kool, beiden in de Beemster.
08-04-1771 De voogden brengen voor de kinderen 1/7 portie in de boedel van hun grootvader
Cornelis Raad boven, f 630.5.-.
07-06-1771 Voor dit geld zijn obligaties aangekocht, waarvan de vader de rente zal ontvangen.
12-06-1775 De vader Pieter Abrahamsz Groot ontvangt ter presentie van de voogden Sijmon
Cornelisz Raat en Klaas Jansz Kool een obligatie en geld ten bedrage van f 313.1.vanwege het overlijden van Trijntje Pieters Groot te Edam, om tussen hem en zijn
kind of kinderen te worden verdeeld.
03-12-1787 Cornelis Pietersz Groot, meerderjarig, geassisteerd met zijn vader Pieter Abrahamsz
Groot en voogd Sijmen Raad, ontvangt zijn portie.
77.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Andries Klaasz Groot,
in huwelijk verwekt bij wijlen Neeltje Jeroens Cooijman, genaamd Maartje Andries Groot oud
omtrent 10 weken.
08-04-1771 Tot voogden worden naast de vader Andries Claasz Groot aangesteld Gerrit
Cornelisz Zijp en Gerrit Jeroensz Cooijman, allen in de Beemster.
28-05-1771 Andries Klaasz Groot heeft ten overstaan van de voorn: voogden bij akte voor
notaris Klaas Schoorl te Purmerend zijn kind haar moeders erfenis bewezen.
02-09-1771 Andries Klaasz Groot ontvangt het bewijs van zijn overleden dochter Maartje
Andries Groot.
78.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Lucasz
Brunting, waarvan de moeder is Judit Burgers, genaamd Antje Jans Brunting oud omtrent 5 jaar.
05-08-1771 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Claas Brunting en Leendert
Gerbrantsz, beiden in de Beemster, haar kind voor vaders erfenis een bijbel met
zilveren sloten.
08-04-1782 Claas Brunting ontvangt voor zijn pupil het kerkboek.
79.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Arentsz Groen, genaamd Adriaan oud omtrent 20 jaar, Arend oud ruim 16 jaar en Neeltje Dirks
Groen oud 11 jaar.
04-11-1771 Tot voogden over de kinderen in de boedel van wijlen hun grootvader Arent Groen,
in de Beemster overleden, worden aangesteld Adriaan Visser te Rijp en Pieter Jansz
Minnes in de Beemster.
06-01-1772 De voogden brengen f 766.-.4 boven, zijnde 1/5 part van de boedel van de
grootvader Arent Groen.
07-04-1777 Arend Dirksz Groen, meerderjarig, ontvangt zijn 1/3 portie.
05-03-????
(jaar niet vermeld) Arent Dirksz Groen, meerderjarig, ontvangt zijn 1/3 portie.
05-10-1789 Neeltje Dirks Groen, oud bijna 29 jaar, ontvangt haar 1/3 portie.

Oud Rechterlijk Archief 4084: 1762-1810

159

80.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van wijlen Jan Pietersz
Hamburg, in huwelijk verwekt bij mede wijlen Trijntje Pieters Jongemaats, genaamd Lijsbet
Jans Hamburg, oud ruim 24 jaar.
03-02-1772 Tot voogden worden aangesteld Jacob Barentsz de Vries in de Wijde Wormer en
Sijmon Pietersz Jongemaats in de Beemster.
06-04-1772 De voogden brengen voor vaders erfenis f 350.17.- boven volgens akte van verdeling
14-04-1771 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
05-07-1773 Dirk Claasz de Reus en zijn huisvrouw Lijsbet Jans Hamburg ontvangen haar vaders
erfenis.
81.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van wijlen Claas Jansz
Duijts en Jannetje Jans, genaamd Anna Claas Duijts nu oud ruim 14 jaar.
Overgebracht uit het grootboek 3 folio 261.
01-06-1772 In plaats van de overleden Pieter Visser wordt tot medevoogd aangesteld Tijmon
Groot in de Beemster.
06-04-1778 Pieter Groot en Anna Claas Duijts, echtelieden, ontvangen de nalatenschap van haar
ouders Claas Duijts en Jannetje Jans.
82.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Pietersz
Jongemaats en Antje Zacharias, genaamd Pieter Cornelisz Jongemaats, oud ruim 15 jaar.
Moeders bewijs, f 500.-, overgebracht van folio 69.
11-05-1772 De voogden Pieter Gerritsz Stints in de Purmer en Sijmon Pietersz Jongemaats in de
Beemster brengen f 6054.16.8 boven, gekomen van de boedel van de overleden
Cornelis Pietersz Jongemaats.
14-09-1772 Voor het geld zijn obligaties aangekocht.
03-01-1780 Pieter Cornelisz Jongemaats is op 27-10-1779 in de Beemster overleden.
03-07-1780 Sijmon Pietersz Jongemaats, Jan Pietersz Aller, Maartje Jans Hamburg en Johannes
Hellingman, erfgenamen en procuratie hebbende van de absente erfgenamen van
Cornelis Pietersz Jongemaats(!) ontvangen de nalenschap van dezelfde Pieter
Cornelisz Jongemaats.
83.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Claasz Alles,
waarvan de moeder is geweest Aaltje Jacobs Goethart, genaamd Sijtje Cornelis Alles oud
omtrent 5 jaar.
04-10-1772 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Willem Klaasz tot Noorteijnd en
Dirk Adriaansz Pontman in de Beemster zijn kind voor moeders nalatenschap
f 1.10.-. (later bijgeschreven: geconsigneerd in de kas van de weeskamer.)
84.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Claas
de Wit, waarvan de moeder is Geertje Cornelis Hooijberg, genaamd Maartje oud 14 jaar,
Trijntje oud ruim 11 jaar, Welmoet oud omtrent 8 jaar en Geertje Claas de Wit oud ruim 4 jaar.
07-12-1772 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Claas Jansz Doets, Jacob Hartog en
Claas Olij, allen in de Beemster, haar kinderen voor hun vaders nalatenschap enige
stukken land onder Middelie en Oosthuijsen, volgens akte op 29-12-1772 gepasseerd
voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend.
07-08-1775 De moeder Geertje Cornelis Hooijberg is overleden; de voogden brengen een akte
van akkoord boven gepasseerd 27-06-1775 voor notaris Klaas Schoorl Jansz te
Purmerend.
01-02-1778 David Hartog en zijn huisvrouw Maartje Claas de Wit ontvangen haar vaders erfenis.
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David Hartog, voor 1/3 erfgenaam van zijn vooroverleden vrouws zuster Trijntje
Claas de Wit, ontvangt 1/3 portie in de 1/4 portie van Trijntje de Wit.
Jan Baltusz de Goede en zijn huisvrouw Wolmoet Claas de Wit ontvangen haar
vaders erfenis en haar 1/3 portie in de nalatenschap van haar overleden zuster
Trijntje Claas de Wit.
Geertje Claas de Wit, geassisteerd met haar man Pieter Stekelbosch, ontvangt haar
goederen.

85.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan
Pietersz Clercq en Maretje Cornelis Minnes, genaamd Pieter nu(!) oud 9 jaar, Maartje oud circa
7 jaar en Cornelis oud circa 5 jaar.
Overgebracht van folio 24.
01-02-1773 De voogd Jacob Hartog brengt een obligatie van f 1100.- boven, gepasseerd
11-02-1772 voor notaris Klaas Schoorl te Purmerend door Jacob Muusz Beets in de
Beemster tegen 3% per jaar en annex onderhandse akte van borgtocht van Dirk
Doetsz en Jacob Hartog, beiden in de Beemster in dato 19-01-1773.
07-06-1779 Pieter Jansz Clercq, meerderjarig en Maartje Jans Clercq, getrouwd met Reijer Musis
(ondertekent Reijer Willemse Muussis) ontvangen ieder ieder hun 1/3 portie in de
nalatenschap van hun ouders.
08-04-1782 Cornelis Clercq, getrouwd, geassisteerd met zijn gewezen voogd Jacob Hartog,
ontvangt zijn 1/3 portie in zijn ouders natenschap.
86.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Dirk
Pronk, waarvan de moeder is Aaltje Claas Kramer, genaamd Ariaantje oud omtrent 14 jaar,
Cornelis oud omtrent 10 jaar, Claas oud omtrent 8 jaar en Lijsbet Dirks Pronk oud omtrent 4 jaar.
05-04-1773 Tot voogden worden aangesteld naast de moeder Cornelis Pronk, Pieter Cornelisz
Pronk en Claas Jacobsz Kramer, allen in de Beemster.
De moeder bewijst haar kinderen voor vaders erfenis ieder een daalder, dus in totaal
f 6.-. (later bijgeschreven: gesonsigneerd in de kas van de weeskamer.)
87.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Muus
Teunisz Leeuwenkamp, waarvan de moeder is geweest Antje Jans, genaamd Willem oud circa 20
jaar, Neeltje oud circa 19 jaar, Lijsbet oud circa 17 jaar en Teunis Muusz Leeuwenkamp oud circa
15 jaar.
03-05-1773 Tot voogden worden aangesteld Jan Teunisz Leeuwenkamp, Cornelis Pietersz
Binnenwijsen en Claas Olij, allen in de Beemster.
14-10-1773 De voogden brengen de inventaris van de boedel en nalatenschap van voorn: Muus
Teunisz Leeuwenkamp boven, gepasseerd 27-09-1773 voor notaris Klaas Schoorl te
Purmerend.
88.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Abraham van
Kappelle, waarvan de moeder is geweest Trijntje Cornelis Dunnebier, genaamd Lijsbet van
Kappelle oud ruim 14 jaar.
05-07-1773 De vader brengt f 53.17.8 boven gekomen uit de nalatenschap van haar halve oom
van moeders zijde Dirk Cornelisz Dunnebier.
03-07-1780 Jacob de Flinis en Lijsbet van Kappelle, echtelieden ontvangen het geld.
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89.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Anthonij Bruijn,
waarvan de moeder is geweest Petronella Iven, genaamd Maria Petronella Bruijn thans oud
zijnde ruim 10 jaar.
04-10-1773 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Jan Iven in de Diemermeer en Arij
van der Kleij in de Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voorn: voogden zijn dochter voor haar
moeders nalatenschap f 150.-.
07-06-1784 Maarten van Santen en zijn huisvrouw Maria Petronella Bruijn ontvangen haar
moeders erfenis.
90.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jan
Dirksz Smal en Antje Pieters Berkhout, genaamd Maartje oud 16 jaar, Ariaantje oud 15 jaar,
Grietje oud 12 jaar en Dirk Jansz Smal oud 9 jaar, en aan het minderjarige kind van Jan Jansz
Hamburg, in huwelijk verwekt bij voorn: Antje Pieters Berkhout, genaamd Pieter Jansz Hamburg
oud 3 jaar.
07-02-1774 De stiefvader en vader Jan Jansz Hamburg bewijst ten overstaan van de voogden
Pieter Berkhout in de Beemster, Muus Jacobsz Beets te Oosthuijsen en Jan de Vries
te Hobreed aan ieder van de kinderen voor hun moeders erfenis f 280.-, dus in totaal
f 1400.-, die onder hem blijven berusten onder borgtocht van de voogden.
06-03-1775 Tot voogden wegens de nalatenschap van Pieter Berkhout, grootvader van moeders
zijde, worden naast Jan Jansz Hamburg aangesteld Jacob Vermaak, schout van de
Beemster en voorn: Jan de Vries.
08-05-1775 De gemelde voogden brengen uit de voorn: nalatenschap voor de kinderen 1/5 portie,
f 219.9.-, boven.
04-10-1779 Jan Jansz Hamburg brengt het moeders bewijs, f 1400.-, boven.
03-03-1783 Dirk Beets en zijn huisvrouw Ariaantje Jans Smal ontvangen haar portie.
03-03-1783 Maartje Jans Smal, meerderjarig, geassisteerd met haar stiefvader en voogden,
ontvangt haar portie.
05-07-1784 Dirk Beets en zijn huisvrouw Ariaantje Jans Smal en Maartje Jans Smal,
meerderjarige ongehuwde dochter, ontvangen 4/7 part van de nalatenschap van hun
overleden broeder Dirk Jansz Smal.
08-05-1786 Grietje Jans Smal, meerderjarig, geassisteerd met haar stiefvader en voogd Jan
Hamburg, ontvangt haar portie.
11-04-1796 Pieter Jansz Hamburg, meerderjarig, geassisteerd met zijn vader Jan Hamburg,
ontvangt zijn portie.
91.
De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Arent Jansz, waarvan
de moeder is geweest Trijntje Jacobs, genaamd Jacob Arentsz, oud omtrent 16 jaar.
11-04-1774 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Claas Reijersz Beemster in de
Beemster en Jan Willemsz Loen te Schermerhorn zijn zoon voor zijn moeders
nalatenschap een zilveren dukaton. (later bijgeschreven: geconsigneerd in de kas van
de weeskamer.)
92.
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Jacob
Tijsz, waarvan de moeder is Aafje Claas, genaamd Dirk oud ruim 23 jaar, Jacob oud omtrent 21
jaar, Antje oud ruim 18 jaar en Dirk Jacobsz oud ruim 16 jaar.
02-05-1774 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Lourens Groot te Heijlo en Carel
Houtman en Jan Bier, beiden in de Beemster, aan haar kinderen voor vaders erfenis
f 100.-, die onder de moeder blijven berusten onder borgtocht van de voogden.
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93.
De weeskamervan de Beemster debet aan Jan Visser.
Overgebracht van folio 11.
01-06-1778 In plaats van de overleden Jacob Vermaak wordt tot medecurateur aangesteld Gerrit
Zijp in de Beemster.
05-07-1784 Grietje Silver, weduwe en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest zijnde met
de onvroede Jan Visser, die onlangs in het gastuis waar hij bewaard werd is
overleden, en Cornelis Visser, enige nagelaten zoon en erfgenaam ab intestato van
deze Jan Visser, geassisteerd met de gewezen voogden over Jan Visser, treffen een
regeling over de goederen.
04-06-1787 Cornelis Visser ontvang als enige erfgenaam ab intestato van zijn ouders, zijn
moeder is overleden, de goederen.
94.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Baltus
Jacobsz de Goede, waarvan de moeder is geweest Grietje Cornelis de Jager, genaamd Jacob oud
ruim 3 1/2 jaar, Crelis en Claartje, beiden oud omtrent twee maanden.
05-12-1774 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Slot en Jacob Muts, beiden in de
Beemster, de kinderen voor hun moeders erfenis enige sieraden.
01-04-1799 Jacob Baltusz de Goede en Claartje Baltus de Goede, geassisteerd met hun gewezen
voogd Jan Slot, ontvangen de sieraden.
95.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan de Jong, waarvan
de moeder is geweest Geertje Pieters Berkhout, genaamd Harmen Jansz de Jong, oud 8 1/2 jaar,
tot Landsmeer.
06-03-1775 Tot voogden over het kind in de nalatenschap van zijn grootvader Pieter Berkhout,
03-02-1775 in de Beemster overleden, worden naast de vader aangesteld Jacob
Vermaak en Pieter Claasz Berkhout in de Beemster.
08-05-1775 De voogden brengen voor het kind 1/5 portie in de nalatenschap boven, f 219.9.-.
14-05-1792 Harmen Jansz de Jong ontvangt het geld.
96.
De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Elbert
Dammerman, genaamd Geesje Elberts Dammerman, oud omtrent 12 jaar, in eerder huwelijk
verwekt bij Lijsbet Cornelis Groen, en Antje Elberts Dammerman, oud ruim 3 jaar, verwekt bij
zijn thans weduwe Aafje Pieters Zijp.
06-03-1775 Tot voogden worden, naast de moeder over haar kind, aangesteld Jan Stetter te
Purmerend en Claas van der Meer en Cornelis Ruijter, beiden in de Beemster.
04-09-1775 (en 02-10-1775 en 06-11-1775) De voogden brengen de goederen boven, waaronder
aan geld van de verkochte roerende goederen ruim f 2600.-, waarvoor obligaties
gekocht zijn, 2/3 in een huis en erf in de Middelbeemster met de bakkerij en stukken
land in de Beemster.
03-07-1780 Hendrik Booker en zijn huisvrouw Geesje Elberts Dammerman, geassisteerd met
haar gewezen voogden, hebben de helft in haar vaders erfenis ontvangen volgens de
akte van scheiding tussen de voogden over Antje Elberts Dammerman en de
comparanten gepasseerd 09-06-1780 voor notaris Klaas Schoorl Jansz te Purmerend.
03-01-1789 De voogden ontvangen f 696.8.8 tot furnering van de 25e penning.
03-05-1790 De voogden Machiel Ruijter en Jacobus Wit ontvangen f 90.7.12.
03-04-1797 Lourens Hogetoorn en Anje Elberts Dammerman, echtelieden, geassisteerd met haar
gewezen voogden, ontvangen haar vaders erfenis ontvangen volgens de akte van
scheiding 09-06-1780 voor notaris Klaas Schoorl Jansz te Purmerend.
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97.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Hendrik Jansz,
waarvan de moeder is Antje Marcus, genaamd Jan Hendriksz oud 9 jaar.
04-12-1775 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Jan Jansz IJsbag en Gerrit Gerritsz,
beiden in de Beemster, haar zoon voor vaders erfenis f 10.10.-.
09-05-1791 Jan Hendriksz IJsbag, 06-03-1791 getrouwd met Wijntje Jans Bruijn, geassisteerd
met Gerrit Gerritsz en Jan IJsbag, ontvangt zijn vaders erfenis f 10.10.-.
98.
De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Gerrit Jansz
Zijp, waarvan de moeder is geweest Dieuwertje Jans, genaamd Jan oud 16 jaar, Trijntje oud 12
jaar en Crelis oud 7 jaar.
06-02-1776 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Pieter Pietersz Vogel tot Rijp en
Gerrit Kooijman in de Beemster zijn kinderen voor moeders erfenis f 3.-.
03-10-1824 Jan Zijp, meerderjarige kleinzoon van Gerrit Jansz Zijp ontvangt 10 stuivers wegens
zijn grootvaders erfenis.
05-11-1824 Maartje Zijp en Trijntje Zijp, meerderjarige kleindochters van Gerrit Jansz Zijp
ontvangen f 1.- wegens hun grootvaders erfenis.
06-05-1825 Maartje Zijp en Trijntje Zijp, gekwalificeerd door hun oom Cornelis Zijp, wonende
te Hekendorp, ontvangen zijn grootvaders(!) erfenis f 1.50.
99.
De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacobus Wit, waarvan
de moeder is geweest Trijntje Gerbrands Kloek, genaamd Lijsbet Wit, oud ruim 4 jaar.
06-05-1776 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Gerbrand Maartensz Kloek en
Lourens Wit, beiden in de Beemster, voor moeders nalatenschap f 400.-.
02-04-1792 Lijsbet Jacobus Wit, geassisteerd met haar man Claas Pietersz Leek, ontvangt haar
moeders bewijs f 400.-.
100. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Jan Poulusz
Berkhout en Bregje Jans, genaamd Lucia Jans Berkhout, oud ruim 21 jaar.
04-03-1776 Tot voogden worden aangesteld Dirk Brasser en Gerrit Arisz Bier, beiden in de
Beemster.
03-06-1776 De voogden brengen de inventaris van de gehele boedel en nalatenschap van Jan
Poulusz Berkhout boven, opgesteld door Willem Mathijsz Hoebe, zwager van de
pupil. De boedel blijft onder hem en zijn schoonzuster blijft bij hem inwonen onder
notariële borgtocht van Cornelis Poulusz Berkhout en Willem Cornelisz Out.
04-12-1780 Lucia Jans Berkhout, meerderjarig, geassisteerd met haar voogden Dirk Brasser en
Gerrit Arisz Bier, heeft haar goederen ontvangen.
101. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Hendrik
Jansz, waarvan de moeder is geweest Antje Kees, genaamd Christiaan oud 10 jaar en Lena
Hendriks oud ruim 8 jaar.
01-07-1776 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Harmen Jansz en Hendrik Niestad,
beiden in de Beemster, voor moeders nalatenschap f 12.-.
03-05-1790 Christiaan Reusenaar, getrouwd 25-04-1790 met Ariaantje Knip, geassisteerd met
zijn voogd Claas Knip, ontvangt f 6.-.
03-06-1798 Lena Hendriks Reusenaar, meerderjarig, ontvangt f 6.-.
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102. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Jan Bruijn,
waarvan de moeder is Geertje Jans, genaamd Neeltje oud 8 jaar, Jan oud 6 jaar, Eefje oud 4 jaar
en Claas de Bruijn oud (niet ingevuld) jaar.
07-10-1776 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Maarten Molenaar en Gerrit
Gerritsz, beiden in de Beemster, haar vier kinderen voor vaders erfenis f 7.-.
07-08-1780 Pieter van der Busse en Claas Reus, weesvaders van de Beemster als alimenterende
Neeltje, Jan en Eefje Jans Bruijn, Claas Jansz Bruijn overleden, ontvangen
bovenstaande f 7.-.
103. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Fransz en Antje
Joris Klomp, genaamd Rijnuw Jans, oud omtrent 9 jaar, wegens haar grootvader Joris Klomp's
nalatenschap.
07-10-1776 De weduwe competeert de helft van de nalatenschap; de voogden Claas Jacobsz Pels
en Gerrit Arisz brengen f 52.12.- boven zijnde de 1/5 portie van het kind in de andere
helft van de nalatenschap van haar grootvader.
07-02-1791 Jan Pietersz Kroon en Reijnu Jans, echtelieden, geassisteerd met haar gewezen
voogd Gerrit Arisz Bier, ontvangen de nalatenschap van haar grootvader Joris Klomp
f 52.12.-.
104. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Jacob Pontman,
waarvan de moeder is Grietje Jans Tabak, genaamd Grietje Jacobs Pontman oud ruim 22 jaar.
04-11-1776 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden Teunis Ar: Pontman en Huijbert
Claasz Velzeboer, beiden in de Beemster, voor vaders nalatenschap enige goederen
berustende onder Arian Jansz Tabak in de Beemster.
07-06-1779 Grietje Jacobs Pontman, meerderjarig, heeft de goederen van de voogden ontvangen.
105. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter
Visser, waarvan de moeder werd gealimenteerd tot Rijp, wegens de nalatenschap van Jan Visser,
halve broeder van de kinderen, competerende ieder 1/12 part.
06-01-1777. De regenten van het armhuis tot Rijp brengen f 82.12.- boven.
03-07-1785 Grietje Huijberts, voor de helft mede-erfgenaam ab intestato van haar overleden
dochter Aaltje Pieters, ontvangt haar geld.
03-08-1789 Maartje Pieters Visser, volgens doopcedulle van de Rijp meerderjarig, ontvangt
haar vierde portie in de nalatenschap van haar halve broeder en nog haar 1/3 portie
van de resterende f 6.6.8 van haar overleden zuster Aaltje Pieters.
09-12-1793 Ariaantje Pieters Visser ontvangt haar portie in beide nalatenschappen.
15-10-1795 Rijk Visser, meerderjarig, ontvangt zijn portie in de nalatenschappen van zijn halve
broeder Jan Visser en zuster Aaltje Pieters.
106. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige dochter van Jacob Jacobsz
Oene, waarvan de moeder is geweest Stijntje Jans Ooms, genaamd Maartje Jacobs Oene, oud 12
weken.
04-08-1777 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Jan Pietersz Klinckert te
Oosterblokker en Pieter Jansz Minnes in de Beemster voor moeders nalatenschap
enige sieraden.
03-04-1797 Op verzoek van de voogden Albert Minnes en Machiel Ruijter ontvangen zij de
sieraden om door de pupil gebruikt te worden.
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107. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Cornelis Pietersz
Haan, waarvan de moeder is geweest Grietje Luijtjes Veen, genaamd Pieter Cornelisz Haan, oud
2 1/2 jaar.
01-09-1777 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Willem Veen te Purmerend en Jacob
Luijtjes Veen in de Beemster voor moeders nalatenschap f 150.-, die onder de vader
blijven berusten onder borgtocht van de grootvader Pieter Cornelisz Haan.
108. De weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Cornelis
Cooijman en Grietje Crelis, beiden in de Beemster overleden, genaamd Geertje oud 24 1/2 jaar
en Cornelis Cooijman oud 22 jaar.
05-05-1777 Tot voogden worden aangesteld Gerrit Zijp, Pieter Cooijman en Jan Pietersz
Oudejans, allen in de Beemster.
De voogden brengen de inventaris van de nagelaten boedel, gepasseerd 10-06-1777
voor notaris Klaas Schoorl Jansz te Purmerend, boven.
03-07-1780 Geertje Cornelis Cooijman is in de Beemsterkerk gedoopt 24-10-1751 en heeft dus
niet tot de weeskamer behoord.
03-07-1780 Cornelis Cornelisz Cooijman, volgens doopcedulle 27-04-1780 meerderjarig
geworden, heeft zijn ouders nalatenschap van zijn voogden overgenomen.
109. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Verelst, waarvan de
moeder is geweest Crelisje Pieters Bommer, genaamd Neeltje oud 8 jaar en Duijfje Jans Verelst
oud ruim 2 jaar, wegens de nalatenschap van Cornelis Tamisz, oudoom van de kinderen.
01-12-1777 Tot voogden worden aangesteld de vader Jan Verelst te Purmerend en Teunis
Pontman in de Beemster.
110. De weeskamer bebet aan de drie minderjarige kinderen van Sijmen Woestenburg, waarvan
de moeder is geweest Maartje Pieters Bommer, genaamd Antje oud ruim 11 jaar en Cornelis
Sijmensz Woestenburg oud 5 jaar, wegens de nalatenschap van Cornelis Tamisz, oudoom van de
kinderen.
01-12-1777 Tot voogden worden aangesteld de vader Sijmen Woestenburg te Schermerhorn en
Teunis Pontman in de Beemster.
111. De weeskamer debet aan de vijf minderjarige kinderen van Sijmen Cornelisz Kramer,
waarvan de moeder is geweest Antje Cz Bakker, genaamd Jan oud ruim 11 jaar, Claas oud 10 jaar,
Pieter oud ruim 8 jaar, Maartje oud 6 jaar en Elbert Sijmensz Kramer oud ruim 2 jaar.
01-12-1777 Tot voogden worden aangesteld Dirk Cz Bakker en Crelis Cz Bakker in de Purmer
en Pieter Cornelisz Haan in de Beemster.
05-01-1778 De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn vijf kinderen voor moeders
erfenis f 1000.-, die onder de vader blijven berusten onder borgtocht van zijn twee
broeders Claas Cornelisz Leguijt in de Beemster en Cornelis Cornelisz Nieuweboer
te Oudendijk.
112. De weeskamer debet aan de minderjarige dochter van wijlen Claas Jansz Oudejans,
waarvan de moeder is Neeltje Jans, genaamd Maartje Claas Oudejans, oud omtrent 24 jaar.
04-05-1778 Tot voogden worden aangesteld Teunis Ariansz Pontman en Sijmen Sijmensz
Oudejans, beiden in de Beemster.
06-07-1778 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden f 275.- voor vaders erfenis, die
onder de moeder blijven berusten onder borgtocht van Teunis Ariansz Pontman en
Jan Pietersz Oudejans.
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Maartje Claas Oudejans, meerderjarig, heeft haar vaders erfenis ontvangen.

113. De weeskamer debet aan de minderjarige dochter van Walig Dekker, waarvan de moeder is
geweest Trijntje Pieters Beek, genaamd Geertje Waligs Dekker, oud omtrent 23 jaar.
07-09-1778 Tot voogden worden aangesteld Dirk Adriaansz Dunnebier in de Beemster en Jan
Dirksz Nat in de Schermeer.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn dochter voor moeders
erfenis f 25.-.
07-05-1781 Geertje Waligs Dekker, volgens doopcedulle 16-11-1780 meerderjarig geworden,
ontvangt haar moeders bewijs.
114. De weeskamer debet aan de minderjarige dochter van de overleden Jan Gerritsz, waarvan
de moeder is Riske Melles, genaamd Jaapje Jans, oud 8 jaar.
02-11-1778 Tot voogden worden aangesteld Its Gerritsz tot Neck en Jan Slinger in de Beemster.
De moeder bewijst ten overttaan van de voogden haar dochter f 3.3.-.
07-08-1780 Pieter van der Busse en Claas Reus, weesvaders van de Beemster, alimenterende
Jaapje Jans, ontvangen f 3.3.-.
115. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Cornelisz
Haan, waarvan de moeder is Grietje Pieters Seesman, genaamd Zwaantje oud ruim 2 jaar en
Trijntje Cornelis Haan oud circa 12 weken.
04-01-1779 Tot voogden worden aangesteld Pieter Harmensz en Cornelis Pietersz Haan, beiden
in de Beemster.
01-02-1779 De moeder bewijst ten overstaan van de voogden haar twee kinderen voor vaders
erfenis f 1500.-, die onder de moeder blijven berusten onder borgtocht van Pieter
Seesman en Pieter Harmensz.
06-10-1783 Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun overleden grootmoeder Zwaantje
Jans Hunne, in leven huisvrouw van voorn: Pieter Harmensz, worden aangesteld
Pieter Ceesman en Claas Kunst, beiden in de Beemster en Cornelis Pietersz Haan in
de Wijde Wormer.
01-12-1783 Pieter Harmensz is met de voogden als uitkoop van grootmoeders erfenis f 1500.overeen gekomen. Intussen is het kind Swaantje Cornelis Haan overleden, zodat haar
portie voor de helft naar haar moeder en de andere helft naar haar zuster Trijntje
Cornelis Haan gaat. De voogden brengen dus f 1125.- boven, waarvoor zij een
obligatie gaan kopen.
05-07-1802 Trijntje Cornelis Haan, geassisteerd met haar man Pieter Klaasz Minnis, ontvangt
haar goederen; de voogden zijn Klaas Kunst over de goederen nagelaten door haar
grootmoeder Swaantje Jans Humme en haar zuster Swaantje Cornelis Haan, en
Willem Beets over haar moeders erfenis.
116. De weeskamer debet aan de vier minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jansz, waarvan
de moeder is Trijntje Pieters Olofsz, wegens de nalatenschap van hun grootvader Jan Cornelisz, in
de Beemster overleden, genaamd Maartje oud 16 jaar, Pieter oud 13 jaar, Neeltje oud circa 6 jaar
en Cornelis Cornelisz oud 6 weken.
03-05-1779 Tot voogden worden benoemd Pieter Sijmensz Pot en Pieter Olofsz, beiden in de
Beemster.
07-08-1780 De voogden brengen 1/9 portie in de halve nalatenschap van de grootvader,
f 80.11.2, boven.
09-05-1788 Lourens Berkhout en zijn huisvrouw Maartje Cornelis ontvangen haar 1/4 portie.
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Neeltje Cornelis, geassisteerd met haar man Pieter Dirksz Kleij, ontvangt haar 1/4
portie.
Pieter Cornelisz Schaar ontvangt zijn 1/4 portie.
Cornelis Cornelisz Schaar ontvangt zijn 1/4 portie.

117. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Pieter Jansz, waarvan de moeder is
Trijntje Jans, wegens de nalatenschap van de grootvader Jan Cornelisz, genaamd Jan Pietersz, oud
16 jaar.
03-05-1779 Tot voogden worden benoemd Pieter Sijmensz Pot en Jan Claasz Hille, beiden in de
Beemster.
07-08-1780 De voogden brengen 1/9 part in de boedel, f 80.11.2, boven.
05-01-1789 Jan Pietersz, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Jan Claasz Hille, ontvangt
zijn geld.
118. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Gerrit Selderhof, weduwnaar
van Maartje Jans Bruijn, genaamd Willem oud omtrent 13 jaar en Geertje oud 10 1/2 jaar,
wegens de nalatenschap van hun grootvader Jan Baltusz Bruijn.
01-02-1779 Tot voogden worden aangesteld de vader en Pieter Claasz Pappot, beiden in de
Beemster.
07-06-1779 De voogden brengen voor de kinderen 1/7 part, f 9.18.10. boven.
07-06-1796 Willem Selderhof (ondertekent W. Schilderhof) ontvangt met consent van de voogd
Pieter Pappot het geld; zijn zuster Geertje Selderhof is meerderjarig.
119. De weeskamer debet aan de minderjarige zoon van Jan Claasz Heijn, weduwnaar van
Neeltje Gerrits, genaamd Claas Jansz oud omtrent 7 jaar.
05-07-1779 Tot voogden worden aangesteld Claas Reijersz Beemster in de Beemster en Anthonij
Michielsz tot Quadijk.
De vader bewijst zijn zoon voor moeders erfenis f 3.-.
120. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Jan de Lange en wijlen Clara Bogaart,
genaamd Lijsbet de Lange oud 7 1/2 jaar.
09-08-1779 Tot voogden worden aangesteld ds. Lambertus Twisker te Krommeniedijk, Jan Inske
en Jan Berkhout, beiden te Purmerend.
03-07-1780 Het saldo van de verkochte gemene boedel van Jan de Lange en zijn overleden
huisvrouw Clara Bogaart bedraagt f 797.13.2. De voogden zijn met Johan
Hellingman als procuratie hebbende van Jan de Lange en de voogden over Jan
Lindeman, voorzoon van wijlen Clara Bogaart, overeen gekomen dat ieder een derde
part van dit bedrag zal ontvangen, volgens akte 03-07-1780 voor notaris Klaas
Schoorl Jansz te Purmerend.
10-03-1794 Lijsbet de Lange, geassisteerd met haar man Jan Taman, ontvangt de erfenis van haar
moeder Clara Bogaart.
121. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Teunis Fredriksz en zijn overleden
huisvrouw Sijtje Pieters, genaamd Lijsbet oud 7 jaar, Pieter oud omtrent 6 jaar en Cornelis 1 1/4
jaar; het vierde en jongste kind is kort na de moeder overleden.
01-11-1779 Tot voogden worden aangesteld Jacob Pietersz Keet en Jacob Jansz van de Nes,
beiden in de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen voor moeders erfenis enige sieraden.
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Tot voogden over de kinderen in de boedel van hun overleden grootvaders halve
zuster van moeders zijde Neeltje Jacobs van de Nes, in leven huisvrouw van de nu
eveneens overleden Pieter Sijmensz Pot, waarin de kinderen zijn gerechtigd voor 1/8
in de gemene halve boedel, worden aangesteld Cornelis Binnewijzen en Jan Slot,
beiden in de Beemster.
De voogden Cornelis Binnenwijzen en Jan Slot brengen volgens akte van scheiding
voor 1/16 van de boedel van Pieter Sijmensz Pot en zijn eerder overleden huisvrouw
Neeltje Jacobs van de Nes f 232.17.12 boven.
In plaats van de overleden Cornelis Binnenwijzen worden Jacob Pietersz van Nes in
de Rijp en Jacob Jansz van Nes in de Beemster tot voogd aangesteld.
Lijsbet Teunisz, meerderjarig, geassisteerd met haar voogden, ontvangt haar 1/3
portie.
Pieter Teunisz, geassisteerd met zijn voogden, ontvangt zijn 1/3 portie.

122. De weeskamer debet aan Jan Pietersz Jongemaats.
03-04-1780 Tot voogden over de onvroede meerderjarige Jan Pietersz Jongemaats worden
aangesteld Sijmen Pietersz Jongemaats en Jan Jansz Hamburg, beiden in de
Beemster.
02-10-1780 Aan de innocente Jan Pietersz Jongemaats als erfgenaam ab intestato van de
overleden Pieter Cornelisz Jongemaats is toebedeeld 1/8 part, f 886.8.14, volgens
akte van scheiding gepasseerd 17-08-1780 voor notaris Jan Heijnis te Rijp, welk
bedrag door de voogden met de akte bovengebracht is.
06-05-1782 Sijmen Jongemaets ontvangt f 86.- tot onderhoud van de innocente Jan Pietersz
Jongemaats (ook 07-04-1783).
04-05-1785 Jan Hamburg ontvangt f 130.- voor een jaar kostgeld (ook 08-05-1786).
09-05-1785 Jan Hamburg, vanwege het overlijden van Sijmen Pietersz Jongemaats enige voogd,
brengt 1/5 portie van diens nalatenschap boven, f 1317.8.-.
07-08-1786 In plaats van de overleden Sijmen Pietersz Jongemaats wordt Remmet Stolp
aangesteld als voogd.
05-02-1787 De voogden Jan Jansz Hamburg en Remmet Pietersz Stolp ontvangen de goederen
van de in december 1786 te Schermerhorn overleden Jan Pietersz Jongemaats om
aan zijn erfgenamen ab intestato over te geven.
123. De weeskamer debet aan de minderjarige zoon van Pieter Hulstman, weduwnaar van
Trijntje Kalis, genaamd Pieter Pietersz Hulstman oud circa 1 jaar.
03-07-1780 Tot voogden over het kind in de nalatenschap van zijn meuije Neeltje Kalis worden
aangesteld Claas Marees en Teunis Olij, beiden in de Beemster.
07-08-1780 De voogden brengen f 105.11.- boven.
08-11-1790 In plaats van de overleden voogden worden aangesteld Pieter Hulstman in de Rijp en
Jan Claas de Boer in de Jisper watermolens. Jan Claas de Boer brengt als oom van
het kind f 25.- boven volgens testament van Isabella van Raalte weduwe Claas Kalis,
gepasseerd 24-08-1780 voor notaris Klaas Schoorl.
08-03-1803 Pieter Pietersz Hulstman, volgens doopcedulle op 22-02-1778 laten dopen door
Neeltje Klaas Kalis als zoon van Pieter Hulstman en Trijntje Klaas Kalis, allen in de
Beemster, geassisteerd met zijn voogd Jan Klaasz de Boer, ontvangt zijn goederen.
124. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van wijlen Grietje Pieters, weduwe van Jan
Claasz Kok, genaamd Aafje Jans Kok oud 19 1/2 jaar.
04-12-1780 Tot voogden worden aangesteld Dirk Brasser en Gerrit Arisz Bier.
05-03-1781 De voogden brengen f 341.18.4 boven, 1/6 part in de boedel.
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Gerrit Arisz Bier, gewezen voogd over de minderjarige Aafje Jans Kok, ontvangt als
voogd over haar minderjarige kinderen de goederen.

125. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van beide wijlen Leendert de
Oude en Aafje Capteijn, genaamd Maartje oud 24 jaar en Sakel oud 20 jaar.
08-01-1781 Tot voogden worden aangesteld Maarten Beets en Abraham van Kappelle, beiden in
de Beemster.
05-02-1781 De voogden brengen de helft van de boedel, f 175.7.6, ten behoeve van de
minderjarigen ter weeskamer.
01-07-1782 Maartje de Oude, 06-02-1757 gedoopt in de Beemsterkerk, geassisteerd met haar
voogd Abraham van Cappellen, ontvangt haar portie.
04-04-1785 Sakel de Oude, getrouwd, ontvangt zijn portie.
126. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van wijlen Jesijntje de Vries, in eerder
huwelijk verwekt bij Jan de Wit, genaamd Immetje Jans de Wit, oud 21 jaar.
07-05-1781 Tot voogden worden aangesteld Dirk Fiense in de Rijp en Jan Hamburg in de
Beemster.
02-07-1781 De stiefvader Claas Knip bewijst ten overstaan van de voogden het kind voor
moeders erfenis f 60.- en enige sieraden.
02-06-1783 Immetje Jans de Wit, geassisteerd met haar man Jan Jansz Prins, ontvangt de
goederen.
127. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Cornelis Dekker, waarvan de moeder is
geweest Grietje Cornelis Doeds, genaamd Trijntje Cornelis Dekker, oud omtrent 20 jaar.
07-05-1781 Tot voogden worden aangesteld Poulus Doedsz en Gerrit Brederoo, beiden in de
Beemster.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn dochter voor haar moeders
erfenis een stukje land in de Hobreder Koog, dat hij bij haar meerderjarigheid of
huwelijk kan voldoen met f 100.-.
01-12-1794 Jan Kramer en zijn huisvrouw Trijntje Cornelis Dekker hebben haar moeders erfenis
ontvangen.
128. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Willemsz van
de Nes, genaamd Trijntje Jacobs van de Nes, oud ruim 8 jaar, wonende in de Rijp, wegens 1/24
part haar competerende in de halve boedel van haar overleden vaders halve zuster Neeltje Jacobs
van de Nes, getrouwd geweest met de thans mede in de Beemster overleden Pieter Sijmensz Pot of
Capteijn.
11-06-1781 Tot voogden worden aangesteld Dirk Conijn en Pieter Claasz Hille, beiden in de
Beemster.
05-08-1782 De voogden brengen na aftrek van onderhoudskosten van hun pupil f 130.17.12
boven volgens akte van scheiding 14-05-1782 voor notaris B. Selleger te Purmerend.
01-12-1783 De voogden ontvangen f 50.- tot onderhoud van hun pupil (ook latere vermeldingen
tot 04-06-1787, wanneer de voogden Dirk Conijn en Pieter Claasz Hille het laatste
geld ontvangen).
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129. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Jacob van Baar, waarvan de
moeder is geweest Aafje Jans Zaan, genaamd Neeltje oud ruim 2 1/2 jaar en Jan Jacobsz van
Baar oud ruim 1 jaar en 5 maanden.
06-08-1781 Tot voogden worden aangesteld Dirk Zaan en Jan Pietersz de Wit, beiden in de
Beemster.
03-09-1781 De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn twee kinderen voor moeders
erfenis f 300.-, welke onder de vader blijven berusten onder borgtocht van Hendrik
van Baar.
03-10-1823 Jan Pietersz Oudejans, getrouwd met Neeltje van Baar, verklaart dat zijn zwager Jan
Jacobsz van Baar ongehuwd is overleden en dat diens grootvader Hendrik van Baar
voor zover hij weet de borgtocht niet heeft voldaan.
130. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van wijlen Jan Adriaansz Lekerboer,
waarvan de moeder is Maartje Abrams Groot, genaamd Neeltje Jans Lekerboer oud 4 jaar en 7
maanden, wonende te Westzaan, als erfgename ab intestato voor 1/15 portie in de halve nagelaten
boedel van wijlen haar vaders moeije Hillegond Beets weduwe Jan Kool, onlangs in de Beemster
overleden.
03-12-1781 Tot voogden worden aangesteld haar stedevader Pieter Parlie te Westzaan en Claas
Olij in de Beemster.
01-07-1782 De voogd Claas Olij brengt f 347.2.14 boven.
07-08-1797 Hendrik Vriend, getrouwd met Neeltje Jans Lekerboer, ontvangt in presentie van de
voogden Jacob Beets en Klaas Sijmonsz Olij haar goederen.
131. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Pieter Beets, genaamd Hillegonda
Pieters Beets, oud ruim 16 jaar, wegens 1/15 portie haar ab intestato competerende in de halve
nagelaten boedel van wijlen haar vaders zuster Hillegond Jacobs Beets weduwe Jan Kool, in de
Beemster overleden.
03-12-1781 Tot voogden worden aangesteld Jacob Dirksz Verweij en Claas Olij, beiden in de
Beemster.
01-07-1782 De voogden brengen f 313.12.14 boven.
09-05-1791 Hillegonda Pieters Beets, in april 1791 getrouwd met Jan Pietersz Smit, 23 jaar,
geassisteerd met de voogden Klaas Olij en Jacob Dirksz Verweij, ontvangt haar geld.
132. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van David Jacobsz Hartog, waarvan de
moeder is geweest Maartje Claas de Wit, genaamd Geertje Davids Hartog oud ruim 1 jaar.
03-12-1781 Tot voogden worden benoemd Jacob Bark en Jacob Dirksz Verweij, beiden in de
Beemster en Hendrik Hooijberg te Oosthuijzen.
07-10-1782 De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn kind voor moeders erfenis 1/3
part in drie stukken land onder Middelie en een stuk land in de Beemster.
133. De weeskamer debet aan de drie nagelaten minderjarige kinderen van Hendrik Jansz,
genaamd Fredrik Hendriksz, Christiaan Hendriksz en Lena Hendriks, de eerste bij wijlen
Aaltje Dirks en de twee laatste wijlen Antje Kees in huwelijk verwekt.
08-01-1782 De voogden Klaas Knip en Daniel Stapel brengen voor vaders erfenis f 28.19.6
boven, voor ieder van de kinderen 1/11 part van de nalatenschap.
03-05-1790 Christiaan Reusenaar, geassisteerd met zijn voogd Klaas Knip, op 25-04-1790
getrouwd met Ariaantje Knip, ontvangt zijn portie.
06-08-1798 Lena Hendriks Ruijsenaar ontvangt haar portie.
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Jan Dinkla, voor hemzelf en voor de mede-erfgenamen van de overleden Fredrik
Hendriksz, ontvangt diens portie.

134. De weeskamer debet aan de zes nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Ariaansz
Houwe, genaamd Aagje, Sijmon, Aaltje, Arij, Grietje en Meindert Jansz Houwe, bij Lijsbet
Limburg in huwelijk geteeld, welke weduwe nu hoogzwanger is.
08-01-1782 Tot voogden over de zes kinderen en het te verwachten kind worden aangesteld
Ariaan Smit en Cornelis Cheseman, beiden in de Beemster.
01-07-1782 Tot voogden over de kinderen wegens moeders erfenis worden aangesteld Cornelis
Limburg in de Beemster en Pieter Beets in de Wijde Wormer.
06-01-1783 De voogden brengen de staat en inventaris van de boedel van de overleden ouders
boven, gepasseerd 30-11-1782 voor notaris Bernard Selleger te Purmerend.
01-09-1783 Volgens de akte van deling, scheiding en uitkoop wegens de boedel en nalatenschap
van Jan Adriaansz Houwe en Lijsbet Limburg komt aan de kinderen wegens vee,
boerengereedschap en huisraad volgens taxatie f 3103.3.4.
07-01-1788 (en 04-02-1788) De voogden brengen f 1372.19.16 boven wegens de nalatenschap
van Jan Adriaansz Houwe en Lijsbet Sijmens Limburg.
04-02-1788 Sijmen Goethart, getrouwd met Aagje Jans Houwe, ontvangt zijn vrouws portie.
04-02-1788 Cornelis Limburg en Pieter Beets worden van hun voogdij ontheven en Jan Quadijk
en Sijmen Knip, beiden in de Beemster, tot voogden aangesteld.
04-05-1792 De voogden brengen f 771.15.- boven wegens de erfenis van hun oom Cornelis
Sijmensz Limburg.
10-06-1793 Sijmen Jansz Houwen, geassisteerd met de voogden Jan Jansz Quadijk, Cornelis
Chaiseman en Sijmen Knip ontvangt zijn portie.
Overgebracht op folio 162, 163, 164, 165.
135. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Barentsz
Kruijthof genaamd Barent Jansz Kruijthof oud 18 jaar, waarvan de moeder geweest is nu wijlen
Antje Cornelis Raadt.
08-01-1782 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Jan Stuurman en Dirk Gerritsz Doets.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn minderjarige zoon voor moeders
erfenis f 6.-.
06-07-1789 De voogd Dirk Gerritsz Doets ontvangt het geld van Barent Jansz Kruijthof, onlangs
in de Rijp gestorven, om te verdelen aan Jan Kruijdhof de helft, Klaas Thuijnman
1/6, Klaas Groot 1/6 en de kinderen van hem comparant 1/6.
136. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan Cornelisz
Hooijberg, waarvan de moeder is geweest Maartje Jacobs de Vries, genaamd Cornelis oud 6 jaar,
Jacob oud 5 jaar en Claas Jansz Hooijberg oud 1 jaar.
04-02-1782 Tot voogden worden aangesteld Jacob Barendsz de Vries in de Wijde Wormer en
Teunis Jacobsz de Vries tot Quadijk.
De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn drie kinderen voor moeders
erfenis f 300.-.
06-10-1783 Een van de kinderen is overleden.
03-05
(geen jaar vermeld) In plaats van de overleden Jacob de Vries wordt naast Teunis
Jacobsz de Vries tot voogd aangesteld Pieter Quadijk.
06-04-1816 Jacob en Cornelis Hooijberg ontvangen op verzoek van de voogd Theunis de Vries
hun goederen.
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137. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Claasz Doeds, bij
wijlen Lijsbet Dirks Verweij in huwelijk verwekt, genaamd Dirk Jansz Doeds oud ruim 8 jaar.
06-01-1783 Tot voogden worden aangesteld Jacob Dirksz Verweij en Elbert Hellingman, beiden
in de Beemster. De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn kind voor
moeders erfenis f 5000.-, waarvoor hij land in de Beemster verbindt.
138. De weeskamer debet aan de zes minderjarige kinderen van Jacob Dirksz de Boer, bij wijlen
Trijntje Pieters Bloemer in huwelijk verwekt, genaamd Geertje oud ruim 15 jaar, Pieter oud
omtrent 13 jaar, Cornelis oud ruim 11 jaar, Wijntje oud 9 jaar, Pieter Jacobsz Bloemer oud bijna 7
jaar en Jacob Jacobsz de Boer oud bijna 5 jaar.
03-03-1783 Tot voogden worden aangesteld Jan Bloemer te Oosthuijzen en Pieter Claasz Hille in
de Beemster. De vader bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis f 40.-.
139. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Hendrik Buijvers bij wijlen zijn
huisvrouw Catharina Hermanni in huwelijk verwekt, genaamd Jan Hendriksz Buijvers oud ruim
2 jaar.
05-05-1783 Tot voogden worden aangesteld Dirk Brasser en Gerrit Arisz Bier. De vader bewijst
aan zijn zoon f 10.10.-.
02-01-1786 De vader ontvangt wegens het overlijden van zijn zoon f 10.10.-.
140. De weeskamer debet aan de drie minderjarige kinderen van Hermanus Meijer bij wijlen
Lijsbet Jans Deurman in huwelijk verwekt, genaamd Jan oud ruim15 jaar, Willem oud ruim 13
jaar en Sophia Dora Meijer oud ruim 12 jaar.
01-09-1783 Tot voogden worden aangesteld Anthonij Jansz Deurman en Frans Remmer. De
vader bewijst zijn kinderen voor moeders erfenis f 21.-.
09-12-1793 Willem Meijer, getrouwd met Maria Catharina Kok(?), ontvangt f 7.-.
09-12-1793 Dorothea Meijer, geassisteerd met haar man Christiaan Kennenkamp, ontvangt f 7.-.
141. De weeskamer debet aan de minderjarige zoon van Philip Scholte, genaamd Jan Philipsz
Scholte, oud circa 6 jaar, van wie de moeder was Neeltje Jans.
06-10-1783 Tot voogden worden aangesteld Jan Jonk en Pieter Claasz Berkhout, beiden in de
Beemster. De vader bewijst ten overstaan van de voogden aan zijn zoon voor
moeders erfenis f 25.-.
05-07-1802 Jan Philipsz Scholten, meerderjarig, ontvangt in presentie van Sijmon Olij, Pieter
Berkhout afwezig, zijn moeders erfenis f 25.-.
142. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige zoon van Pieter Ruijter
wonende te Axwijk, genaam Lammert Pietersz Ruijter oud circa 4 1/2 jaar, van wie de moeder
was Catharina Houtman, wegens de erfportie van het kind, zijnde 1/8 part in de boedel en
nalatenschap van Antje Carels Houtman, ab intestato in de Beemster overleden, zijnde geweest een
zuster van halve bedde van voorn: Catharina Houtman.
07-05-1784 Tot voogden worden naast de vader aangesteld Claas Houtman in de Beemster en
Dirk Cornelisz Kabel in de Purmer.
12-06-1786 De voogden brengen f 113.15.8 boven.
07-12-1801 Lammert Pietersz Ruijter ontvangt in presentie van Pieter Ruijter en Klaas Houtman
zijn goederen.
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143. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Willem Knip, genaamd
Ariaantje oud 5 1/2 jaar en Daniel Willemsz Knip oud circa 2 jaar en 7 maanden, waarvan de
moeder was Trijntje Meijers, onlangs overleden.
06-12-1784 De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden Jan Heinisz Kok en
Dirk Hendriksz voor moeders erfenis al haar sieraden.
03-06-1798 De vader Willem Knip ontvangt de goederen van zijn overleden kinderen Ariaantje
en Daniel Willemsz Knip.
144. De weeskamer debet aan de drie nagelaten minderjarige kinderen van Christiaan Meijer bij
zijn nagelaten weduwe Margaretha Stijgler in huwelijk verwekt, genaamd Hendrik oud 23 jaar,
Trijntje oud 21 jaar en Pieter Meijer oud 19 jaar.
05-09-1785 Tot voogden worden aangesteld Jan Dinkla en Jan Hendrik Jansz. De moeder bewijst
haar drie minderjarige kinderen en haar oudste meerderjarige dochter de helft in een
huis met twee morgen tuinland in de Beemster.
05-11-1821 Pieter Meijer, meerderjarige nagelaten zoon van Christiaan Meijer, en Jan Hendrik
Horstmeijer, Christiaan Horstmeijer en Anna Horstmeijer, meerderjarige kinderen
van Trijntje Meijer in huwelijk verwekt bij Jan Hendrik Horstmeijer, Hendrik Meijer
ongehuwd overleden, hebben hun vaders en grootvaders nalatenschap ontvangen.
145. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Mooij, genaamd Aagje
en Eefje Mooij, waarvan de moeder is Neeltje Verweel, wegens 1/4 part van de nalatenschap van
hun ab intestato in de Beemster overleden oom Jan Mooij.
03-10-1785 Tot voogden worden aangesteld hun oom maternel Gerrit Verweel en Meijndert
Beudeker, beiden te Purmerend.
08-05-1786 De erfenis bedraagt f 373.4.12, die onder borgtocht van de voogd Meijndert
Beudeker bij de voogd Gerrit Verweel zijn gebleven tegen interest.
09-12-1793 Aagje Mooij, meerderjarige jongedochter, met haar aangestelde voogd Gerrit
Verweel, ontvangt haar portie.
02-07-1798 Eefje Mooij, meerderjarig, ontvangt haar portie, berustende onder de voogd Gerrit
Verweel.
146. De weeskamer debet aan de drie minderjarige kinderen van Murk Douwes, genaamd
Trijntje oud 9 jaar, Vogeltje oud 8 jaar en Jannetje oud 3 jaar, waarvan de moeder is Geertje Jans
Eijlander.
08-05-1786 Tot voogden worden aangesteld Jacobus Jansz Bakker en Pieter Wortel, beiden in de
Beemster.
12-06-1786 Tot voogden over de minderjarige Douwe Murks, eveneens een kind van Murk
Douwesz, in vorig huwelijk bij Albertje Minnes verwekt, worden aangesteld
Albertje(!) Minnes en Arend Groen.
De moeder en stiefmoeder bewijst ten overstaan van de voogden ieder van de
kinderen voor vaders erfenis f 40.-, dus totaal f 160.-, die onder de moeder blijven
berusten.
05-01-1807 Trijntje en Vogeltje (ondertekent Fokeltije Douwens) Murk Douwes, meerderjarige
jongedochters, geassisteerd met hun gewezen voogden Jacobus Jansz Bakker en
Pieter Wortel, ontvangen hun ouderlijke nalatenschap, voor ieder f 140.-.
27-04-1807 Jannetje Murks Douwes (ondertekent Jantije Douwens), meerderjarige jongedochter,
geassisteerd met haar gewezen voogd Jacobus Jansz Bakker, ontvangt haar ouders
nalatenschap f 140.-.
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147. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Claas Kok, genaamd Gerrit
oud 23 jaar en Dirk Claasz Kok oud 19 jaar, waarvan de moeder is Geertje Fredriks Bakker,
wonende te Berkhout, als mede-erfgenamen ab intestato competerende 2/27 parten in de
nalatenschap van hun oudoom Sijmon Claasz Kok, in de Beemster overleden.
03-07-1786 Tot voogden worden op verzoek van de moeder aangesteld Jacob Fredriksz Bakker
en Gerrit Arisz Bier, beiden in de Beemster.
03-09-1787 De voogden brengen f 165.-.3 boven.
01-03-1790 Gerrit Claasz Kok, volgens doopcedulle van de koster te Berkhout meerderjarig,
geassisteerd met zijn gewezen voogd Gerrit Arisz Bier, ontvangt zijn portie.
04-02-1793 Dirk Claasz Kok, geassisteerd met zijn gewezen voogd Gerrit Arisz Bier, volgens
doopcedulle van de koster te Berkhout meerderjarig, ontvangt zijn portie.
148. De weeskamer debet aan de vijf minderjarige kinderen van Jacob Bark, genaamd Jan oud
20 jaar, Claas oud 17 jaar, Maartje oud ruim 13 jaar, Wolmoet oud ruim 11 jaar en Cornelis
Jacobsz Bark oud ruim 5 jaar, waarvan de moeder is Lijsbet Cornelis Limburg.
03-07-1786 Tot voogden worden aangesteld Maarten Bark te Middelie en Remmit Laan in de
Beemster.
De moeder bewijst ten overstaan van de voogden haar vijf kinderen een obligatie van
f 250.- op de naam van Claas Gerritsz Hartog te Middelie.
05-03-1787 In plaats van de overleden Remmit Laan wordt Cornelis Beets tot voogd aangesteld.
01-07-1799 In plaats van de overleden voogd Cornelis Beets aangesteld Jacob Bark van
Middelie.
(geen datum) Jan Jacobsz Bark, Claas Jacobsz Bark en Maartje Jacobs Bark, geassisteerd met haar
man Muus Jacobsz Beets, allen meerderjarig, ontvangen de obligatie van f 250.-. en
verklaren voldaan te zijn zowel van hun vaders als van hun grootmoeders erfenis,
welke laatste op de weeskamer van Edam berust, bestaande onder andere uit een
obligatie van f 300.- ten behoeve van hun nog minderjarige zuster en broeder
Wolmoet en Cornelis Jacobsz Bark. De voogden Marten Jansz Bark en Cornelis
Beets stellen zich als cautionarissen.
03-10-1824 Wolmoet Bark verklaart met haar broeder en zusters de nalatenschap van haar vader
Jacob Bark te hebben ontvangen.
149. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Jan de Groot, genaamd Guurtje Jans
de Groot oud ruim 1 jaar, bij zijn overleden vrouw Neeltje Reijnders Leek in huwelijk verwekt.
04-12-1786 Tot voogden worden aangesteld Jacob Kleen te Quadijk en Jacob Oene in de
Beemster.
05-02-1787 Jan de Groot bewijst zijn kind voor moeders erfenis f 200.-, die onder hem blijven
berusten onder borgtocht van de medevoogd Jacob Oene en Hendrik Boker.
07-03-1808 Guurtje Jans de Groot, geassisteerd met haar man Pieter (Teunes) Pauw en met haar
voogden Jacob Oene in de Beemster en Pieter Kleen te Kwadijk, ontvangt haar
erfportie.
150. De weeskamer van de Beemster debet aan de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen
Jan Gerritsz Pranger en Antje Poulus Doedsz, echtelieden, gewoonde hebbende en overleden in
de Beemster, genaamd Gerrit oud 4 1/2 jaar en Jannetje Jans Pranger oud 1 1/2 jaar.
05-03-1787 Tot voogden worden aangesteld de grootvader Gerrit Pranger en Sijmen Kramer. Na
liquidatie van de boedel zal het geld bij de grootvader op rente worden gezet onder
borgtocht van Jan van Bleiswijk en Simon Kramer. Enig sieraden blijven eveneens
onder de grootvader ten behoeve van het meisje.
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(geen datum) Mr. Jan van Bleiswijk ontvangt als voogd over de minderjarige erfgenaam Gerrit
Pranger een paar sieraden.
04-10-1802 Jannetje Jans Pranger ontvangt een paar sieraden voor haar gebruik.
05-09-1803 Gerrit Pranger, getrouwd, ontvangt zijn erfenis.
23-07-1808 Fredrik Wijhenke en Jannetje Jans Pranger zijn met de weesmeesters overeen
gekomen inzake de schuld van Arie Pranger, waarvoor zijn huis verbonden is, dat het
huis volgens hypotheek 03-07-1808 voor schepenen van Monnickendam gepasseerd,
verkocht zal worden en dat het geld gegeven zal worden aan Mr. Jan van Blijswijk,
die het weer aan hun zal geven.
05-12-1823 Pieter Pranger, blijkens procuratie 12-11-1823 voor notaris R. Schellinger te Broek
in Waterland gemachtigde van Jannetje Pranger, verklaart dat bovenstaande gelden
op dato als boven door Jannetje Pranger zijn ontvangen.
151. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Cornelis Pronk,
genaamd Dieuwertje Cornelis Pronk, bij zijn overleden vrouw Marijtje van Oosthuijsen in
huwelijk verwekt.
1790
Tot voogden worden aangesteld Crelis Poulusz en Dirk van Oosthuijsen.
07-06-1790 De vader bewijst ten overstaan van de voogden zijn minderjarig kind Dieuwertje
Pronk voor moeders erfenis enige kleine goederen.
04-05-1792 De voogden brengen uit de nalatenschap van de grootmoeder Dieuwertje Dirks
Oosthuijsen, weduwe van Poulus Cornelisz Doets, f 200.- boven.
08-07-1793 Er wordt een obligatie aangekocht.
04-08-1806 De voogden Dirk Oosthuijsen en Cornelis Poulusz ontvangen in presentie van de
vader Cornelis Pronk de kleine goederen.
Getransporteerd op pagina 192.
152. De weeskamer debet aan de kinderen van Gerrit Schilderhof en Marijtje Jans (P...),
genaamd Willem Schilderhof en Geertje Schilderhof, wegens de erfenis van hun grootvader
maternel Jan Baltusz (P...), bedragende f 9.18.10, bovengebracht 1779.
02-04-1792 Willem Schilderhof ontvangt voor zijn grootvaders Jan Baltusz (P...) erfenis f 4.19.4.
153. (geen titel)
14-05-1792 Dieuwertje Jans Deutsz, geassisteerd met haar man Jacob Schouten, ontvangt het
legaat van f 1200.- haar door Cornelis Paulusz bij testament vermaakt.
154. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Claasz Hoog,
genaamd Sijmon Jacobsz Hoog, oud ruim 23 jaar.
04-06-1792 Het kind is f 150.- aanbestorven van zijn grootmoeder Johanna Andries (...), weduwe
van Claas Jansz Hoog; de voogden Pieter van der Busse en Cornelis Limburg zijn
overleden.
06-10-1794 Sijmon Jacobsz Hoog, meerderjarig, ontvangt zijn grootmoeders erfenis.
155. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jan Kramer en wijlen
Aagje Sijmens Limburg, genaamd Aagje Jans Kramer oud (niet ingevuld) jaar.
1792
Tot voogden worden aangesteld Claas Prins en Lourens Wit, beiden in de Beemster.
04-05-1792 De goederen van het kind als legitieme erfegename van haar moeder en voor 1/3
mede-erfgename van haar oom van moeders zijde Cornelis Sijmensz Limburg,
worden geregistreerd.
17-07-1795 De voogden Claas Prins en Lourens Wit ontvangen f 14.10.-.
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Huijbert Jansz Wittebol en Aagje Jans Kramer, echtelieden, wonende te Winkel,
ontvangen haar goederen.

156. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Pieter Claasz
Hille, waarvan de moeder is wijlen Antje Riwerts, genaamd Beatrix, Antje, Claas en Riwert
Pietersz Hille.
14-11-1791 Tot voogden worden aangesteld de grootvader Riwert Pietersz, de vader Pieter
Claasz Hille en Sijbout Pietersz Wit, met betrekking tot de nalatenschap van wijlen
Cornelis Pouwelsz, waarin de kinderen voor 1/4 in 7/18 parten erfgenamen ab
intestato zijn.
03-09-1792 Volgens de akte van scheiding is de kinderen aanbedeeld f 1438.15.8.
02-09-1793 De vader ontvangt f 300.- tegen rente op borgtocht van de voogden Riewert Pietersz
en Sijbout Pietersz Wit.
10-08-1795 Riewert Pietersz ontvangt f 60.04-03-1799 In plaats van de overleden Riwert Pietersz wordt Willem Brinkman aangesteld als
voogd.
01-09-1800 Cornelis Jacobsz Pater, getrouwd met Beatrix Pieters Hille en Pieter Dirksz Pels,
getrouwd met Antje Pieters Hille, ontvangen geld.
07-08-1809 Beatrix Pieters Hille, geassisteerd met haar man Cornelis Jacobsz Pater, Antje Pieters
Hille, geassisteerd met haar man Pieter Dirksz Pels en Klaas Pietersz Hille
ontvangen een losrentebrief, afkomstig uit de nalatenschap van hun oom Cornelis
Poulusz.
157. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan
Cornelisz Binnewijsen, genaamd Jacob oud 8 jaar, Grietje oud 7 jaar, Maartje oud 5 jaar,
Trijntje oud 4 jaar en Antje Jans Binnewijsen oud circa 1 jaar, waarvan de moeder is Antje
Jacobs Kuijn.
20-12-1791 Tot voogden worden aangesteld Maartje Jans, weduwe Cornelis Binnenwijsen en
Cornelis Cornelisz Binnewijsen, grootmoeder en oom van vaders zijde van de
kinderen.
04-03-1793 De moeder en de voogden brengen een akte van uitkoop van vaders erfenis boven,
gepasseerd 14-08-1792 voor notaris Berard Selleger te Purmerend. De uitkoop
bestaat uit de helft van land in de Hobreder Koog in de Zeevang; in plaats van dit
land mag de moeder Antje Jacobs Kuijn aan ieder kind bij meerderjarigheid f 300.uitkeren.
24-04-1809 Jacob Jansz Binnewijsen, meerderjarig jongman, ontvangt zijn vaders erfenis en zijn
portie in de erfenis van zijn zuster Antje Jans Binnewijsen, f 337.10.-.
24-04-1809 Antje Jacobs Kuijn ontvangt haar aandeel in de nalatenschap van haar dochter Antje
Jans Binnewijsen.
08-01-1810 Grietje en Maartje Jans Binnewijsen, meerderjarige jongedochters, ontvangen de
erfenis van hun vader Jan Cornelisz Binnewijzen en hun deel van de erfenis van hun
zuster Antje Jans Binnewijsen, ieder f 337.10.-.
01-04-1811 Trijntje Jans Binnewijsen, geassisteerd met haar man Elbert Hellingman, heeft haar
vaders erfenis en haar portie in de erfenis van haar zuster Antje Jans Binnewijsen,
f 337.10.-, ontvangen.
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158. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Sijmen Sijmensz
Cooijman, genaamd Cornelis Sijmonsz Cooijman, waarvan de moeder is geweest wijlen Grietje
Cornelis Coster.
04-04-1791 Tot voogden worden aangesteld Jan Hamburg en Pieter Hartog, beiden in de
Beemster, voor moeders erfenis en voor 1/4 part in de gemene boedel van zijn ouders
Sijmen Cooijman en wijlen Grietje Coster.
06-06-1791 De voogden brengen f 770.10.- boven.
03-06-1798 Cornelis Sijmensz Kooijman, getrouwd, ontvangt zijn goederen.
159. De weeskamer van de Beemster debet aan de uitlandige Gerrit Gerritsz Blokmuller.
08-08-1791 Hendrik Bouman en Albert Minnes brengen f 135.- boven.
(geen datum) Engel Gras en Claas Jansz Huijgen ontvangen f 29.8.- voor de uitrusting van Gerrit
Gerritsz Blokmuller naar Oostindien.
05-02-1799 Hendrik Gerritsz Blokmulder ontvangt voor zijn moeder Trijntje Neederman het geld
van zijn broeder Gerrit Gerritsz Blokmuller, die sinds 1787 uitlandig is en van wie
met niet heeft kunnen ontdekken of hij nog in leven is. Hij stelt zich borg.
160. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jan Kramer en
wijlen Niesje Poulus Doedsz, genaamd Simon en Poulus Jansz Kramer.
02-07-1792 Tot voogden in de nalatenschap van hun grootvader wijlen Poulus Cornelisz Doetsz
worden aangesteld de vader Jan Kramer en Cornelis Chaiseman.
De voogden brengen f 740.4.- boven.
04-05-1795 Jan Kramer ontvangt als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen het
bedrag van f 740.4.-. De voogden Cornelis Chaiseman (ondertekent Seesman) en
Pieter Hartog stellen zich borg.
05-09-1808 Simon Jansz Kramer heeft van zijn voogden Jan Kramer, Cornelis Chaisman en
Pieter Hartog zijn portie ontvangen.
09-01-1809 Poulus Jansz Kramer heeft van zijn voogden Jan Kramer, Cornelis Chaisman en
Pieter Hartog zijn portie ontvangen.
161. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van wijlen Jan
Swanenburg en Neeltje Pieters Verzeveld, genaamd Dirk, Pieter en Hendrik Jansz
Swanenburg.
06-08-1792 Tot voogden in de erfenis van hun overleden zuster Stijntje Jans Swanenburg worden
aangesteld Adriaan Kooij in de Beemster en Willem Hartman te Niedorp.
08-04-1793 De voogden brengen de akte van scheiding van de malatenschap van wijlen Stijntje
Jans Swanenburg boven. Ieder kind was voor 1/8 part erfgenaam ab intestato. Het
geld, f 196.2.8, blijft onder de moeder onder borgtocht van de voogden.
26-09-1826 Pieter Zwanenburg heeft voor hemzelf en voor zijn broeder Dirk Zwanenburg,
Hendrik Zwanenburg overleden, van zijn moeder Neeltje Pieters Verreveld f 196.2.8
ontvangen.
162. De weeskamer debet aan de zes nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Ariaansz
Houwe, genaamd Aagje, Sijmen, Aaltje, Arij, Grietje en Mijndert Jansz Houwe, bij Lijsbet
Limburg in huwelijk geteeld, welke weduwe thans hoogzwanger is.
08-01-1782 Tot voogden over de zes kinderen worden aangesteld Arian Smit en Cornelis
Chaiseman, beiden in de Beemster.
01-07-1782 Tot voogden over de kinderen wegens moeders erfenis worden aangesteld Cornelis
Limburg in de Beemster en Pieter Beets in de Wijde Wormer.
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De voogden brengen de staat en inventaris van de boedel van de overleden ouders
boven, gepasseerd 30-11-1782 voor notaris Bernardus Selleger te Purmerend.
Volgens de akte van deling, scheiding en uitkoop wegens de boedel en nalatenschap
van Jan Ariaansz Houwe en Lijsbet Limburg komt aan de kinderen wegens vee,
boerengereedschap en huisraad volgens taxatie f 3103.3.4.
(en 04-02-1788) De voogden brengen f 2084.1.16 boven wegens de nalatenschap
van Jan Adriaansz Houwe en Lijsbet Sijmens Limburg.
Sijmen Goethart, getrouwd met Aagje Jans Houwe, ontvangt zijn vrouws 1/6 portie.
Cornelis Limburg en Pieter Beets worden als voogden ontslagen en Jan Quadijk en
Sijmen Knip, beiden in de Beemster, tot voogden aangesteld.
Sijmen Jansz Houwen, meerderjarig, geassisteerd met zijn gewezen voogden,
ontvangt zijn 1/5 portie in het saldo.
Ariaan Jansz Houwen, meerderjarig, geassisteerd met zijn gewezen voogden,
ontvangt zijn portie.
Aaltje Jans Houwen, geassisteerd met haar gewezen voogd Sijmon Knip, ontvangt
haar portie.
Grietje Jans Houwen, geassisteerd met haar gewezen voogd Zijmen Knip, ontvangt
grotendeels haar portie.
Pieter Kwadijk, getrouwd met Aaltje Jans Houwen en Grietje Jans Houwen
ontvangen hun portie.
Meijndert Houwen, geassisteerd met zijn gewezen voogd Sijmon Knip, ontvangt zijn
portie.

165. De weeskamer van de Beemster debet aan de vijf minderjarige kinderen van wijlen Jan
Ariaansz Houwe, genaamd Sijmon, Aaltje, Arij, Meindert en Grietje Jans Houwe, wegens de
nalatenschap van hun oom Cornelis Sijmensz Limburg.
04-05-1792 De voogden Jan Jansz Quadijk en Sijmen Knip brengen f 771.15.- boven wegens de
erfenis van de oom Cornelis Sijmensz Limburg.
08-07-1793 Sijmen Jansz Houwe, meerderjarig, ontvangt zijn 1/5 part.
07-06-1796 Ariaan Jansz Houwe, meerderjarig, ontvangt zijn 1/5 part.
02-10-1797 Aaltje Jans Houwe, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd Sijmen Knip,
ontvangt haar 1/5 part.
09-06-1800 Grietje Jans Houwen, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd Zijmen Knip,
ontvangt haar portie.
05-09-1803 Meijndert Houwen, meerderjarig, geassisteerd met zijn voogd Sijmon Knip,
ontvangt zijn portie.
167. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan de Groot, genaamd Jacob
en Antonij de Groot.
1798
Tot voogden worden aangesteld Hendrik Booker, Jacob Oene en Dirk de Groot.
07-05-1798 De vader bewijst als uitkoop van moeders erfenis ten overstaan van de voogden aan
ieder kind f 300.-, dus totaal f 600.-, die onder hem blijven berusten onder cautie van
de voogden.
168. De weeskamer debet aan de minderjarige zoon van Melis Spaans, genaamd Jan Melisz
Spaans, oud 16 jaar.
1798
Tot voogden worden aangesteld Olfert Jansz Kuijn, Abraham van de Kapelle, Albert
Kuijn en Jan Spaans.
04-02-1799 Het kind competeert voor zijn 1/2 part in de nalatenschap f 1422.12.12, waarvoor
door de voogden land en obligaties zijn aangekocht, en een spaarpot met f 52.6.-.
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Jan Melisz Spaans, geassisteerd met zijn voogden Abraham van de Cappelle, Albert
Kuijn, Jan Spaans en Olfert Kuijn, ontvangt zijn goederen.

169. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Jan Poel en Marijtje Gelren,
genaamd Dieuwertje Jans Poel oud 17 jaar, Gerrit Jans Poel oud 15 jaar, Geertje Jans Poel oud
13 jaar, Jacob Jans Poel oud 10 jaar en Antje Jans Poel oud 8 jaar.
1799
Tot voogden worden aangesteld Sijmen Jonker, Antonij Konijn en Huijbert
Velseboer.
01-07-1799 Moeders erfenis bedraagt f 9210.-, die onder de vader (die ondertekent als Jan Gersz
Poel) blijven berusten onder verband van zijn goederen.
06-07-1807 Jacob Claasz Schoenmaker, getrouwd met Dieuwertje Poel, Gerrit Poel, Geertruij
Jans Poel, getrouwd met Cornelis de Jong, allen meerderjarig, verklaren dat zij van
hun vader Jan Poel hun moeders erfenis hebben ontvangen.
04-10-1811 Jacob Jansz Poel, meerderjarig, heeft van zijn vader Jan Poel zijn moeders erfenis
ontvangen.
07-07-1815 Antje Jans, getrouwd met Pieter Prins, heeft van haar vader Jan Poel haar moeders
erfenis ontvangen.
170. De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Germent
Pietersz Binnewijsen, waarvan de moeder is geweest Neeltje Volkerts van der Glint, genaamd
Pieter Germensz Binnewijsen oud 9 jaar, Geertje Germens Binnewijsen oud 6 jaar, Ariaantje
oud 5 jaar en Maartje oud 3 jaar.
01-07-1799 De vader bewijst ten overstaan van de voogden Muus Pietersz Binnewijsen en Jan
Pietersz Visser zijn kinderen voor moeders erfenis naast enige sieraden land te
Hobrede in de Zeevang.
14-05-1804 Albert Minnis en Dirk Ruijter junior ontvangen als regenten van het weeshuis van de
Beemster, waar de vier minderjarige kinderen van de overleden Garment Pietersz
Binnewijzen aangenomen zijn, de goederen.
171. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Fredrik Hendriksz en zijn
overleden huisvrouw Marijtje Scheffers, genaamd Willem Fredriksz oud 17 jaar en Neeltje
Fredriks oud 16 jaar.
12-05-1800 Tot voogden worden op voordracht van de vader aangesteld Christiaan Berkhuijzen
en Fredrik Tolman. De vader bewijst zijn kinderen ieder f 3.-.
172. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Albert Florisz Kronenburg en (...)
Trijntje, Jan, Haijke en Pieter Albertsz Kronenburg.
1798
Tot voogden zijn aangesteld Klaas Kunst en Arend Groen, die f 262.18.bovenbrengen.
05-07-1814 Trijntje, Jan en Pieter Alberts Kronenburg, allen meerderjarig en Trijntje Hendriks
Honijk, wel een huisvrouw van Albert Florisz Kronenburg, thans huisvrouw van
Christiaan Meijer en door hem geassisteerd, volgens testament 14-10-1809 voor
notaris Bernardus Selleger te Purmerend erfgenamen van Haijke Alberts
Kronenburg, ontvangen diens goederen. (Er wordt ook ondertekend door Jan
Klijsing)
04-07-1817 Trijntje, Jan en Pieter Alberts Kronenburg, de eerste geassisteerd met haar man Jan
Klijsing, alsmede Trijntje Hoonijk, laatst weduwe van Christiaan Meijer, als volgens
testament van 14-10-1809 voor notaris Berardus Selleger te Purmerend erfgenaam
van Haijke Alberts kronenburg, ontvangen de goederen.
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173. De weeskamer debet aan het minderjarige nagelaten kind van Jan Cornelisz Beets,
genaamd Cornelis Jansz Beets oud bijna 3 jaar, waarvan de moeder is Trijntje Dirks Doets.
07-12-1801 Tot voogden worden aangesteld Sijmen Groot, Jan Dirksz Doets en Jacob Cornelisz
Beets. De moeder bewijst haar kind land in de Beemster.
12-05-1820 Cornelis Jansz Beets, geassisteerd met zijn gewezen voogden Jan Dirksz Doets en
Jacob Cornelisz Beets, Sijmen Groot overleden, heeft zijn vaders nalatenschap
ontvangen.
174. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Ariaan Vlug, genaamd Jan
Ariaansz Vlug oud 12 jaar en Marijtje Ariaans Vlug oud 6 jaar.
31-05-1802 Tot voogden over de grootvaderlijke goederen worden aangesteld Willem Muusz
Leeuwenkamp en Jan Hogentoorn (later bijgeschreven: in plaats van W:M:
Leeuwenkamp tot voogd aangesteld Sijmen Knip de Jonge). Aan de kinderen is
toebedeeld land onder Kwadijk en f 28.18.4.
03-07-1812 Jan Vlug, meerderjarig, ontvangt de goederen.
Vervolg op pagina 199.
175. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Adriaan Borsjes, waarvan de moeder is
geweest Neeltje Cornelis Raat, genaamd Neeltje Ariaans Borsjes oud ruim 2 jaar.
02-06-1802 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Cornelisz Raat in de Rijp, Pieter Jansz
Borsjes en Evert Mus (ondertekent Evert Cornelisz Mus) in de Beemster. De vader
bewijst zijn kind naast enige sieraden f 100.-, die onder hem blijven berusten onder
borgtocht van de voogden.
03-01-1823 Neeltje Borsjes, geassisteerd met haar gewezen voogden Evert Mus en Pieter
Borsjes, Cornelis Raat overleden, ontvangt haar goederen.
176. De weeskamer debet aan de minderjarige Cornelis Kuijper, van wie de ouders zijn geweest
Cornelis Kuijper en Grietje Hoek.
03-02-1803 Tot voogden worden aangesteld zijn halve broeders Jan Maijer en Klaas Kuijper.
05-11-1824 Jan Meijer, Pieter Meijer en Antje Meijer, stiefkinderen, Geertje Kuijper, enige
dochter en Maartje en Geertje Kuijper, dochters van Klaas Kuijper, halve broeder
van de overledene, hebben alle gelden ontvangen die ter betaling der schulden van
Cornelis Kuijper zijn besteed; de overige gelden en goederen berusten onder het
gemeentebestuuur van de Beemster.
177. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Pieter Wit, waarvan de moeder is
geweest Neeltje Laan, genaamd Neeltje, Wolmet, Maartje, Jan en Sijmen Pieters Wit.
07-03-1803 Tot voogden over moeders erfenis worden aangesteld Pieter Laan, Lourens Lakeman
en Evert Mus. De vader bewijst ieder van zijn kinderen een morgen land, die bij
meerderjarigheid ook uitgekeerd kan worden met f 360.-.
03-05-1811 Neeltje Pieters Wit, geassisteerd met haar man Willem Haan, en Wolmet Pieters Wit,
geassisteerd met haar man Maarten Duim hebben van Evert Musch ieder hun
moeders erfenis ten bedrage van f 360.- ontvangen.
06-05-1814 Maartje Pieters Wit, meerderjarige jongedochter, ontvangt f 360.- wegens haar
moeders nalatenschap.
07-05-1817 Jan de Wit, meerderjarig jongman, ontvangt f 360.- wegens zijn moeders
nalatenschap.
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Neeltje, Wolmet, Maartje en Jan Pietersz Wit ontvangen f 360.- voor de nalatenschap
van hun broeder Sijmen Pietersz Wit, 02-07-1820 op de rede van Suriname
overleden.

178. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Lourens Jansz Groot,
genaamd Jan Lourensz Groot, van wie de moeder is geweest Trijntje Pieters Beets.
06-06-1803 Tot voogden over moeders erfenis worden aangesteld Jan Pietersz Smit en Joris
Leendersz Moolenaar. De vader bewijst zijn zoon voor moeders erfenis f 100.-, die
onder hem blijven berusten onder borgtocht van de voogden.
01-10-1824 Jan Lourensz Groot ontvangt zijn moeders nalatenschap.
179. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Sijmen Huijgen Hardebol, waarvan
de moeder is geweest Geertje Chaiseman, genaamd Trijntje en Pietertje Hardebol.
02-02-1789 Tot voogden worden aangesteld Cornelis Chaiseman en Klaas Kunst. De vader
bewijst aan zijn kinderen voor moeders erfenis f 6000.- onder verband van land in de
Beemster.
06-06-1803 Pietertje Sijmens Hardebol, geassisteerd met haar man Tijmen Jacobsz Bakker,
verklaart in presentie van haar gewezen voogden Cornelis Chaiseman en Klaas
Kunst haar moeders erfenis f 3000.- van haar vader ontvangen te hebben.
Evert Rus en Trijntje Sijmens Hardebol hebben de wederhelft van deze erfenis
gequiteerd.
180. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Pieter de Boer, waarvan de moeder
is geweest Lijsbet Jans Huijgen, genaamd Cornelis de Boer oud 14 jaar en Neeltje de Boer oud
16 jaar.
05-03-1804 Tot voogden over het moederlijk bewijs van f 2.- worden aangesteld de
gereformeerde armenvoogden.
07-11-1823 Cornelis de Boer en Neeltje de Boer hebben hun vaderlijke(!) erfportie van f 2.ontvangen.
181. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Maartje Jans
Peereboom, waarvan de vader is geweest Jan Cornelisz Nat, genaamd Jan Nat oud 18 jaar en
Susanna Jans Nat oud 9 jaar.
05-03-1804 Tot voogden worden aangesteld Willem Olij en Pieter Knip. Vaders bewijs bedraagt
f 2.-.
03-10-1823 Jan Nat en Susanna Nat, geassisteerd met haar man Jan Dirksz van Leeren, allen
meerderjarig, ontvangen f 4.-(!) wegens hun moeders(!) nalalatenschap.
182. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jan Jansz Visser,
waarvan de moeder is geweest Grietje Germisz Kloek, genaamd Germit Jansz Visser oud 13 jaar
en Trijntje Jans Visser oud 10 jaar, en aan haar kinderen Pieter Cornelisz Hartog oud 23 jaar en
Geertje Cornelis Hartog oud 19 jaar, waarvan de vader is geweest Cornelis Pietersz Hartog.
03-09-1804 Tot voogden worden aangesteld Sijmen Vels in de Beemster, Claas Sloten wonende
in de Starmeer en Reijndert Vis wonende mede alhier. De boedel is getaxeerd op
f 8500.-, zodat de kinderen f 4250.- toekomt, waarover een schikking wordt
getroffen.
(geen datum) Pieter Cornelisz Hartog en Geertje Cornelis Hartog, onlangs getrouwd met Poulus
Hoogetoorn, ontvangen in presentie van de voogden Sijmen Vels, Claas Sloten en
Reijndert Vis ieder hun erfportie van wijlen hun overleden moeder Grietje Garments
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Kloek, eerst getrouwd met Cornelis Pietersz Hartog en laatst huisvrouw van Jan
Jansz Visser, van f 1062.10.-. Zij quiteren naast de voogden ook hun stiefvader Jan
Jansz Visser, bij wie de voorn: erfportie berustte.
183. De weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Cornelis Klijn
en Geertje Jans Hak.
30-06-1805 Tot voogden wegen moeders erfenis worden aangesteld Jan Jansz Kaaij en Pieter
Son. Moeders erfenis bedraagt f 21.-, een zilveren oorijzer en een paar zilveren
gespen.
05-06-1818 Trijntje Cornelis Klijn, meerderjarig, geassisteerd met haar voogd Jan Jansz Kaaij,
ontvangt f 7.-; de sieraden blijven nog onverdeeld.
03-10-1823 Jannetje Cornelis Klijn, geassisteerd met haar man Cornelis Zeekant, ontvangt
f 7.-; de sieraden blijven nog onverdeeld.
02-03-1827 Hendrik Klijn, meerderjarig jongman, ontvangt f 7.-.
01-08-1828 Jannetje Klijn, geassisteerd met haar man Cornelis Zeekant, voor haarzelf en voor
haar broeder Hendrik Klijn, en Dirk Koning voor zijn minderjarige kinderen Geertje,
Trijntje en Sijmen Koning in huwelijk verwekt bij zijn overleden huisvrouw Trijntje
Klijn, ontvangen de sieraden.
184. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Christiaan Brugman,
waarvan de moeder is geweest Wolmoet de Geus, genaamd Wolmoet oud circa 8 jaar.
04-02-1805 Moeders bewijs bedraagt f 3.-.
05-12-1823 Cornelis de Reus ontvangt als vader en voogd van Jannetje de Reus, in huwelijk
verwekt bij zijn overleden huisvrouw Wolmet Brugman f 3.-.
185. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Pieter Jansz Smit en
Maartje Maartens Groen, genaamd IJtje Pieters Smit.
05-02-1806 Tot voogden wegens moeders erfenis worden aangesteld Arend Maartensz Groen en
Cornelis de Boer. Moeders erfenis bestaat uit sieraden.
01-11-1822 IJtje Pieters Smit, meerderjarige jongedochter, ontvangt de sieraden.
186. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Jacob Pietersz
Huijberts en Trijntje Cornelis Ruijter, genaamd Neeltje Jacobs Huijbertsz.
Tot voogden wegens de erfenis van hun oom worden aangesteld Klaas Prins in de
Beemster en Jan Reijersz Laan te Middelie.
28-04-1806 De erfenis wordt geregistreerd.
02-04-1810 Neeltje Jacobs Huijberts, meerderjarige jongedochter, geassisteerd met haar man
Pieter Cornelisz Fock, ontvangt de erfenis van haar oom Sijmen Klaasz Huijberts.
189. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Hedde Pietersz Taams
en Ariaantje Jacobs Langendijk, genaamd Pieter Heddesz Taams.
Tot voogden wegens vaders erfenis worden aangesteld Pieter Out en Klaas Joh:
Marees, beiden in de Beemster.
02-02-1807 Vaders erfenis bedraagt f 289.10.-, die onder borgtocht van de voogden bij de
weduwe blijven berusten.
27-04-1807 Pieter Heddesz Taams, meerderjarige jongman, geassisteerd met zijn gewezen
voogden Pieter Out en Klaas Joh: Marees, verklaart zijn vaders nalatenschap
ontvangen te hebben.
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190. De weeskamer van de Beemster debet aan de minderjarige kinderen van Jacob Jansz Slot
en Neeltje Claas Vriend, genaamd Jan en Klaas Jacobsz Slot.
Deze post door verzuim van weesmeesters in 1795 nu alhier geplaatst.
Tot voogden wegens moeders erfenis worden aangesteld Lammert Klaasz Vriend en
Jan Klaasz Vriend, oom van moeders zijde. In hun plaats zijn 05-10-1807 aangesteld
Jan Slot, Arie Hogetoorn en Pieter Musck.
05-10-1807 De uitkoop van moeders erfenis 09-05-1796 wordt geregistreerd.
12-02-1819 Jan en Klaas Slot, geassisteerd met hun gewezen voogden Jan Slot, Pieter Musck en
Ariaan Hogetoorn, ontvangen de goederen.
191. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Jan de Groot, genaamd Jacob de
Groot oud 19 jaar en Anthonij de Groot oud 14 jaar, bij zijn overleden huisvrouw Antje
Anthonijs Menger in huwelijk verwekt, wegens moeders erfenis.
07-03-1808 Tot voogden worden aangesteld Hendrik Boker, Jacob Oene, beiden in de Beemster
en Dirk de Groot aan de Oudendijk. Jan de Groot bewijst zijn kinderen voor moeders
erfenis f 600.-, die onder borgtocht van de voogden onder hem blijven.
05-03-1813 Jan(!) de Groot (ondertekent Jacob Jansz de Groot) ontvangt zijn moeders Antje
Anthonij Menger erfenis.
192. Transport van pagina 153.
07-11-1808 De vader Cornelis Pronk ontvangt f 18.- tot onderhoud van de pupil.
(geen datum) De weeskamer is debet wegens inschrijving op het grootboek der publieke schuld
voor het minderjarige kind van Cornelis Pronk en Marijtje van Oosthuijsen,
genaamd Dieuwertje Cornelis Pronk, twee schuldbrieven tesamen f 400.-, staande
op naam van de weeskamer.
04-09-1815 De voogden ontvangen enige goederen (ondertekend door Diwertije Pronk, Cornelis
Pronk, Dirk Oosthuijsen en Cornelis Pouwelisz Doets).
08-08-1817 Dieuwertje Cornelis Pronk, geassisteerd met haar vader Cornelis Pronk en haar
gewezen voogden Dirk Oosthuijsen en Cornelis Poulusz Doets, ontvangt al haar
goederen wegens de nalatenschap van haar moeder wijlen Maartje Hendriks
Oosthuijsen.
193. De weeskamer debet aan de minderjarige kinderen van Jan Cornelisz Binnewijzen en
Antje Jacobs Kuijn, genaamd Grietje oud 24 jaar, Maartje oud 22 jaar, Trijntje Jans
Binnewijzen oud 20 jaar en Antje Jans Binnewijzen oud 17 jaar, wegens de erfenis van hun
grootmoeder Maartje Jans Zwart.
07-03-1808 Tot voogden worden aangesteld Jan Kooij en Dirk Michielsz Ruijter, beiden in de
Beemster.
Antje obiit 28-01-1808.
09-01-1809 De voogden brengen de erfenis boven volgens akte van scheiding en verdeling
30-12-1808 voor notaris Bernardus Selleger te Purmerend, drie obligaties en
f 3041.11.8. Ook brengen zij de overleden zusters erfenis boven.
06-02-1809 Jacob Jansz Binnewijzen ontvangt van zijn voogden Jan Kooij en Dirk Michielsz
Ruijter zijn aandeel in zijn grootmoeders en zusters erfenis.
??-02-1809 Aan Maartje Jans Binnenwijzen f 7.6.- wegens minder aanbedeeld uit de boedel van
haar grootmoeder Maartje Jans Zwart weduwe Cornelis Binnenwijzen en haar zuster
Antje Jans Binnenwijzen.
05-02-1810 Grietje en Maartje Jans Binnenwijzen, meerderjarige jongedochters, ontvangen hun
deel van de erfenis van hun grootmoeder Maartje Jans Swart weduwe Cornelis
Binnenwijzen en hun zuster Antje Jans Binnenwijzen.
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Trijntje Jans Binnewijzen, geassisteerd met haar man Elbert Hellingman
(ondertekent Elbert Johannes Hellingman), ontvangt haar deel van de erfenis van
haar grootmoeder Maartje Jans Swart weduwe Cornelis Binnenwijzen en haar zuster
Antje Jans Binnenwijzen.
04-02-1814 Grietje Jans Binnewijzen, geassisteerd met haar man Joris Ott en Maartje(!) Jans
Binnenwijzen, geassisteerd met haar man Elbert Johannes Hellingman, ontvangen
het resterende geld wegens de nalatenschap van hun grootmoeder Maartje Zwart
weduwe Pieter(!) Binnenwijzen.
(geen datum) Maartje Binnewijzen, geassisteerd met haar man Pieter Stolp, ontvangt het
resterende geld wegens de nalatenschap van haar grootmoeder Maartje Zwart
weduwe Pieter(!) Binnenwijzen.
195. De weeskamer debet aan Johanna Wardenaar, huisvrouw van Christiaan Ratehoorn.
1809
Jan Ernsting brengt als executeur in de boedel van wijlen Maria Wardenaar
f 146.19.- boven, zijnde 1/6 portie in de nalatenschap aan Johanna Wardenaar
huisvrouw van Christiaan Ratehoorn toebedeeld volgens akte van scheiding
13-10-1809 voor notaris Adam Houtkoper te Amsterdam.
04-05-1810 Johanna Wardenaar, huisvrouw van Christiaan Ratehoorn, ontvangt f 10.15.-.
29-11-1811 Johanna Wardenaar ontvangt wegens het overlijden van haar man Christiaan
Ratehoorn haar erfprtie van haar zuster Maria Wardenaar.
196. De weeskamer debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Visser en Grietje Garmes
Kloek.
05-12-1809 Aan ieder van de kinderen is wegens hun moeders erfenis f 1062.10.- toebedeeld.
31-05-1811 Wegens de erfenis van Garment Jansz Visser heeft de voogd Sijmon Vels voor de
pupil Trijntje Jans Visser f 199.15.14 ontvangen, die onder de vader blijven
berusten.
31-05-1811 Garment Jansz Visser is 16-08-1810 in de Beemster overleden. Volgens de akte van
scheiding 03-01-1811 voor notaris Bernardus Selleger te Purmerend ontvangt de
vader Jan Jansz Visser de helft, Pieter Hartog, halve broeder, 1/12, Poulus Hogetoorn
en Geertje Jans Visser als halve zuster 1/12 en Jacob Jansz Visser een halve broeder
1/8.
04-03-1814 Trijntje Jans Visser, geassisteerd met haar man Jan Ariaansz Vlug, ontvangt de
erfenis van haar moeder en van haar broeder Garment Jansz Visser.
197. De weeskamer debet aan het minderjarige kind van Muus Jacobsz Beets en Neeltje Aris
Kleen, genaamd Maartje Muus Beets.
1809
Tot voogden worden aangesteld Jan Jansz Jongejan te Ilpendam en Pieter Beets te
Oosthuijsen en als toeziend voogd Jacob Kat te Oosthuijsen. De voogden brengen de
erfenis van Ariaantje Kronenburg, f 93.17.6, boven.
03-10-1823 Maartje Muus Beets, meerderjarig, ontvangt de erfenis van haar meu Ariaantje
Kronenburg.
198. De weeskamer van de Beemster debet aan het minderjarige kind van Geertje Jans Koen, in
huwelijk verwekt bij haar overleden man Jan Pietersz Oudejans, genaamd Pieter Jansz Oudejans
oud 17 jaar.
05-02-1810 Tot voogden worden aangesteld de moeder Geertje Jans Koen en Dirk Pietersz
Oudejans en tot toeziend voogd Pieter Jansz de Wit.
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De moeder bewijst haar zoon Pieter Jansz Oudejans voor vaders erfenis de helft in
een onverdeelde woning met 20 morgen land in de Beemster.
Pieter Jansz Oudejans, geassisteerd met zijn voogd en toeziend voogd, ontvangt zijn
goederen.

199. Vervolg van folio 174.
05-03-1818 Jan A. Vlug ontvangt zijn geld.

