
NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NA 467 Sijbrand Roos

Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder 
vermeld zoals ze in het register staan.

(1) Testament van Cornelis Jacobsz Schoon.

(2) Testament van Muus Cornelisz en Lijsje Sijmons.

(3) Testament van Trijn Jacobs, weduwe van Gerrit Claasz wonende tot Uitdam.

03-01-1683 (4) Testament van Huijbert Adriaansz Lodder en Aaltje Muus. (voor de datum zie akte 29)

(5) Testament van Conelis Jacobsz de Graeff en Lijsbet Pieters.

(6) Testament van Lammert Pietersz Soet en Maritje Jacobs.

(7) Testament van Jacob Adriaansz en Hilletje Claas, wonende tot Uitdam.

(8) Testament van Teunis Jansz.

(9) Testament van Dirk Jansz Molenaar anders gent: Groote Dirck.

31-07-1684 (10) Testament van Cornelis Arisz de Boer en Geertje Sijverts. (voor de datum zie akte 40)

(11) Testament van Teunis Jansz.

(12) Testament van Tijs Willemsz Langelaer en Eegje Jacobs, wonende tot Uitdam.

(13) Testament van Jacob Claasz Boot en Maritje Pieters, wonende tot Uitdam.

(14) Testament van Jan Jacobsz de Jonge en Aaltje Jans.

(15) Testament van Teunis Aartsz en Grietje Alberts, wonende tot Uitdam.

14-01-1686 (16) Testament op de langstlevende van Sijmon Jacobsz de Geus en Grietje Jacobs Schoon, 
echte man en vrouw tot Holisloot. Zij herroepen in het bijzonder de huwelijkse voorwaarden op 10-01-1682 
voor deze notaris gepasseerd. Vermeld wordt de moeder van de testatrice. Getuigen Jacob Cock en Jacob 
Schoenmaker.

04-11-1686 (17) Codicil van Jacob Jansz Quaboer, regent van het dorp Uitdam, ziekelijk te bedde leggende. 
Hij legateert aan zijn zusters zoon Claas IJsbrantsz, als deze bij zijn overlijden nog in leven zou zijn, het 
halve lichterschip genaamd de Ladder Jacobs, waarvan de resterende helft hem al toebehoort. De overige 
goederen gaan naar zijn rechtelijke erfgenamen, niemand uitgezonderd, ieder voor zijn wettige portie. 
Gepasseerd te Uitdam ten huize van de testateur met mr. Melchior Groenewout regerend schepen te 
Zuiderwoude en Claas Cornelisz Mooij als getuigen.

06-12-1686 (18) Testament op de langstlevende van Cornelis Claasz Roos, raad en regerend burgemeester 
dezer dorpe en zijn huisvrouw Grietje Pieters, redelijk gezond. Zij herroepen in het bijzonder de huwelijkse 
voorwaarden gepasseerd ter presentie van de wederzijdse vaderen voor notaris Pieter Baen te 
Monnickendam. Gepasseerd ten huize van de testateuren in Middelwoud met mr. Melchior Groenewout en 
Govert Duijsentpont als getuigen.

28-12-1686 (19) Testament van Wompje Meijns, wonende te Holisloot, ziekelijk te bedde leggende. Zij 
herroept in het bijzonder haar testament voor notaris Pieter Baen te Monnickendam. Jacob Jansz Coeslager, 
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raad en oud burgemeester van Holisloot wordt haar universele erfgenaam. Gepasseerd te Holisloot ten huize 
van de testatrice staande bij de kerk, met Lambert Roelofsz en Wouter Pietersz als getuigen.

09-01-1687 (20) Codicil van Wolmoet Cornelis, huisvrouw van Dirck Jansz Molenaar, ziekelijk te bedde 
leggende. De huwelijkse voorwaarden blijven van kracht. Genoemd worden haar zuster Lijsje Cornelis en 
haar man Dirk Molenaar. Gepasseerd ten huize van de comparant met Dirk Claasz en Jan Jacobsz als 
getuigen.

17-06-1687 (21) Testament van Gerrit Dirksz Backer tot Holisloot en zijn huisvrouw Aaltje Jans, de testateur 
ziekelijk en de testatrice gezond. Zij benoemen elkaar tot universele erfgenaam. Gepasseerd ten huize van de 
testateuren in Holisloot bij de kerk met do. Joannes Hasselman, bedienaar des Goddelijcken Woorts aldaar 
en mr. Claas Jacobsz Soet, voorzanger van die gemeente als getuigen.

01-10-1687 (22) Testament op de langstlevende van Jacob Pilgrom, Ridder van St. Marcus, raad en oud 
burgemeester dezer dorpe, en Lutgert Cornelis, echtelieden, wonende alhier, de testateur ziekelijk en de 
testatrice gezond. Genoemd worden de twee jongste kinderen IJtje en Cornelis Pilgrom, de drie andere 
kinderen Lijsbet, Neeltje en Elberig Pilgrom. De goederen zijn o.a. 11 morgen land in de Purmer, kavel no 
123, met het huis en de boomgaard en het huis waar de testateuren tegenwoordig in wonen. Gepasseerd ten 
huize van de testateuren in Zuiderwoude in Middelwoud met mr. Melchior Groenewout, oud schepen dezer 
dorpe en Johannes Prins, tegenwoordig alhier woonachtig, als getuigen.

13-02-1688 (23) Testament op de langstlevende van Reijer Outgertsz Mol en zijn huisvrouw Lijsje Claas, 
wonende in Zuiderwoude. Genoemd worden de moeder van de testateur Geertje Reijers en de moeder van de 
testatrice Grietje Heijnis. Getuigen Pieter Jacobsz Roos en Sijbrand Melisz Roos.

23-04-1688 (24) Testament van Eegje Jans, weduwe van zaliger Jan Jansz wonende op zuideinde van 
Uitdam. Haar zoon Jan Jansz Broer krijgt als dank voor de goede zorgen voor zijn moeder de beide schuiten, 
al het viswant etc. De resterende goederen moeten gedeeld worden tussen haar twee kinderen: Jan Jansz 
Broer voornt en Hillegond Jans, huisvrouw van Jan Jansz Booij.

19-04-1688 (25) Testament op de langstlevende van Willem Jelisz de Jager en Neeltje Jans Bruijn, 
echteluijden wonende te Zuiderwoude, beiden gezond. Gepasseerd tot Zuiderwoude ten huize van de 
testateuren staande over het Zwet met Jacob Reijersz Schoenmaker en Pieter Barentsz als getuigen.

11-06-1688 (26) Testament van Welmoet Sijmons, weduwe van zaliger Willem Claasz Coel, wonende te 
Zuiderwoude, tamelijk gezond. Bij haar overlijden zal haar dochter Suewtje Willems als legaat de hele 
inboedel en haar kleren, goud en zilver ontvangen. De resterende goederen gaan naar haar voornoemde 
dochter Suewtje Willems, de kinderen van haar zoon Claas Coel zaliger en de kinderen van haar jongste 
zoon Sijmon Willemsz Bruijn zaliger. Getuigen Jan Sijmonsz Bruijn en Cornelis Jacobsz Pilgrom.

30-06-1689 (27) Testament op de langstlevende van mr. Willem van Wijck, chirurgijn wonende tot Uitdam, 
en zijn huisvrouw Grietje Jacobs Thamis, gezond. Gepasseerd te Uitdam ten huize van de testateuren met 
Claas Sijmonsz Louw en Claas Sijmonsz Portugijs als getuigen.

12-02-1690 (28) Testament van schipper Claas Sijmonsz Coel, wonende te Zuiderwoude. Als hij zonder 
kinderen komt te overlijden wordt zijn moeder Lijsje Jans wonende te Zuiderwoude universele erfgenaam 
m.u.v. de portie afkomstig van zijn grootmoeder Neeltje Willems salr.

26-04-1690 (29) Testament van Huijbert Adriaansz Lodder, oud schepen dezer dorpe, tegenwoordig 
molenaar op de Poel en zijn huisvrouw Aaltje Muus. Zij herroepen in het bijzonder hun testament van 03-01-
1683 voor deze notaris. Genoemd worden hun vijf kinderen Welmoet, Frans, Muus, Grietje en Jacob 
Huijbertsz, alsmede hun huis in het Oosteind, belend met hun zoon Muus Huijbertsz ten zuidwesten. 
Getuigen Pieter (ondertekent Dirksz) Mul en Pieter Roos.

23-01-1691 (30) Testament van Heijn Claasz Mandoose wonende te Zuiderwoude. Enige en universele 
erfgenaam wordt zijn huisvrouw Geertje Jans; de testateur heeft voorkinderen geprocre&euml;erd bij zijn 
eerdere huisvrouw Claartje Garbrands. Getuigen Cornelis Jansz Molenaar en Reijer Outgersz.
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11-09-1691 (31) Testament van Aaltje Vredericks, wonende te Uitdam in de banne van Zuiderwoude, 
ziekelijk. Genoemd wordt haar schoonzoon commandeur Sijbrand Pietersz Bloem, die ook universele 
erfgenaam wordt. Gepasseerd ten huize van de testatrice te Uitdam op het Oosteind met Jan Sijmonsz Roos 
en Sijbrand Adriaansz, inwoners van Uitdam, als getuigen.

23-12-1691 (32) Testament op de langstlevende van Sijmon Jacobsz de Geus en Maritje Melis, echte man en 
vrouw wonende te Holisloot. Getuigen Sijmon de Wilde en Reijer Outgersz.

20-05-1692 (33) Testament van Neeltje Muus, weduwe van Jacob Jansz de Wit, wonende in het Oosteind 
van Zuiderwoude, ziekelijk. Legaten aan haar zuster dochters kind Geertje Jans Boems, aan de drie kinderen 
van haar zusters zoon genaamd geweest Jacob Huijbertsz Lodder en aan haar zusters dochter Jannetje 
Sijmons Groen. Erfgenamen worden haar zusters drie dochters Geertje, Trijntje en Jannetje Sijmons Groen. 
Getuigen Cornelis Arisz de Boer en Jacob Pietersz Moen.

26-10-1692 (34) Testament van Dirk Claasz Stockje en Trijntje Pieters, echtelieden te Zuiderwoude, beiden 
gezond, gepasseerd ten huize van de testateuren in de kerkbuurt in presentie van Jan Jacobsz van Rijn en Jan 
Roelofsz Cock als getuigen.

19-11-1692 (35) Testament op de langstlevende van de zusters Grietje Melis, gezond en Trijntje Melis, 
ziekelijk, wonende te Holisloot, ongehuwde dochters van zaliger Melis Claasz. Gepasseerd te Holisloot met 
Cornelis Jansz Honingh en Nanning Harmensz Wit als getuigen.

22-12-1692 (36) Testament op de langstlevende van Jan Sijmonsz Roos, regerend burgemeester van 
Zuiderwoude en zijn huisvrouw Lijsbet Muus, wonende te Uitdam. Na hun overlijden zal hun zoon Jacob 
Jansz Visker de botschuijt als legaat ontvangen, of anders bij zijn huwelijk. Er zijn meer kinderen. 
Gepasseerd ten huize van de testateurs met Jan Cornelisz Wit en Reijer Rinckes als getuigen.

20-11-1693 (37) Testament van de broeders Claas Sijmonsz Portugijs, ziekelijk en Jan Sijmonsz Portugijs, 
gezond, beiden oudschepenen en bierstekers te Uitdam. Genoemd wordt hun zuster Claasje Sijmons en een 
stuk land genaamd het Cleijne Hop in de banne van Zuiderwoude op Verdeeck. Gepasseerd ten huize van de 
testateuren met Cornelis Prins, schout en Tijs Willemsz bakker als getuigen.

09-05-1694 (38) Testament op de langstlevende van Pieter Jansz Soet en Maritje Gerrits, echtelieden te 
Zuiderwoude. Getuigen Jacob Reijersz Schoenmaecker en Reijer Outgersz Mol.

09-05-1694 (39) Testament op de langstlevende van Dirk Jansz Roele en Maritje Claas, echtelieden te 
Uitdam. Genoemd wordt hun zoon Jan Dirksz. Getuigen Claas Jacobsz Goedt en Pieter Jansz Soet.

31-05-1694 (40) Codicil van Cornelis Arisz de Boer, inwonende burger van Zuiderwoude. Het testament van 
hem en zijn overleden vrouw Geertje Sijverts, gepasseerd op 31-07-1684 voor dezelfde notaris blijft van 
kracht. Genoemd wordt zijn dochter Claasje Cornelis. Getuigen Pieter Jacobsz Roos en Jacob Claasz 
Comejans, burger van Purmerend. 

20-06-1694 (41) Testament op de langstlevende van Jan Claasz Roos en Sijtje Jans, echtelieden wonende te 
Zuiderwoude. Gepasseerd ten huize van de testateuren met Cornelis Prins en Reijer Outgersz Mol als 
getuigen.

26-07-1694 (42) Testament van Suewtje Willems, weduwe van Jan Claasz de Jonge, wonende te 
Zuiderwoude, ziekelijk. Legaat voor Neeltje Jans, haar mans dogter. Erfgenamen Jacob Claasz Coel, zoon 
van haar overleden broeder Claas Willemsz Koel, en Jan Sijmons Bruijn, zoon van haar overleden broeder 
Sijmon Willems Bruijn.

14-08-1694 (43) Testament op de langstlevende van schipper IJsbrant Jansz Bloem en Welmoet Claas, 
wonende te Uitdam. Gepasseerd ten huize van de testateuren te Uitdam met mr. Melchior Groenewout en 
Reijer Outgersz Mol als getuigen.

17-11-1694 (44) Testament van Cornelisz de Geus en Teetje Lamberts, echtelieden wonende te 
Zuiderwoude, ziekelijk. Gepasseerd ten huize van de testateuren met Cornelis Roos en Claas Jansz Prins als 
getuigen.
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01-05-1695 (45) Testament van Claas Willemsz Quaboer wonende te Uitdam. Legaat, erfgenaam wordt zijn 
broeder Jan Willemsz Quaboer.

29-05-1695 (46) Testament op de langstlevende van Jan Willemsz Quaboer en Grietje Jans, echtelieden 
wonende te Uitdam. Genoemd wordt zijn broer Claas Willemsz Quaboer en zijn zusters zoon Claas Claasz. 
Getuigen Reijer Outgersz Mol en Pieter Jacobsz Art. 

21-06-1695 (47) Testament van Cornelis Muusz Noom, raad en oudburgemeester van Zuiderwoude, 
ziekelijk., was getrouwd met Lijsje Aris salr, twee zoons Jacob Corn Visser en Jan Cornelisz Noom, een 
dochter Neeltje Cornelis, jongste zoon Dirck Cornelisz Noom en jongste dochter Lijsbet Cornelis.

02-07-1695 (48) Testament op de langstlevende van Sijmon Cornelisz Roos, gezond en Geertje Jans, 
ziekelijk, echtelieden, wonende te Zuiderwoude. Zij herroepen o.a. hun huwelijkse voorwaarden 31-12-1691 
voor dezelfde notaris. Genoemd wordt zijn moeder Grietje Cornelis. Gepasseerd ten huize van de testateuren 
bij de kerk met Sijmon Cornelisz Deugt en Jan Jacobsz de Jonge als getuigen. 

25-07-1695 (49) Testament op de langstlevende van Jan Claasz Sone en Welmoet Adriaans, echtelieden, 
wonende te Uitdam in de banne van Ransdorp. Getuigen Cornelis de Graeff en Lambert Molenaar.

21-07-1695 (50) Testament op de langstlevende van Cornelis Jansz Molenaer, raad en oudburgemeester van 
Zuiderwoude, ziekelijk, en Neeltje Pilgroms, gezond, echtelieden. Zij herroepen in het bijzonder hun 
huwelijkse voorwaarden. Gepasseerd ten huize van de testateuren tot Zuiderwoude met Mr (Melchior) 
Groenewoud en Claas Corver(?) als getuigen.

29-05-1696 (51) Testament van Jan Aartsz en Grietje Harmans, echtelieden, geboren te Marken en wonende 
te Uitdam. De testateur heeft voorkinderen. Getuigen Cornelis Prins en Jacob Sijmonsz Sootereeckenen.

16-08-1696 (52) Codicil van Trijntje Tenbem, redelijk gezond, huisvrouw van Mr. Jan van Straten, 
voorzanger in de gereformeerde gemeente tot Landsmeer en door hem geassisteerd. De huwelijkse 
voorwaarden gepasseerd 27-05-1695 voor dezelfde notaris blijven van kracht. Genoemd worden Rijckmanus 
Tenbem, zoon van Pieter Tenbem, Jannetje Tenbem, dochter van Barent Tenbem, Jannetje van Straten, 
Weijntje Jans van Straten, Grietje van Straten en Maritje van Straten, dochters van haar man, Jannetje van 
Geelen, Neeltje van Geelen, dochters van Jan van Geelen. Getuigen Jan Sijmonsz Bruijn en Jacob Reijersz 
Schoenmaker.

16-04-1697 (53) Testament van Grietje Dirks, laatst weduwe van Jan Aartsz, gewoond hebbende te 
Amsterdam maar nu te Uitdam, ziekelijk. Genoemd worden haar zusters zoon Dirk Jansz en haar broeders 
zoon Aris Gerritsz wonende te Uitdam. Gepasseerd ten huize van Gerrit Woutersz te Uitdam, waar de 
testatrice woont, met Claas Portugijs en Thijs (ondertekent Willemsz) Langelaar als getuigen. 

04-10-1697 (54) Testament op de langstlevende van Sijmon Cornelisz Deugt en Geertje Claas, echtelieden, 
wonende te Zuiderwoude. Hun zoon Claas Sijmonsz Moens krijt zijn legitieme portie. Erfgenamen worden 
hun zoon Cornelis Sijmonsz Schout en Betje Claas, dochter van hun voorn: zoon Claas Moens, die van een 
eventueel voogdijschap over Betje wordt uitgesloten. Gepasseerd ten huize van de testateuren met Cornelis 
Prins en Reijer Outgersz Mol als getuigen.

20-09-1697 (55) Testament op de langstlevende van Jacob Jansz Backer en Welmoet Jans, echtelieden te 
Zuiderwoude. Genoemd worden haar zuster Sijtje Jans, haar neef Jan Claasz Groot en zijn twee zusters 
Geertje en Eefje Jans. Getuigen Cornelis Sijmonsz Soterekenen en Jacob Sijmonsz Soterekenen.

09-01-1698 (56) Testament op de langstlevende van Cornelis Sijmonsz Cramer en Aaltje Jans, echtelieden 
wonende te Uitdam. Getuigen Jan Sijmonsz Bruijn en Sijmon Jansz.

24-05-1698 (57) Testament op de langstlevende van Mr. Jan van Straten, voorzanger te Landsmeer en zijn 
huisvrouw Trijntje Tenbem. Zij herroepen in het bijzonder hun huwelijkse voorwaarden gepasseerd 27-05-
1695 en codicil 16-08-1695 voor dezelfde notaris. Genoemd worden de voorkinderen van de testateur, de 
twee kinderen van Eefje Jans, de testatrices zusters dochter, genaamd Jannetje en Neeltje van Geelen. 
Getuigen Jan van Rijn en Claas Jansz Bloem.
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22-10-1699 (58) Testament op de langstlevende van Gerrit Albertsz en Gijsbertje Hendriks, echtelieden te 
Monnickendam. Het jongste kind Albert Gerritsz is nog minderjarig. Getuigen Jacob Reijersz Schoenmaker 
en Jan Jacobsz van Rossen. 

23-11-1699 (59) Testament op de langstlevende van Cornelis Aartsz en Grietje Alberts, echtelieden wonende 
te Uitdam, beiden in hun rijpe jaren. De huwelijkse voorwaarden gepasseerd 14-02-1697 voor dezelfde 
notaris worden herroepen. Getuigen Jan Jacobsz van Rossen en Sijmon Sijmonsz.

30-04-1700 (60) Testament van Sijmon Claasz Tol, wonende te Zuiderwoude. Genoemd worden zijn broeder 
Heijn Claasz Tol, diens zoon Claas Heijnissen, de testateurs huisvrouw Lobberig Gerrits (die mede 
ondertekent). Gepasseerd ten huize van de testateur staande in het oosteind met Claas Jansz Peeper en 
Sijmon Jacobsz Mooij, burgeren aldaar, als getuigen.

10-01-1682 (61) Huwelijkse voorwaarden tussen Sijmon Jacobsz, inwonende burger dezer dorpe, 
geassisteerd met zijn broer Jan Jacobsz, wonende alhier en Grietje Jacobs, jongedochter te Holisloot, 
geassisteerd met haar oom Cornelis Jacobsz Schoon, oud-burgemeester en raad dezer dorpe.

21-01-1682 (62) Huwelijkse voorwaarden tussen Sijvert Jansz, jonggezel, geassisteerd met schipper Heijn 
Jansz en Grietje Cornelis, jongedochter, geassisteerd met haar noom en voogd schipper Muus Cornelisz.

11-09-1682 (63) Huwelijkse voorwaarden tussen Willem de Lange, wonende te Amsterdam, laatst 
weduwnaar van Stijntje Dieles, en Adriaantje Duijsentpont, wonende te Amsterdam, geassisteerd met haar 
vader en voogd Abraham Duijsentpondt, predikant te Zuiderwoude.

05-12-1682 (64) Huwelijkse voorwaarden tussen Arent Heijnsz de Wilde, jongman, geassisteerd met zijn 
voogden Jacob van Rijn, oud-burgemeester, raad en regent dezer dorpe en Melchior Groenewout, oud-
schepen alhier en Lijsbet Jans Roos, jongedochter, geassisteerd met haar oom en voogd Claas Cornelisz 
Roos, oud-regent dezer dorpe.

14-12-1683 (65) Huwelijkse voorwaarden van Pieter Jansz Soet, jongman en Grietje Cornelis, jongedochter, 
beiden mondig en inwonende burgers dezer dorpe. Getuigen Claas Claasz Timmerman en Huijbert Outgersz.

21-01-1684 (66) Huwelijkse voorwaarden van schipper Jan Jacobsz Schoute de Jonge en Trijntje Pieters, 
geassisteerd met Jan Cornelisz Molenaer, raad en oud burgemeester dezer dorpe. Getuigen Jan Cornelisz 
Molenaer en Pieter Dirksz Mul.

22-01-1684 (67) Huwelijkse voorwaarden van schipper Jacob Cornelisz Schoon, jongman en Elberigh Jacob 
Pilgroms, jongedochter, geassisteerd met haar vader Jacob Pilgrom, raad en oud-burgemeester. Getuigen 
Jacob Pilgrom voorn: en Jan Jansz Welcom.

05-02-1684 (68) Huwelijkse voorwaarden van Sijmon Jacobsz Bruijn, jongman van Zuiderwoude, 
geassisteerd met Jacob van Rijn, raad en oud-burgemeester dezer dorpe, en Maritje Outgers, jongedochter 
van Marcken, geassisteerd met haar broeder Claas Outgersz.

19-08-1684 (69) Huwelijkse voorwaarden van Aart Claasz Geendijck, raad en oud-burgemeester dezer 
dorpe, weduwnaar van Marij Aris en Hilletje Barents, laatst weduwe van Jan Jansz Cocq, geassisteerd met 
Lambert Jansz Molenaer. Getuigen Hendrik Jansz Pranger en Jacob Pietersz Cocq.

08-10-1684 (70) Huwelijkse voorwaarden van Jan Jacobsz de Jonge, weduwnaar van Trijntje Claas en Aaltje 
Jans, weduwe van Jan Heijnsz, beiden wonende te Zuiderwoude. Getuigen Claas Jacobsz Goed en Dirk 
Cornelisz Visscher.

03-08-1685 (71) Huwelijkse voorwaarden van schipper Pieter Cocq, jongman, geassisteerd met zijn vader 
Jacob Cock en Giertje Heijnis, jongedochter, geassisteeerd met haar voogden Cornelis Muusz Noom en mr 
Melchior Groenwout.

29-12-1685 (72) Huwelijkse voorwaarden van Dirk Jansz Molenaar, jongman te Zuiderwoude, geassisteerd 
met zijn vader Jan Cornelisz Molenaer, raad en oud-burgemeester en Welmoet Cornelis Schoon, 
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jongedochter, geassisteerd met mr Melchior Groenewout, chirurgijn, oud schepen en wettige voogd en haar 
zwager schipper Heijn Jansz.

25-02-1686 (73) Huwelijkse voorwaarden van Jacob Claasz Mooij, weduwnaar van Judithje Claas, wonende 
te Zunderdorp en Stijntje Sijmons Pranger, jongedochter van Zuiderwoude, geassisteerd met haar oom en 
voogd Willem Willemsz. Getuigen Mr. Pieter Mul en Willem Willemsz voorn:

30-03-1686 (74) Huwelijkse voorwaarden van Jacob Reijersz Schoenmaecker, weduwnaar van Neeltje 
Arents, wonende binnen dezer dorpe, en Grietje Jans, mede wonende binnen dezer dorpe, weduwe van mr 
Gerrit Posthumus, in zijn leven raad en secretaris dezer dorpe. Getuigen Huijbert Adriaansz Lodder en Jan 
Sijmonsz Roos.

09-01-1687 (75) Huwelijkse voorwaarden van Claas Jacobsz Soet, jongman, geassisteerd met zijn broeder 
Pieter (ondertekent Jacobsz) Bruijn en Eefje Jans, jongedochter, geassisteerd met haar vader en voogd Jan 
Jacobsz Backer.

28-02-1687 (76) Huwelijkse voorwaarden van Pieter Baartsz, jongman te Zunderdorp, geassisteerd met 
Jacob Claasz Mooij, zijn bloedvriend, voogd en behulp in deze, en Grietje Heijnis, jongedochter van 
Zuiderwoude, geassisteerd met Pieter IJsbrantsz van 't Eijnt, Jan Cornelisz Molenaer en Jacob Reijersz 
Schoenmaecker, haar wettige voogden.

08-05-1687 (77) Huwelijkse voorwaarden van Sijmon Claasz Schoon, jongman wonende te Zuiderwoude, 
geassisteerd met zijn cousijn schipper Jacob Cornelisz Schoon en Stijntje Claes jongedochter wonende te 
Zuiderwoude, vanwege de uitlandigheid van haar vader Claes Jacobsz Goedt geassisteerd met haar oom Jan 
Jacobsz de Jonge.

19-02-1689 (78) Huwelijkse voorwaarden van Pieter Lambertsz Soet, bejaarde jongman wonende binnen 
dezer dorpe, geassisteerd met zijn voogden Jan Cornelisz Wit, regerend burgemeester tot Uitdam, Cornelis 
Claesz Roos, raad en oud-burgemeester dezer dorpe en Jan Jacobsz Coster schepen dezer dorpe, en Welmoet 
Heijnis, jongedochter, geassisteerd met haar oom en bloedvoogd Cornelis Visscher raad en oud-
burgemeester alhier.

17-11-1690 (79) Huwelijkse voorwaarden van Jan Claasz Bording, bejaarde jongman te Ransdorp en Teetje 
Lamberts, jongedochter wonende te Zuiderwoude, geassisteerd met haar voogden Jan Cornelisz de Wit, raad 
en oud-burgemeester en Jan Jacobsz Koster oud-schepen dezer dorpe. Getuige Dirk Cornelisz Visser.

31-12-1691 (80) Huwelijkse voorwaarden van Sijmon Cornelisz Roos, bejaarde jongman, geassisteerd met 
zijn broeder Cornelis Roos en Geertje Jans, jongedochter, geassisteerd met haar voogden Cornelis Muusz 
Noom, raad en oud-burgemeester en Lambert Molenaer, regerend schepen dezer dorpe.

02-01-1693 (81) Huwelijkse voorwaarden van Cornelis Jansz Blij, jongman, geassisteerd met zijn vader Jan 
Claasz Blij, raad en oud-burgemeester tot Holisloot en Lijsje Jans, jongedochter, geassisteerd met haar 
voogden Jacob Jansz Coeslager, raad en oud-burgemeester en Jan IJsbrantsz Admirael, oud-schepen.

13-02-1695 (82) Huwelijkse voorwaarden van Cornelis Jacobsz de Graeff, weduwnaar en Grietje Jans, 
weduwe, geassisteerd met haar zwager Sijmon Gerritsz, beiden wonende te Zuiderwoude. Genoemd worden 
zijn overleden huisvrouw Geertje Outgers en hun zoontje Jacob de Graeff. Getuige Dirk Jansz Molenaer.

27-05-1695 (83) Huwelijkse voorwaarden van mr. Jan van Straten, voorzanger te Landsmeer en Trijntje 
Tenbem, mede wonende te Landsmeer, geassisteerd met de notaris, nader gespecificeerd op 30-07-1695 met 
Jan Dirksz van Broeck en Cornelis Roos als getuigen.

12-01-1697 (84) Huwelijkse voorwaarden van Jan Claasz Mandoose, jongman, geassisteerd met zijn broeder 
Claas Mandoose en Welmoet Jans Kock, jongedochter, geassisteerd met haar behuwd broeder Lambert 
Molenaer, allen wonende te Zuiderwoude.

08-02-1697 (85) Huwelijkse voorwaarden van Heijn Brantsz, geassisteerd met zijn oom en aanbestorven 
bloedvoogd Heijn Jansz (ondertekent Oudt), en Trijntje Cornelis de Geus, jongedochter, geassisteerd met 
haar couzijn en voogd Sijmon Gerritsz Cock, allen wonende te Zuiderwoude.
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14-02-1697 (86) Huwelijkse voorwaarden van Cornelis Aartsz, weduwnaar wonende te Uitdam en Grietje 
Alberts, weduwe wonende te Uitdam. De comparant heeft vier kinderen; de oudste twee zijn reeds getrouwd, 
de jongste twee zijn Lobbetje Cornelis en Jan Cornelisz. Getuigen Jan Aartsz en Jacob Albertsz.

06-06-1699 (87) Huwelijkse voorwaarden van Cornelis Pietersz Fagh, bejaarde jongman, wonende te 
Landsmeer, en Teetje Lamberts, weduwe te Zuiderwoude, geassisteerd met de notaris. Getuigen Jan Gerritsz 
Backer en Gerrit Jacobsz van Aelst.

05-04-1680 (88) Jan Claasz Breed, Jan Cornelisz Molenaer, Pouwels Jansz Capoen en schipper Cornelis 
Cornelisz Prins, voogden over de onmondige kinderen van zaliger Claas Jansz Kapoen ter eenre en Grietje 
Aris, weduwe, geassisteerd met haar broeder Jan Arisz Kath en Cornelis Sijmonsz Roos als haar wettige 
gekoren voogden ter andere zijde, hebben de goederen gescheiden overeenkomstig de huwelijkse 
voorwaarden van Claas Jansz Capoen en Geertje Aris.

03-01-1681 (89) Jan Muusz Boes, Cornelis Muusz en Jan Muusz Heere, gebroeders te Uitdam, treffen een 
regeling voor het geval dat hun couzijn Jan Cornelisz Boet, van wie zij in plaats van hun overleden vader 
erfgenaam zijn, mocht komen te overlijden. Gepasserd ten huize van Jan Muusz Boes voorn: te Uitdam, in 
presentie van Claas Sijmonsz Comen en Sijmon Jansz Louw.

05-03-1682 (90) Geertje Jans, anders genaamd Geert Adriaens, wonende te Uitdam in de jurisdictie van 
Zuiderwoude, ter eenre en Dirck Cornelisz, mede wonende aldaar ter andere zijde, hebben de goederen van 
zijn overleden huisvrouw Beertje Garbrants, dochter van Geertje Jans voorn:, gescheiden.

06-03-1682 (91) Schipper Heijn Jansz als man en voogd van Lijsje Cornelis, schipper Jacob Cornelisz 
Schoon, geassisteerd met Jacob Pietersz Cock, en mr Melchior Groenewout, chirurgijn, regerend schepen 
dezer dorp als gekoren voogd van Welmoet Cornelis, allen inwonende burgers van Zuiderwoude en als 
erfgenamen van zaliger burgemeester Cornelis Jacobsz Schoon, in zijn leven raad en regent dezer dorpe, 
hebben de boedel van hun vader zaliger gescheiden.

07-04-1682 (92) Trijntje Pieters, inwonende burgeresse dezer dorpe, getrouwd geweest met Willem Jansz 
Bruijn, geassisteerd met haar voogd Sijmon Gerritsz Tolck ter eenre en schipper Jan Jansz Schout en Claas 
Sijmonsz Portugijs als wettige gekoren voogden over de vijf onmondige kinderen Jan Willemsz Bruijn, 
Niesje, Huijbertje, Heijn en Annetje Willems van Trijntje Pieters en haar overleden man Willem Jansz Bruijn 
ter andere zijde, hebben de door Willem Jansz Bruijn nagelaten goederen gedeeld. 

31-05-1682 (93) Eefje Cornelis, laatst weduwe van Heijn Arentsz de Wilde, raad en oud-burgemeester van 
Zuiderwoude, geassisteerd met haar broeders Claas (ondertekent de Boer) en Jan Cornelisz (ondertekent van 
Dijck) ter eenre en Jacob van Rijn, raad en oud-burgemeester en mr. Melchior Groenewout, chirurgijn en 
oud-schepen dezer dorpe als wettige voogden over de twee onmondige kinderen van burgemeester de Wilde 
voorn: en Claas Sijmonsz Poortugijs als vader en voogd van zijn onmondige dochter geprocreëerd bij zijn 
zaliger huisvrouw Stijntje Heijnis, dochter van voorn: Heijn Arentsz de Wilde, hebben als erfgenamen van 
Heijn Arentsz de Wilde de goederen gescheiden.

21-06-1682 (94) Sijmon Gerritsz Tolck, nu getrouwd met Trijntje Pieters, en Cornelis Dirksz Visscher, oud-
burgemeester enz. en Jan Jakobsz Schoute, schout, als wettige voogden over de twee onmondige kinderen 
Jacob Sijmonsz Cock en Claas Sijmonsz van wijlen(!) Sijmon Gerritsz Tolck voorn: geprocreëerd bij zijn 
eerdere huisvrouw Marritje Pieters zaliger, hebben de gemeen gebleven goederen nagelaten door Maritje 
Pieters gedeeld. 

05-01-1683 (95) Trijntje Pieters, waardin alhier, laatst weduwe van zaliger Sijmon Gerritsz Tolck, 
geassisteerd met haar gekoren voogden Jan Cornelisz Molenaer, oud-burgemeester, mr. Melchior 
Groenewout, oud-schepen en Jan Hendriksz Heijcoop ter eenre en Cornelis Jansz Huijgen, Jacob Coeslager 
en Jan Bruijn, burgemeesters van Ransdorp als opzieners en regenten der armen aldaar vanwege Jacob en 
Claas Sijmonsz, onmondige kinderen van Sijmon Gerritsz Tolck voorn: geprocreëerd bij zijn eerdere 
huisvrouw Maritje Pieters ter andere zijde, hebben de nagelaten goederen gedeeld. Trijntje Pieters is 
zwanger.
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19-04-1683 (96) Schipper Cornelis Cornelisz Prins, Jacob Claasz Schoon en Sijmen Claasz Schoon, de 
laatste twee geassisteerd met hun wettige voogden Aardt Claasz (ondertekent Geendijck) en Pieter Jansz 
Wael (ondertekent waarschijnlijk met een merk), regenten dezer dorpe, hebben als erfgenamen van hun 
moeder Lijsbeth Arents zaliger de nagelaten goederen gedeeld, waaronder een huis in Middelwoud, drie 
stukken land in de gouw en een stuk land in de Rijper weeren.

20-07-1683 (97) Grietje Dirks, inwonende burgeresse, getrouwd geweest met zaliger Heijn Pietersz en 
geassisteerd met haar tegenwoordige man Jacob Jansz Moen ter eenre, en Heijn Dirksz Coel als oom en 
aanbestorven bloedvoogd van Pieter Heijnsz, onmondige zoon van Grietje Dirks voorn: geprocreëerd bij 
haar overleden man Heijn Pietersz ter andere zijde, hebben de nagelaten goederen gedeeld.

(98) Boedelscheiding Jacob Jansz Moen en zijn kinderen (akte ontbreekt)

21-01-1684 (99) Trijntje Pieters, waardin alhier, laatst weduwe van zaliger Sijmon Gerritsz Tolck, 
geassisteerd met haar toekomende echtgenoot Jan Jacobsz Schout de Jonge ter eenre en mr. Melchior 
Groenewout, oud-schepen en Jan Hendriksz Heijcoop, oud-kerkmeester dezer dorpe als voogden over het 
onmondige kind van de voorn: Trijntje Pieters verwekt bij haar overleden man Sijmen Gerritsz Tolck ter 
andere zijde, hebben de nalatenschap gescheiden. Op 09-12-1702 verklaart Adriaan van Overvliet als 
bruidegom en toekomende echtgenoot van Annetje Sijmons, dochter van voorn: Trijntje Pieters, gedurende 
het leven van Trijntje Pieters afstand te doen van haar vaders erfenis. 

09-04-1684 (100) Lambert Jansz Molenaer en Jan Jacobsz als wettige voogden over de drie onmondige 
kinderen Neeltje, Aaltje en Jacob Jansz Schout van schipper Jan Jacobsz Schout de Jonge, geprocreëerd bij 
zijn eerdere huisvrouw Maritje Pieters zaliger ter eenre en de voorn: schipper Jan Jacobsz Schout de Jonge, 
nu getrouwd met Trijntje Pieters, waardin alhier, ter andere zijde, hebben de nalatenschap van Maritje Pieters 
gescheiden.

15-09-1684 (101) Maritje Willems, weduwe van zaliger Sijmon Pranger, geassisteerd met Sijmon Cornelisz 
Roos ter eenre, Claas Willemsz Koel getrouwd met Grietje Willems ter tweede, schipper Jan Jansz Schout 
als man en voogd van Welmoet Willems ten derde, IJsbrant Willemsz ter vierde, schipper Claas Jansz Moens 
getrouwd met Niesje Willems ter vijfde en Willem Willemsz de Jonge ter zesder zijde, kinderen en 
erfgenamen van zaliger Willem Willemsz Grebber, raad en oud-burgemeester dezer dorpe en zijn vrouw 
Jannetje IJsbrants, hebben de nagelaten goederen van Willem Willemsz Grebber als langstlevende gedeeld.

29-10-1684 (102) Aaltje Jans, geassisteerd met Jan Jacobsz de Jonge, haar bruidegom ter eenre en Aart 
Claasz Geendijk, Garbrant Heijnsz en Jan Sijmonsz Bruijn, wettige voogden van Lijsje Jans, onmondig kind 
van voorn: Aaltje Jans en haar overleden man Jan Heijnissen zaliger ter andere zijde, hebben de nagelaten 
goederen van Jan Heijnisz voorn: gedeeld.

08-12-1684 (103) Jan Jacobsz de Jonge, getrouwd geweest met zaliger Trijntje Claas ter eenre en Jan Jansz 
Beerts en Lambert Jansz Molenaar als voogden over de onmondige kinderen Nellitje en Jacob Jansz ter 
andere zijde, hebben de gezamenlijke goederen van Jan Jacobsz en zijn huisvrouw gedeeld.

24-01-1685 (104) Staat en inventaris van de nagelaten goederen van Aaltje Jans, biersteekster, overleden te 
Uitdam in de banne van Zuiderwoude, ten behoeve van haar erfgenamen Cornelis Dirksz Waterdrinker, 
Maretje Dirks en de kinderen van Annetje Dirks zaliger, op verzoek Govert Claasz, assistent van de vrouw 
van Cornelis Dirksz voornoemd en op het aangeven van Maretie Pieters en Maretie Dircks en Iefjie 
Hendericks, tot dan toe gewoond hebbende ten huize van de overledene.

28-02-1685 (105) Aaltje Jacobs, weduwe van zaliger schipper Jan Arisz Kat, geassisteerd met Aart Claasz 
Geendijck en Sijmon Cornelisz Roos, raden dezer dorpe ter eenre, Aris Jansz Kath, zoon van Jan Arisz Kat 
en Aaltje Jacobs voornt ter tweeder zijde en Claas Sijmonsz Koel, weduwnaar van zaliger Wolmoet Jans, 
dochter van bovengenoemde schipper Jan Cat en Aaltje Jacobs, en Cornelis Arisz de Boer en Lambert Jansz 
Molenaar als wettige voogden over het onmondige kind van Claas Sijmonsz Koel voornt en zijn overleden 
vrouw Welmoet Jans ter derder zijde, hebben de nagelaten goederen van zaliger Jan Arisz Kath in 
gemeenschap met zijn weduwe Aaltje Jacobs bezeten, gedeeld.
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24-09-1685 (106) Claas Sijmonsz Poortugijs, oud-schepen dezer dorpe, wonende te Uitdam, als vader en 
voogd van zijn onmondige dochter Stijntje Claas geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Stijntje Heijnis 
de Wilde ter eenre, Arent Heijnis de Wilde ter tweeder en Pieter Jacobsz Cock, getrouwd met Giertje Heijnis 
de Wilde ter derde zijde, hebben als erfgenamen van zaliger Heijn Arentsz de Wilde, raad en oud-
burgemeester dezer dorpe Zuiderwoude de nagelaten goederen van hun vader zaliger gedeeld.

28-09-1685 (107) Jan Jansz van Marcken, oud-burgemeester en regent dezer dorpe voor hemzelf, Jan Claasz 
wonende op het eiland Marken voor hemzelf en Aaltje Pieters, mede wonende op het eiland Marken zowel 
voor haarzelf als voor de andere vijf personen die met haar erfgenaam zijn voor een gerechte derde part, 
hebben de nagelaten goederen van zaliger Garbrant Claasz, in zijn leven wonende te Monnickendam, 
gedeeld.

13-03-1686 (108) Grietje Jans, weduwe van zaliger mr. Gerrit Willemsz Posthumus, in zijn leven raad en 
secretaris dezer dorpe, geassisteerd met Jacob Reijersz Schoenmaker ter eenre, en mr. Willem Willemsz 
Posthumus, schoolmeester op Broeckoort en Jan Claasz Swaeg, wonende te Swaeg als omen en aanbestorven 
bloedvoogden over de vier onmondige kinderen Lijsbet, Geertje, Annetje en Willem van de voornoemde 
Grietje Jans en haar overleden man, alsmede Maretje Gerrits, mondige dochter, getrouwd met Heijn Dirksz 
Coel, wegens uitlandigheid van haar man geassisteerd met Jan Cornelisz Molenaar ter andere zijde, hebben 
de gemeenschappelijke nagelaten goederen gedeeld.

02-04-1686 (109) Trijntje Jans, waardin te Uitdam, nagelaten weduwe van zaliger Pieter Cornelisz, 
geassisteerd met haar tegenwoordige man Pieter Cornelisz, bewijst haar dochter Annitje Pieters voor haar 
vaders erfenis f 275.-. Haar voogd Jan Sijmonsz Roos, regerend schepen dezer dorpe, heeft dit geaccepteerd. 
Bijgeschreven in april 1692 dat Marten Harmensz(?) Bordingh man en voogd was van Annetje Pieters en de 
som ten vollen voldaan.

11-08-1686 (110) Neeltje Jans, weduwe van zaliger schipper Claas Claasz Mandoose ter eenre, Jan Sijmonsz 
Bruijn raad en oud-burgemeester, getrouwd met Stijntje Jans, ter tweede en Jan Claasz Groot raad en 
regerend oud-burgemeester als man en voogd van Trijntje Jans ter derde zijde, alle zusters kinderen en dus 
erfgenamen van zaliger Jan Jansz van Marcken, in zijn leven oud regent dezer dorpe, hebben de erfenis van 
hun oom Jan van Marcken voornt. gedeeld.

24-11-1686 (111) Aart Claasz Geendijck, raad en oud burgemeester dezer dorpe als man en voogd van 
Hilletje Barents ter eenre, Cornelis Muusz Noom raad en oud burgemeester en Lambert Jansz Molenaar oud 
schepen dezer dorpe als wettige voogden over Geertje, Welmoet en Jannetje Jans, onmondige kinderen van 
de voornoemde Hilletje Barents geprocreëerd bij haaar eerdere man Jan Jansz Cock zaliger ter andere zijde, 
hebben de goederen gedeeld. De kinderen hebben ook goederen geërfd van hun grootmoeder Lijsje Gerrits 
zaliger en via hun vader van hun peetoom Claas Jansz Cock zaliger gemeen met hun peet Grietje Jans.

20-03-1687 (112) Jacob Heijnisz wonende binnen dezer dorpe ter eenre en Pieter Baertsz te Zunderdorp als 
man en voogd van Grietje Heijnis ter andere zijde, kinderen en erfgenamen van zaliger Heijn Jacobsz te 
Zuiderwoude, hebben de nagelaten goederen gedeeld. Hun broeder IJsbrant Heijnsz was al overleden.

22-03-1689 (113) Pieter Lambertsz Soet ter eenre en Jan Cornelisz de Wit, regerend burgemeester te Uitdam, 
Cornelis Claasz Roos, raad en oud burgemeester dezer dorpe en Jan Jacobsz Coster regerend schepen dezer 
dorpe als wettige voogden over Teetje Lamberts, onmondige dochter van zaliger Lambert Pietersz Soet ter 
andere zijde, hebben de nagelaten goederen van hun vader Lambert Soet en van hun grootmoeder Niesje 
Sijmons zaliger gedeeld.

15-04-1687 (114) IJsbrandt Jansz (ondertekent Bloem) te Uitdam en Welmoet Claes te Uitdam, geassisteerd 
met haar voogd Cornelis Cornelisz de Boer, treffen een regeling over de alimentatie en onderhoud van hun 
buitenechtelijk kind Claas IJsbrantsz.

20-04-1687 (115) Maritje Jacobs, weduwe van zaliger Lambert Soet, geassisteerd met Jacob Pilgrom, Jacob 
Pietersz Cocq en Claas Sijmonsz Portugijs als wettige voogden over haar en haar onmondige kind 
geprocreëerd bij haar voorn: overleden man, en haar broeder Cornelis Jacobsz de Graeff ter eenre en Jan 
Cornelisz de Wit, burgemeester Cornelis Claasz Roos en Jan Jacobsz, wettige voogden over de twee 
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onmondige kinderen van Lambert Pietersz Soet bij zijn eerdere huisvrouw Trijntje Jans zaliger treffen een 
regeling over hun geschillen. Zij zijn schipper Jacob Schoon f 100.- schuldig.

16-10-1689 (116) Maritje Jacobs, huisvrouw van Cornelis Claesz Sotereeckenen, jegenwoordig gevangen tot 
Thoulon, en Lobberig Jacobs, weduwe van Claes Sijmonsz Roodt, wonende te Zuiderwoude, regelen hun 
geschil na bemiddeling door de schepenen Jacob Pietersz Cock, Cornelis Jansz Molenaer en Dirk Cornelisz 
Visscher en de secretaris.

01-09-1690 (117) Trijn Pieters, weduwe van zaliger Jan Jacobsz Schout de Jonge, geassisteerd met mr. 
Melchior Groenewout en de notaris ter eenre en Jan Jacobsz Coster, Jan Jacobsz Jongejans (ondertekent de 
Jonge) en Lambert Molenaer, vrunden en voogden over Neeltje, Aaltje en Jacob Jansz Schout, onmondige 
kinderen van de voorn: Jan Schoute geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Maretje Pieters ter andere zijde, 
hebben de huwelijksgoederen van Jan Schoute en Trijntje Pieters gedeeld. 

18-01-1692 (118) Frans Huijbertsz Lodder, oud schepen dezer dorpe ter eenre, Jan (ondertekent Cornelisz) 
Molenaer wonende te Watergang als man en voogd van Grietje Huijberts ter tweede zijde, Lobberig Gerrits, 
weduwe van Muus Huijbertsz, geassisteerd met Dirk Cornelisz Visser ter derde zijde, Trijntje Pieters, 
weduwe van zaliger Jacob Huijbertsz, geassisteerd met Jan Claasz ter vierder zijde en Welmoet Huijberts, 
weduwe van zaliger Jan Jansz Boenis, geassisteerd met Aart Claasz Geendijck en Jan Claasz Groot, raden 
dezer dorpe ter vijfde zijde, kinderen en erfgenamen van zaliger Huijbert Adriaansz Lodder en Aaltje Muus, 
in hun leven wonende te Zuiderwoude, hebben de nagelaten goederen gedeeld.

05-03-1692 (119) Jan Gerritsz Backer ter eenre zijde en IJsbrand Sijmonsz Groen, getrouwd met Stijntje 
Gerrits ter andere zijde, kinderen en erfgenamen van zaliger Gerrit Luijcasz Backer en Trijn Jans, in hun 
leven bakker en bakkerin dezer dorpe, hebben de nagelaten goederen gedeeld, door bemiddeling van Jan 
Jacobsz de Jonge en Lambert Molenaer.

29-04-1692 (120) Aart Claasz Geendijck, raad en oud burgemeester, laatst weduwnaar van zaliger Hilletje 
Barents ter eenre zijde, Lambert Molenaer, regerend schepen dezer dorpe, man en voogt van Gerberig Jans, 
Sijmon Cornelis Roos, man en voogd van Geertje Jans en Cornelis Muusz Noom, raad en oud burgemeester 
en Lambert Molenaer voornt als wettige voogden van Welmoet en Jannetje Jans, kinderen en erfgenamen 
van Hilletje Barents voornt. gezamenlijk ter andere zijde hebben de nagelaten goederen gedeeld.

18-06-1692 (121) Neeltje Pieters, weduwe van zaliger Nanning Claasz, geassisteerd met haar broeder Heijn 
Pietersz (ondertekent biersteecker) en Jacob Jansz Coeslager, raad en oud burgemeester te Holisloot als haar 
voogden in deze en Jacob Cornelisz Brant als man en voogd van Trijntje Nannings, allen wonende te 
Holisloot en erfgenamen ab intestato van zaliger Pieter Nansz, ter eenre en Weijntje Jans, weduwe van 
zaliger Pieter Nanningsz voornoemd, geassisteerd met haar vader Jan Claasz Blij en Claas Jansz Louw, raden 
en oud burgemeesters van Holisloot ter andere zijde, hebben de huwelijksgoederen gedeeld. Neeltje Pieters 
is de schoonmoeder en Jacob Cornelisz Brant zwager van Weijntje Jans.

17-08-1692 (122) Jan Claasz Groot, raad en oud burgemeester dezer dorpe als voogd van Eegje Jacobs, 
weduwe van zaliger Jacob Jansz Bruijn, moeder van Sijmon Bruijn zaliger, en Frans Huijbertsz Lodder, man 
en voogd van Aaltje Jacobs, zuster van Sijmon Bruijn voornoemd, zo voor hemzelf als voor Cornelis Claasz 
Sootereeckenen, uitlandig, man en voogd van Maritje Jacobs, mede zuster van voorn: Sijmon Jacobsz Bruijn, 
tesamen als erfgenamen ab intestato van voornoemde Sijmon Bruijn ter eenre, en Maritje Outgers, nagelaten 
weduwe van Sijmon Jacobsz Bruijn, geassisteerd met mr. Melchior Groenewout en Lambert Jansz 
Moolenaer ter andere zijde, allen wonende binnen dezer dorpe, hebben de huwelijkse goederen van Sijmon 
Jacobsz Bruijn zaliger en Maritje Outgers gedeeld.

03-11-1692 (123) Door tussenkomst van het gerecht te Zuiderwoude op 14-10-1692 wordt een regeling 
vastgelegd betreffende een geschil tussen Neeltje Sijmons, weduwe van zaliger Gerrit Pietersz Cock, 
wonende binnen deze dorpe, geassisteerd met Jan Claasz Groot, raad en oud burgemeester dezer dorpe, 
comsoicus, als erfgenamen ab intestato van zaliger Theunis Jansz ter eenre en Dirk Gerritsz Stroo, 
onmondige zoon van zaliger Niesje Jacobs, gewezene huisvrouw van voornoemde Theunis Jansz, in haar 
leven wonende binnen dezer dorpe, geassisteerd met zijn oom Claas Gerritsz Schipper ter andere zijde, 
betreffende een huis nagelaten door Niesje Jacobs moeder van Dirk Gerritsz Stroo voornoemd en zijn 
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stiefvader Theunis Jansz en een hypotheekbrief van f 120.- ten behoeve van Gerrit Jansz broeder van Teunis 
Jansz, 25 jaar eerder buitenlands gevaren zonder enige tijding van leven of dood, ten laste van Gerrit Dirksz 
Stroo zaliger, eerdere man van Niesje Jacobs en vader van Dirk Gerritsz Stroo. Neeltje Sijmons was cousijn 
van Gerrit Jansz.

20-04-1693 (124) Neel Muus ter eenre zijde, Frans Huijbertsz Lodder, Claas Sijmonsz Moens als man en 
voogd van Welmoet Huijberts, Jan Cornelisz Molenaer als man en voogd van Grietje Huijberts, Lobberig 
Gerrits als moeder en voogdesse van haar kind geprocreëerd bij zaliger Muus Huijbertsz en Trijn Pieters, 
weduwe van zaliger Jacob Huijbertsz ter tweeder zijde, en IJsbrant Sijmonsz Groen, Geertje, Trijntje en 
Jannitje Sijmons Groen ter derder zijde, allen wonende te Zuiderwoude en testamentaire erfgenamen van 
zaliger Jan Cornelisz Boet, hebben hun erfporties ontvangen en geen vorderingen meer op Claas Jansz 
Moens als principale administrateur en voogd van Neel Muus, Jan Claasz Groot, Cornelis Claasz Roos en 
Dirk Cornelisz Visscher. Akte ondertekend door Sijbrand Roos als secretaris van Zuiderwoude.

28-08-1693 (125) Compareerden Cornelis Jansz Molenaer ter eenre, Lambert Molenaer ter tweede, Dirck 
Molenaer ter derde en Jan Jacobsz van Rijn, man en voogt van Trijntje Jans Molenaer ter vierder zijde, allen 
wonende binnen dezer dorpe, kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Cornelisz Molenaer, oud regent dezer 
dorpe, hebben de nagelaten goederen gedeeld. Lambert Jansz Molenaer krijgt o.a. de bierstekerij nering 
dezer dorpe.

09-12-1693 (126) IJsbrand Sijmensz Groen, wonende binnen dezer dorpe ter eenre en Jan Gerritsz Backer, 
mede alhier woonachtig, oom en aanbestorven bloedvoogd van Sijmen IJsbrandsz Groen, onmondige zoon 
van IJsbrand Groen, geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Stijntje Gerrits Backers zaliger ter andere 
zijde, hebben de huwelijksgoederen gedeeld.

29-03-1694 (127) Jan Sijmensz Schaep, tegenwoordig wonende in de Bellemermeer ter eenre en mr. 
Melchior Groenewout, wonende binnen dezer dorpe als wettige voogd over de drie minderjarige kinderen 
van de voorn: Jan Sijmonsz geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw Duifje Jochems zaliger ter andere 
zijde, hebben de nalatenschap gedeeld.

05-12-1694 (128) Jacob Jansz Backer ter eenre, Geertje Jans, weduwe van zaliger Heijn Claasz Mandose ter 
tweede, Eefje Jans, huisvrouw van Claas Jacobsz Soet ter derde zijde, allen wonende te Zuiderwoude, 
erfgenamen ab intestato van hun overleden zuster Aagt Jans, weduwe van wijlen IJsbrant Willems Grebber, 
hebben de nalatenschap van hun zuster Aagt Jans gedeeld.

19-12-1694 (129) Cornelis Muusz Noom, raad en oud burgemeester dezer dorpe als wettige voogd van 
Annetje Jacobs, minderjarige dochter van wijlen Jacob Dirksz en Grietje Claas, in hun leven wonende binnen 
dezer dorpe, ter eenre en Hendrik Luijcassen, getrouwd met Stijntje Jacobs, mede dochter van de voorn: 
Jacob Dirksz en Grietje Claas, wonende te Monnickendam ter nadere zijde, hebben de gemeen gebleven 
nalatenschap gedeeld. Willem Willemsz de Jonge wordt genoemd als oom van de kinderen.

06-02-1695 (130) Maretje Willems, weduwe van zaliger Sijmen Pranger ter eenre, Welmoet Willems, 
huisvrouw van Jan Jansz Schoute, uitlandig, ter tweede, Claas Jansz Moens als getrouwd met Niesje Willems 
ter derde, Willem Willemsz de Jonge ter vierde en Jacob Claasz Coel, zoon van Grietje Willems ter vijfder 
zijde, allen wonende te Zuiderwoude, gezamenlijke erfgenamen van zaliger IJsbrand Willemsz Grebber, 
hebben de nalatenschap gedeeld.

28-04-1695 (131) Schipper Cornelis Jacobsz Reijne te Uitdam ter eenre, schipper Sijbrand Bloem en Claas 
Jansz Brouwer, mede wonende in de voors: dorpe als voogden over Welmoet Cornelis, Stijntje Cornelis en 
Jacob Cornelisz Reijne, minderjarige kinderen van voorn: schipper Cornelis Reijne geprocreëerd bij zijn 
eerdere overleden huisvrouw Eegje Muus ter andere zijde hebben de huwelijksgoederen gedeeld, met 
medeweten en toestemming van zijn tegenwoordige huisvrouw Neeltje Jans.

27-08-1695 (132) Sijmon Claasz Tol, wonende binnen dezer dorpe ter eenre en Jannetje Jacobs anders 
genaamd Jannitje Thijs, geassisteerd met haar kinderen en kindskinderen, wonende binnen dezer dorpe, 
moeder en erfgenaam van Trijntje Pieters, gewezen huisvrouw van voorn: Sijmon Claasz Tol ter andere 
zijde, hebben de huwelijksgoederen van Sijmon Claasz Tol en Trijntje Pieters zaliger gedeeld. De akte wordt 
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met een merk ondertekend door Sijmon Claesz Tol en door Pieter Jacobsz voor hemzelf, zijn moeder Jannitje 
Jacobs en de resterende kinderen.

30-08-1695 (133) Lobberig Gerrits, wonende binnen deze dorpe, geassisteerd met haar bruidegom Sijmon 
Claasz Tol ter eenre en Frans Huijbertsz Lodder, mede wonende binnen dezer dorpe als oom en voogd van 
Grietje Muus, onmondig minderjarig dochtertje van de voorn: Lobberig Gerrits en haar eerdere overleden 
man Muus Huijbertsz Lodder ter andere zijde, hebben de huwelijksgoederen van voorn: Lobberig Gerrits en 
haar overleden man gedeeld. Het kind erft ook van haar grootmoeder Aaltje Muus, na haar vader overleden 
en van Jan Cornelisz Boet. 

16-08-1696 (134) Mr. Jan van Straten, voorzanger in de gereformeerde gemeente van Landsmeer ter eenre 
en Jan Claasz Blij, oud burgemeester wonende te Holisloot, oom en aanbestorven bloedvoogd van Grietje, 
Maritje, Weijntje en Jannitje Jans van Straten, minderjarige kinderen van mr. Jan van Straten geprocreëerd 
bij zijn eerdere huisvrouw Maritje Claas zaliger ter andere zijde, hebben de nalatenschap van de moeder van 
de kinderen gedeeld.

20-02-1697 (135) Heijn Jansz Oudt, oom en aanbestorven bloedvoogd van Jacob Brantsz, minderjarige zoon 
van wijlen Brant Heijnisz en Neeltje Jans ter eenre, en Heijn Brantsz ter andere zijde, allen wonende te 
Zuiderwoude, hebben de nalatenschap van hun vader en moeder Brant Heijnissen en Neeltje Jans gedeeld. 
Aan Jacob Brantsz wordt o.a. toebedeeld de gerechte 1/4 part in een stuk land gemeen met Grietje Cornelis 
weduwe van wijlen Cornelis Jansz. Er blijven nog enige goederen in gemeenschap, waaronder hun portie in 
de kuijl ofte worff van hun zaliger grootvader schipper Jan.

22-02-1698 (136) Eefje Jans Backers,weduwe van Claas Jacobsz Soet, geassisteerd met Dirk Jansz Molenaer 
en haar bruidegom Sijvert Jansz ter eenre en Pieter Jacobsz Bruijn en Lambert Jansz Molenaer als voogden 
over de drie minderjarige kinderen van Eefje Jans en haar overleden man ter andere zijde, allen wonende te 
Zuiderwoude, hebben de nalatenschap gedeeld.
Bijgevoegd een brief van 12-08-1727 van C. Pilgrom aan de secretaris van Neck, waarin hij om een kopie 
van een inventaris door Sijbrand Roos gemaakt, toen hij nog in Zuiderwoude woonde, van den jare 1701 of 
1702 van Eefje Jans Backer, weduwe van Claas Jacobsz te Zuiderwoude.

06-04-1698 (137) Claas Timmerman en Heijn Jansz, omen en aanbestorven bloedvoogden van Jannetje Jans, 
minderjarige dochter van wijlen Jan Claasz en Jannetje Jans zaliger ter eenre, Claas Jansz bejaarde jongman 
ter tweeder zijde en Jacob Jansz Roos, getrouwd met Welmoet Jans ter derder zijde, hebben de nalatenschap 
van hun voornoemde vader en moeder gedeeld. 

28-02-1699 (138) Geertje Jans Bruijn geassisteerd met haar tegenwoordige man Gerrit Cornelisz Boon ter 
eenre, Jan Sijmonsz Bruijn en Cornelis Sijmonsz Coel, vrunden en bloetvoogden van Jan Sijmonsz Coel, 
minderjarige zoon van Geertje Jans voornt geteelt bij haar overleden man zaliger Sijmon Coel ter andere 
zijde, hebben de huwelijksgoederen van Geertje Jans Bruijn en Sijmon Coel gedeeld.

15-03-1700 (139) Willem Willemsz, getrouwd met Lijsbet Claas, Aaltje Jacobs, huisvrouw van de uitlandige 
Gerrit Claasz, Cornelis Claasz Sootereeckenen, Jan Claasz Melis, Stijntje en Annetje Jacobs, kinderen van 
Grietje Claas, geassisteerd met Jacob Visscher, Jan de Jonge en Lambert Molenaer als voogden van Nellitje 
Jans onmondige dochter van wijlen Trijntje Claas en Cornelis Sijmonsz Sootereeckenen als voogd van 
Grietje Sijmons onmondige dochter van Welmoet Claas, allen wonende te Zuiderwoude en erfgenamen van 
hun voorouders Claas Gerritsz Meelis en Lijsje Cornelis, hebben de nalatenschap van hun moeder en 
grootmoeder Lijsje Cornelis gedeeld.

23-05-1679 (140) Welmoet Claas, huisvrouw van Jan Jansz Cock en Neeltje Muus, weduwe van Jacob Jansz 
Wit, beiden turfvolsters dezer dorpe, leggen voor Jan Jacobsz Schoudt tot Zuiderwoude, Jan Cornelisz 
Molenaar, burgemeester en Willem Willemsz Grebber, schepen, een verklaring af.

12-04-1682 (141) Jan Jacobsz de Geus, oud omtrent 42 jaar, stuurman, Jan de Jonge, oud omtrent 33 jaar, 
timmerman, Dirk Molenaer, oud omtrent 19 jaar, bootsman, Jacob Schoon, oud omtrent 19 jaar, kok, Claas 
Deugt, oud omtrent 18 jaar, bootsgezel, allen van Zuiderwoude, gevaren hebbende op het galjoot schip de 
Liefde met schipper Jan Schout, mede van Zuiderwoude, leggen een verklaring af in presentie van Jan 
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Jacobsz Schout, mr. Melchior Groenewout chirurgijn en Lambert Molenaer, schepenen ex officio dezer 
dorpe.

17-01-1683 (142) Ten overstaan van Jan Jacobsz Schout, Cornelis Dirksz Visscher en Jacob Reijersz 
Schoenmaecker, schepenen dezer dorpe, legt Claas Jacobsz Goedt, wonende te Zuiderwoude, gevaren 
hebbende als stuurman met het schip De Admirael Tromp met schipper Cornelis Jacobsz Admirael van 
Uitdam, ten verzoeke van deze schipper een verklaring af.

28-03-1683 (143) Cornelis Arisz de Boer, stuurman oud omtrent 66 jaar, Cornelis Cornelisz Roos, 
hoogbootsman, oud omtrent 25 jaar, Pieter Jacobsz Timmerman, oud omtrent 25 jaar, Pieter Cornelisz 
matroos, omtrent 30 jaar, Sijmon Cornelisz, matroos oud omtrent 20 jaar, Sijmon Claasz (ondertekent 
Schoon) matroos oud omtrent 19 jaar, allen gevaren hebbende op het schip De Vergulde Fortuijn met 
schipper Cornelis Cornelisz Prins van Zuiderwoude leggen ten verzoeke van deze schipper een verklaring af 
in presentie van Jan Jacobsz Schout, Cornelis Dirksz Visscher en Jacob Reijersz Schoenmaeker, schepenen 
te Zuiderwoude.

13-11-1683 (144) Jan Cornelisz Molenaer, oud 59 jaar, Jacob Pilgrom (ondertekent Pilgrums), oud 57 jaar, 
Cornelis Dirksz Visscher oud 54 jaar, Jacob Pietersz van Rijn, oud omtrent 49 jaar, regenten dezer dorpe, 
leggen een verklaring af over de gang van zaken bij de criminele vierschaar van Waterland. Getuigen Claas 
Sijmonsz Poortugijs en Dirk Cornelisz.

22-04-1684 (145) Jan Garbrantsz, stuurman, oud omtrent 57 jaar, Sijmon Claasz Stockje, timmerman, oud 
omtrent 30 jaar, Cornelis Claasz bootsman oud omtrent 24 jaar, Jan Sijmonsz Poortugijs kok oud omtrent 33 
jaar, Jacob Claasz Schoon matroos oud omtrent 22 jaar, Sijmon Cornelisz matroos oud omtrent 22 jaar, 
gevaren hebbende op het schip De Vergulde Fortuijn met schipper Cornelis Cornelisz Prins van 
Zuiderwoude, leggen ten verzoeke van deze schipper een verklaring af in presentie van Jan Jacobsz Schout, 
Jan Cornelisz Molenaer en Dirk Cornelisz Visscher schepenen dezer dorpe.

14-01-1685 (146) Jacob Jansz Pilgrom en Heijndrik Jansz Pranger, beiden raden te Zuiderwoude, leggen ten 
behoeve van de broederen diaconen van de gereformeerde kerk dezer dorpe een verklaring af betreffende een 
bedrag van f 100.- dat Niesje Sijmons, anders Teeten Niesje genaamd, wonende bij haar zwager Lambert 
Soet, in 1682 op interest had ontvangen. Getuigen Cornelis Jansz (ondertekent Molenaer) en Lambert Jansz 
Molenaer.

17-01-1685 (147) Maritje Jacobs, weduwe van Lambert Pietersz Soet, wonende te Zuiderwoude, legt ten 
behoeve van de broederen diaconen der gereformeerde kerke dezer dorpe een verklaring af betreffende een 
bedrag van f 100.- die haar man voor zijn schoonmoeder Niesje Sijmons in april 1682 heeft gehaald. 
Getuigen Claas Portugijs en Cornelus Sijmonsz Soterekenen.

02-06-1685 (148) Thamis Cornelisz Roele, oud omtrent 69 jaar, Claas IJsbrantsz, oud omtrent 64 jaar, 
Cornelis Thaamsz, oud omtrent 51 jaar, allen wonende te Uitdam, leggen op verzoek van de broederen 
ouderlingen en diaconen van de kerkeraad van de gereformeerde kerk te Uitdam een verklaring af 
betreffende de gang van zaken bij de benoeming ongeveer 33 jaar eerder van zaliger Sijmon Tengnagel tot 
predikant te Uitdam. Getuigen Jan Jacobsz Schout, Cornelis Claasz Roos en Jan Sijmonsz de Wit 
(ondertekent Roos) als schout en schepenen.

22-09-1685 (149) Verklaring van mr. Melchior Groenewout chirurgijn, oud schepen dezer dorpe ten behoeve 
van Geertje Heijnis, weduwe van Jacob van Rijn, in zijn leven raad en oud burgemeester dezer dorpe, 
betreffende het beleggen van gelden. Getuigen Jacob Reijersz Schoenmaecker en IJsbrant Willemsz Grebber.

26-11-1685 (150) Eegje Jacobs te Zuiderwoude, oud omtrent 59(?) jaar, verklaart dat zij nooit door of 
vanwege Sijmon Claasz Tol verzocht is hem haar dochter Maritje Jacobs ten huwelijk te geven. Zij heeft wel 
ingestemd met het huwelijk van haar dochter Maritje Jacobs met Cornelis Claasz Melis. Getuigen Jan Claasz 
Groot en Heijn Jacobsz Roos.

15-07-1687 (151) Jan Cornelisz Moolenaer en Jan Cornelisz Sotereeckenen, beiden oude regenten dezer 
dorpe en gewezen voogden over Jan Claasz Groot, nu meerderjarig, verklaren op zijn verzoek dat zij in 1664 
voogden zijn geworden over Claas Claasz en Jan Claasz, enige kinderen van zaliger Claas Claasz en Sijtje 
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Jans van Zuiderwoude. Claas Claasz is kort daarna overleden. Op 6 januari 1672 hebben zij een lijfrentebrief 
uitgezet van f 350.-, die per ongeluk in plaats van op de naam Jan Claasz gesteld is op de naam van de al 7 
jaar overleden Claas Claasz.

12-10-1689 (152) Neeltje Jacobs, huisvrouw van Jan Otto, Aaltje Jacobs, huisvrouw van Gerrit Claasz Ouwe 
Gerrit en Trijntje Sijmons, allen te Zuiderwoude, verklaren op verzoek van Lobberig Jacobs, weduwe van 
Claas Sijmonsz Roodt dat op 30 september voorleden verscheidene buurvrouwen bij Aaltje Jacobs zaten te 
praten, o.a. over het geld dat Maritje Jacobs, huisvrouw van Cornelis Claasz Sorereeckenen volgens haar 
zeggen kwijt was geraakt, en waarvan Maritje Jacobs Lobberig Jacobs beschuldigde. Getuigen Dirk 
Molenaer en Otto Pietersz (ondertekent Spiegelbregh).

03-03-1690 (153) In presentie van Jacob Cock en Cornelis Jansz Molenaer, schepenen te Zuiderwoude, legt 
Jan Gerritsz, wonende op Marken, ten verzoeke van Jan Jacobsz Schoute, schout dezer dorpe, een verklaring 
af over het gedrag van Heijn Jansz Soone, wonende te Uitdam in de banne van Zuiderwoude, na de uitspraak 
van het gerecht van Zuiderwoude op 28 februari laatstleden in het proces tussen hem als eiser en Heijn Jansz 
voornoemd.

26-07-1690 (154) Pieter Jansz Houtingh, wonende te Holisloot, transporteert aan schipper Huijbert Outgertsz 
te Zuiderwoude een obligatie. Getuigen burgemeester Jan Claasz Clees en Jan IJsbrantsz Admiraal.

18-07-1689 (155) Jacob Schoon, eertijds schipper op het schip De St. Nicolaes en Cornelis Roos, eertijds 
schipper op het schip De Outewael, beiden wonende te Zuiderwoude, verklaren ten behoeve van Aart 
Jacobsz en Pieter Stam dat toen zij eind september 1688 met hun schepen te Bordeaux lagen, daar schipper 
Sijmon Voogt met zijn schip de St. Jan aankwam, die zonder problemen zijn lading gelost heeft en het 
vrachtgeld ontvangen. Ook nog wel veertien dagen later zijn schepen aangekomen, die zonder problemen 
hun goederen ontscheept en het vrachtgeld ontvangen hebben. De Hollandse schepen te Bordeaux, 
waaronder dat van Sijmon Voogt, werden 14 december 1688 in arrest genomen en prijs verklaard. Getuigen 
Jan Jacobsz Schout, Sijmon Cornelis Deugt en Claas Jansz Moens, schepenen te Zuiderwoude.

26-01-1691 (156) Aagje Jans, weduwe van zaliger IJsbrant Willemsz ter eenre, Geertje Jans, huisvrouw van 
Heijn Claasz Mandoose ter tweede, Jacob Jansz Backer ter derder en Eeefje Jans, huisvrouw van Claas 
Jacobsz Soet ter vierde zijde, allen te Zuiderwoude, kinderen en erfgenamen van zaliger Jan Jacobsz Backer 
en Jacobje Jacobs, verklaren dat zij zijn overeengekomen het testament van hun vader en moeder voor 
notaris Cornelis Boeckweijt te Monnickendam op 14 november 1685 niet na te zullen komen en de 
nalatenschap te scheiden alsof er geen testament gemaakt was.

08-05-1691 (157) Willem Willemsz, regerend schepen dezer dorpe ter eenre en Jacob Claasz Coel anders 
genaamd Jacob Fransz, geassisteerd met zijn oom en bloedvoogd schipper Jan (ondertekent Jansz) Schoute 
ter andere zijde, allen wonende te Zuiderwoude, hebben een regeling getroffen over twee stukken land. 
Getuigen Cornelis Molenaer en Cornelis Prins, regerende burgemeesters dezer dorpe.

27-11-1691 (158) In presentie van Jan Jacobsz Schout onzer dorpe, Lambert Molenaer en Jan Jacobsz de 
Jonge schepenen alhier, worden verklaringen afgelegd ten verzoeke van Jan Jansz Scheen(?), schipper van 
de Waterganger melkschuit, door Heerman Pietersz Muts, oud 56 jaar, wonende te Zuiderwoude, door 
Willem Willemsz de Jonge, oud 35 jaar, wonende te Zuiderwoude en door Claasje Cornelis oud 28 jaar en 
Welmoet Jans oud 22 jaar, jongedochters te Zuiderwoude.

07-04-1692 (159) Cornelis Prins te Zuiderwoude, gewezen schipper op het schip La Ville de Angoulesme 
verklaart ten behoeve van Hendrik Bentem, koopman te Amsterdam, dat zijn schip met veel andere 
Hollandse schepen in september 1688 op de rivier van Bordeaux op bevel van de Franse koning is 
geconfiskeerd en verkocht, evenals het schip Outewael van schipper Cornelis Roos (die mede ondertekent), 
het schip de Cornelia van schipper Cornelis Kuijt en het schip De Waterhont van schipper Ims Pietersz, met 
welke schippers hij in Rochefort in gevangenschap heeft gezeten. In presentie van Jan Schout, Lambert 
Molenaer en Jan Jacobsz de Jonge, schout en schepenen van Zuiderwoude.

01-06-1692 (160) Voor Jan Jacobsz Schout te Zuiderwoude, Cornelis Muusz Noom en Claas Claasz 
Timmerman schepenen en Sijbrand Roos, secretaris dezer dorpe leggen Claas Jansz Moens te Zuiderwoude, 
oud omtrent 40 jaar, gewezen stuurman en Sijmon Cornelisz Roos te Zuiderwoude, oud omtrent 28 jaar, 
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gewezen hoogbootsman op het schip Prins Frederick van Kopenhagen, een verklaring af ten behoeve van de 
schipper van dit schip, Cornelis Roos, burger van Kopenhagen.

08-06-1692 (161) Voor Jan Jacobsz Schout te Zuiderwoude, Cornelis Muusz Noom en Claas Claasz 
Timmerman schepenen en Sijbrand Roos, secretaris dezer dorpe verklaart Cornelis Claasz Sootereeckenen, 
oud omtrent 33 jaar, reisvaardig, op verzoek van zijn schoonmoeder Eegje Jacobs dat hij in mei laatstleden 
op verzoek van Maritje Outgers, weduwe van zijn zwager zaliger Sijmon Jacobsz Bruijn in Amsterdam de 
nagelaten goederen heeft opgehaald van het schip (naam niet vermeld) waarmee Sijmon Bruijn voor 
timmerman was uitgevaren naar de Oostzee.

28-03-1694 (162) Willem Jelisz de Jager voor hemzelf en voor Neeltje Cornelis, weduwe van zijn broeder 
Jan Beertsz ter eenre en Grietje Jans, weduwe van Roel Cornelisz Roos ter andere zijde, beiden wonende 
binnen dezer dorpe, hebben een regeling getroffen over een hypotheekbrief. Claas Soet heeft het huis van 
Grietje Jans gekocht. De drie jongste kinderen van Grietje Jansz zijn Jan, Jannitje en Claas Roelofsz Roos 
met Jacob Jansz Oudt en Sijmen Gerritsz als omen en voogden.

29-04-1694 (163) Jan van Sane te Ransdorp, oud omtrent 25 jaar en Jan Jansz Cock te Zuiderwoude, oud 
omtrent 20 jaren, beiden in 1693 gevaren hebbende naar Spaans West-Indië met het schip De Gouden Poort 
onder schipper Johannes Plas, verklaren ten behoeve van Sijmon Cornelisz Deugd te Zuiderwoude, vader 
van Sijmon Sijmonsz Deugd zaliger, op hetzelfde schip tussen 16 en 17 augustus 1693 overleden, dat 
Johannes Soheij, geboren te Amsterdam, op 17 augustus 1693 op dit schip is overleden en ter presentie van 
de deposanten en twee andere personen van het scheepsvolk o.a. verklaarde dat hij van de toen reeds 
overleden Sijmon Sijmonsz Deugd f 9.6.- opgenomen had. Getuigen Lambert Molenaer en Jan Jacobsz.

02-05-1695 (164) Lijsje Cornelis, huisvrouw van Heijn Jansz Oudt en Giertje Heijnis de Wilde, weduwe van 
zaliger Pieter Cock, beiden wonende binnen dezer dorpe, verklaren ten behoeve van Jan Jansz Cock mede 
binnen dezer dorpe dat zij ongeveer twee jaar eerder, kort voor het overlijden van Lijsje Jans, moeder van de 
requirant, haar hebben horen zeggen dat zij, bezorgd over het groot brengen van haar jongste kind Pieter 
Cock, voor hem een zilveren onderriem en tuig bestemde. Gepasseerd ten huize van de comparanten in 
presentie van Cornelis Prins Schout en Jan Gerritsz Backer.

17-04-1696 (165) Voor Cornelis Prins, schout, Sijmon Cornelisz Deugt en Heijn Jacobsz Roos, schepenen 
der dorpe Zuiderwoude verklaren Claas Jansz Corver, oud omtrent 27 jaar en Jan Jacobsz van Rossen, oud 
omtrent 24 jaar, beiden te Zuiderwoude, eind 1695 als matrozen gevaren hebben met het schip Het Wapen 
van Wijdenes onder schipper Jan Claasz Swart van Wijdenes, ten behoeve van Cornelis Visscher, koopman 
te Broek in Waterland, dat het schip voor de Hollandse kust genomen was door een Franse kaper en voor de 
rede van Calais is vergaan.

30-05-1697 (166) Pieter Cornelisz, waterschipsschipper en Cornelis Cornelisz de Boer, oud schepen, beiden 
te Uitdam in de banne van Zuiderwoude, laten op verzoek van Claas Sijmonsz Portugijs, biersteker te 
Uitdam, een op 27 mei laatstleden gedane uitspraak van Dirk Taamsz, oud burgemeester en regent tot 
Uitdam over de bierstekerij in Uitdam vastleggen. Ook verklaren zij dat Aaltje Jans, gewezen biersteekster in 
Uitdam, in haar leven nooit in goeden gemoede een stuiver per ton aan de regenten heeft betaald. Getuigen 
Lambert Molenaer en Claas Coel.

17-06-1697 (167) Jacob Heijnsz, Lijsje Roelofs en Welmoet Jacobs, allen te Zuiderwoude, verklaren ten 
behoeve van Heijn Jansz Oudt dat diens dochter Trijntje Heijnis regelmatig lastig gevallen werd door 
Jannitje Heermans van Zuiderwoude. Getuigen Cornelis Prins en Lambert Molenaer.

12-05-1698 (168) Dirk Jansz Molenaer, oud schepen en Claas Sijmonsz Coel en Jan Gerritsz Backer, 
regerende kerkmeesters onzer dorpe verklaren ten behoeve van Frans Dirksz Cracker in de Broekermeer, dat 
Jan Cornelisz Noom, nu wonende in Broek in Waterland, op 31 december 1697 in openbare veiling van 
Frans Cracker een huis en erf te Zuiderwoude heeft gekocht onder de conditie dat hij het huis de eerste mei 
1698 zal ontvangen en betalen, en dat deze Jan Cornelisz met zijn compagnon Sijmon Bruijn al twee of drie 
weken na de koop het huis in bezit heeft genomen en is gaan verbouwen. Getuigen Cornelis Cornelisz en 
Claas Jansz.
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30-11-1699 (169) Jacob Gerritsz Visser, oud omtrent 33 jaar, herbergier te Broek in Waterland en zijn 
huisvrouw Bijtje Sijmons, oud omtrent 27 jaar, leggen ten behoeve van Cornelis Prins, schout te 
Zuiderwoude, een verklaring af over een bezoek van ds. Daniel Arents, predikant te Zuiderwoude en nog een 
man en een vrouw aan hun huis. Gepasseerd ten huize van de deposanten met als getuigen Frans Cracker en 
Sijmon de Wilde.

30-11-1699 (170) Lobberigh Jacobs, huisvrouw van Frans Dirksz Cracker in de Broekermeer, oud omtrent 
45 jaar en haar dienstmeid Trijntje Teunis, oud omtrent 16 jaar, leggen op verzoek van Cornelis Prins, schout 
der dorpe Zuiderwoude, een verklaring af over een bezoek van ds. Daniel Arents, predikant te Zuiderwoude 
en nog een man en een vrouw aan hun huis. Zij waren bij Bijtje Sijmons geweest, maar daar door de waard 
het huis uitgejaagd. Gepasseerd ten huize van Frans Cracker in de Broekermeer met getuigen Frans Cracker 
en Sijmon de Wilde.

30-03-1700 (171) Claas Timmerman, regerend burgemeester en ouderling, Heijn Jacobsz Roos, oud schepen 
en regerend diacon, Jacob Reijersz Schoenmaecker, oud schepen en Pieter Barentsz, oud omtrent 45 jaar te 
Zuiderwoude, verklaren op verzoek van Dirk Jansz Molenaer, oud schepen en oud diaken alhier dat zij hem 
geen onbetamelijke woorden hebben horen spreken. Getuigen Jan van Rossen en Gerrit van Aelst, burgeren 
dezer dorpe Zuiderwoude.

11-05-1700 (172) Claas Timmerman, regerend burgemeester en regerend ouderling, Heijn Jacobsz Roos, oud 
schepen en regerend diaken en Claas Sijmonsz Coel oud schepen en oud kerkmeester dezer dorpe, leggen op 
verzoek van Dirk Jansz Molenaer, oud schepen en oud diaken alhier verklaringen af over uitspraken van ds. 
Daniel Arents, predikant te Zuiderwoude. Claas Goede was toentertijd ouderling. Getuigen Jan Sijmonsz 
Bruijn en Cornelis Jansz Sotereeckenen, burgeren te Zuiderwoude.

14-04-1682 (173) Procuratie van Jacob Heijnisz te Zuiderwoude op mr. Dirk Admirael, advocaat te 
Monnickendam. Getuigen Govert Duisentpont en Cornelis (ondertekent Jacobsz) Pilgrom.

30-05-1682 (174) Mr. Melchior Groenewout, chirurgijn, oud schepen dezer dorpe, zusters zoon en mede 
erfgenaam van wijlen Luer Geerts, tot Emden overleden, machtigt zijn behuwd broeder Juriaan Willems 
Glasemaker voor hem op te treden. Getuigen Jan Willemsz Bruijn en Goverd Duijsentpondt.

01-03-1683 (175) Arent Heijnsz de Wilde te Zuiderwoude machtigt Jacob Pietersz van Rijn, raad en oud 
burgemeester dezer dorpe om voor hem op te treden in de nalatenschap van zaliger mr. Marcelius Adriaansz, 
in zijn leven chirurgijn te Amsterdam. Getuigen Jan Hendriksz Heijcoop en Cornelis Jansz Roos.

15-03-1683 (176) Ds. Simon Tengnagel, predikant te Uitdam, machtigt een van zijn drie zoons, Simon, 
Nicolaas of Matheus Tengnagel, om namens hem voor het gerecht van Zuiderwoude tegen zijn gewezen 
dienstmaagd op te treden. Getuigen Jan Willemsz Bruijn en Cornelis Pilgrom.

17-07-1684 (177) Schipper Jan Jansz Schoute, Claas Willemsz Coel, Willem Willemsz de Jonge en Claas 
Jansz Moens, kinderen en erfgenamen van zaliger Willem Willemsz Grebber, in zijn leven oud burgemeester 
en raad dezer dorpe, de rato caverende voor de verdere kinderen en erfgenamen, machtigen Claas Jansz, 
toonder dezes, voor hen op te treden jegens schipper Cornelis Pietersz Heertjes, gevoerd hebbende het 
galjoot schip De Jonge Tobias, aangaande het 1/16 part in dit schip. Getuigen schipper Jan Schout de Jonge 
(ondertekent Jan Jacobsz Schoute) en Lambert Molenaer.

29-01-1685 (178) Cornelia Tengnagel, weduwe van ds. Simon Tengnagel, in zijn leven predikant te Uitdam, 
machtigt een van haar drie zonen Simon, Niclaas en Mattheus Tengengel voor haar op te treden in zake van 
het testament van haar man van 14 november 1652 voor notaris Frans Uit den Bogaert te Amsterdam. 
Getuigen Govert Claasz Visscher en Pieter Herault.

03-05-1685 (179) Schipper Cornelis Prins en de gebroeders Jacob en Sijmon Claasz Schoon, kinderen en 
erfgenamen van zaliger Lijsbeth Arents, nagelaten weduwe van zaliger schipper Claas Schoon, machtigen 
Joan van Sitteren makelaar tot Lisbona om namens hen het daar uitstaande geld op te eisen. Getuigen Jan 
Jacobsz Schout, Claas Claasz Timmerman en Cornelis Roos.
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13-05-1685 (180) Geertje Heijnis, weduwe van zaliger Jacob van Rijn, in zijn leven raad en oud 
burgemeester dezer dorpe, machtigt haar zoon Heijn Jacobsz Roos of haar zusters zoon burgemeester Sijmon 
Cornelisz Roos of anders een advokaat of advokaten, voor haar op te treden. Getuigen schipper Cornelis 
Prins en IJsbrant Heijnisz.

07-09-1685 (181) Dirk Thaamsz en Jan Sijmonsz Bruijn, regerende burgemeesters dezer dorpe 
Zuiderwoude, volgens last en authorisatie op 8 augustus 1685 gegeven door de burgemeesters en 
vroedschappen dezer dorpe, machtigen Pieter Baen, advokaat te Monnickendam om voor hun op te treden 
tegen Geertje Heijnis, weduwe wijlen Jacob van Rijn, wonende te Zuiderwoude. Getuigen Jan Cornelisz 
Molenaer en Pieter (ondertekent Dirksz) Mul.

21-11-1685 (182) Sijmon Claasz Tol te Zuiderwoude machtigt Pieter Baen, advokaat te Monnickendam om 
voor hem op te treden tegen Maritje Jacobs te Zuiderwoude. Getuigen Dirk (ondertekent Jansz) Molenaer en 
Sijmon Coel (ondertekent Sijmon Sijmonsz Koel).

26-11-1685 (183) Maritje Jacobs, bejaarde dochter te Zuiderwoude, geassisteerd met haar moeder Eegje 
Jacobs, machtigt mr. Sijmon Admirael, advokaat te Monnickendam om voor haar op te treden tegen Sijmon 
Claasz Tol te Zuiderwoude. Getuigen Jan Claasz Groot en Heijn Jacobsz Roos.

28-11-1685 (184) Sijmen Claasz Tol, bejaard jongman te Zuiderwoude, machtigt Pieter Baen, advokaat te 
Monnickendam, burgemeester Jan Cornelisz Molenaer en Huijbert Adriaansz Lodder, regerende schepenen 
dezer dorpe om voor hem op te treden tegen Maretje Jacobs. Getuigen Jacob Pietersz Cock en IJsbrant 
Willemsz.

20-11-1691 (185) Lambert Telghuijs en Geesje Clinckerts, echtelieden wonende bij de Rijper molens in de 
banne van Ransdorp, machtigen Daniel van Vliet te Amsterdam. Getuigen Sijmon de Wilde en Lambert 
Molenaer.

16-06-1692 (186) Eegt Jacobs, weduwe van zaliger Jacob Jansz Bruijn te Zuiderwoude, machtigt Jan Claasz 
Groot, raad en oud burgemeester en haar behuwd zoon Frans Huijbertsz Lodder, beiden te Zuiderwoude, om 
voor haar op te treden. Getuigen Jan Jacobsz van Rijn en Jacob Pietersz Swart.

16-06-1692 (187) Maritje Outgers, weduwe van zaliger Sijmon Jacobsz Bruijn te Zuiderwoude machtigt mr. 
Melchior Groenewout en Lambert Jansz Molenaer, beiden wonende binnen dezer dorpe. Getuigen Jan 
Jacobsz Schout en Jacob Pietersz Cock.

07-09-1692 (188) Neeltje Sijmons, weduwe van zaliger Gerrit Pietersz Cock te Zuiderwoude machtigt Jan 
Claasz Groot, raad en oud burgemeester dezer dorpe. Getuigen Jan Jacobsz Coster en Lambert Jansz 
Molenaer.

08-09-1692 (189) Claas Gerritsz Schipper te Uitdam in de banne van Zuiderwoude als voogd van Dirk 
Gerritsz Stroo, onmondige zoon van zaliger Gerrit Dirksz Stroo te Zuiderwoude, machtigt Pieter Baen, 
advokaat te Monnickendam om uit zijn naam voor de onmondige zoon Dirk Stroo op te treden. Getuigen Jan 
Jacobsz Schout en Sijmon Jacobsz Backer.

19-10-1693 (190) Jannetje Heermans, jongedochter te Zuiderwoude machtigt haar vader Heerman Muts te 
Zuiderwoude of een andere persoon, om voor haar op te treden tegen Geertje Sijmons Groen te 
Zuiderwoude. Getuigen Sijmon Cock en Tijmon Woutersz.

05-12-1693 (191) Neeltje Dirks, weduwe van wijlen Jan Pietersz Rapenburg, wonende binnen dezer dorpe, 
als moeder en enige erfgename van zaliger Dirk Jansz Corver van Zuiderwoude, als matroos in 1692 
vertrokken van Enkhuizen op het schip de Joffr. Debora Amerantia onder schipper Arent Gijsen naar de kust 
van Angola en vandaar naar Suriname, en op 26 juni 1693 te Suriname overleden, machtigt Jan Sijmonsz 
Pranger, als onderstuurman op dezelfde reis gediend hebbende, om de gelden van haar zoon te ontvangen. 
Getuigen Claas Jansz en Jan Schoute de Jonge.

20-04-1694 (192) Schipper Arent de Wilde te Zuiderwoude machtigt ten gevolge van zijn indispositie Pieter 
Schelte, koopman en Jan en Reijer Roos, makelaars te Amsterdam om het schip De Wildeman in de 
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Wijnbergh, door hem gevoerd en verkocht aan Reijer Ielkes, mede makelaar te Amsterdam, te transporteren. 
Getuigen de schippers Jacob Schoon en Claas Coel.

23-05-1694 (193) Schipper Jan Schoute, Maritje Willems, weduwe van Sijmon Pranger, Lijsbet Claas, 
huisvrouw van Willem Wilemsz, wegens de uitlandigheid van haar man geassisteerd door haar zwager Jan 
Schoute voornoemd, en Jacob Claasz Coel, geassisteerd met zijn oom en voogd Jan Schoute voornoemd, 
allen wonende binnen dezer dorpe, machtigen Claas Jansz Moens om namens hen op te treden. Getuigen 
Jacob Cornelisz Visser en Gerrit Jansz Rapenburgh.

02-08-1694 (194) Lijsje Sijmons, weduwe van wijlen Muus Cornelisz te Zuiderwoude machtigt Claas 
Sijmonsz Portugijs, oud schepen dezer dorpe, wonende te Uitdam om voor haar op te treden in haar geschil 
met Gerrit Pietersz mede te Zuiderwoude. Getuigen Claas Jacobsz Goedt en Reijer Outgersz Mol.

23-11-1694 (195) Anthonij Woutersz Groenjaer en Thijs Willemsz Langelaer, diaconen van de 
gereformeerde kerk te Uitdam, in de jurisdictie dezer dorpe, machtigen Lambert Molenaer renthaalder, 
wonende binnen dezer dorpe. Getuigen Cornelis Prins en Cornelis Reijne.

12-05-1695 (196) Jacob Reijersz Schoenmaker, oud schepen dezer dorpe, man en voogd van Grietje Jans, 
eerder huisvrouw van wijlen mr. Gerrit Posthumus, in zijn leven secretaris dezer dorpe, machtigt Jan 
Willemsz Ratman, wonende in de Bangert ten oosten van Hoorn om een huis in Westwoud bij de Overtoom 
te verkopen. Getuigen Sijmon Cornelisz Deugt en Pieter Jacobsz Art.

28-04-1697 (197) Lobbertje Claas, huisvrouw van Cornelis Gerritsz Boes, wonende te Uitdam in de 
jurisdictie van Zuiderwoude, wegens de afwezigheid van haar man geassisteerd met de notaris, machtigt 
mede voor Jan Gerritsz en Annetje Gerrits, broeder en zuster van haar man, beiden ter scheep in Texel 
zijnde, Thijs Langelaer en Cornelis Cornelisz de Boer, wettige voogden van haar mans broeder Aris Gerritsz, 
beiden mede wonende te Uitdam om voor hen op te treden inzake de erfenis van hun overleden moeije 
Grietje Dirks, weduwe van Jan Aartsz, in haar leven wonende te Amsterdam. Getuigen Cornelis Prins en 
Sijmon Jansz Bruijn.

24-11-1699 (198) Trijntje Jans, IJtje Jans, Heijn Gerritsz (ondertekent Groen), Jan Willemsz Bruijn, Dirk 
van der Linde in huwelijk hebbende Niesje Willems en Huijbertje Willems, allen van Zuiderwoude, mondig 
en erfgenamen geweest van wijlen mr. Mercelius Adriaansz, gewoond hebbende te Amsterdam, verklaren 
dat de door ieder geërfde goederen lang geen f 1000.- waard zijn en machtigen Claas Portugijs, executeur 
van het testament van mr. Mercelius Adriaansz en voogd over diens nog minderjarige erfgenamen, de 
honderdste penning over deze erfenis te verlagen. Getuigen Claas Sijmonsz Moens en Jan Jacobsz van 
Rossen.

31-08-1700 (199) Schipper Arent de Wilde en Claas Portugijs, omen en voogden over de minderjarige 
kinderen van wijlen schipper Pieter Cock, en Claas Sijmonsz Coel, nu getrouwd met Grietje Heijnis de 
Wilde, eerder huisvrouw van Pieter Cock, allen wonende in het district van dezer dorpe, machtigen 
Hillebrand van der Heijden, solleciteur te Amsterdam, om uit hun naam te ageren tegen Christiaan en Pieter 
Scholten, kooplieden te Amsterdam. Getuigen Lambert Molenaer en Jan van Rossen, burgeren dezer dorpe.

19-09-1684 (200) Compareerden voor Jan Jacobsz Schout, Jacob Pietersz Cock, Sijmon Cornelisz Roos en 
Claas Sijmonsz Portugees, schepenen der dorpe Zuiderwoude, Claas Sijmonsz Portugijs en Sijmon Cornelisz 
Roos prive en als executeurs van het testament van wijlen mr. Mercelius Adriaansz en voogden over diens 
minderjarige erfgenamen, Jan Jansz Schout en Trijntje Pieters, huisvrouw van Jan Jacobsz Schout, uitlandig, 
die zich borg stellen voor Hendrik Steenhooven betreffende een huis op de Kloveniersburgwal.

19-09-1684 (201) Compareerden voor Jan Jacobsz Schout, Jacob Pietersz Cock, Sijmon Cornelisz Roos en 
Claas Sijmonsz Poortugees, schepenen der dorpe Zuiderwoude, Claas Sijmonsz Portugijs en Sijmon 
Cornelisz Roos prive en als executeurs van het testament van wijlen mr. Mercelius Adriaansz en voogden 
over diens minderjarige erfgenamen, Jan Jansz Schout en Trijntje Pieters, huisvrouw van Jan Jacobsz Schout, 
uitlandig, die zich borg stellen voor Abraham Ernst betreffende een huis op de Swanenburg burgwal.

20-09-1684 (202) Compareerden voor Jan Jacobsz Schout, Jacob Pietersz Cock, Sijmon Cornelisz Roos en 
Claas Sijmonsz Poortugijs, schepenen der dorpe Zuiderwoude, mr. Melchior Groenwout en Cornelis Muusz 
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Noom, wettige voogden over de nagelaten boedel en goederen van zaliger Heijn Arentsz de Wilde en met 
last van het gerecht van dit dorp op 13 september 1684, schipper Jan Jansz Schout prive en Trijntje Pieters, 
huisvrouw van schipper Jan Schout de Jonge, uitlandig, geassisteerd met de notaris, die zich borg stellen 
voor Sijmon Cornelisz Roos, executeur van het testament van mr. Mercelius Adriaansz en voogd over diens 
minderjarige kinderen, betreffende de verkoop van de huizen in Amsterdam.

20-09-1684 (203) Compareerden voor Jan Jacobsz schout, Jacob Pietersz Cock, Sijmon Cornelisz Roos en 
Claas Sijmonsz Poortugijs, schepenen der dorpe Zuiderwoude, mr. Melchior Groenwout en Cornelis Muusz 
Noom, wettige voogden over de nagelaten boedel en goederen van zaliger Heijn Arentsz de Wilde en met 
last van het gerecht van dit dorp op 13 september 1684, schipper Jan Jansz Schout prive en Trijntje Pieters, 
huisvrouw van schipper Jan Schout de Jonge, uitlandig, geassisteerd met de notaris, die zich borg stellen 
voor Claas Sijmonsz Portugijs, executeur van het testament van mr. Mercelius Adriaansz en voogd over 
diens minderjarige kinderen, betreffende de verkoop van de huizen in Amsterdam.

16-12-1684 (204) Dirk Jansz Purmer, meestertimmerman, wonende te Broek in Waterland, stelt zich borg 
voor de erfenis van zijn dienstmaagd IJtje Jans van mr. Marcelis Adriaansz, in zijn leven chirurgijn te 
Amsterdam. Sijmon Cornelisz Roos en Claas Sijmonsz Portugijs zijn de administrateurs van de goederen 
van mr. Marcelius Adriaansz.

28-12-1684 (205) Jan Claasz Groot en Jan Sijmonsz Bruijn, raden van Zuiderwoude, stellen zich borg voor 
de portie van de erfenis die hun zwager Arent Heijnsz de Wilde komt te genieten van zaliger mr. Mercelius 
Adriaansz, in zijn leven chirurgijn te Amsterdam en bevrijden hiermee mr. Melchior Groenewout en 
Cornelis Muusz Noom, wettige voogden en administrateurs van de nagelaten goederen van zaliger Heijn 
Arentsz de Wilde, en Sijmon Cornelisz Roos en Claas Sijmonsz Portugijs, administrateurs van de nagelaten 
goederen van mr. Mercelius Adriaansz.

12-02-1685 (206) Govert Claasz Visscher, assistent en voogd van Iefje Hendriks, huisvrouw van Cornelis 
Dirksz Waterdrincker, uitlandig, Maritje Dirks, weduwe van zaliger mr Jacob van der Veek, geassisteerd met 
schipper Jan Bloem, Sijmon Cornelisz Waterdrincker en Jan Martsz (ondertekent Jan Jansz Mars) als 
voogden over de onmondige kinderen van Pieter Willemsz Eeckel en Evert Pietersz Eeckel (ondertekent 
Eekelboom) voor zichzelf, stellen zich borg voor een huis en erf in Uitdam, gekocht door Claas en Jan 
Sijmonsz Poortugijs te Zuiderwoude, met het recht van de bierstekerij over het dorp Uitdam.

27-03-1685 (207) Reijer Jansz Black, oom en voogd van de twee onmondige voorkinderen van Cornelis 
Dirksz Waterdrincker geprocreëerd bij zijn eerdere huisvrouw Geertje Jans, stelt zich borg voor alle lasten en 
aanmaningen die Govert Claasz Visscher, assistent van Iefje Hendriks, huisvrouw van Cornelis 
Waterdrincker voornoemd mochten worden aangedaan ter zake van de borgtocht die hij heeft verleend voor 
de portie van de voorn: onmondige kinderen met het verkopen van de vaste en immeubele nagelaten 
goederen van Aaltje biersteekster zaliger, grootmoeder van de kinderen. Evenzo stellen zich Cornelis 
Jacobsz Meet te Monnickendam en Jan Hendriksz te Broek borg. Getuigen Jan Jacobsz Schout, Claas 
Gerritsz Schipper en Claas Portugijs, schepenen.

29-04-1685 (208) Jan Sijmonsz Bruijn en Jacob Pietersz Cock, raden en regenten van Zuiderwoude, stellen 
zich op verzoek van Jan Otto, burger van Zuiderwoude, borg voor de borgtochten die Jan Claasz Gijse en 
Cornelis Sijmonsz Muus, beiden wonende aan de westzijde van Zaandam, zijn aangegaan voor Jan Otto 
voornoemd. Getuigen Pieter Jacobsz en Sijmon Claasz Schoon.

23-08-1685 (209) Claas Sijmonsz Portugijs, in huwelijk gehad hebbende Stijntje Heijnis, als vader en voogd 
van zijn minderjarig kind bij zijn overleden huisvrouw ter eenre, Arent Heijnsz de Wilde ter tweeder en 
schipper Pieter Jacobsz Cock, getrouwd met Giertje Heijnis ter derder zijde, erfgenamen van zaliger Heijn 
Arentsz de Wilde, verklaren alle goederen nagelaten door hun vader Heijn Arentsz de Wilde ontvangen te 
hebben. Deze goederen zijn eerst door Jacob van Rijn zaliger en mr. Melchior Groenewout geadministreerd 
en vervolgens door mr. Groenewout en Cornelis Muusz Noom.

15-09-1685 (210) Jacob Pietersz Cock en Jan Cornelisz Molenaer, beiden raden en regenten van 
Zuiderwoude, stellen zich borg voor de erfenis die schipper Pieter Jacobsz Cocq komt te genieten van zaliger 
mr. Mercelius Adriaansz, in zijn leven chirurgijn te Amsterdam, en bevrijden daarmee mr. Melchior 
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Groenewout en Cornelis Muusz Noom, administrateurs van de nagelaten goederen van Heijn Arentsz de 
Wilde, schoonvader van Pieter Cock, en Sijmon Cornelisz Roos en Claas Sijmonsz Portugijs als 
administrateurs van de nagelaten goederen van zaliger mr. Mercelius Adriaansz voornoemd.

28-06-1693 (211) Jacob Pietersz Cock en Arent Heijnsz de Wilde, wonende binnen dezer dorpe, stellen zich 
op verzoek van schipper Jan Willemsz Bruijn borg voor de bevrijding van de erfenis die hem is nagelaten 
door mr. Mercelius Adriaansz, gewoond hebbende te Amsterdam, en door hem ontvangen is van Claas 
Sijmonsz Portugijs en mr. Melchior Groenewout, executeurs van het testament.

08-04-1695 (212) IJtje Jans, wonende te Broek en Giertje de Wilde, weduwe van Pieter Cock, wonende te 
Zuiderwoude, stellen zich op verzoek van Sijmon Sijmonsz Heijn, getrouwd met Aaltje Gerrits, nu wonende 
te Landsmeer, borg voor de bevrijding van de portie van de erfenis die hem vanwege zijn vrouw is nagelaten 
door zaliger mr. Marcelius Adriaansz, gewoond hebbende te Amsterdam en die hij ontvangen heeft van 
Claas Sijmonsz Portugijs en mr. Melchior Groenewoudt, executeurs van het testament.

30-10-1697 (213) Schipper Jan Jansz Schoute en schipper Claas Sijmonsz Coel, beiden wonende binnen 
dezer dorpe, stellen zich borg voor de bevrijding van de erfenis die Jan Jansz Schout de Jonge, zoon van 
schipper Jan Jansz Schout voornoemd, is nagelaten door zaliger mr. Marcelius Adriaansz, gewoond 
hebbende te Amsterdam en is ontvangen door de huisvrouw van Jan Schoute de Jonge voornoemd van Claas 
Sijmonsz Portugijs en mr. Melchior Groenewoudt, executeurs van het testament.

03-11-1697 (214) Jan Sijmonsz Wigger in de Bellemermeer en IJtje Jans, bejaarde dochter te Broek in 
Waterland, stellen zich borg voor de bevrijding van de erfenis die Heijn Gerritsz, jongman van Zuiderwoude, 
is nagelaten door zaliger mr. Marcelius Adriaansz, gewoond hebbende te Amsterdam en door hem ontvangen 
van Claas Sijmonsz Portugijs en mr. Melchior Groenewout, executeurs van het testament.

Son, 30 maart 2010.

Fred Simons


