
49. GENEALOGIE VAN HET GESLACHT JANNEVAERS
uit Monnickendam en Watergang

I  Jan Klaasz JANNEVAERS, vermeld als eigenaar van landerijen te Monnickendam: de "Hem Deimt"
(384 roeden), "Jan Klaasz JANNEVAERS' Land" (701 roeden), "Friesgen" (911 roeden), "Bestevaars' Land-
je" (971 roeden), de "Gouwkamp" (946 roeden), "Heijnsland" (1095 roeden), "Uiterdijk" (694 roeden) (WA
OA gem. Mdm, inv. nr 257, folio 5v, 12, 22, 27, 29v, 31), "Boonakker" (negen verndel) en "Uiterdijk" (zeven
verndel) 1612 (WA OA gem. Lmr inv. nr 122), wonende te Monnickendam omtrent 1616 (WA OA gem. Lmr.
imv. nr 76, folio 88v en 89, en inv. nr 77), door de schepenbank van Monnickendam benoemd tot dijkvoogd
van een zeker part van de Waterlandse zeedijk in de banne van Ransdorp tussen de palen 2 en 3
6.10.1618 (WA ORA 3538), wonende te Watergang 8.5.1621, voogd over Aafje Jacobs KUIJT (dr van Ja-
cob Jansz KUIJT "de jonge" te Monnickendam en diens overleden echtgenote Niesje Pieters COPPES),
8.5.1621 (WA ORA 3611, folio 198), vermeld te Watergang als eigenaar van "Lastmansven" (2162 roeden),
het "Renteweer" (1715 roeden), het "Achter Koopland" (1377½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden),
het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (922 roeden), "Klaas Heijnisz' Batho" (819 roeden), "Harmkes"
(815 roeden) en "Jan Ottenven" (5522/3 roeden) omtrent 1626 (WA OA gem. Lmr inv. nr 77), vermeld ald.
kohier 200e penning 1641 (f 35) (WA OA gem. Mdm. 291), Watergang burgemeester 1641/1642 (WA OA
gem. Lmr inv. nr 52), vermeld ald. als eigenaar van de worf", Lastmansven" (2162 roeden), het "Rente-
weer" (1715 roeden), het "Achter Koopland" (1377½ roeden), de "Halve Rauwerdeven" van Kalver Gerrit
(852½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden), "Klaas Heijnisz' Batho" (819 roeden), "Harmkes" (815
roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (922 roeden), "Jan Ottenven" (5522/3 roeden) en "Jaap
Pouwelsz' Worfkamp" (512 roeden) omtrent 1643 e.v. (WA OA gem. Lmr inv. nr 78), dijkvoogd (WA OA gem.
Lmr inv. nr 29), vermeld ald. kohier van het haardstedengeld 1644 (1x) (WA OA gem. Mdm inv. nr 309), ko-
hier 200e penning 1644 (f 35), 1647 (f 35) (WA OA gem. Mdm inv. nr 289), ald. weesvoogd tot 12.6.1646
en 30.4.1652 tot overlijden (WA OA gem. Lmr inv. nr 2), geref. gem. kerkmeester 1650/1651 (WA Archief
Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 15), vermeld als eigenaar van graven in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr
8/59 en 60), overl. Watergang december 1652, begr. Watergang 1652 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij,
inv. nr 11), zwager (d.i. schoonzoon) van Geert Jans (VRIES) (gen. 111: I-2) 30.4.1622 (WA OA gem. Lmr inv.
nr 1); tr. omtrent 1620 Marij Jans BETH (gen. 7: IVb-2).

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Jansz JANNEVAERS, volgt IIa

2. Grietje Jans JANNEVAERS, begr. Watergang 9.4.1654 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr
15).

3. Jan Jansz JANNEVAERS, verm. geb. Watergang, vermeld ald. als eigenaar van zijn worf, "Centen-
ven" (1059 roeden), "Maaikedeven" (839 roeden), "Klaas Heijnisz' Batho" (819 roeden), "Harmkes" (815
roeden), en "Jaap Pouwelsz' Worfkamp" (512 roeden, hieraf tot de Jaagweg 101, blijft 411 roeden)
1652 e.v. (WA OA gem. Lmr inv. nr 78), ald. vroedschap 22.5.1657 (WA OA gem. Lmr inv. nr 2) en 30.4.1672
(WA OA gem. Lmr inv. nr 3), gecommitteerde 24.6.1657, 15.10.1658, 9.11.1658, 28.11.1658, 5.12.1658,
21.1.1660 (WA OA gem. Lmr inv. nr 2), 18.6.1680 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), burgemeester 1662/1663 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 53), ald. geref. gem. diaken 31.12.1659 tot dec. 1662 (WA DTB Lmr 8/105), vermeld te
Watergang kohier 1000e penning als gegoed f 2.000: 1659 (WA OA gem. Lmr inv. nr 28) en 1660 (WA OA
gem. Mdm inv. nr 301), als "Jan Jansz JANNEVAERS cum sociis" vermeld als eigenaar van "Bestevaars
Landje" (971 roeden) en de "Gouwkamp" (946 roeden) te Monnickendam omtrent 1660 (WA OA gem.
Mdm, inv. nr 257, folio 27), Watergang geref. gem. ouderling 5.1.1664 tot 1.1.1667, 5.1.1669 tot
1.1.1672, 5.1.1675 tot 1.1.1678, 1.1.1681 tot 1.1.1684 (WA DTB Lmr 8/105 t/m 110), vermeld te Water-
gang kohier van het haardstedengeld 1665 (2x) (WA OA gem. Lmr inv. nr 109), kohier 200e penning 1665
(gegoed: f 2.000) (WA OA gem. Lmr inv. nr 28), 1667 (f 10), 1669 (gegoed: f 3.000) (WA OA gem. Mdm inv. nr
289), 1672 (gegoed: f 3.000), 1673 (gegoed: f 3.000), 1674 (gegoed: f 3.000) (WA OA gem. Lmr inv. nr
95), 1674 (WA OA gem. Lmr inv. nr 100), 1677 (f 17-10), 1678 (f 17-10) (WA OA gem. Lmr inv. nr 95), 1679
(f 17-10) (WA OA gem. Lmr inv. nr 96), drager van een piek 6.2.1672 (WA OA gem. Lmr inv. nr 168), neemt met
Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) deel aan de kapitale leningen voor f 320, resp. f 250 en f 206 tegen
4% rente jaarlijks 15.4.1672, 28.7.1674 en 24.5.1675 (RANH Archief Gecommitteerde Raden, inv. nr 924),
schepen 31.5.1672 (WA ORA 3424), weesvoogd 30.4.1676 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), hooisteker 2.7.1678
tot 7.7.1678 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), 28.5.1680 (WA ORA 3425), een van de "Zeven", van de zuidzijde,
bij zeventuig te Watergang over een onbeheerde bongouw bij de Kwakel aan de Jaagsloot 16.7.1678
(WA ORA 3425), vermeld te Watergang kohier zout, zeep, heren- en redemptiegeld 1679/1680 (WA OA
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gem. Lmr inv. nr 28), kohier 400e penning 1681 (f 8-15) (WA OA gem. Lmr inv. nr 96), turflijst 1682/1683 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 28), vermeld te Watergang als eigenaar van zijn worf, "Centenven" (1059 roeden), de
"Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit" (852½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden), "Harmkes" (815
roeden), "Klaas Heijnisz' Batho" (719 roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden) en
"Jaap Pouwelsz' Worfkamp" (411 roeden) 1685 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), overl. Watergang 1685, was
blijkens de aangifte successierecht door Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) en Pieter Jacobsz BEERS (gen.
6: II) voor de collaterale erfgenamen bij zijn overlijden eigenaar van een huis en erf te Watergang, be-
lend het "Worfland" ten zuiden en Grietje Jans BETH (gen. 7: Vc-3) ten noorden, "Centenven" (1059 roe-
den), belend Neeltje Sijmons BETH (gen. 7: VId) ten zuiden en Jan Jansz VAN SANEN (kwst. 123: 1030) ten
noorden, de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit" (852½ roeden), belend "Sijmon Heijnisz' Ven" ten
zuiden en de erven Marij Jacobs HERMIS (gen. 39: IIIa-1) ten noorden, "Maaikedeven" (839 roeden), be-
lend Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) ten oosten en de erven Aagje Cornelis ten westen, "Harmkes" (815
roeden), belend Jan Gerritsz KOOL (IVb-3-b-b2) ten zuiden en de erven (dr Dirk Jansz) FUTS (gen. 34: IVc)
ten noorden, "Klaas Heijnisz' Batho" (719 roeden), belend Pieter Klaasz WIP ten zuiden en de weduwe
Pieter Nanningsz KOK (Trijntje Jans BETH, gen. 7: Vc-5) ten noorden, het "Voorste van Sijmon Heijnisz'
Ven" (576½ roeden), belend dr Jacobus POOLMAN (gen. 39: IIIa-2) ten zuiden en de "Rauwerdeven" ten
noorden, en "Jaap Pouwelsz' Worfkamp" (411 roeden), belend Sijmon Jacobsz BEERS (gen. 6: I-2) ten
zuiden en de weduwe Pieter Nanningsz KOK (Trijntje Jans BETH, gen. 7: Vc-5) ten noorden, en de "Gouw-
kamp" (946½ roeden) en "Bestevaars land" (971 roeden), beide in de polder van Rietbroek in de banne
van Monnickendam, alsmede een obligatie (Gemene Land, Comptoir-Generaal, ontvanger DOUBLETH,
f 2.000 hoofdsom) en een obligatie (Gemene Land, kantoor Monnickendam, f 210 hoofdsom)
7.3.1685 (WA Gaarder Lmr inv. nr 1, folio 10v en 11); de "erven Jan Jansz JANNEVAERS" vermeld te Water-
gang kohier 200e penning 1687 (f 17-10) en "Jan en Welmoet JANNEVAERS' erven" kohier 200e pen-
ning 1688 (f 29-10), kohier 100e penning 1689 (f 59) (WA OA gem. Lmr inv. nr 96).

4. Welmoet Jans JANNEVAERS, geb. verm. Watergang omtrent 1630 (Bloys, N.H. Kerk BiW grafsteen nr
47), verkrijgt van haar vader bij haar eerste huwelijk twee stukken land in de polder te Overleek en 300
Car. gld. 31.1.1652 (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr), brengt bij haar tweede huwelijk aan het
"Renteweer", het "Langeland", de "Halve Rauwerdeven", "Harmkes", twee obligaties gemeen met Jannetje
Klaas JANNEVAERS (IIa) (Gemene Land, kantoor Leiden, f 1.600, resp. f 1.000 hoofdsom), een lijfrente
(f 41 en vijf stuivers jaarlijks), f 350 in het kapitaal van Dirk Cornelisz BETH (gen. 7: Vb-4) en f 1.163 aan
geld 20.3.1660 (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr), vermeld te Watergang als eigenares van het
"Renteweer" (1715 roeden), de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit" (852½ roeden), het "Voorste van
Sijmon Heijnisz' Ven" (922 roeden) en "Harmkes" (815 roeden) 1643 e.v. (WA OA gem. Lmr inv. nr 78),
overl. Broek in Waterland 2.6.1670 (Bloys, N.H. Kerk BiW grafsteen nr 47), begr. Broek in Waterland in graf
(nr 185) op naam van haar tweede man 5.6.1670 (WA DTB BiW 8/204); tr. 1e huw. voorw. 31.1.1652 (WA
NA 3133, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr) Jan Klaasz BUIJES (gen. 19: IVa-1); otr. 2e Broek in Waterland
4.4.1660, huw. voorw. 20.3.1660 (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr) Cornelis Gerritsz MARS,
ged. Broek in Waterland geref. gem. 9.10.1626, vermeld te Broek in Waterland kohier 200e penning
1647 (f 20), 1667 (f 45), 1669 (gegoed: f 9.000) (WA OA gem. Mdm inv. nr 289), brengt bij zijn tweede hu-
welijk aan zijn huis en erf, het "Leukeland" en de helft in de "Noorseven" in de banne van Broek in Wa-
terland, rentebrieven op Haarlem (f 2.000 hoofdsom) en het kantoor Monnickendam (f 800 hoofdsom),
obligaties op de Generaliteit (f 2.000 hoofdsom), op Jan Martensz BRAS (f 100), op Amsterdam (f 400),
een lijfrente ten laste van Alkmaar op zijn dochter (f 100 jaarlijks), een lijfrente op zijn eigen lijf (f 50
jaarlijks), 1/9 part in f 1.500 in het kapitaal van de Oost-Indische Compagnie, in de handel bij zichzelf
f 2500, bij Jan Nanningsz f 700, bij Pieter Nanningsz f 482, bij Klaas Muusz PIETERVAERS (gen. 30: IIb-3)
f 300, bij Jan RIJSER f 300, bij Jan KOK f 200, bij Pieter Jansz VAN DIJCK (gen. 30: IIIa) en MARKUS
f 200, bij Jacob VINK f 200, bij Klaas POLS f 100, bij Jacob MARS f 75, bij Klaas MARS f 75, bij Jan PA-
TER f 100, bij Michiel Jansz THIBAUT f 100, bij Jan VERLAAN en Klaas BOOTSMAN f 100, bij Klaas Gar-
brandsz f 50 en bij Klaas Hillebrandsz f 38 alsmede 1/32 part scheeps aan Govert Maartsz, 1/64 aan Pie-
ter KOKER, 1/64 aan Pieter POTER, 1/64 aan Sijmon GILDEN, 1/64 aan Volkert Klaasz HARDLOOP, 1/64
aan Hillebrand ROMEIJN, 1/64 aan Klaas DECKER, 1/64 aan Klaas FRANK, 1/64 aan Muus Hillebrandsz
en 1/64 aan Jacob BOOTSMAN en f 600 aan contant geld 20.3.1660 (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxsz,
nots Lmr), Broek in Waterland vroedschap 1666 t/m 1685, schepen 1.5.1666, 1.5.1669, 1.5.1676,
30.4.1678, rooimeester 30.4.1667, 2.5.1675, 1.5.1677, 1.5.1679, 2.5.1682, 2.5.16894 1.5.1685,
armenvoogd 1.5.1668, kerkmeester 1.5.1671, 1.5.1683 (WA OA gem. BiW inv. nrs 1/17/4 en 1/17/5), koopt
voor f 184 van Jan Jansz JONGEJAN (gen. 53: IIa) te Landsmeer een gedeelte van de "Goorn van Floris"
(107¾ roeden) nabij de Jaagweg, belend zichzelf ten zuiden en, de verkoper ten westen en de octroo-
ianten van de Jaagweg 13.4.1669 (WA ORA 3431, folio 76v en 77), burgemeester 1.5.1673, 1.5.1674,
2.5.1680, 1.5.1681 (WA OA gem. BiW inv. nrs 1/17/4 en 1/17/5), legt verklaring af 26.1.1684 (WA NA 433, nr

706



Steen op het graf van Welmoet Jans JANNEVAERS en haar zoontje 
Gerrit Cornelis MARS in de kerk van Broek in Waterland

       foto P.H. Louw jr



31, Garbrand COOMEN, nots BiW), vermeld te Watergang als eigenaar van het "Renteweer" (1715 roeden),
de "Halve Rauwerdeven" (852½ roeden) en het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (846½ roeden) om-
trent 1685 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), vermeld als eigenaar van van graven nrs 20, 83, 91, 92, 185 en
186 in de kerk te Broek in Waterland (WA DTB BiW 8/21, 90, 99, 100, 204 en 205), overl. Broek in Waterland
3.10.1685, begr. Broek in Waterland in eigen graf (nr 185) 7.10.1685 (WA DTB BiW 8/204), zn van Gerrit
Cornelisz MARS (schipper) en Annemoer Martens alsmede weduwnaar van Trijntje Nannings (KOK) (WA
Archief mr Johannes THIEBOUT, map 8); hij tr. 3e Ilpendam geref. gem. 24.4.1672, derde huw. gebod Broek
in Waterland 24.4.1672 Maritje Klaas DE WAAL (gen. 113: I-6).

Uit het tweede huwelijk:
Gerrit Cornelisz MARS, ged. Broek in Waterland geref. gem. 26.4.1662, overl. Broek in Waterland

24.5.1662 (Bloys, N.H. Kerk BiW grafsteen nr 47), begr. Broek in Waterland in graf (nr 185) op naam van zijn
vader 27.5.1662 (WA DTB BiW 8/204).

5. Sijmon Jansz JANNEVAERS, volgt IIb

IIa  Klaas Jansz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, brengt bij zijn huwelijk aan: de "Galle
Kooien" met het "Hemdeimt" (omtrent 4½ deimt), liggende in de Rietbroek, een lijfrente op zijn eigen
lijf (Gemene Land, f 25 jaarlijks) en f 1.000 aan geld 1.3.1640 (WA NA 3132, folio 11 t/m 12, Cornelis
Heijndricxsz, nots Lmr), vermeld te Landsmeer kohier van het haardstedengeld 1644 (1x) (WA OA gem. Mdm
inv. nr 309), kohier 200e penning 1644 (f 10), 1647 (f 10) (WA OA gem. Mdm inv. nr 289), Landsmeer
(noordverndel) burgemeester 1645/1646, 1646/1647 (WA OA gem. Lmr inv. nr 53), ald. vroedschap tot
overlijden, overl. Landsmeer 1.4.1647 - 16.8.1647 (WA OA gem. Lmr inv. nr 2); tr. huw. voorw. 1.3.1640
(WA NA 3132, folio 11 t/m 12, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr) Neeltje Dirks KEERSEMAECKER (gen. 56: II).

Uit dit huwelijk:

Jannetje Klaas JANNEVAERS, geb. verm. Landsmeer, vermeld te Watergang als eigenares van land
"Jan Ottenven" (5522/3 roeden) 1643 e.v. (WA OA gem. Lmr inv. nr 78), als "Claes Jansz JANNEVAERS' doch-
ter van Waterganck", resp. als "Claes Jansz JANNEVAERS' kindt van Watergangh" vermeld als eigenares
van "Jan Klaasz JANNEVAERS' Land" (701 roeden) en "Friesgen" (911 roeden) te Monnickendam omtrent
1660 (WA OA gem. Mdm, inv. nr 257, folio 12), Landsmeer geref. gem. lidmaat 15.6.1682 (WA DTB Lmr 6/50)
en 1684 e.v. (WA DTB Lmr 6/66), met attestatie van Landsmeer geref. gem. naar Watergang 9.6.1686 (WA
DTB Lmr 6/74), bij achterzeventuig te Watergang over een onbeheerde bongouw aan het hoofd van de
Neningzijl aan het begin van de Miedlaan ontvangt zij 14 voet als achterzevengift 3.10.1705 (WA ORA
3426), wordt - met Jan Sijmonsz JANNEVAERS (III) - voor de schepenbank van Landsmeer gedaagd door
de schout, die vergoeding van de kosten van het zeventuig en achterzeventuig alsmede een boete eist
(in totaal: f 45 en tien stuivers) 6.10.1705 (WA ORA 3426), vermeld te Watergang turflijst 1709/1710 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 90); tr. Pieter Jacobsz BEERS (gen. 6: II). 

Uit dit huwelijk:
a. Welmet Pieters BEERS (gen. 6: II-1)
b. Klaas Pietersz BEERS (gen. 6: II-2)
c. Klaas Pietersz BEERS (gen. 6: II-3)
d. Jacob Pietersz BEERS (gen. 6: III)

IIb  Sijmon Jansz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, brengt bij zijn huwelijk aan "Lastmansven"
(omtrent 6½ deimt), het "Koopland" (omtrent 5½ deimt), de "Galle Kooien" met het "Hemdeimt" (om-
trent 4½ deimt), liggende in de Rietbroek, een lijfrente van f 41 en vijf stuivers en 2000 Car. gld. aan
geld 28.12.1658 (WA NA 3133, Cornelis Heijndricxsz, nots Lmr), vermeld te Watergang als eigenaar van de
worf (41 roeden), "Lastmansven" (2162 roeden), het "Achter Koopland" (1377½ roeden), "Sittersweer"
(1319 roeden), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), de "Lee" (1229 roeden), de "Slochterven"
(1065 roeden), de "Poelkamp" (727 roeden), de "Arif Deimt van Cornelis Cornelisz" (575 roeden), de
"Kooien van Klaas Klaasz" (548 roeden) met riet (67 roeden), het "Koopland" (449 roeden) en "Marij Ja-
cobs' Worfland" (115½ roeden) 1658 e.v. (WA OA gem. Lmr inv. nr 78), vermeld te Watergang kohier
1000e penning als gegoed f 7.000: 1659 (WA OA gem. Lmr inv. nr 28) en 1660 (WA OA gem. Mdm inv. nr 301),
vermeld als eigenaar van de "Hem Deimt" (384 roeden) in de Rietbroek te Monnickendam omtrent
1660 (WA OA gem. Mdm, inv. nr 257, folio 5v), vermeld te Watergang kohier van het haardstedengeld 1665
(2x) (WA OA gem. Lmr inv. nr 109), kohier 200e penning 1665 (gegoed: f 7.000) (WA OA gem. Lmr inv. nr 28),
1667 (f 35), 1669 (gegoed: f 7.000) (WA OA gem. Mdm inv. nr 289), 1672 (gegoed: f 7.000), 1673 (gegoed:
f 7.000) en 1674 (gegoed: f 7.000) (WA OA gem. Lmr inv. nr 95), 1674 (WA OA gem. Lmr inv. nr 100), 1677
(f 42-10) en 1678 (f 42-10) (WA OA gem. Lmr inv. nr 95), 1679 (f 42-10), kohier 400e penning 1681 (f 21-
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5), kohier 200e penning 1687 (f 42-10), 1688 (f 42-10), kohier 100e penning 1689 (f 85) (WA OA gem.
Lmr inv. nr 96), Watergang geref. gem. diaken 1.1.1666 tot 5.1.1669, 1.1.1672 tot 5.1.1675, 1.1.1678
tot 1.1.1681, 1.1.1684 tot 1.1.1687 (WA DTB Lmr 8/106 t/m 110), burgemeester 1665/1666, 1666/1667,
1669/1670, 1670/1671 (WA OA gem. Lmr inv. nr 54), 30.4.1679 tot 1.5.1680, 30.4.1680 tot 1.5.1681 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 3), 1.5.1687 tot 1.5.1688, 29.4.1691 tot 1.5.1692 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), schepen
15.5.1668, 15.5.1674 (WA ORA 3424), 9.2.1675 (WA NA 3138, nr 77, Dirk TEN BEM, nots Lmr), 29.4.1682 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 39) en 21.5.1686 (WA ORA 3425), stelt zich borg voor de losprijs ten behoeve van Pie-
ter Jacobsz VROOM (deel 2) 5.1.1671 (GAA NA 3588, folio 10, Jacobus SNEL, nots Adm), transporteert voor
265 gld. aan Lucas Jansz GOEDE op de Overtoom te Landsmeer het voorste gedeelte van "Jaap
Pouwelsz' "Worfkamp" (lees: Sijmon Heijnisz' Ven") (270 roeden) tussen de Nieuwe Trekweg en de Gouw
tot Watergang, belend de Neningsloot ten zuiden en de koper ten noorden, 17.3.1671 (WA ORA 3431,
folio 168v en 169), luitenant 6.2.1672 (WA OA gem. Lmr inv. nr 168), neemt met Jan Jansz JANNEVAERS (I-3)
deel aan de kapitale leningen voor f 320, resp. f 250 en 206 tegen 4% rente jaarlijks 15.4.1672,
28.7.1674 en 24.5.1675 (RANH Archief Gecommitteerde Raden, inv. nr 924), genomineerd als Hoogheemraad
van de Waterlandse Dijkagie 31.1.1675 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), Hoogheemraad van de Waterlandse
Dijkagie 7.1.1688 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4, Archief Herv. gem. Wg, Diaconie, inv. nr 1), is partij bij de schei-
ding en deling van de nalatenschap van zijn vrouws grootmoeder Grietje Sijmons HEIJNEVAERS (gen. 42:
I-2) en verkrijgt daarbij het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), gelegen te Watergang achter
het huis van Jan Jansz STARK (gen. 102A: IIIc) 9.10.1677 (WA NA 3137, nr 38, Dirk TEN BEM, nots Lmr), ald.
hooisteker 7.7.1678 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), een van de "Zeven", van de noordzijde, bij zeventuig te
Watergang over een onbeheerde bongouw bij de Kwakel aan de Jaagsloot 16.7.1678 (WA ORA 3425), ge-
committeerd om naar Den Haag te trekken 5.4.1679, 12.5.1679 (WA OA gem. Lmr inv. nr 3), vermeld te
Watergang kohier zout, zeep, heren- en redemptiegeld 1679/1680 (WA OA gem. Lmr inv. nr 28), turflijst
1682/1683 (WA OA gem. Lmr inv. nr 28), vermeld als eigenaar van de "Galle Kooien" (973 roeden) en het
"Hoekje van Hemdeimt" (76 roeden) in de banne van Broek in Waterland 1684 (WA OA Hoogheemraad-
schap Waterland 1*, folio 200 en 201), geeft als voogd over zijn kinderen en mede als voogd over Grietje
Pietersz BETH (gen. 7: Va-2.5) volmacht tot transport van een losrentebrief 16.3.1684 (WA NA 3138, nr 59,
Dirk TEN BEM, nots Lmr), vroedschap 30.4.1684 tot 1.5.1687 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), geref. gem. ouder-
ling 1.1.1688 tot 1.1.1691 (WA DTB Lmr 8/111 en 112), vermeld te Watergang als eigenaar van de worf (41
roeden), "Lastmansven" (2162 roeden), het "Renteweer" (1715 roeden), het "Achter Koopland" (1377
roeden), "Sittersweer" (1319 roeden), de "Ven onder Hulkens" (1264¼ roeden), de "Lee" (1229 roeden),
de "Slochterven" (1065 roeden), "Centenven" (1059 roeden), de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit"
(852½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden), het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), de
"Poelkamp" (727 roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden), de "Arif Deimt van
Cornelis Cornelisz" (575 roeden), de "Kooien van Klaas Klaasz" (548 roeden) met riet (67 roeden), het
"Koopland" (449 roeden), "Marij Jacobs' Worfland" (115½ roeden), "JONGEJAN's Goorn" (107¾ roeden)
en het restant van de Jaagweg (39½ roeden) 1695 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), vermeld als eigenaar graf
in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/58), overl. 1695; tr. huw. voorw. 28.12.1658 (WA NA 3133, Cornelis
Heijndricxsz, nots Lmr) Trijntje Sijmons HEIJN (gen. 41: IV). 

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Sijmonsz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, overl. "op zee gebleven en verongelukt",
was blijkens de aangifte successierecht door zijn vader Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) voor de ascen-
dentale en collaterale erfgenamen bij zijn leven eigenaar van 1/12 part in de volgende huizen, resp.
landerijen, nl. een huis en erf in het zuideinde van Watergang, belend Pieter Allertsz (gen. 39: IIIa-1-b) ten
zuiden en Sijmon Jacobsz BEERS (gen. 6: I-2) ten noorden, een huis en worf te Watergang, benoorden
de kerk, belend het predikantshuis ten zuiden en Dirk Klaasz HAGEN (gen. 37: III) ten noorden, "Last-
mansven" (2162 roeden), belend Gerrit Pietersz BOON (gen 16: IIIb) ten oosten en Klaas Pietersz BETH
(gen. 7: VIb) ten westen, het "Koopland" (1826½ roeden), belend de weduwe Pieter Jansz ROET (Geertje
Cornelis, gen. 87: II) ten oosten en Jan Jansz JANNEVAERS (I-3) ten westen, het "Renteweer" (1715 roe-
den), belend Dirk Bastiaansz ten oosten en Outger Dirksz GROOT ten westen, "Sittersweer" (1319 roe-
den), belend Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) ten oosten en Klaas Cornelisz BUIJSMAN (gen. 20: IV) ten
westen, "HEIJNEVAERS' Ven" (1264¼ roeden), belend Klaas Jacobsz LAAN (gen. 68: III-1) ten zuiden en
Jan Jansz GROOT (gen. 35: IIIb-2) ten noorden, "Grietje Sijmons' Lee" (1229 roeden), belend de kinderen
van Pieter Klaasz DOELEN (gen. 27: II) ten oosten en Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) ten westen, de
"Slochterven" (1065 roeden), belend de Slochterweg ten oosten en Pieter Gerritsz BOON (gen 16: IV) ten
westen, het "Worfland" achter Jan Jansz STARK (gen. 102A: IIIc) zijn huis (754 roeden), belend Lijsje Dirks
VAN DIJCK (gen. 30: IIIb) ten zuiden en Klaas Cornelisz BUIJSMAN (gen. 20: IV) ten noorden, de "Poelkamp"
(727 roeden), belend Jan Klaasz ROELE (gen. 86: III) ten zuiden en Klaas Cornelisz BUIJSMAN (gen. 20: IV)
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ten noorden, het "Ventje" (615 roeden), belend Pieter Nanningsz KOK (gen. 7: Vc-5) ten zuiden en Neeltje
Sijmons BETH (gen. 7: VId) ten noorden, de "Arif Deimt van Cornelis Cornelisz" (575 roeden), belend Pie-
ter Klaasz ten zuiden en de weduwe Jan Jansz STARK (Aaltje Klaas PRANGER, gen. 83: IIIa-3) ten noor-
den, alsmede de "Galle Kooien" en het half "Hemdeimt" (1049 roeden) in de banne van Broek in Waterl-
and, belend Jan Gerritsz KOOL (IVb-3-b-b2) ten oosten en Dirk Klaasz IN 'T RIET ten westen, de "Half
Hem Deimt" (384 roeden) in de banne van Monnickendam, de "Koele Poelen" (1225 roeden) in de ban-
ne van Zunderdorp en de "Ven" (900 roeden) in de banne van Westzaan, voorts 1/12 part in twee lijfren-
tebrieven op het lijf van Jan Jansz JANNEVAERS (I-3) (Gemene Land, kantoor Leiden, f 40, resp. f 25
jaarlijks), in een lijfrentebrief op het lijf van Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) (Gemene Land, kantoor
Leiden, f 15), in twee obligaties (Gemene Land, kantoor Monnickendam, f 320, resp. f 206 hoofdsom),
in een losrentebrief (Gemene Land, kantoor Haarlem, f 800 hoofdsom) en 1/6 in een kapitale-lening-
brief van het jaar 1672 (f 200 hoofdsom), 9.6.1684 (WA Gaarder Lmr inv. nr 1, folio 6 t/m 7v).

2. Sijmon Sijmonsz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, overl. te Danzig in de Oostzee, was blij-
kens de aangifte successierecht door zijn vader Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) als ascendentale erfge-
naam bij zijn leven eigenaar van 1/8 part in de volgende huizen, resp. landerijen, nl. een huis en erf in
het zuideinde van Watergang, belend de erven Pieter Allertsz (gen. 39: IIIa-1-b) ten zuiden en de weduwe
Sijmon Jacobsz BEERS (Grietje Pieters DOELEN, gen. 27: IIIa) ten noorden, een huis en worf te Water-
gang, benoorden de kerk, belend het predikantshuis ten zuiden en Dirk Klaasz HAGEN (gen. 37: III) ten
noorden, "Lastmansven" (2162 roeden), belend de erven Gerrit Pietersz BOON (gen 16: IIIb) ten oosten
en kinderen van Klaas Pietersz BETH (gen. 7: VIb) ten westen, het "Koopland" (1826½ roeden), belend de
weduwe Pieter Jansz ROET (Geertje Cornelis, gen. 87: II) ten oosten en de erven Jan Jansz JANNEVAERS
(I-3) ten westen, het "Renteweer" (1715 roeden), belend Dirk Bastiaansz ten oosten en de erven Outger
Dirksz GROOT ten westen, "Sittersweer" (1319 roeden), belend Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) ten oos-
ten en Klaas Cornelisz BUIJSMAN (gen. 20: IV) ten westen, "HEIJNEVAERS' Ven" (1264¼ roeden), belend
de erven Klaas Jacobsz LAAN (gen. 68: III-1) ten zuiden en de erven Jan Jansz GROOT (gen. 35: IIIb-2) ten
noorden, "Grietje Sijmons' Lee" (1229 roeden), belend de kinderen van Pieter Klaasz DOELEN (gen. 27:
II) ten oosten en Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) ten westen, de "Slochterven" (1065 roeden), belend de
Slochterweg ten oosten en de erven Pieter Gerritsz BOON (gen 16: IV) ten westen, het "Halve Land van
Pieter Heijnisz" (754 roeden), belend Lijsje Dirks VAN DIJCK (gen. 30: IIIb) ten zuiden en Klaas Cornelisz
BUIJSMAN (gen. 20: IV) ten noorden, de "Poelkamp" (727 roeden), belend de erven Jan Klaasz ROELE
(gen. 86: III) ten zuiden en Hendrik TEIJL (gen. 64: I) ten noorden, het "Ventje" (615 roeden), belend Pieter
Nanningsz KOK (gen. 7: Vc-5) ten zuiden en Neeltje Sijmons BETH (gen. 7: VId) ten noorden, de "Arif Deimt
van Cornelis Cornelisz" (575 roeden), belend Pieter Klaasz ten zuiden en de weduwe Jan Jansz STARK
(Aaltje Klaas PRANGER, gen. 83: IIIa-3) ten noorden, alsmede de "Galle Kooien" en het half "Hemdeimt"
(1049 roeden) in de banne van Broek in Waterland, belend Jan Gerritsz KOOL (gen. 19: IVb-3-b-b2) ten
oosten en Dirk Klaasz IN 'T RIET ten westen, het half "Hemdeimt" (384 roeden) in de banne van Mon-
nickendam, de "Koele Poelen" (1225 roeden) in de banne van Zunderdorp, voorts 1/8 part in de helft in
een lijfrentebrief op het lijf van Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) (f 50 jaarlijks), in drie obligaties (Geme-
ne Land, kantoor Monnickendam, f 800, resp. f 200 en f 200 hoofdsom), 20.10.1691 (WA Gaarder Lmr
inv. nr 1, folio 38, 38v en 39).

3. Grietje Sijmons JANNEVAERS, overl. Watergang, was blijkens de aangifte successierecht door
Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) voor de ascendentale en collaterale erfgenamen bij haar leven eigena-
res van 1/10 part van de goederen, vermeld in de aangifte inzake Klaas Sijmonsz JANNEVAERS (IIb-1),
9.6.1684 (WA Gaarder Lmr inv. nr 1, folio 7v).

4. Geertje Sijmons JANNEVAERS, overl. Watergang, was blijkens de aangifte successierecht door
Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) voor de ascendentale en collaterale erfgenamen bij haar leven eigena-
res van 1/9 part van de goederen, vermeld in de aangifte inzake Klaas Sijmonsz JANNEVAERS (IIb-1),
16.11.1684 (WA Gaarder Lmr inv. nr 1, folio 7v).

5. Maritje Sijmons JANNEVAERS, begr. Watergang in graf op naam van Jan Klaasz JANNEVAERS (I)
25.3.1706 (WA DTB Lmr 8/59); tr. omtrent 1696 Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: IIIc).

Uit dit huwelijk:
a. Pieter Klaasz DE WAAL (gen. 113: IIIc-1)
b. Trijntje Klaas DE WAAL (gen. 113: IIIc-2)
c. Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: IVb)
d. Maritje Klaas DE WAAL (gen. 113: IIIc-4)
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6. Jan Sijmonsz JANNEVAERS, volgt III

III  Jan Sijmonsz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, koopt voor 325 Car. gld. van Klaas Klaasz
DE WAAL (gen. 113: IIIc) de helft in een huis en erf te Watergang (1/2 erf: 20½ roeden), belend Outger
Klaasz PRANGER (gen. 83: IVa) ten zuiden en Grietje Pieters DOELEN (gen. 27: IIIa) ten noorden, en de helft
van "Marij Jacobs' Worfland" (de helft: 57¾ roeden) 13.5.1695 (WA ORA 3434, folio 89 en 89v), koopt voor
42 gld. van Klaas Klaasz HAGEN (gen. 37: IIa-2) een restant bewesten de Jaagweg (141 roeden), belend
de koper ten zuiden en zichzelf ten noorden, 22.10.1698 (WA ORA 3434, folio 271 en 271v), een van de
"Zeven", van de zuidzijde, bij zeventuig te Watergang over een onbeheerde bongouw naast Riemans-
worf en een onbeheerde bongouw naast Jan Klaasz LAAN's "Goorn" 1.11.1698 (WA ORA 3425), koopt
voor 50 Car. gld. van Adriaan Pietersz te Buiksloot "Keukelaars en het Smaal" (881 roeden), belend de
Leetsloot ten zuiden en zich zelf ten noorden, 26.4.1701 (WA ORA 3435, folio 50 en 50v), Watergang buul-
voogd 30.4.1701, hooisteker 12.6.1701, 6.6.1703 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), is met zijn vrouw partij bij
de scheiding en deling van de nalatenschap van haar broer Muus Jansz VAN SANEN (deel 2) 15.12.1701
(WA NA 3449, Pieter BAAN, nots Mdm), transporteert voor 225 Car. gld. aan Klaas Adriaansz VAN NECK (gen.
77: IVb) een huis en erf te Watergang bij de kerk, belend het huis van de dominee ten zuiden en Dirk
Klaasz HAGEN (gen. 37: III) ten noorden, 1.1.1702 (WA ORA 3435, folio 79), geref. gem. diaken 1.1.1702
tot 1.1.1705, 1.1.1710 tot 1.1.1713 (WA DTB Lmr 8/114, 115, 117 en 118), koopt voor 60 Car. gld. van Pie-
ter Jansz ROELE (gen. 86: III-1) een bouwvallig huisje en erf te Watergang ten zuiden van de kerk, belend
Pieter Dirksz KUWAERT (gen. 66: V) ten zuiden en de Gouwsloot ten noorden, 25.4.1702 (WA ORA 3435,
folio 93 en 93v), schepen 27.4.1702, 27.4.1706 (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), transporteert voor 250 Car.
gld. aan Neeltje Cornelis (weduwe Witse Jellesz) te Broek in Waterland "Dirk Harmsz' Ven" (729 roeden)
ald. in de Binnenweren, belend Pieter KEIJSER ten zuidoosten en Jan VAN ROSSEN ten noordwesten,
23.1.1704, transporteert met zijn vrouw alsmede met Maritje Alberts en Maritje Klaas ADMIRAAL
(weduwe, resp. dr van Klaas Muusz ADMIRAAL) als erfgenamen van Jacob Muusz ADMIRAAL aan Corne-
lisz GOED te Broek in Waterland "IJsbrand Jansz' Achterven" (1041 roeden) ald. in de Binnenweren, be-
lend de kinderen van Marten Gerritsz ten zuiden en Jacob HEIJN ten noorden, 17.4.1703, voor f 110
aan Jacob Remmetsz en Heijn VAN SANEN te Broek in Waterland "Noom Japen Houtersland" (1106
roeden) ald. in de Buitenweren aan de Gouw, belend Jacob HEIJN ten zuiden en Gerrit Martensz ten
noorden, 17.4.1703, voor f 183 aan Jan Pietersz SPRINK (gen. 30: IIIa-1) "Pelderskamp" (601 roeden) ald.
in de Woudweren, belend de kinderen van Pieter Jansz VAN DIJCK (gen. 30: IIIa) ten zuiden en Klaasje
Muus MARS ten noorden, 17.4.1703, en voor f 495 aan Hendrik Gerritsz WESSELING in de Broeker-
meer een huis en erf in het zuideinde van Broek in Waterland, het huis van Dirk PATER ten zuiden en
"Dirksland" ten noorden, 17.4.1703, transporteert voor 400 Car. gld. aan Giertje Dirks VEEN (kwst. 123:
751) in de Broekermeer een huis en erf in het zuideinde van Broek in Waterland, belend het huis van
Dirk PATER ten zuiden en Jan DUIJTS ten noorden, 17.4.1703 (WA ORA 3484), koopt voor 505 Car. gld.
van Pieter Harmensz SCHOUT (gen. 92: IIb) de "Goorn achter de molen" (609 roeden), belend de Nonk-
sloot ten zuiden en Dirk Beertsz (Dirk Pietersz BOER, gen. 10: I) ten noorden, "Albert Sijmonsz" of "Noord-
goorn" (met "Riemansworf": 608 roeden), belend zichzelf ten zuiden en Jan Klaasz LAAN (gen. 68: VI) ten
noorden, en de "Riegegoorn" (1000 roeden), belend de Nonksloot ten zuiden en het evengenoemde
land ten noorden, 20.2.1703 (WA ORA 3435, folio 109 en 109v), koopt voor 200 Car. gld. van Annetje Jans
BETH (gen. 7: Vc-2) drie stukken land aan de Noordmeer te Broek in Waterland en Watergang, genaamd
de "Grote Houtsen" (1217 roeden), belend de Noordmeer ten zuiden en het navolgende land ten noor-
den, de "Kooien" (647 roeden), belend het evengenoemde land ten zuiden en Klaas ... ten noorden, en
de "Houtsen" (1192 roeden), belend Jacob Jansz ROELE (gen. 86: IVb) ten zuiden en Jan Klaasz LAAN
(gen. 68: VI) ten noorden, 3.4.1703 (WA ORA 3435, folio 111 en 111v), vermeld te Watergang als eigenaar
van beide helften van de worf (2 x 20½ roeden), "Lastmansven" (2162 roeden), "Achter Koopland"
(1377 roeden), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), de "Grote Houtsen" (1217 roeden), de "Hout-
sen" (1192 roeden), "Slochterven" (1065 roeden), de "Riegegoorn" (1000 roeden), "Keukelaars en het
Smaal" (881 roeden), de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit" (852½ roeden), "Maaikedeven" (839
roeden), het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), de "Kooien" (647 roeden), de "Goorn achter
de molen" (609 roeden), "Albert Sijmonsz" of "Noordgoorn" (600 roeden), het "Voorste van Sijmon Hei-
jnisz' Ven" (576½ roeden), de "Arif Deimt van Cornelis Cornelisz" (575 roeden), de "Kooien van Klaas
Klaasz" (548 roeden) met riet (67 roeden), het "Koopland" (449 roeden), 1/4 part van de "Weeuwenven"
(243¾ roeden), het restant aan de Jaagweg (141 roeden), 1/4 part van het "Evertsweer" (132¼ roeden),
1/4 part van het "Middelste Evertsweer" (103 roeden), 1/4 part van het "Peerdsweer" (96¾ roeden), bei-
de helften van "Marij Jacobs' Worfland" (2 x 57¾ roeden) en 1/3 part van Jong Klaas' "Riemansworf" (8
roeden) 1703 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), koopt voor 300 Car. gld. van de erfgenamen van Rem Jacobsz
te Broek in Waterland 3/4 part van (oorspronkelijk) vier stukken land beoosten Watergang, genaamd
"Weeuwenven" en "Peerdsweer" (3/4 part: 1021½ roeden), belend Pieter Cornelisz KLAVER (gen. 58: IVa)
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ten zuiden en het volgende land ten noorden, en de "Evertsweren" (3/4 part: 705¾ roeden), belend het
evengenoemde land ten zuiden en de erven van Jan Pietersz VAN SANEN (gen. 30: IIb-2) ten noorden,
24.4.1703 (WA ORA 3435, folio 116 en 166v), vroedschap 30.4.1705 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), transporteert
voor 250 Car. gld. aan Pieter Douwesz te Broek in Waterland een huis en erf ald. in het zuideinde, be-
lend de weduwe Jacob Pietersz OBDAM ten zuiden en het huis van Albert BRUIJN ten noorden,
27.5.1705 (WA ORA 3484), bij achterzeventuig te Watergang over een onbeheerde bongouw aan het
hoofd van de Neningzijl aan het begin van de Miedlaan ontvangt hij 14 voet als achterzevengift
3.10.1705 (WA ORA 3426), wordt - met Jannetje Klaas JANNEVAERS (IIa) - voor de schepenbank van
Landsmeer gedaagd door de schout, die vergoeding van de kosten van het zeventuig en achterzeven-
tuig alsmede een boete eist (in totaal: f 45 en tien stuivers) 6.10.1705 (WA ORA 3426), verkoopt met zijn
vrouw een obligatie (Magistraten van de gedeputeerden van de steden van West-Friesland en het Noor-
derkwartier, kantoor Alkmaar, f 600 hoofdsom) 11.4.1707 (GAA NA 4997, folio 998, Michiel SERVAES, nots
Adm), transporteert voor 135 Car. gld. aan Willem Jansz KOLDER (gen. 61: IV) te Landsmeer de "Slochter-
ven" (1065 roeden), belend de Slochter ten oosten en Dirk BLAUW (gen. 16: IIIb-2) ten westen, 31.1.1708
(WA ORA 3435, folio 221 en 221v), koopt voor 86 Car. gld. van Pieter Dirksz HUIJGEN (gen. 30: IIIb) de "Rau-
werdeven" (852½ roeden), belend Cornelis Dirksz SMIT (gen. 105: I) ten zuiden en Lobje Klaas (deel 2)
ten noorden, 31.1.1708 (WA ORA 3435, folio 222 en 222v), koopt voor 20 Car. gld. van Pieter Dirksz HUIJ-
GEN (gen. 30: IIIb) de "Groot Arif deimt" (626 roeden), belend Pieter Cornelisz KLAVER (gen. 58: IVa) en
Lijsje Pietersz DOELEN (gen. 27: IIIb) ten zuiden en Outger Klaasz PRANGER (gen. 83: IVa) ten noorden,
27.3.1708 (WA ORA 3435, folio 230 en 230v), vermeld te Watergang turflijst 1709/1710 t/m 1713/1714 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 90), testeert met zijn vrouw 8.4.1709 (WA NA 3144, nr 26, Barend TEN BEM, nots Lmr), koopt
voor twaalf Car. gld. van Dirk Jansz VAN DIJCK (gen. 30: IIIb) "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden) en
"Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), beide belend de koper ten zuiden en Grietje Pieters DOELEN
(gen. 27: IIIa) ten noorden, 30.4.1709 (WA ORA 3435, folio 267 en 267v), transporteert voor twaalf Car. gld.
aan Dirk Jansz VAN DIJCK (gen. 30: IIIb) de "Arif Deimt van Cornelis Cornelisz" (575 roeden) en "Keuke-
laars en het Smaal" (881 roeden), belend de Leetsloot ten zuiden en zich zelf ten noorden, en de "Half-
deimt" (248 roeden), belend Lijsje Pieters DOELEN (gen. 27: IIIb) ten zuiden en de weduwe Outger Klaasz
PRANGER (Lijsje Klaas ROELE, gen. 86: II-3) ten noorden, 30.4.1709 (WA ORA 3435, folio 268 en 268v),
koopt voor 100 Car. gld. van Bernardus Jansz FUTS (gen. 34: VIa) als voogd over de kinderen van wijlen
Hendrik Adamsz BEBBER en Nelletje Sijmons DE WIT (gen. 34: IVb-3-c), in hun leven echtelieden te
Edam, de "Rooven" (1363 roeden), belend Lijsje Pieters DOELEN (gen. 27: IIIb) ten zuiden en zichzelf ten
noorden, 30.4.1709 (WA ORA 3435, folio 269 en 269v), vermeld te Watergang als eigenaar van de worf (41
roeden), "Lastmansven" (2162 roeden), het "Achter Koopland" (1377 roeden), de "Rooven" (1363 roe-
den), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de "Grote Hout-
sen" (1217 roeden), de "Houtsen" (1192 roeden), "Jan Aartsz' Kamp" (1181 roeden), de "Riegegoorn"
(1000 roeden), "Weeuwenven" (975 roeden), het "Land op de Dijksloot" (893 roeden), de "Halve Rau-
werdeven van Kalver Gerrit" (852½ roeden), de "Rauwerdeven" (852½ roeden), "Maaikedeven" (839 roe-
den), "Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), de
"Kooien" (647 roeden), de "Goorn achter de molen" (609 roeden), "Albert Sijmonsz" of "Noordgoorn"
(600 roeden), de "Lange Weren" (580 roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden),
de "Kooien van Klaas Klaasz" (548 roeden) met riet (67 roeden), het "Evertsweer" (529 roeden), het
"Voorland" (491 roeden), het "Koopland" (449 roeden), het "Middelste Evertsweer" (412 roeden), het
"Peerdsweer" (387 roeden), de "Deimt" (378 roeden), het restant aan de Jaagweg (141 roeden), de "Ha-
ling" (123 roeden), beide helften van "Marij Jacobs' Worfland" (115½ roeden) en 1/3 part van de "Worf
van Jong Klaas" en "Riemansworf" (8 roeden) 1714 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), vermeld als eigenaar graf
in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/58), begr. Watergang in eigen graf 1.5.1714 (WA DTB Lmr 8/58); tr.
derde huw. gebod Broek in Waterland 20.4.1698, impost (voor de bruid: f 6) Broek in Waterland
5.4.1698, huw. voorw. 3.4.1698 (WA NA 3445, Dirk ADMIRAAL, nots Mdm) Neeltje Jans VAN SANEN, ged.
Broek in Waterland geref. gem. 8.3.1672, onder voogdij van haar ooms Klaas Muusz ADMIRAAL (schout
van Broek in Waterland) en Jacob Muusz ADMIRAAL 22.5.1696, wordt - vertegenwoordigd door haar
voogden - met haar broer Muus Jansz VAN SANEN (deel 2) en zus Maritje Jans VAN SANEN als legataris-
sen en fideïcommissaire erfgenamen van Cornelis Hendriksz GOED voor de schepenbank van Broek in
Waterland gedaagd door de erfgenamen Klaas Sijmonsz VERLAAN, Cornelis VISSCHER en Cornelis Pie-
tersz GOED, die vorderen dat zij het accoord dat zij hebben gesloten met de kinderen van Pietertje
Heijnis mede ondertekenen en ter uitvoering van dat accoord lijfrentebrieven en contante penningen
overgeven, 22.5.1696 (WA ORA 3465), is partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar
broer Muus Jansz VAN SANEN (deel 2) 15.12.1701 (WA NA 3449, Pieter BAAN, nots Mdm), verkoopt met haar
man een obligatie 11.4.1707 (GAA NA 4997, folio 998, Michiel SERVAES, nots Adm), testeert met haar man
8.4.1709 (WA NA 3144, nr 26, Barend TEN BEM, nots Lmr), vermeld te Watergang als "Jan Sijmonsz JANNE-
VAERS' weduwe" turflijst 1714/1715 t/m 1729/1730 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), ald. geref. gem. lidmaat
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1720 - 1725, “weleer aangekomen met attestatie van Broek (WA DTB Lmr 8/120), vermeld als "Jan JANNE-
VAERS' weduwe" kohier verponding 1720 en 1721 (2-2-0, 1-16-0, 0-12-0 en 1-0-0) (WA OA gem. Lmr inv. nr
83), begr. Watergang in graf op naam van Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) 7.3.1730 (WA DTB Lmr 8/58),
haar nalatenschap wordt gescheiden en gedeeld 31.10.1734 (WA NA 3510, nr 1595, Pieter VREDENHUIJS,
nots Mdm), dr van Jan Jansz VAN SANEN "de jonge" en Brechtje Muus ADMIRAAL (kwst. 123: 1030 en 1031).

Uit dit huwelijk:

1. Sijmon Jansz JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, koopt - met zijn broer en zussen voor 140
Car. gld. van Cornelis Jansz STARK (gen. 102A: IVc-1) de "Lange Weren" (580 roeden), belend de kopers
ten zuiden en de kinderen van Jan Jansz KLAVER (gen. 58: IVc) ten noorden, en voor 85 Car. gld. het
"Voorlandje" (491 roeden), belend de kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en
de Zuidworfsloot ten noorden, 30.1.1731 (WA ORA 3437, folio 222 t/m 223v), vermeld te Watergang als
eigenaar van de "Riegegoorn" of "Grote Goorn" (1000 roeden), de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit"
(852½ roeden) en de "Rauwerdeven" (852½ roeden), het "Achterland" of "Marij Gerrits' Worfland" (719¼
roeden), de "Goorn achter de molen" (609 roeden), "Albert Sijmonsz' Goorn" of de "Noordgoorn" (600
roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden), het "Voorlandje" (491 roeden), het "Res-
tant van de Jaagweg" (141 roeden) en 1/3 part van "Jong Klaas' en Riemansworf" (8 roeden) omtrent
1733 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), overl. Watergang, begr. Watergang in graf op naam van de erven Sijmon
Jansz JANNEVAERS (IIb) 24.2.1733 (WA DTB Lmr 8/58), was blijkens de aangifte successierecht voor de
collaterale erfgenamen bij zijn leven eigenaar van de "Riegegoorn" (1000 roeden), belend de Nonksloot
ten zuiden en Gerrit Jansz LAAN (gen. 68: VII) ten noorden, de "Halve Rauwerdeven van Kalver Gerrit"
(852½ roeden), de "Rauwerdeven" (852½ roeden) en het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½
roeden), belend de Neningsloot ten zuiden en Cornelis Jansz STARK (gen. 102A: IVc-1) ten noorden, het
"Achterland" of "Marij Gerrits' Worfland" (719¼ roeden), belend Sijmon Olfertsz KALF (gen. 6: III-1.3) ten
zuiden en Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: IVb) ten noorden, de "Goorn achter de molen" (609 roeden)
en "Albert Sijmonsz" of de "Noordgoorn" (600 roeden), beide belend de Nonksloot ten zuiden en Gerrit
Jansz LAAN (gen. 68: VII) ten noorden, het "Voorlandje" (491 roeden), belend de kinderen Pieter Sijmonsz
DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en de Zuidworfsloot ten noorden, het "Restant van de Jaagweg" (141 roe-
den), belend de Neningsloot ten zuiden en Cornelis Jansz STARK (gen. 102A: IVc-1) ten noorden, en 1/3
part van "Jong Klaas' en Riemansworf" (8 roeden) alsmede de helft in een obligatie (Generaliteit, kan-
toor te 's-Gravenhage, f 2.000 hoofdsom) 21.3.1733 (WA Gaarder Lmr inv. nr 2, folio 91v en 92), zijn nala-
tenschap wordt gescheiden en gedeeld 31.10.1734 (WA NA 3510, nr 1595, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm). 

2. Jan Jansz JANNEVAERS, volgt IV

3. Trijntje Jans JANNEVAERS, geb. verm. Watergang, koopt - met haar broers en zus voor 140 Car.
gld. van Cornelis Jansz STARK (gen. 102A: IVc-1) de "Lange Weren" (580 roeden), belend de kopers ten
zuiden en de kinderen van Jan Jansz KLAVER (gen. 58: IVc) ten noorden, en voor 85 Car. gld. het "Voor-
landje" (491 roeden), belend de kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en de
Zuidworfsloot ten noorden, 30.1.1731 (WA ORA 3437, folio 222 t/m 223v), testeert met haar man
24.6.1733 (GAA NA geann. gem. N 7, nr 602, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), is - vertegenwoordigd door
haar man - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar moeder, van haar broer
Sijmon Jansz JANNEVAERS (III-1) en van haar moeders nicht Maritje Klaas ADMIRAAL, en verkrijgt
daarbij de "Grote Houtsen" (1217 roeden), de "Houtsen" (1192 roeden), de "Kooien" (647 roeden), de
"Korte Langeven" (580 roeden), de "Kooien van Klaas Klaasz" (548 roeden) met riet (67 roeden), het
"Evertsweer" (529 roeden), het "Middelste Evertsweer" (412 roeden), de "Deimt" (378 roeden), resp. "Rie-
gegoorn" of "Grote Goorn" (1000 roeden), de "Goorn achter de molen" (609 roeden), "Albert Sijmonsz'
Goorn" of de "Noordgoorn" (600 roeden), "Jong Klaas' en Riemansworf" (8 roeden), de helft in een obli-
gatie (Generaliteit, f 2.000 hoofdsom), een losrentebrief (Gemene Land, kantoor Haarlem, f 400 hoofd-
som) en drie obligaties (Gemene Land, kantoor Purmerend, f 200, f 200 en f 100 hoofdsom) alsmede
haar portie in het huisraad, de kleding, het gemunt en ongemunt goud en zilver, 31.10.1734 (WA NA
3510, nr 1595, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), koopt met haar man van Cornelisz Pietersz LOUW (gen. 70: IV)
en Brechtje Jans JANNEVAERS (III-4) de helft in een obligatie (Generaliteit, f 2.000 hoofdsom) 6.5.1738
(WA NA 3511, nr 1690, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), Watergang geref. gem. lidmaat 1748 (WA DTB Lmr 8/
130), koopt voor 1210 Car. gld. van de erfgenamen van Marten Gerritsz MARS (gen. 7: Vc-2-d) "Jacob Sij-
monsz' Houtsen" (1030 roeden), gelegen op de Wildsloot, belend de Noordmeer ten zuiden en Huijbert
PAS ten noorden, 9.11.1754 (WA ORA 3440, folio 23 en 23v), koopt voor 600 Car. gld. van Adriaan Sij-
monsz APPEL (gen. 113: IVb-4) een huis en erf te Watergang, belend het land van Willem Huijbertsz VIS-
SER (gen. 110: VI) ten zuiden en het land van Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, 5.4.1755 (WA
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ORA 3440, folio 38 en 38v), transporteert een obligatie 14.4.1756 (WA NA 3527, nr 1043, Jan KERK, nots Mdm),
koopt voor 1800 Car. gld. van Willem Huijbertsz VISSER (gen. 110: VI) "Ditkes" (1039 roeden), belend
Wumpje Aarts DOBBE (gen. 25: I-1.4) ten zuiden en Jacob Jansz KLAVER (gen. 58: Vb) ten noorden, "Riege-
delf" en "Muusland" (912 roeden), belend de Nonksloot ten zuiden en zich zelf ten noorden, "Jan Otten-
ven" (11051/3 roeden), belend Jacob Pietersz ROELE (gen. 86: VI) ten zuiden en Pieter Pietersz KRESTING
(gen. 64: IIa-2) ten noorden, "Willem BRUIJN" (219 roeden), belend Pieter Jansz KOEDIJK (gen. 113: IIIc-4)
ten zuiden en Jan Jansz JANNEVAERS (IV) ten noorden, de "Achter Negendeimt" (1379 roeden), belend
de Zuidworfsloot ten zuiden en de erven BUIJSMAN (gen. 20: V-1-a en b) ten noorden, de "Middelkamp"
(589 roeden), belend de erven BUIJSMAN (gen. 20: V-1-a en b) ten oosten en de Watergangersloot ten
westen, de "Worfkamp" (lees: het "Worfland") (432½ roeden), belend Klaas Jansz DRAAK (gen. 28: I) ten
zuiden en Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, en "Klaas Ets Goorn" (1288 roeden), belend
Jacob Jansz KLAVER (gen. 58: Vb) ten zuiden en de Noordmeer ten noorden, 24.4.1756 (WA ORA 3440,
folio 84 en 84v), transporteert voor 620 Car. gld. aan Klaasje Arends DE JONG (gen. 52: I-2) "Jan Ottenven"
(11051/3 roeden), belend Jacob Pietersz ROELE (gen. 86: VI) ten zuiden en Pieter Pietersz KRESTING (gen.
64: IIa-2) ten noorden, 24.4.1756 (WA ORA 3440, folio 85 en 85v), testeert alleen 23.10.1757 (WA NA 3528,
nr 1193, Jan KERK, nots Mdm), overl. Watergang 26.3.1758 (WA NA 3529, nr 1267, Jan KERK, nots Mdm), impost
(f 6), aangegeven door Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa), Landsmeer 27.3.1758, begr. Watergang
in graf op naam van Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe) 30.3.1758 (WA DTB Lmr 8/33), haar nalaten-
schap incl. die van haar man wordt geïnventariseerd 2.4.1758 (WA NA 3529, nr 1267, Jan KERK, nots Mdm)
en gescheiden en gedeeld 4.5.1758 (WA NA 3529, nr 1286, Jan KERK, nots Mdm); tr. huw. voorw. 3.5.1726
(WA NA 4293, Cornelis BAARS Pietersz, nots Ped) Cornelis Klaasz (VAN) NE(C)K (gen. 77: Vb).

Uit dit huwelijk:
a. Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VId)
b. Kind, begr. Watergang in graf op naam van Adriaan Pietersz VAN NECK (gen. 77: III) 24.9.1729 (WA

DTB Lmr 8/40).
c. Neeltje Cornelis VAN NECK (gen. 77: Vb-3)
d. Maritje Cornelis VAN NECK (gen. 77: Vb-4)
e. Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: Vb-5)
f. Lijsje Cornelis VAN NECK (gen. 77: Vb-6)
g. Klaas Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VIe)

4. Brechtje Jans JANNEVAERS, geb. Watergang omstreeks 1714, onder voogdij van haar neef Sij-
mon Klaasz DE WAAL (gen. 113: IVb) en behuwdneef Pieter Jansz KOEDIJK (gen. 113: IIIc-4) sedert
25.11.1730 (WA ORA 3426), koopt - met haar broers en zus voor 140 Car. gld. van Cornelis Jansz STARK
(gen. 102A: IVc-1) de "Lange Weren" (580 roeden), belend de kopers ten zuiden en de kinderen van Jan
Jansz KLAVER (gen. 58: IVc) ten noorden, en voor 85 Car. gld. het "Voorlandje" (491 roeden), belend de
kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en de Zuidworfsloot ten noorden,
30.1.1731 (WA ORA 3437, folio 222 t/m 223v), koopt van buulvoogden van de Zeevarenden Buul van Lands-
meer en Watergang een obligatie (Gemene Land, Comptoir Generaal van Holland en West-Friesland te
's-Gravenhage, 300 Car. gld. hoofdsom) 22.9.1731 (GAA NA geann. gem. N 6, nr 522, Cornelis VREDENHUIJS,
nots Ndm), is - vertegenwoordigd door haar voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalaten-
schap van haar moeder, van haar broer Sijmon Jansz JANNEVAERS (III-1) en van haar moeders nicht
Maritje Klaas ADMIRAAL en verkrijgt daarbij het "Achter Koopland" (1377 roeden), "Poelven en Gods-
huijs" (1245 roeden), "Maaikedeven" (839 roeden), "Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), het "Koop-
land" (449 roeden) en de helft in het "Saatlandje" (446½ roeden), resp. de "Halve Rauwerdeven van Kal-
ver Gerrit" (852½ roeden), de "Rauwerdeven" (852½ roeden), het "Voorste van "Sijmon Heijnisz' Ven"
(576½ roeden), het "Restant van de Jaagweg" (141 roeden) en de helft in een obligatie (Generaliteit,
f 2.000 hoofdsom) alsmede haar portie in het huisraad, de kleding, het gemunt en ongemunt goud en
zilver 31.10.1734 (WA NA 3510, nr 1595, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), testeert met haar man 15.11.1735
(WA NA 4307, Otto LUURS, nots Ped), transporteert met haar man aan Cornelisz Klaasz VAN NECK (gen. 77:
Vb) en Trijntje Jans JANNEVAERS (III-3) de helft in een obligatie (Generaliteit, f 2.000 hoofdsom)
6.5.1738 (WA NA 3511, nr 1690, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), vermeld te Watergang als eigenares van het
"Achter Koopland" (1377 roeden), "Poelven en Godshuijs" (1245 roeden), de "Halve Rauwerdeven van
Kalver Gerrit" (852½ roeden) en de "Rauwerdeven" (852½ roeden), "Maaikedeven" (839 roeden),
"Grepkes op de Dijksloot" (759 roeden), het "Voorste van Sijmon Heijnisz' Ven" (576½ roeden), "Ander-
half deimt Bathos" (563 roeden), het "Koopland" (449 roeden), het halve "Land op de Dijksloot" (446½
roeden), "Een deimt van Grietje Woutersven" (400 roeden), het "Restant van de Jaagweg" (141 roeden)
en de worf (44 roeden) verm. 1741 (WA OA gem. Lmr inv. nr 79), begr. Watergang in graf op naam van
haar man 27.12.1743 (WA DTB Lmr 8/62); tr. verm. Watergang, huw. voorw. 21.4.1735 (WA NA 3511, nr
1607, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm) Cornelis Pietersz LOUW (gen. 70: IV).
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Uit dit huwelijk:
a. Pieter Cornelisz LOUW (gen. 70: Va)
b. Neeltje Cornelis LOUW (gen. 70: IV-1.2)
c. Trijntje Cornelis LOUW (gen. 70: IV-1.3)
d. Kind, begr. Watergang in graf op naam van de erven Sijmon Jansz JANNEVAERS (IIb) 2.5.1741 (WA

DTB Lmr 8/58).
e. Kind, begr. Watergang in graf op naam van zijn vader en Sijmon Cornelisz LOUW (gen. 70: Vc) en

comp. 22.7.1741 (WA DTB Lmr 8/72).
f. Kind, begr. Watergang in graf op naam van zijn vader en Sijmon Cornelisz LOUW (gen. 70: Vc) en

comp. 5.8.1743 (WA DTB Lmr 8/72).

IV  Jan Jansz JANNEVAERS alias Jan Jansz VAN SANEN, geb. verm. Watergang, geref. gem. kerk-
meester 1727/1728 (WA Archief Herv. gem. Wg, Kerkvoogdij, inv. nr 16), hooisteker 17.5.1727, 21.6.1731,
vroedschap 30.4.1729, 30.4.1738 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4) en 30.4.1750 (WA OA gem. Lmr inv. nr 6),
schepen 22.4.1730, 28.4.1734, 24.4.1738, 25.4.1742 (WA OA gem. Lmr inv. nr 39), buulvoogd
30.4.1730, 29.4.1731 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4), 30.4.1748 en 30.4.1749 (WA OA gem. Lmr inv. nr 6),
schoolvoogd 29.5.1730, 11.6.1734 (WA OA gem. Lmr inv. nr 155), 16.5.1744 en 20.5.1747 (WA OA gem.
Lmr inv. nr 4), koopt - met zijn broer en zussen voor 140 Car. gld. van Cornelis Jansz STARK (gen. 102A:
IVc-1) de "Lange Weren" (580 roeden), belend de kopers ten zuiden en de kinderen van Jan Jansz KLA-
VER (gen. 58: IVc) ten noorden, en voor 85 Car. gld. het "Voorlandje" (491 roeden), belend de kinderen
van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en de Zuidworfsloot ten noorden, 30.1.1731 (WA
ORA 3437, folio 222 t/m 223v), koopt voor 100 Car. gld. van commandeur Klaas Outgersz PRANGER (gen.
83: Va) het "Worfland" (238 roeden), belend Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: IVb) ten zuiden en de koper
ten noorden, en "Knopjes, zijnde akkerland" (303 roeden), belend de weduwe Garbrand Klaasz SPRA-
GER (Maritje Jacobs ROELE, gen. 86: IVb-4) ten zuiden en de weduwe Cornelis Sijmonsz GRUIJS (Annetje
Klaas BUIJSMAN, gen. 20: IV-3) ten noorden, 23.10.1731 (WA ORA 3437, folio 258 en 258v), koopt voor 70
Car. gld. van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) "Bartjes" (500 roeden), belend Pieter Jacobsz DOE-
LEN (gen. 27: IVb) ten zuiden en de kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten noorden,
8.4.1732 (WA ORA 3437, folio 273 en 273v), brengt bij zijn eerste huwelijk aan een huis en erf te Water-
gang bezuiden de kerk, belend de kinderen van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en ten
noorden, en het "Worfland" waarop dat huis staat, "Knopjes" en "Outgers Worfland", de "Rooven" (1363
roeden), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), "Jan Aartsz' Kamp" (1181 roeden), "Marij Jacobs'
Worfland" (869½ roeden) 8.8.1732 (WA NA 3510, nr 1504, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), vermeld te Water-
gang turflijst 1732/1733 t/m 1734/1735 (WA OA gem. Lmr inv. nr 90), is partij bij de scheiding en deling
van de nalatenschap van zijn moeder, van zijn broer Sijmon Jansz JANNEVAERS (III-1) en van zijn moe-
ders nicht Maritje Klaas ADMIRAAL, en verkrijgt daarbij een huis en erf te Watergang, belend de kinde-
ren van Pieter Sijmonsz DOELEN (gen. 27: IVa) ten zuiden en ten noorden met het worfland achter dit
huis gelegen (41 roeden), de "Rooven" (1363 roeden), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), "Jan
Aartsz' Kamp" (1181 roeden), "Marij Jacobs' Worfland" incl. het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (869½
roeden), de helft in het "Saatlandje" (446½ roeden), de koeien, boerengereedschap, resp. het "Verings-
landje" (719¾ roeden), het "Voorlandje" (491 roeden) en een obligatie (Gemene Land, kantoor Purme-
rend, f 220 hoofdsom) alsmede zijn portie in het huisraad, de kleding, het gemunt en ongemunt goud
en zilver 31.10.1734 (WA NA 3510, nr 1595, Pieter VREDENHUIJS, nots Mdm), is partij bij de scheiding en de-
ling van de nalatenschap van zijn eerste vrouw 17.11.1734 (WA 3510, nr 1596, Pieter VREDENHUIJS, nots
Mdm), koopt van Pieter Jansz RUIJTER (gen. 6: III-1.3) voor 624 Car. gld. "Grietje Woutersven" (1447¾ roe-
den), belend Cornelis Jansz STARK (gen. 102A: IVc-1) ten zuiden en de koper ten noorden, en voor 201
Car. gld. de "Immenven" (1124 roeden), belend Klaas Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V) ten zuiden en Klaas
Harmensz SCHOUTEN (gen. 92: IIa) ten noorden, 1.2.1735 (WA ORA 3438, folio 41 t/m 42v), testeert met zijn
tweede vrouw 31.3.1735 (GAA NA geann. gem. N 8, nr 672, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), burgemeester
30.4.1735, 30.4.1739 (WA OA gem. Lmr inv. nr 4) en 30.4.1740 (WA OA gem. Lmr inv. nr 6), vermeld ald. ont-
vangsten 100e/200e penning (huis alsmede aan land: 21 deimt en 221½ roeden) 1738 t/m 1757 (WA
OA gem. Lmr inv. nr 102), legt verklaring af over de toedeling aan zijn zwager Cornelis Klaasz VAN NECK
(gen. 77: Vb) van een obligatie uit de nalatenschap van zijn moeder 19.9.1738 (WA NA 3511, nr 1705, Pieter
VREDENHUIJS, nots Mdm), koopt voor 70 Car. gld. "Jaapsland" (lees: het Jaacxdeimt") (572 roeden), be-
lend de weduwe Klaas Cornelisz KLUIJT (Klaasje Arends DE JONG, gen. 52: I-2) ten zuiden en de spaad-
stekenvoogden van Waterland ten noorden, 14.4.1739 (WA ORA 3438, folio 209 en 209v), ruilt met Jacob
Klaasz BOSSCHIETER te Ilpendam twee stukken land in de banne van Purmerland en Ilpendam bij de
Gouwslootsbrug op de Gouwsloot voor "Achterven", het ene 1025 roeden, belend met burgemeester
Dirk Willemsz GOUDT (gen. 19: VII-1) ten oosten en de Trekvaart ten westen, en het andere 500 roeden,
belend Jacob Klaasz BOSSCHIETER ten oosten en Burg Sijmonsz ten westen, tegen twee stukken land
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op de Noordeinder Bregsloot: "Marsland" (721 roeden), belend Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) ten
zuiden en Cornelis Klaasz KRONENBURG ten noorden, en "Lamkes van Willem SES" (979 roeden), be-
lend Trijntje Jacobs ROELE (gen. 86: IVb-5) ten zuiden en Cornelis Klaasz KRONENBURG ten noorden, ge-
taxeerd op f 150, 29.4.1741 (WA ORA 3438, folio 278 en 278v en ORA 3647, folio 203), vermeld te Watergang
als eigenaar van de worf (41 roeden), "Grietje Woutersven" (1447¾ roeden), de "Rooven" (1363 roe-
den), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), "Jan Aartsz' Kamp" (1181 roeden), de "Immenven" (1124
roeden), "Lamkes van Willem SES" (979 roeden), het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden),
"Wildsloot- en Marsland" (721 roeden), het "Achterlandje van Marij Gerrits' Worfland" (719¾ roeden),
"Jaacxdeimt" (572 roeden), "Bartjes" (500 roeden), het "Voorlandje" (491 roeden), het halve "Land op de
Dijksloot" (446½ roeden), "Knopjes, zijnde akkerland" (303 roeden), het "Varkensland van Oude Wijven"
(300 roeden), het "Worfland" (238 roeden) en "Marij Jacobs' Worfland" (115½ roeden) 1741 (WA OA gem.
Lmr inv. nr 79), transporteert voor 130 Car. gld. aan Jan Pietersz GOUW te Ilpendam een stuk land (62½
roeden) ald. bewesten de Jaagweg voor "Achterven", belend de weduwe Pieter Jansz GOUW (Lijsbeth
Pieters KOEL, kwst. 123, 593) ten oosten en de koper ten westen, 13.4.1743 (WA ORA 3647), geref. gem.
ouderling 1.1.1744 tot 1.1.1747 (WA DTB Lmr 8/127 t/m 128), hooisteker 16.5.1744, 20.5.1747 (WA OA
gem. Lmr inv. nr 6), vermeld te Watergang als "boer" en met een dienstbode in het kohier van de persone-
le quotisatie 1745 (WA OA gem. Lmr inv. nr 111), bewijst zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk hun moe-
derlijk erfdeel: de helft in een obligatie (Gemene Land, kantoor Alkmaar, f 1.600 hoofdsom), een obli-
gatie (Gemene Land, kantoor Alkmaar, f 600 hoofdsom), kleding, sieraden als een paar gouden kno-
pen, een paar zilveren gespen, een bloedkoralen ketting, een gouden haarnaald, twee gouden bellen,
vier gouden ringen waarvan twee met een steen, een zilveren tasbeugel, een zilveren tuig met naalden-
koker, schaartje en snuifdoosje, een groot kerkboek met zilverbeslag, twee zakbijbeltjes met zilver
enz. alsmede "Griet Woutersven" (1447¾ roeden), bewesten de Jaagweg, belend Wumpje Aarts DOBBE
(gen. 25: I-1.4) ten zuiden en Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, twee stukken land, genaamd
"HEIJNEVAERS' Ven" (samen 1263¼ roeden), het ene beoosten de Jaagweg, belend Pieter Jacobsz
DOELEN (gen. 27: IVb) ten zuiden en Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) ten noorden, en het andere be-
westen de Jaagweg, belend "Klaas Jan Sijmsz' van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) ten zuiden, en
de "Immenven" (1124 roeden) op de Eerste Dwarssloot, belend Klaas Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V) ten
zuiden Garbrand Jansz (gen. 63: II) ten noorden, 6.11.1746 (GAA NA geann. gem. N 13, nr 1244, Cornelis VRE-
DENHUIJS, nots Ndm), Watergang geref. gem. lidmaat 1748 (WA DTB Lmr 8/129), genomineerd als luitenant
(leger) 21.11.1748, collectant voor de kerk en de arme gemeente van Bergen op Zoom en de baronie
van Breda 7.6.1749, belast - met anderen - met het maken van de omslag over de burgerij wegens het
afschaffen der pachten 22.7.1749 (WA OA gem. Lmr inv. nr 6), heeft blijkens omslag van diverse ver-
bruiksbelastingen een gezin van drie personen en is blijkens die omslag eigenaar van zes koeien 1749
(WA OA gem. Lmr inv. nr 94), transporteert een obligatie 3.1.1750 (WA NA 3520, nr 307, Jan KERK, nots Mdm),
armenvoogd over de huiszittende armen 2.3.1751 (WA ORA 3439, folio 163 en 163v), transporteert voor
175 Car. gld. aan Wumpje Aarts DOBBE (gen. 25: I-1.4) "Outgers Worfland" (238 roeden), belend de erven
Sijmon Klaasz DE WAAL (gen. 113: IVb) ten zuiden en zichzelf ten noorden, 13.1.1753 (WA ORA 3439, folio
221 en 221v), weesvoogd 30.4.1754 tot overlijden (WA OA gem. Lmr inv. nr 6), vermeld als eigenaar graf in
de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/54), overl. Watergang, impost (f 6), aangegeven door Barend MOL
(gen. 92: IIb-5), Landsmeer 7.3.1757, begr. Watergang in graf op naam van erven Jan Sijmonsz JANNE-
VAERS (III) 9.3.1757 (WA DTB Lmr 8/58), was blijkens de inventaris van zijn nalatenschap bij zijn overlij-
den eigenaar van o.a huis en erf te Watergang, zestien stukken land, zeven koeien, twee vare koeien
en vijf kalfvaarsen 18.3.1757 (WA ORA 3455); tr. 1e huw. voorw. 8.8.1732 (WA NA 3510, nr 1504, Pieter
VREDENHUIJS, nots Mdm) Neeltje Klaas PASMOOIJ (gen. 80: I-3); tr. 2e impost (voor de bruid: f 3) Ilpen-
dam 17.12.1734 Trijntje Cornelis, j.d. wonende te Ilpendam 17.12.1734, testeert ("ziekelijk zijnde")
met haar man 31.3.1735 (GAA NA geann. gem. N 8, nr 672, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), begr. Watergang
in een graf op naam van haar man 21.10.1745 (WA DTB Lmr 8/54); tr. 3e Landsmeer (gerecht)
13.11.1746, derde huw. gebod Ilpendam 13.11.1746, impost (voor de bruid: f 6) Ilpendam 29.10.1746
Trijntje Sijmons BAARS alias DE WAAL, ged. Ilpendam geref. gem. 25.9.1715, onder voogdij van
Christaan HOEPJES te Landsmeer en Jan BEREWOUT te Nieuwendam sedert 13.10.1731 (WA ORA 3634),
is met haar eerste man partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van haar vader 16.12.1734
(WA ORA 3657), met attestatie van Ilpendam geref. gem. naar Zunderdorp 15.12.1743 (WA DTB Idm 4/38),
verkrijgt - met haar eerste man - van burgemeesters en vroedschappen van Ilpendam toestemming ald.
te wonen 14.8.1745 (WA OA gem. Idm, inv. nr 10), als "weduwe Pieter ROOPMAN" van Zunderdorp geref.
gem. ingekomen te Ilpendam geref. gem. 14.9.1746 (WA DTB Idm 4/39), weduwe wonende te Ilpendam
29.10.1746, met attestatie van Ilpendam geref. gem. naar Watergang dec. 1746 (WA DTB Idm 4/39),
Watergang geref. gem. lidmaat 1748 (WA DTB Lmr 8/129), overl. Watergang (in het kraambed), impost
(f 6), aangegeven door Barend MOL (gen. 92: IIb-5), Landsmeer 21.7.1757, begr. Watergang in graf op
naam van erven Jan Sijmonsz JANNEVAERS (III) 21.7.1757 (WA DTB Lmr 8/58), dr van Sijmon Dirksz
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BAARS alias DE WAAL en Grietje Cornelis alsmede weduwe van Pieter Dirksz ROOPMAN en bij hem
moeder van o.a. Maartje Pieters ROOPMAN (gen. 14: I).

 Uit het tweede huwelijk:

2.1. Sijmon Jansz JANNEVAERS, begr. Watergang in graf op naam van Jan Jansz JANNEVAERS (IV)
4.11.1735 (WA DTB Lmr 8/54).

2.2. Neeltje Jans JANNEVAERS alias VAN SANEN, ged. Watergang geref. gem. als dochter van "Jan
Jansz VAN SANEN en Trijntje Gerrits" 18.8.1737, onder voogdij van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77:
Vb) en vaders neef Jan Fransz te Ilpendam sedert 6.11.1746, ontvangt bewijs van haar moederlijk erf-
deel: een obligatie (Gemene Land, kantoor Alkmaar, f 600 hoofdsom), kleding, sieraden als een bloed-
koralen ketting, een gouden haarnaald, twee gouden bellen, vier gouden ringen waarvan twee met een
steen, een zilveren tasbeugel, een zilveren tuig met naaldenkoker, schaartje en snuifdoosje, een groot
kerkboek met zilverbeslag, een zakbijbeltje met zilver enz. alsmede de helft in "Griet Woutersven"
(1447¾ roeden), bewesten de Jaagweg, belend Wumpje Aarts DOBBE (gen. 25: I-1.4) ten zuiden en Ro-
bijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, in twee stukken land, genaamd "HEIJNEVAERS' Ven" (samen
1263¼ roeden), het ene beoosten de Jaagweg, belend Pieter Jacobsz DOELEN (gen. 27: IVb) ten zuiden
en Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) ten noorden, en het andere bewesten de Jaagweg, belend "Klaas
Jan Sijmsz' van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) ten zuiden, en in de "Immenven" (1124 roeden)
op de Eerste Durksloot, belend Klaas Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V) ten zuiden Garbrand Jansz (gen. 63: II)
ten noorden, 6.11.1746 (GAA NA geann. gem. N 13, nr 1244, Cornelis VREDENHUIJS, nots Ndm), onder voogdij
van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Cornelis Pietersz LOUW (gen. 70: IV) sedert 24.11.1750 (WA
ORA 3427), onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77:
VId) sedert 12.3.1757 (WA ORA 3458, folio 2v), is - vertegenwoordigd door haar voogden - partij bij de schei-
ding en deling van de nalatenschap van haar halfzusje Trijntje Jans JANNEVAERS (IV-3.5) 17.2.1758, is
partij bij de scheiding en deling boedel die zij gemeen heeft met haar broer Cornelis Jansz JANNE-
VAERS (V) 18.7.1762 (WA ORA 3455), wonende te Broek in Waterland 18.7.1762, 13.10.1763,
11.11.1764, transporteert met Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Jan Cornelisz VAN NECK (gen.
77: VId) als voogden van Cornelis Jansz JANNEVAERS (V) voor f 400 aan Jan Klaasz DRAAK (gen. 28: II)
"Marij Jacobs' Worfland" (115½ roeden) en het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), belend
Klaas Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vc) ten zuiden en Klaas en Jan Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V-3 en 6) ten
noorden, voor f 220 aan Sijmon Jansz LEUNTJES (gen. 62: II-1) te Landsmeer het "Voorlandje" (491 roe-
den), belend de kinderen van Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten zuiden en Klaas Sijmonsz DE WAAL
(gen. 113: Vc) ten noorden, voor f 302 aan Jacob Jansz KLAVER (gen. 58: Vb) de "Immenven" (1124 roe-
den), belend Klaas en Jan Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V-3 en 6) ten zuiden en Garbrand Jansz (gen. 63: II)
ten noorden, voor f 90 aan Pieter Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vb) te Landsmeer de "Scheepsven" bezui-
den de Zuidsloot, belend Hendrik KAPPENDIJK ten oosten en Trijntje BUIJS ten westen, 12.3.1763 (WA
ORA 3441, folio 36 t/m 39v), is partij bij de scheiding en deling van hetgeen zij met haar broer gemeen
heeft, 13.10.1763 (WA ORA 3455), transporteert een obligatie 6.10.1764 (WA NA 3538, nr 635, Nicolaas
BRUIJN, nots Mdm), testeert met haar man 18.4.1765 (GAA NA geann. gem. R 6, nr 728, Hendrik LAMMES, nots
Rdp), overl. Broekermeer, impost (f 3), aangegeven door Gerrit Jansz DE GROOT (VAN DER LINDEN, gen.
69: IIb), Landsmeer 14.2.1766, begr. als "Neeltje VAN SANEN" Watergang in graf op naam van haar man
15.2.1766 (WA DTB Lmr 8/54); tr. als "Neeltje VAN SANEN" Watergang, derde huw. gebod Broek in Water-
land 11.11.1764, impost (voor de bruidegom: f 3) Landsmeer 27.10.1764, impost (voor de bruid: f 3)
Broek in Waterland 26.10.1764 Gerrit Jansz VAN DER LINDEN alias DE GROOT (gen. 69: IIb).

Uit dit huwelijk:
Jan Gerritsz VAN DER LINDEN (gen. 69: IIb)

2.3. Cornelis Jansz JANNEVAERS, volgt V

Uit het derde huwelijk:

3.1. Lobje Jans JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 5.11.1747, begr. Watergang in graf op
naam van haar vader 15.11.1747 (WA DTB Lmr 8/54).

3.2. Kind, begr. Watergang in graf op naam van zijn vader 22.3.1749 (WA DTB Lmr 8/54). 

3.3. Grietje Jans JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 14.9.1749, begr. Watergang in graf op
naam van haar vader 1750 (WA DTB Lmr 8/54). 
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3.4. Jan Jansz JANNEVAERS, ged. Ilpendam geref. gem. 15.2.1750, begr. Watergang in graf op
naam van zijn vader 18.6.1751 (WA DTB Lmr 8/54).

3.5. Trijntje Jans JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 24.7.1757, onder voogdij van Jacob
Jansz KLAVER (gen. 58: Vb) en Pieter Pietersz KRESTING (gen. 64: IIa-2) sedert 22.7.1757 (WA ORA 3458, folio
6), overl. Watergang, impost (collateraal recht verschuldigd: f 6), aangegeven door Pieter Pietersz
KRESTING (gen. 64: IIa-2), Landsmeer 12.11.1757, begr. Watergang in graf op naam van erven Sijmon
Jansz JANNEVAERS (IIb) 1757 (WA DTB Lmr 8/58), haar nalatenschap wordt gescheiden en gedeeld
17.2.1758 (WA ORA 3455).

V  Cornelis Jansz JANNEVAERS alias VAN SANEN, geb. verm. Watergang 1741, onder voogdij van
Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) en vaders neef Jan Fransz te Ilpendam sedert 6.11.1746, ont-
vangt bewijs van zijn moederlijk erfdeel: de helft in een obligatie (Gemene Land, kantoor Alkmaar,
f 1.600 hoofdsom), een paar gouden knopen, een paar zilveren gespen en een zakbijbeltje met zilver
alsmede de helft in "Griet Woutersven" (1447¾ roeden), bewesten de Jaagweg, belend Wumpje Aarts
DOBBE (gen. 25: I-1.4) ten zuiden en Robijn Pietersz DIK (gen. 24: I) ten noorden, in twee stukken land, ge-
naamd "HEIJNEVAERS' Ven" (samen 1263¼ roeden), het ene beoosten de Jaagweg, belend Pieter Ja-
cobsz DOELEN (gen. 27: IVb) ten zuiden en Jan Dirksz ALDERKAMP (gen. 2: IIa) ten noorden, en het andere
bewesten de Jaagweg, belend "Klaas Jan Sijmsz' van Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: Vb) ten zuiden,
en in de "Immenven" (1124 roeden) op de Eerste Dorssloot, belend Klaas Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V)
ten zuiden Garbrand Jansz (gen. 63: II) ten noorden, 6.11.1746 (GAA NA geann. gem. N 13, nr 1244, Cornelis
VREDENHUIJS, nots Ndm), onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen. 93: IIa) en Cornelis Pietersz
LOUW (gen. 70: IV) sedert 24.11.1750 (WA ORA 3427), onder voogdij van Cornelis Jansz SCHOUTEN (gen.
93: IIa) en Jan Cornelisz VAN NECK (gen. 77: VId) sedert 12.3.1757 (WA ORA 3458, folio 2v), is - vertegen-
woordigd door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van de nalatenschap van zijn halfzusje
Trijntje Jans JANNEVAERS (IV-3.5) 17.2.1758, is - vertegenwoordigd door zijn voogden - partij bij de
scheiding en deling van de boedel die hij met zijn zus Neeltje Jans JANNEVAERS (IV-2.2) gemeen heeft,
18.7.1762 (WA ORA 3455), transporteert - vertegenwoordigd door zijn voogden - met Neeltje Jans JAN-
NEVAERS (IV-2.2) voor f 400 aan Jan Klaasz DRAAK (gen. 28: II) "Marij Jacobs' Worfland" (115½ roeden)
en het "Halve Land van Pieter Heijnisz" (754 roeden), belend Klaas Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vc) ten
zuiden en Klaas en Jan Klaasz BUIJSMAN (gen. 20: V-3 en 6) ten noorden, voor f 220 aan Sijmon Jansz
LEUNTJES (gen. 62: II-1) te Landsmeer het "Voorlandje" (491 roeden), belend de kinderen van Robijn Pie-
tersz DIK (gen. 24: I) ten zuiden en Klaas Sijmonsz DE WAAL (gen. 113: Vc) ten noorden, voor f 302 aan
Jacob Jansz KLAVER (gen. 58: Vb) de "Immenven" (1124 roeden), belend Klaas en Jan Klaasz BUIJSMAN
(gen. 20: V-3 en 6) ten zuiden en Garbrand Jansz (gen. 63: II) ten noorden, voor f 90 aan Pieter Sijmonsz DE
WAAL (gen. 113: Vb) te Landsmeer de "Scheepsven" bezuiden de Zuidsloot, belend Hendrik KAPPENDIJK
ten oosten en Trijntje BUIJS ten westen, 12.3.1763 (WA ORA 3441, folio 36 t/m 39v), is - vertegenwoordigd
door zijn voogden - partij bij de scheiding en deling van hetgeen hij met zijn zus gemeen heeft,
13.10.1763 (WA ORA 3455), verleent zijn voogden décharge 30.6.1766 (WA ORA 3455), Watergang hooi-
steker 16.5.1767, 20.5.1769, 4.6.1789 (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), geref. gem. diaken 27.6.1772 (WA ORA
3441, folio 255 en 255v), testeert met zijn eerste vrouw 5.5.1773 (WA NA 4330, nr 1494, Klaas SCHOORL Jansz,
nots Ped), vroedschap 29.4.1775, 30.4.1787 tot 1.5.1791, 30.4.1794, buulvoogd 28.4.1781 en
30.4.1791 (WA OA gem. Lmr inv. nr 7), testeert met zijn tweede vrouw 7.5.1783 (WA NA 4367, nr 120, Klaas
VISSCHER, nots Ped), armenvoogd mei 1785 (WA OA gem. Lmr inv. nr 59), 28.12.1787 (RANH NA 6098, nr 168,
Albert BOOKER, nots Zdm) en 2.6.1792 (WA ORA 3444, folio 114 en 114v), vermeld te Watergang ontvangsten
100e/200e penning 1786 t/m 1789 (WA OA gem. Lmr inv. nr 103), transporteert voor f 125 aan Gerrit Al-
bertsz onder de jurisdictie van Zunderdorp "Moenkeworf" (1142 roeden) en "Monkeworf" (774 roeden),
gelegen op de Zuidsloot, beoosten de Nieuwe Gouw, belend Hendrik KROONDIJK ten oosten en de ko-
per ten westen, 2.6.1792 (WA ORA 3444, folio 115 en 115v), koopt voor f 31 van diakenen van de geref.
gem. te Watergang twee stukken land aan elkaar gelegen op de hoek van de Dijksloot en de Buijsmans-
sloot: het "Land op de Dijksloot van Sijmon VENNIS" (1342¼ roeden) en de "Overkamp" (563½ roeden),
belend de Drievaart ten oosten en het land van Cornelis SLINGER ten westen, 23.3.1793 (WA ORA 3444,
folio 126 en 126v), transporteert voor f 60 aan Arend Willemsz SCHIPPER (gen. 91: IIa) twee stukken land
aan elkaar gelegen op de hoek van de Dijksloot en de Buijsmanssloot: het "Land op de Dijksloot van
Sijmon VENNIS" (1342¼ roeden) en de "Overkamp" (563½ roeden), belend de Drievaart ten oosten en
het land van Cornelis SLINGER ten westen, 26.4.1794 (WA ORA 3444, folio 162 en 162v), benoemt voogden
over de minderjarige kinderen uit zijn tweede huwelijk 3.3.1795 (WA NA 3148, nr 228, Adrianus NAJER, nots
Lmr), vermeld als eigenaar van een graf in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/58), zijn erven, vermeld
als eigenaar graf in de kerk te Watergang (WA DTB Lmr 8/71 en 94), overl. Watergang 3.3.1795, impost (f 3),
aangegeven door Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e), Landsmeer 6.3.1795, begr. Watergang 11.3.1795
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(WA DTB Lmr 8/17), was blijkens de inventaris van zijn nalatenschap bij zijn overlijden eigenaar van een
huis (nr 201) en erf (41 roeden) in het zuideinde van Watergang, belend Cornelis Klaasz VAN NECK
(gen. 77: VIIc) ten zuiden en mr Elias Heinrich Christoph PAPE (deel 2) ten noorden, twee stukken land op
de sloot van Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: VIe): de "Rooven" (1363 roeden) en "Jan Aartsz' Kamp"
(1181 roeden), beide belend Klaas Klaasz DE WAAL (gen. 113: VIe) ten zuiden en wijlen Trijntje Cornelis
DE BOER (gen. 11: VIc-2) ten noorden, twee stukken land op de Bregsloot: "Lamkes van Willem SES" (984
roeden) en "Wildsloot en Marsland" (721 roeden), beide belend wijlen de weduwe Pieter Pietersz KRES-
TING (Grietje Pieters PEL, gen. 64: IIa-2) ten zuiden en Sijmon Cornelisz LOUW (gen. 70: Vc) ten noorden,
"Grietje Woutersven" (1447¾ roeden) in het zuideinde aan de Jaagweg, belend Geertje Cornelis DE
BOER (gen. 11: VIc-4) ten zuiden en mr Pieter SCHUT (deel 2) ten noorden, de "Ven onder Hulkens" (1263¼
roeden), "Jaacxdeimt" (572 roeden) achter het wagenhuis van Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e), belend
Dirk Martensz WAGENAAR (gen. 86: VI-1) ten zuiden en Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e) ten noorden,
"Knopjes, zijnde akkerland" (303 roeden), bewesten de breg van Cornelis Jansz JANNEVAERS, belend
wijlen Trijntje Cornelis DE BOER (gen. 11: VIc-2) ten zuiden en Cornelis Klaasz GRUIJS ten noorden, en
het "Varkensland van Oude Wijven" (300 roeden), gelegen op de banscheiding, alsmede goud en zilver,
contant geld, meubilair, kleding, zeven kalfkoeien, vier gelde koeien, een hokkeling, zes ooischapen en
gereedschap, 14.5.1795 (WA NA 3148, nr 234, Adrianus NAJER, nots Lmr); tr. 1e verm. Watergang, impost
(voor de bruidegom: f 3; de bruid pro deo) Landsmeer 20.3.1773 Geertruij Pieters VAN DER KRIFT,
testeert met haar man 5.5.1773 (WA NA 4330, nr 1494, Klaas SCHOORL Jansz, nots Ped), overl. Watergang,
impost (f 3), aangegeven door haar man, Landsmeer 21.8.1776, begr. Watergang in graf op naam van
haar man 22.8.1776 (WA DTB Lmr 8/58), dr van .... ; tr. 2e verm. Watergang, impost (voor de bruidegom:
f 3; de bruid pro deo) Landsmeer 5.4.1783 Grietje Erasmus DE JONG, ged. Landsmeer geref. gem.
13.11.1757, wonende te Watergang 5.4.1783, testeert met haar man 7.5.1783 (WA NA 4367, nr 120,
Klaas VISSCHER, nots Ped), overl. Watergang, impost (f 3), aangegeven door Rut Gerritsz BOOMGAARD (gen.
15: II), Landsmeer 31.5.1794, begr. Watergang in graf op naam van haar man 4.6.1794 (WA DTB Lmr 8/
59), dr van Erasmus Jacobsz DE JONG en Trijntje Jans DE GOEDE.

Uit het tweede huwelijk:

1. Trijntje Cornelis JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 19.12.1784, onder voogdij van Ja-
cob Erasmusz DE JONG te Oostzaan en Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e) te Watergang sedert 3.3.1795
(WA NA 3148, nr 228, Adrianus NAJER, nots Lmr) alsmede van Klaas Arendsz DE JONG (gen. 52: IIIa-1) te Water-
gang en Jan Jansz POORT te Oostzaan sedert 9.3.1795 (WA NA 3148, nr 229, Adrianus NAJER, nots Lmr),
transporteert met haar broer - vertegenwoordigd door hun voogden - voor f 220 aan Klaas Cornelisz DE
JONG (deel 2) een huis (nr 201) en erf (41 roeden) in het zuideinde van Watergang bewesten de Gouw,
belend Cornelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: VIIc) ten zuiden en mr Elias Heinrich Christoph PAPE (deel 2)
ten noorden, 18.4.1795 (WA ORA 3444, folio 209 en 209v), kwiteert met haar man haar voogden o.a. voor
de overgave van de volgende landerijen: "Grietje Woutersven" (1447¾ roeden), de "Rooven" (1363 roe-
den), de "Ven onder Hulkens" (1263¼ roeden), "Jan Aartsz' Kamp" (1181 roeden), "Lamkes van Willem
SES" (984 roeden), "Wildsloot en Marsland" (721 roeden), "Jaacxdeimt" (572 roeden), "Knopjes, zijnde
akkerland" (303 roeden) en het "Varkensland van Oude Wijven" (300 roeden) 28.8.1807 (WA NA 3150, nr
441, Adrianus NAJER, nots Lmr), overl. Oostzaan 14.11.1863; tr. Oostzaan 24.5.1807 Pieter Sijmonsz
REP, geb. Oostzaan 1.9.1782, ged. ald. geref. gem. 8.9.1782, landman, vermeld te Watergang als
eigenaar van "Grietje Woutersven" (1447¾ roeden), de "Rooven" (1363 roeden), de "Ven onder Hulkens"
(1263¼ roeden), "Jan Aartsz' Kamp" (1181 roeden), "Lamkes van Willem SES" (984 roeden), "Wildsloot
en Marsland" (721 roeden), "Jaacxdeimt" (572 roeden), (land bij) "de breg van Cornelis JANNEVAERS,
genaamd" "Knopjes" (303 roeden) en het "Varkensland van Oude Wijven" (300 roeden) juni 1807 (WA
ORA 3447, nr 54), kwiteert met zijn vrouw haar voogden 28.8.1807 (WA NA 3150, nr 441, Adrianus NAJER,
nots Lmr), overl. Oostzaan 5.1.1845, zn van Sijmon Cornelisz REP en Grietje Pieters PIGGE.

Uit dit huwelijk:
a. Sijmon Pietersz REP, geb. Oostzaan 12.3.1808, ged. Oostzaan geref. gem. 10.4.1808, landman,

veehouder, overl. Oostzaan 15.2.1849; tr. Oostzaan 29.11.1840 Eefje TAAMS, geb. Oostzaan 2.6.1817,
ged. Oostzaan geref. gem. 15.6.1817, overl. Oostzaan 16.12.1897, dr van Sijmon TAAMS (landman) en
Duijfje SCHUIJTEMAKER; zij tr. 2e Oostzaan 23.4.1863 Jan Woutersz KOEMAN, overl. Oostzaan
15.1.1894, zn van Wouter KOEMAN en Elizabeth DE GROOT alsmede weduwnaar van Eefje PLEMP.

b. Cornelis Pietersz REP, geb. Oostzaan 26.3.1809, ged. Oostzaan geref. gem. 2.4.1809, landman,
veehouder, overl. Oostzaan 5.8.1849; tr. Oostzaan 25.5.1834 Grietje Jacobs LUST, geb. Oostzaan
7.5.1808, ged. Oostzaan geref. gem. 15.5.1808, dienstbaar 1834, overl. Oostzaan 14.6.1875, dr van
Jacob LUST en Aagtje DUBBELD.

c. Grietje REP, geb. Oostzaan 20.1.1811, ged. ald. geref. gem. 10.2.1811, overl. ald. 12.2.1815.
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d. Antje REP, geb. Oostzaan 1.8.1813, ged. Oostzaan geref. gem. 8.8.1813, overl. Oostzaan 1851;
tr. Oostzaan 21.5.1837 Jan Arijansz DE BOER, geb. Oostzaan 5.3.1808, ged. Oostzaan geref. gem.
3.4.1808, landman, overl. Oostzaan 3.1.1849, zn van Arijan DE BOER en Lijsje VAN DE BURG.

e. Grietje REP, geb. Oostzaan 19.7.1815, ged. Oostzaan geref. gem. 30.7.1815, overl. Oostzaan
6.8.1820.

f. Neeltje REP, geb. Oostzaan 29.7.1817, ged. Oostzaan geref. gem. 10.8.1817, overl. Oostzaan
6.1.1875; tr. Oostzaan 1.4.1849 Pieter KORSSE, geb. Oostzaan 24.11.1822, ged. Oostzaan geref.
gem. 1.12.1822, landman, overl. Oostzaan 1.7.1868, zn van Jan KORSSE (visser) en Trijntje REM.

g. Jan REP, geb. Oostzaan 27.8.1819, ged. Oostzaan geref. gem. 5.9.1819, overl. Oostzaan
29.10.1823.

h. Klaas REP, geb. Oostzaan 8.10.1821, ged. Oostzaan geref. gem. 14.10.1821, landman, overl.
Oostzaan 27.6.1859; tr. Oostzaan 16.2.1851 Aagje TAAMS, geb. Oostzaan 27.10.1822, ged. Oost-
zaan geref. gem. 3.11.1822, dr van Jacob TAAMS en Gerritje DE GRAAF.

i. Grietje REP, geb. Oostzaan 13.8.1823, ged. Oostzaan geref. gem. 24.8.1823, overl. Oostzaan
21.4.1888; tr. Oostzaan 17.9.1843 Gerrit KUIPER, geb. Oostzaan 9.6.1814, ged. Oostzaan geref. gem.
26.6.1814, arbeider, overl. Oostzaan 21.11.1869, zn van Klaas KUIPER (arbeider) en Klaasje WITVOET.

j. Jan REP, geb. Oostzaan 26.2.1825, ged. ald. geref. gem. 1.5.1825, veehouder, overl. Oostzaan
25.2.1877.

2. Neeltje Cornelis JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 30.4.1786, overl. Watergang, impost
(f 3), aangegeven door Sijmon Jacobsz GRUIJS (deel 2), Landsmeer 20.11.1787, begr. Watergang
23.11.1787 (WA DTB Lmr 8/24). 

3. Neeltje Cornelis JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 25.11.1787, overl. Watergang, im-
post (f 3), aangegeven door Cornelis Jansz JANNEVAERS (V), Landsmeer 22.1.1788, begr. Watergang
24.1.1788 (WA DTB Lmr 8/24).

4. Jan Cornelisz JANNEVAERS, ged. Watergang geref. gem. 17.10.1790, onder voogdij van Jacob
Erasmusz DE JONG te Oostzaan en Pieter Klaasz PLAS (gen. 77: Vb-3-e) sedert 3.3.1795 (WA NA 3148, nr
228, Adrianus NAJER, nots Lmr) alsmede van Klaas Arendsz DE JONG (gen. 52: IIIa-1) te Watergang en Jan
Jansz POORT te Oostzaan sedert 9.3.1795 (WA NA 3148, nr 229, Adrianus NAJER, nots Lmr), transporteert
met zijn zus - vertegenwoordigd door hun voogden - voor f 220 aan Klaas Cornelisz DE JONG (deel 2)
een huis (nr 201) en erf (41 roeden) in het zuideinde van Watergang bewesten de Gouw, belend Cor-
nelis Klaasz VAN NECK (gen. 77: VIIc) ten zuiden en mr Elias Heinrich Christoph PAPE (deel 2) ten noorden,
18.4.1795 (WA ORA 3444, folio 209 en 209v), overl. Den Ilp, impost (collateraal recht verschuldigd) Ilpen-
dam 21.4.1795.

COMMENTAAR

Van dit geslacht is eerder van mijn hand een genealogie gepubliceerd in de uitgave "Zaanstreek - Water-
land in genealogisch perspectief". Thans is de genealogie verbeterd en op tal van punten aangevuld.
Het is nu zeker dat Jan Klaasz JANNEVAERS (I) afkomstig is van Monnickendam. Hij is naar Watergang
gekomen en daar blijven wonen in verband met zijn huwelijk met het Watergangse meisje Marij Jans
BETH, dochter van Jan Cornelisz BETH en en Geertje Jans VRIES. Vermoedelijk is hij de zoon van een
Klaas Jansz JANNEVAERS en een Welmoet NN. "Jan Claes JANVAER" te Monnickendam, die daar reeds
op 9.8.1578 t/m 14.5.1584 vroedschap was (L. APPEL, Oud Mdm 1995, blz. 96), zou zijn grootvader kun-
nen zijn. Deze zou dezelfde kunnen zijn als de houtkoper JANNEVAER die in 1561 in de Havenstraat te
Monnickendam woonde (L. APPEL, Oud Mdm 1988, blz,35). Het huwelijk van Jan Klaasz JANNEVAERS en
Marij Jans BETH is dan een huwelijk tussen leden van twee koopmansgeslachten. Ook hun dochter
Welmoet huwt met leden van koopmansgeslachten.
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Jan Klaasz JANNEVAERS X Marij Jans BETH

       Klaas Jansz Grietje Jans Jan Jansz Welmoet Jans Sijmon Jansz

JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS

X

Neeltje Dirks

KEERSEMAECKER

  Jannetje Klaas

  X

Pieter Jacobs BEERS

X 

Jan Klaasz

BUIJES

X

Cornelis Gerritsz

MARS

X

Trijntje Sijmons HEIJN

Klaas Sijmonsz

JANNEVAERS  JANNEVAERS

Sijmon Sijmonsz Grietje Sijmons Geertje Sijmons Maritje Sijmons Jan Sijmonsz

JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS

X

Klaas Klaasz

DE WAAL

X

Neeltje Jans     

VAN SANEN

Sijmon Jansz Jan Jansz Trijntje Jans Brechtje Jans

JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS

X

Cornelis Klaasz

VAN NECK

X

Cornelis Pietersz   

LOUW

X 1e

1e

2e

Neeltje Klaas PASMOOIJ

X 2e Trijntje Cornelis

X 3e Trijntje Sijmons BAARS

Sijmon Jansz Neeltje Jans Cornelis Jansz Lobje Jans Kind Grietje Jans Jan Jansz Trijntje Jans  

JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS  

X

Gerrit Jansz

VAN DER LINDEN

X 1e Geertruij Pieters

VAN DER KRIFT

X 2e Grietje Erasmus

DE JONG

Trijntje Cornelis

JANNEVAERS

Neeltje Cornelis Neeltje Cornelis Jan Cornelisz

JANNEVAERS JANNEVAERS JANNEVAERS

X

Pieters Sijmonsz

REP




