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Deze versie:   1 

Opmerking: Dit is een selectie uit dit register, gemaakt t.b.v. een veldnamenonderzoek en 

het beslaat daarom maar een klein deel van de in dit register opgenomen 

gegevens. Voor een volledig inzicht in de inhoud van dit inventarisnummer 

dient het beeldmateriaal geheel te worden doorgenomen ! 

Omdat het origineel niet voor iedereen makkelijk is te lezen, kan deze selectie 

van regesten behulpzaam zijn bij de bestudering van het beeldmateriaal. 

 

 

Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project 

gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe 
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Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor 

persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel of 
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bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een 

verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van 

gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, 

moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. 
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Blz. 3 

“Wij Adriaan Cornelisz Lagesijdt ende Thijs Cornelisz Plaets, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert is Adriaan Adriaansz Cuijper woonende alhier op de 

Dorpe d‟welke verclaerde vercogt te hebben aan Cornelis Cornelisz Kintje schoenmaker 

alhier op de Loet, een huijs staende ende gelegen alhier tot Scagen genaemt het Drie Stalke, 

belent de gemeene straet ten westen,  ende zuijden, Pieter de Grijs ten oosten …‟ 

(Actum 08-02-1691) 

 

Blz. 5 

Claas Harmonsz uit Alkmaar en Jan Harmonsz uit Scagen, erfgenamen van Jannetje Stevens 

alhier overleden, verkopen aan Adriaen Cornelisz Limmen een huijs ende erve staende ende 

gelegen alhier op ’t Trintgast…‟  (niet langer Trintgast maar het Trintgast, de eerste stap op 

weg naar Rensgars of toeval?) (Actum 08-02-1691)  

 

Blz. 14 

Jacob Cornelisz Wittekint, Bartholomeus Olfertsz en Luijtjen Cornelisz Bersingerhorn als 

transport hebbende van Jan Cornelisz Wittekint, verkopen aan Jan Pietersz Backer woonende 

alhier op de Loet, een stuk groedlandt, groot drie geersen 3 sneesen, gelegen alhier bij ’t 

Jallewal, genaamt Kiefteven, belent de kinderen van Nanning Kinnes ten zuijden, de 

erfgenaemen van Claas Nannes tennoorden…‟ 

(Actum 12-03-1691) 

 

Blz. 22 

“Wij Adriaan Cornelisz Lagesijdt ende Cornelis Gerritsz Grootewal, Schepenen binnen 

Scagen , oirconden dat voor ons gecompareert is Trijntge Jacobsz weduwe wijlen Claes 

Thonisz Wortel woonende [ontbreekt] d‟welke verclaerde vercogt te hebben aen  Griet 

(Griet?) Jacobs woonende alhier op Miggenburg, een half huijs genaemt de Stadt, staende 

ende gelegen alhier op ’t Jallewal… (prijs 64 gulden) 

(Actum 24-04-1691) 

 

Blz. 23 

“Wij Adriaan Cornelisz Lagesijdt ende Thijs Cornelisz Plaets, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert is de Heer Albert van Schoonen  voor hem selfs ende als 

last en procuratie hebbende van de Heer Pieter Butterpot als getrout  hebbende Haesje van 

Schoonen en Cornelis Hoogtwout  als getrout hebbende Jannetje van Schoonen, alle 

woonende tot Hoorn, de welke verclaerde uijt cragt  van sekere procuratie  op hem gepasseert 

voor de Notaris Hermanus Fockens en sekere getuijgen sub dato den 7
e
 Maart 1691 mede 

woonende tot Hoorn ons Schepenen verthoont ende hier nae ter protocolle geregistreert te 

samen kinderen van de Heer Wormer van Schoonen ende Magdaleentje Grootes, ende uijt 

dien hoofde erfgenamen van der selver nalatenschap, vercogt, opgedragen ende 

quijtgescholden  te hebben aen de Heer Johan de Mijst  secretaris tot Scagen een huijs ende 

erve staende ende leggende alhier op de Hoogesijt belent ten westen de Heer Cornelis 

Keijser, ten oosten Mr.  Hendrik Voocht, chirurgijn …” 

(Actum 13-06-1691) 

 

Blz. 29 

“Wij Adriaan Cornelisz Lagesijdt ende Thijs Cornelisz Plaets, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert sijn Sybrich Cornelis Wijk, Jacob Cornelisz Wijk, Pieter 

Cornelisz Wijk, Jacob Groot outschepen inder stat Hoorn, Cornelis Groot havenmeester, 

Dieuwertje Groots als procuratie hebbende van haar man Jan van Haren, gepasseert voor P. 
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Klocq notaris ende seekere getuijgen tot Hoorn in dato den 13
e
 Maij 1675 ons Schepenen 

verthoont van svaders sijde ende Gerrit Indijck woonende tot Alkmaer voor Trijntge Albertus  

weduwe ende Gerrit Abelsz Backer beijde woonende tot Schermerhorn, Dirck Ruijter 

woonende tot Dirxhorn als man ende voogt van Baefje Dirx, Jacob Pieter woonende tot Sinte 

Maerten op de Rijp in houwelijk hebbende Swijntge Sijberts, Jan Jan Bombaert ende Sweer 

Claesz Coolstruijck in houwelijk hebbende Aeltge Jansz Bombaert,  voor haar selve ende de 

rato caverende voor Cornelis Jansz Bombaert jegenwoordich in Indien vermogens sijn 

procuratie gepasseert voor de notaris Douminicus Francken ende seekere getuijgen tot 

Alckmaer in dato den 13
e
 Augustus 1690 mede ons Schepenen verthoont van smoeders sijde, 

alle erfgenamen onder benefitie van inventaris van wijlen Dieuwer Jans Wijk  zaliger 

overleden tot Scagen op ’t Noort, d‟welcke verclaerden in die qualite vercogt te hebben aen 

ende ten behoeve van Pieter Fredericksz regerend Burgemeester tot Scagen een stuck 

groedlant gelegen aen ‟t westeijnde van de Nes groot 4 geersen 5 sneesen 11 roeden  9 voeten 

belent de Heereweg ten westen, Jan Pieter grootes ten suijden …” 

(Actum 13-06-1691) 

 

Blz. 33 

Idem „aen ende ten behoeve van Guert Jans weduwe van wijlen Dirk Buijkesz Prins 

woonende tot Scagen een stucke groedlants genaemt de Langeweijt gelegen aende 

Oostermenewegh, groot 7 geersen 12 roeden 2 voeten belent de voorzegde weg ten suijden, 

Tate Bergers kinderen ten westen…‟ 

(Actum 13-06-1691) 

 

Blz. 36 

Idem „aen ende ten behoeve van Pieter Gerritsz Decker woonende tot Scagen  op de Nes  een 

stucke groedlants gelegen alhier aende Oostermenewech groot 4 geersen 10 sneesen 13 

roeden belent ’t voorzegde stuck de Langeweijt ten suijden de Hollebol ten westen…‟ 

(Actum 13-06-1691) 

 

Blz. 48 

“Wij Cornelis Harksz Nes ende Pieter Hendriksz Fala, Schepenen binnen Scagen, oirconden 

dat voor ons gecompareert is Jan Pietersz Grootes op de Nes, de welke verclaerde te 

transporteren ende op te dragen aan de Heer ende Mr Cornelis Keijser tot Hoorn een stuck 

landt groot drie geersen drie sneesen  gelegen alhier inde Nescaag aan Jan 

Schoenmakerswegje belent Rodrigo Goutsberg ten suijden  Dieuwer Jans Wijk ten 

noorden…‟ 

(Actum 14-06-1691) 

 

Blz. 50 

Gerrit Dirksz Backer en Jan Adriaansz de Boer, beide uit Schagen, verklaarden krachtens een 

zekere procuratie door Guert Dirks weduwe wijlen Poulus Jacobsz en Trijntje Poulus haar 

dochter op haar gepasseert ende verleden voor de Notaris Huijbert Boertjes uit Schagen d.d. 

10
e
 December 1690 „ons Schepenen vertoont‟ verkocht te hebben aan Jan Harmensz 

Messemaker „een huijs ende erve staende ende leggende alhier in de Molenstraet belent de 

cooper selfs ten oosten, de weduwe van Harmen Smith ten westen…‟(prijs 113 gulden) 

(Actum 16-06-1691) 
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Blz. 53 

Idem aan Maerten Claesz mede woonende tot Scagen voornoemt een acker saetlant, gelegen 

op Rijpelandt, groot sesthien sneesen belent de vaert ten westen ’t notwegje ten suijden…‟ 

(Actum 16-06-1691) 

 

Blz. 66 

Willem Jansz Schipper van het Noord verkoopt aan Jan Cornelisz Bregman „nog een stuck 

groetlant groot vier geersen  gelegen in de Misselcaag  belent Mr. Pieter Broers ten oosten, de 

Vinckesloot ten westen…‟ 

(Actum ..-09-1691) 

 

Blz. 68 

Jacob Harksz Wagemaker verkoopt aan Jan Evertsz „een huijs ende erve met de steeg 

beoosten het zelve, mitsgaders het wagenmakersgereetschap, staende ende leggende alhier in 

’t eijnde van de  Molenstraet, belent Trijn Sijmons  weduwe ten westen, Pieter Cornelisz 

Wijk ten oosten …‟ 

(Actum 13-09-1691)  

 

Blz. 71 

Abraham Wijngaert uit Alkmaar verkoopt aan Pieter Huijbertsz Smith  uit Schagen „een huijs 

ende erve mitsgaders alle het smitsgereetschap, staende ende leggende alhier op ’t Noort, 

belent ’t Nespat ten suijden  Willem Pietersz Spaens ten noorden …‟ 

(Actum 25-09-1691) (zie blz. 140 + 141, d.d. 27-07-1692; de koop gaat (nog eens) door) 

 

Blz. 77 

“Wij Adriaan Cornelisz Lagesijdt ende Thijs Cornelisz Plaets, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert is Jan Pietersz Koning woonende alhier tot Scagen 

d‟welke verclaerde vercogt te transporteren en op te dragen aen Dirk  Dirksz Baesjen 

wonende mede alhier de gerechte helft in een huijs staende op ’t Noort belet Pieter Adriaensz 

Gorter ten noorden, de Loijerij ten suijden, mitsgaders alle sijne meubelen ende huijsraet, van 

bedden ende dekens, potten ende ketels, kasten ende kisten, linnen ende wollen, niets 

uijtgesondert, wijders alle tappers gereetschap mede niets uitgesondert, sulks ende soo hij ‟t 

selve in ’t huijs genaemt ’s Lants Welvaren besit ende bekende hij transportant van 

opgemelde transporte algeheel ende al voldaen ten sijn met een summa van hondert 

t‟seventich caroli guldens; Edoch sal de transportant d‟selve getransporteerde goederen  

precario blijven besitten ende gebruijken soo lange het de voornoemde Baesjen belieft ende 

langer niet …” 

(Actum 03-11-1691) 

 

Blz. 82 

Thijs Cornelisz Plaets uit Schagen als last en procuratie hebbende van van eenen Jan 

Michielsz woonende tot Coppenhagen gepasseert voor de notaris Georgius From ende 

sekere getuijgen  mede tot Coppenhagen residerende in dato den 22
e
 Augustus 1691 ons 

Schepenen verthoont dewelke verclaerde vercogt te hebben aen ende ten behoeve van Adriaen 

Cornelisz Keesen  de geregte helfte in een huijs staende alhier op ’t Noort belent Willem 

Pietersz ten suijden, Frans Jacobsz ten noorden…‟ 

(Actum 26-11-1691) 

 

 

 



Schagen, selectie uit de transporten 1691-1697 - 5 

Blz. 84 

“Wij Jacob Cornelisz Metselaer ende Anthonij van den Heuvel, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert zijn Maertje Huijberts weduwe wijlen Jan Almers 

Houtcooper overleden alhier tot  Scagen voor haer selfs, Adriaen Arisz Weere als getrout 

zijnde met Aerjaentje Jans en Jacob Cornelisz Wittekindt ende Dirk Dirksz Baesjen als 

wettige gestelde voochden over Wentje Jans  beijde naergelaten kinderen van Jan Almers 

voornoemt, de welke verclaerden vercocht te hebben aen ende ten behoeve van  Walich 

Simonsz Houtcooper woonende mede alhier een huijs ende erve daer hij jegenwoordigh inne 

woont ; Item het houthuijs staende aende oostsijde mitsgaders nog soodanige drie 

huijsingen ende erven als staende ende gelegen zijn aende west sijde van ‟t voornoemde 

woonhuijs, alte samen staende ende leggende alhier tot Scagen opde Loet , belent Pieter 

Jacobsz Smith ten oosten Cornelis Willemsz Moolenaer ten westen …“ 

(Actum 24-01-1692) 

 

Blz. 92 

Jannetje Jans van Kolhorn verkoopt aan Cornelis Harksz Achterkerk „een acker saedlant 

genaemt Bouweerom groot omtrent negen sneesen thien roeden gelegen tusschen de Hale 

en Hemkewerf  aen ’t wechjen, belent de Arme Weesen van Scagen ten noorden, de cooper 

selfs ten suijden…‟ 

(Actum 24-01-1692) 

 

Blz. 101 

“Wij Pieter Gerritsz Kuijper ende Anthonij van den Heuvel, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert is Willem Pietersz Scagen onsen medepoorter, als last 

ende procuratie hebbende  van de Edele Doctor Johan Hosius woonende tot Amsterdam als in 

huwelijk hebbende Maritje Bergers, gepasseert vor den Notaris Pieter Sas, ende sekere 

getuijgen, mede tot Amsterdam residerende in dato den 16
e
 Februarij 1692 ons Schepenen 

verthoont, dewelke verclaerde vercocht te hebben aen ende ten behoeve van Claes ende Pieter 

Berger woonende mede alhier, een stucke groedlant groot vijf geersen, genaemt de Geerse-

ven leggende inde Nescaag, belent de Heerewech ten zuijden ende coopers selfs ten 

noorden…” 

(Actum 01-03-1692) 

 

Blz. 104 

Idem „aen ende ten behoeve van Pieter Jansz Rens  woonende alhier tot Scagen op de Nes, 

eens tucke groedtlant, genaemt de Groedt, groot vijf geersen, gelegen in de Nescaag, belent 

Jacob Cornelisz Wijk ten oosten, Guertje Donkers kinderen ten suijden…‟ 

(Actum 01-03-1692) 

 

Blz. 107 

Idem „aen ende ten behoeve van Adriaen Tates Berger woonende alhier tot Scagen  op de 

Dorpe,  de gerechte helfte in een stucke groedtlant, groot vijf geersen, genaemt de Harkisven 

gemeen ende onderdeel met [ontbreekt]  leggende in de Nescaag, belent Olphert Gerritsz 

erven ten zuijden, de cooper selfs ten noorden…‟ 

(Actum 01-03-1692) 

 

Blz. 120 

“Wij Simon Pietersz Grootes ende Anthonij van den Heuvel, Schepenen binnen Scagen , 

oirconden dat voor ons gecompareert zijn de Heer Burgemeester Cornelis Harksz Nes ende 

Pieter Hendriksz Fala outschepen beijde woonende alhier tot Scagen opde Nes als last ende 
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procuratie hebbende van Gerrit Olphertsz woonende mede aldaer, gepasseert voor den Notaris 

Huijbert Boertges ende sekere getuijgen tot Scagen, in dato den 16
e
 Januarrij anno 1692 ons 

Schepenen verthoont , d‟welke verclaerden vercocht te hebben aen ende ten behoeve van 

Pieter Cornelisz Roos  woonende mede op de Nes voornoemt een stucke groedtlant groot vijf 

geersen, ses sneesen leggende in de Nescaag, belent Willem Winckels cum suis ten oosten, 

de gemeene vaert ten zuijden, Vries Olphertsz cum suis ten westen, genaemt de Hoogh-ven 

…” 

(Actum 25-04-1692) 

 

Blz. 123 

Gerrit Olphertsz bijgestaan door Pieter Hendriksz Fala verkoopt aan de Heer Burgemeester 

Cornelis Harksz Nes  „een stucke groedlant groot 4 geersen 2 sneesen leggende in de 

Nescaag belent Adriaen Tates Berger ten oosten, de Lasschoter wech ten westen, Jan Jansz 

Langevelt ten zuijden…‟ 

(Actum 25-04-1692) 

 

Blz. 132 

Sijmon Cornelisz, Cornelis Cornelisz Kintje, Lijsbeth Cornelis, ende Mr Claes Boomgaert, 

chirurgijn, voor hem selfs, als vader ende voogt over sijn minderjarig kint Wijert Claesz 

ende sijn dogter , alle woonende tot Scagen, d‟welke verclaerden vercogt te hebben aen 

Sijmon Jansz Molenaer woonende in de banne van Barsingerhorn, een stuke lant gelegen 

alhier in de Miede…‟ 

(Actum 23-06-1692) 

 

Blz. 135 

“Wij Simon Pietersz Grootes ende Anthonij van den Heuvel, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert is de Edele Adam Jas woonende tot Haerlem, als last 

ende procuratie hebbende van de Edele Juffrouwe Geertruijt Bol weduwe wijlen de Edele 

Heer Hendrik Haring brouwer mede aldaer woonende gepasseert voor den Notaris Pieter 

Gerligs ende sekere getuijgen mede tot Haerlem voornoemt residerende in dato den 22
e
 Maij 

1692 ons Schepenen verthoont, d‟welke verclaerde vercogt, getransporteert ende opgedragen 

te hebben aen Cornelis Claesz Keeman onsen medepoorter een huijs ende erve genaemt het 

Mooriaens Hooft staende ende leggende alhier tot Scagen op de Plaets, belent Mr Dirk 

Kos ten oosten, Thijs Cornelisz Plaats ten westen…” 

Een conditie is „dat niet alleen de voorszeijde cooper  maar ook allen den geenen  die oijt ofte 

oijt in ‟t voorszeijde huijs comen te wonen gehouden sullen zijn haer bier ‟t welk sij in ‟t 

voorszeijde huijs comen te consumeren te halen uijt de Brouwerij van Haring tot Haerlem  

soo lange inde voornoemde brouwerij wert gebrouwen  („t zij door de voornoemde brouwster 

hare dessendenten  ofte ijemant anders) ende hem behoorlijk bier wert gelevert …‟ 

(Actum 26-06-1692) 

 

Blz. 142 

De Edele Doctor Joannes Braems uit Haarlem, brouwer in de Brouwerije van ‘t  Hoefijser  

tot Haerlem, verkoopt aan Adriaen Arisz Weere onze medepoorter „een huijs ende erve met 

de Bierstal staende ende leggende alhier tot Scagen op de Bierkaij belent Jan Pietersz Kaij 

ten westen, Dirk Dirksz Baesjen ten oosten …‟ met het beding dat het bier altijd bij ’t 

Hoefijser moet worden gekocht… 

(Actum 27-07-1692) 

 

 



Schagen, selectie uit de transporten 1691-1697 - 7 

Blz. 154 

“Wij Cornelis Cornelisz Plaats ende Simon Jansz Noort, Schepenen binnen Scagen enz.”: 

Maritje en Antje Saskers voor haarzelf en Luijtgen Cornelisz Barsingerhorn als wettige voogd 

over het kind van Adriaen Pietersz Schol, verwekt bij Grietje Saskers, wonend in Schagen,  

verkopen aan Jannetje Andries weduwe van wijlen Cornelis Claasz Leertouwer „een huijs 

ende erve staende ende leggende alhier tot Scagen inde Nieuwestraet belent ’t 

predicantshuijs ten zuijden,  Cornelis Claasz Keeman ten noorden …‟ 

(Actum 26-01-1693) 

 

Blz. 158 

Jacob Harksz Wagenmaker verkoopt aan Claas Jacobsz Kuijl  „een stuk groedlant  gelegen 

achter de huijsen van de Moolenstraet  groot 3 geersen 2 sneesen belent [ontbreekt] met een 

vrije reedt ende overweg tusschen ‟t huijs van Pieter Wijk ende Jan Evertsz Wagenmaker …‟ 

(Actum 26-01-1693) 

 

Blz. 167 

Jan Cornelisz van de Nes gehuwd met Trijn Jacobs, Cornelis Harksz Achterkerk  en Adriaen 

Tates Berger als voogden over Dirk  Jacobs beide nagelaten kindern van Jacob 

Schimmelpenning overleden op de  Nes  verkopen aan Jacob Pietersz Rens uit de 

Wieringerwaard „een stuk groedlant  groot 6 geersen 10 roeden leggende in de Nescaag 

aende Gouw, belent Adriaen Berger ten westen, de tochtsloot ten oosten…‟ 

Actum 06-02-1693) 

 

Blz. 170 

In deze acte koopt Jan Willemsz Ketelboeder een huis op de lagezijde van het Noord, belent 

Jan Huijbertsz Boertje ten zuijden, Jan Pietersz verwer ten noorden… 

(Actum 06-02-1693) 

 

Blz. 174 

Jan Gerritsz Hoep en  Aalbert Cornelisz Bregman, testamentaire voogden over de 

minderjarige kinderen van Hendrik Cornelisz Stoffels  over alhier in Schagen, verkopen aan 

Adriaen Tates Berger uit Schagen op de Dorpe, „een stuk groedlant gelegen in de hoek van 

de Oude Caag, groot 3 geersen 6 sneesen, belent de cooper selfs ten westen, Ariaentje 

Sibrants ten oosten…‟ 

(Actum 07-02-1693) 

 

Blz. 180 

Jan Gerritsz Hoep en  Aalbert Cornelisz Bregman, testamentaire voogden over de 

minderjarige kinderen van Hendrik Cornelisz Stoffels  over alhier in Schagen , verkopen aan 

„Pieter Cornelisz Bregman woonende alhier tot Scagen  voornoemt een stucke groedlant 

gelegen inde Sandvenne  groot 3 geersen 9 sneesen 10 roeden belent de Dwarsveert ten 

oosten, Hendrik Streek ten westen…‟ 

(Actum 07-02-1693) 

 

Blz. 200 

Claes Jacobsz Kuijl koopt van Aldert Cornelisz Boon uit de Zijpe „een acker zaadlant 

gelegen bijde Corte Snevert groot 6 geersen, belent de Corte Snevert ten oosten, Trijn Luijtjes 

ten westen…‟ 

(Actum 18-02-1693) 
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Blz. 215 

Louwris Adriaensz Berger verkoopt als last en procuratie hebbende van Liefjen Pieters 

weduwe wijlen Jan Thonis Halfswaag aan Reijer Dirksz Graef  uit Schagen een huis en erf op 

de Laagzij „belent de vercoopster ten oosten, Nan Jansz Bont ten westen…‟ 

(Actum 19-02-1693) 

 

Blz. 223 

Aelbert Cornelisz Bregman en Claes Elbertsz Blocker als wettige voogden van Claes Pietersz 

Bont verkopen aan Pieter Cornelisz Bregman een stuk groedland „gelegen in de Nescaag  

groot 5 geersen, belent Thamis Eldertsz erven ten westen, de Buerewech ten oosten …‟ 

(Actum 03-03-1693) 

 

Blz. 234 

Adriaen Adriaensz Paapman en Willem Gerritsz Koekebacker  beide uit Schagen kopen van 

Cornelis Jansz Bont uit Barsingerhorn, Jan Pietersz Backer uit Schagen, Philips Reijersz 

uit Schagen,, mitsgaders Dirk Tijsz uit Hoogwoud als man en voogd van Neel Harks, Jan 

Reijersz uit Opmeer,  getrouwd met Griet Jans en Pieter Olifs uit Spierdijk gehuwd  met 

Barber Jans, ook voor Neel Jans haar zuster uit Opmeer, een stuk groedlant gelegen tusschen 

‟t Jallewal en Avendorp, belent de Heerevaert ten oosten, Adriaan Saskers kinderen ten 

noorden…‟ 

(Actum 10-04-1693) 

 

Blz. 239 

Cornelis Thijsz Zeijlemaker uit Kolhorn en Dirk Jansz Schotvanger uit Barsingerhorn als last 

en procuratie hebbende van Maritge Cornelis weduwe wijlen Pieter Gerritsz uit Amsterdam 

verkopen aan Jacob Adriaensz uit Valkoog „een stuk groedlant gelegen in de Zandtvenne 

aende Meneweg, groot 3 geersen 3 sneesen, belent Jacob Cornelisz Wittekindt ten westen, 

de Meneweg ten zuijden…‟ 

(Actum 13-04-1693) 

 

Blz. 243 

Idem „aan ende ten behoeve van Simon Cornelisz Wittebol  woonende tot Haringhuijsen  een 

stucke groedlant geleen alhier  in de Oostercaag, bij de Driesprong, groot 5 geersen 4 

sneesen, belent de Hereweg ten noorden ende oosten…‟ 

(Actum 13-04-1693) 

 

Blz. 247 

De Edele Heer Joannes van der Meer, notaris  ende procureur alhier tot Scagen, als voogt over 

de naegelaten kinderen van sijn broeder zaliger Cornelis van der Meer overleden alhier als 

last en procuratie hebbende van Willemina Schouten weduwe wijlen Jacob Cornelisz Harpers  

woonende aande Overtoom, gepasseert voor den Notaris Mr. Hendrick Emaus ten Berge  

ende sekere getuijgen tot Amsterdam in dato den 1
en

  December 1692, ons Schepenen 

verthoont, d‟welke in dier qualite  verclaerde vercocht te hebben aan ende ten behouve van  

Thijs Pietersz Kleijenburg onsen medepoorter en huijs ende erve staende ende leggende alhier 

op de Lagesijdt, belent Dirk Dirksz Baesge ten westen , Adriaen van Dijk ten oosten…‟ de 

koop gaat door onder de conditie „dat het hek vande Wildemans schuer  comende aen ’t erf 

van ‘t vercochte huijs regel recht sal werden voortgeset tot een half voet voorbij de uijtterste 

stijl vande schuerdeur, om alsoo een bequame deurgang te hebben door de deur op ’t erf van 

de Wildeman…‟ 

(Actum 22-04-1693) 
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Blz 261 

“Wij Cornelis Cornelisz Plaats ende Simon Jansz Noort, Schepenen binnen Scagen, oirconden 

dat voor ons gecompareert sijn de Edele Heer Pieter Vrederiksz outburgemeester ende 

Anthonij van den Heuvel regerendt burgemeester onser stede als wettige bij desen de 

Gerechte gestelde curateurs over de naargelaten ende geabandonneerde insolventen boedel 

van wijlen Griet Jans Voorwint overleden alhier tot Scagen, d‟welke in dier qualite wel ende 

wettelijk gecedeert, getransporteert  quijtgeschouden ende vercocht te hebben aen ende ten 

behouve van de Edele Heer Cornelis Harksz Nes, Dirk Fransz Hoep ende de voornoemde 

Anthonij van den Heuvel regerende burgemeester binnen Scagen, een huijs, erve ende 

boomgaert staande ende leggende alhier inde Hoep, belent de gemeene weg ten noorden, 

pater Sirix en Jan IJsbrantsz ten westen …” 

(Actum 23-04-1693) 

 

Blz. 263 

De Edele Heer Cornelis Harksz Nes, Dirk Fransz Hoep ende de voornoemde Anthonij van 

den Heuvel regerende burgemeester binnen Scagen verkopen aan Mr. Hendrik Voocht, 

chirurgijn in Schagen, het grootste gedeelte  van de hierboven genoemde boomgaard… 

(Actum 23-04-1693) 

 

Blz. 271 

Hillebrant Cornelisz Backer uit Schagen verkoopt aan  Adriaen Adriaensz Schoorl van de 

Keete een thuijn genaemt de Enterije gelegen alhier in de Hale, belent ten westen de 

kinderen van maerten Wanckel, ten oosten de weduwe van Oude Piet…‟ (Verderop heet het 

een thuijn of enterije) 

(Actum 27-11-1693) 

 

Blz. 290 

“Wij Cornelis Gerritsz Grootewal ende Luijtgen Cornelisz Barsingerhorn, Schepenen binnen 

Scagen enz.”:  Alexander van Es (van Nes) koopt van Jan Verschuer, chirurgijn alhier, 

„een huijs ende erve staende ende leggende opde Hoogesijdt, belent Aalbert Bregman ten 

oosten, Trijn Jans Bont ten westen voor een somma van 280 gulden…‟ 

(Actum 01-02-1694) 

 

Blz. 292 

Trijn Gerrits weduwe wijlen [ontbreekt] verkoopt aan Gerrit Dirksz uit Schagen op Tolke 

„een acker zaadlant groot 4 geersen 9 sneesen gelegen in de Oostercaag aende Bonkelerdijk, 

belent Dirk Goutsbergen ten oosten, Philips Reijersz ten westen, de Bonkelerdijk ten 

noorden…‟ 

(Actum 04-02-1694)  

 

Blz. 295 

Cornelis Cornelisz van de Langedijk in Zuijdscherwout verkoopt aan Simon Hendriksz uit 

Schagen op de Keijns „een acker zaadlant groot 3 geersen 4 sneesen gelegen in de Nescaag 

bijde Keijnserwiel, belent de Heer Joan de Mijst secretaris tot Schagen ten oosten, de 

Keijnserwiel ten westen…‟ 

(Actum 08-02-1694) 

 

Blz. 297 

Im Jans weduwe wijlen Jan Pietersz Kapel woonende in de Cloosterhuijse onder Oude 

Niedorp verkoopt aan Willem Pietersz Vennik van de Vennik „een acker zaadlant groot 3 
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geersen gelegen in de Oostercaag, belent de Heereweg ten oosten, de heer Adriaen 

Westphalen ten zuijden …‟ 

(Actum 12-02-1694) 

 

Blz. 298 

Jan Adriaensz de Boer voor zichzelf, Cornelis Cornelisz  Lagesijdt als diacon  voor college 

der diaconen , Claas Huijbertsz Wagemaker armevoocht voor de armenvoochden binnen 

Scagen, zij verkopen aan Cornelis Cornelisz Plaats oud burgemeester alhier „een stuk 

groedlant groot omtrent 3 geersen, gelegen in de Nescaag, genaemt het Leenlandt,  belent 

de kooper zelfs ten oosten, de gemene vaert ten westen…‟ 

(Actum 17-02-1694) 

 

Blz. 303 

De Heer Mr. Cornelis Hoep schoolmeester alhier koopt van de edele heren Cornelis Jansz 

Langedijk en Cornelis Gerritsz Grootewal, kerkmeesters binnen Scagen, „ een huijs ende erve 

staende ende leggende in de Nieuwstraet, belent Jannetje Andries ten noorden,  Jacob 

Cornelisz Metselaer ten zuijden…‟ 

(Actum 22-02-1694) 

 

Blz. 309 

Griet Jans weduwe wijlen Willem Adriaensz  van Groenvelt en Pieter Jacobsz Strooper 

getrouwd met Weltje Willems uit [ontbreekt] verkopen aan Diewer Maertens uit Schagen op 

de Nes „een stuk groedlant groot 3 geersen 9 sneesen gelegen aen de Korte Snevert, belent 

Claas Kuijls weduwe ten noorden,  Floris Jansz ten zuijden…‟ 

(Actum 23-02-1694) 

 

Blz. 316 

Jan Jansz Slijker van de Winkelder Weere verkoopt aan Pieter Gerritsz uit de Wieringerwaard 

„een stukje weijtlandt groot 2 geersen 3 sneesen gelegen inde Nes-Caag  belent Pieter 

Vrederiksz ten zuijden, de Oude Vriesse Zeedijk ten noorden…‟ 

(Actum 08-03-1694) 

 

Blz. 317 

Adriaen Claas Tol voor zichzelf en voor zijn broer Jacob Claasz Tol wonend in de Kolk in 

de banne van Aartswoud voor ¼ paert, Jacob Hendriksz  wonend in de Limmerschouw 

onder Winkel voor een 1/6 paert en Pieter Adriaensz  wonend op het Hoogelandt in de banne 

van Barsingerhorn  ook voor een 1/6 paert verklaren verkocht te hebben aan Jan Cornelisz 

Snijder uit Nieuwe Niedorp de gerechte helft in een huijs ende erve staende ende leggende 

alhier tot Schagen op de Miede, belent Maertje Jans ten zuijden, d’heer Hendrik Hooft ten 

noorden… (deze Tollen zijn de voorkinderen van de vrouw van Willem Baertsz Horn) (prijs 

voor deze helft 291:13:8 gulden) 

(Actum 09-03-1694) 

 

Blz. 321 

Trijn Jacobs weduwe wijlen [ontbreekt] van ‟t Jallewal verkoopt aan Ewout Jacobs ook daar 

wonend, „de gerechte helft in een huijs end erve genaemt de Stadt kooper leggende op ’t 

Jallewal voornoemt belent de Heere vaert  ten oosten…‟ 

(Actum 09-03-1694) 
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Blz. 324 

De heer Rodrigo Goutsberg uit Schagen verkoopt aan Frans Jacobsz de Vries uit Schagen 

„een stuk groetlant leggende achter de huijsen van „t Noort belent de cooper met zijn erve ten 

westen, de weduwe ende kinderen van Pieter Wijk ten oosten…‟ 

(Actum 29-03-1694) 

 

Blz. 326 

Gerrit Pietersz Schouten woonende in de Zijpe als last ende procuratie hebbende van 

Catharina Hoolivliets weduwe wijlen Cornelis Hooglandt woonende tot Enchuijsen, 

gepasseert voor den Notaris Albertus Borst ende zekere getuijgen mede tot Enchuijsen 

residerende in dato den 3
en

 Maert 1694 ons Schepenen verthoont, d‟welke in dier qualite 

verclaerde vercogt te hebben aen ende ten behouve van Neel Jans weduwe wijlen Claas 

Jacobsz Kuijl  woonende alhier tot Scagen een stuk groedlant groot 6 geersen 9 sneesen 

gelegen in de Meer genaemt de Coornven, belent Pieter Cornelisz Leeq ten westen, de 

weduwe van de Heer Faas ten oosten…‟ (prijs 75 gulden het gars) 

(Actum 16-04-1694) 

 

Blz. 329 

Ewout Jacobsz Vertest voor hemzelf en de rato caverende [ende vervangende] voor Dominee 

Gerardus Hondius predicant tot Oostzaandam als wettige bij de Weeskamer van 

Oostzaandam gestelde voochden over de naergelaten kinderen van Dominee Wilhelmus 

Hondius ende Maria Aburom overleden op Oostzaandam voornoemt, d‟welke (in 

opgemelde qualite) verclaerde vercocht te hebben aen ende ten behouve van Thamis Jansz 

Groeneboom woonende alhier tot Scagen een stukje groedlant  groot 3 geersen 9 sneesen aen 

’t eijnde van de Loet, belent de Loeterdijk ten oosten, de gemene weg ten noorden…‟ 

(Actum 21-04-1694) 

 

Blz. 334 

Dirk Pietersz Stam  uit Hoorn verkoopt aan de edele Jan Pietersz Bergman oud burgemeester 

alhier o.a. „de geregte derde paert in een stuk groedlant groot 3 geersen 7 sneesen genaemt de 

Quatelven gemeen ende onderdeel als boven, gelegen achter ’t Jallewal, belent Frans 

Cornelis kinderen ten zuijden, de armevrunden van Toorenburg ten noorden…‟ 

(Actum 24-04-1694) 

 

Blz. 337 

Gerrit Pietersz Schouten en Hark Cornelisz Vilten uit de Zijpe verkopen aan Cornelis 

Cornelisz Lucas, Adriaen Jansz Philips en Willem Andries Smith uit de Zijpe „2/5 paerten in 

een stuk zaadlant gelegen in de Nes-Caag groot in ‟t geheel 4 geersen 5 sneesen 10 roeden 

genaemt de Veeck ackers  gemeen ende onderdeel met de koopers, belent d‟weduwe van 

Mr. Matthijs Schooff  ten zuijdoosten, Jan Jansz Langevelt ten zuijdwesten…‟ 

(Actum 13-05-1694) 

 

Blz. 342 

Isaak Blom uit Amsterdam  verkoopt aan Pieter Hendriksz Fala van de Nes „een stuk 

groedlant groot 5 geersen 5 sneesen 10 roeden gelegen in de Nes-Caag, belent de Arme van 

Scagen ten noorden, de Nes-sloot ten westen, de Keijnser(Keijnsemer)-veert ten oosten…‟ 

(Actum 31-05-1694) 
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Blz. 346 

“Wij Gerbrandt Dirksz Groenvelt ende Luijtgen Cornelisz Barsingerhorn, Schepenen binnen 

Scagen, oirconden dat voor ons gecompareert is Maritge Jacobs laest weduwe wijlen Sivert 

Jansz, biersteekster tot Oudeniedorp, d‟welke verclaerde te transporteren ende op te dragen 

aan ende ten behoeve van  de edele Hark Langeboer secretaris ende collecteur tot 

Oudeniedorp de gerechte helfte van driehondert guldens custingpenningen haar cumpeterende 

van Adriaan Jansz Stekelbos  woonende  alhier op ’t Wat wegens coop ende leverantie van 

een huijs ende erve  staende ende leggende op ‟t Wat voornoemt bij hem van de voornoemde 

haren man ende Veke Jansz gecocht, alles volgens de custingbrief voor Schepene deser stede 

van dato den 31
en

 Maij 1694 gepasseert daer van zijnde, in voldoening voor zoo verre ‟t zelve 

mag strecken, van zoodanige penningen als sij aan hem secretaris als collecteur vande vieren 

wegens impost van vieren schuldig is hem gevonden dienvolgens actionem causam ende ‟t 

zelve recht als sij oijt ofte oijt tot de selve custingbrief ende voornoemde custingpenningen 

heeft gehadt  ofte zoude cunnen pretenderen, beloofde derhalven ‟t zelve getransporteerde 

t‟allen tijden te vrijen ende vrij te waren  onder den verbande van haar persoon ende goederen 

roerende ende onroerende gene exempt die subjecterende alle recht ende rechteren. 

T‟oirconde der waerheijt hebben wij Schepenen voornoemt onsen zegelen hier beneden 

aangehangen op den 8
en

 Junij 1694  

In kennisse van mij secretaris J de Mijst 1694  

 

Dese custingbrief geprotocolleert in het voorgaande protocol fol 253 

 

Blz. 348 

Trijn Luijtges weduwe wijlen Mr. Jacob Kraenhals voor zichzelf, Hilbrant Cornelisz en Jacob 

Adriaensz Brouwer, voochden over Cornelia Jacobs, dochter van opgemelde Kraenhals en 

Trijn Luijtges, alle wonend alhier in Schagen, verkopen aan de edele Dirk Fransz Hoep, 

burgemeester alhier, „een stukje weijdlant, groot 3 geersen 8 sneesen gelegen aende Korte 

Snevert, belent de cooper zelfs ten westen, de weduwe van Claes Jacobsz Kuijl ten 

oosten…‟ (Actum 15-06-1694) 

 

Blz. 349 

Jan Pietersz Bergman en Jan Visser, armevoochden, Cornelis Cornelisz Lagesijdt en Willem 

Jansz Winkel, als diakonen voor ‟t collegie der Diakonen binnen Scagen, verkopen aan Jan 

Pietersz Mulder, kaeskooper alhier, „een huijs ende erve staende ende leggende alhier tot 

Scagen opde Laen, belent de Arme weesen ten zuijden, de kooper zelfs ten noorden…‟ 

(Actum 26-07-1694) 

 

Blz. 351 

De edele Wouter Jacobsz Bouwer wijnkooper  cumsuis tot Hoorn  verkoopt aan de edele 

Pieter Cornelisz Bregman uit Schagen, „een gars in een stukje weijtlant  groot in ‟t geheel drie 

geersen genaemt het Draij-weijtje, gelegen alhier tot Scagen opde Loet bij de saag-molen 

gemeen ende onderdeel met de kinderen van Anna Aelberts, belent [ontbreekt]  

(Actum 14-09-1694) 

 

Blz. 355 

Dirk Dirksz Baesge uit Schagen verkoopt aan Willem Jansz Schipper uit Schagen „een 

ackertje zaadlant groot omtrent twee geersen, gelegen op Rijpelandt,  belent de Lagedijker 

vaert ten zuijdwesten, Rijpelandt ten noort-westen…‟ 

(Actum 06-10-1694) 
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Blz. 357 

Adriaen Adriaensz uit Nieuwe Niedorp verkoopt aan de kinderen van wijlen Philips Reijers 

wonend in Schagen op ‟t Jallewal, „ses sneesen in een stukje groedlant gelegen alhier op ‟t 

Jallewal voornoemt gemeen ende onderdeel met de koopers, belent ’t Stats-wegje ten 

noorden, Claes Elbertsz Blocker ten oosten, Pieter Hendriksz Molenaer ten westen…‟ 

(Actum 23-11-1694) 

 

Blz. 359 

Anna Claas Swervers weduwe wijlen [ontbreekt] verkoopt alles wat ze heeft, huis en 

inboedel en bezittingen aan de Diaconie, waartegenover staat dat de Diaconie voor haar zal 

zorgen tot haar dood. 

(Actum 28-11-1694) 

 

Blz. 366 

“Wij Cornelis Harksz Nes ende Pieter Hendriksz Fala, Schepenen binnen Scagen enz. …”: 

Vrederik Verschuer voor zichzelf en als vader en testamentaire voocht van sijne kinderen 

geprocreeert uijt sijn overleden huijsvrouw Lijsbeth Maertens verkoopt aan Pieter Cornelisz 

Roos uit Schagen  op de Nes „een stuk groedlant groot 6 geersen 5 sneesen leggende in de 

Nes-Caag, belent Cornelis Harksz Nes ten zuijden, Jan Verschuer ten noorden…‟ 

(Actum 12-01-1695) 

 

Blz. 372 

“Wij Pieter Vrederiksz ende Adriaen Arisz Were, Schepenen binnen Scagen, oirconden dat 

voor ons gecompareert is Cornelis Claesz Keman woonende alhier tot Scagen d‟welke 

verclaerde vercocht te hebben aen Hillebrant Cornelisz woonende mede alhier een stukje 

zaadlant groot acht snesen leggende op Rijpelant, belent Pieter Reijersz  Baes ten zuijden, de 

gemene vaert ten westen …” 

(Actum  18-02-1695) 

 

Blz. 373 

Opnieuw wordt er wat land verkocht door de voogden van Pieter Cornelisz Leeq ter 

voldoening van de belastingschulden  

(Actum 21-02-1695) 

 

Blz. 376 

Gerbrandt Adriaensz Schoenmaker voor hem selven voor de eene helft ende met ende 

beneffens Gerrit Jansz Scager alias Jan Streek de rato caverende en haer  sterk makende voor 

de wederhelfte, d‟welke verclaerden vecogt te hebben aen ende tgen behouve van Claes 

Huijbertsz Wagenmaker woonende alhier een stukje groedlant groot ruijm twee geersen 

leggende bijde Hale, belent Jan Adriaansz Scagers erve ten oosten, de Burgerhornder-dijk 

ten westen…‟ 

(Actum 06-03-1695) 

 

Blz. 382 

Joost Cornelisz Messemaker wonend in de Molenstraat  voor zichzelf  vooer de ene helft en 

jacob Adriaensz Brouwer wonnend in de Hoep als last hebbende van Gerrit Claasz Purmerent, 

Cornelis Boekjes, Pieter Claasz Windig en Mr. Pieter van Romsin arme-voochden inde Rijp 

in Waterlant voor de naegelaten kinderen van Greeltje Cornelis voor de andere helfte 

erfgenamen van desselfs suster Hilletje Cornelis overleden inde Rijp voornoemt  d‟welke 

verclaerden in dier qualiete vercogt te hebben aen Cornelis Cornelisz Schoenmaker ende Mr. 
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Dirk Lankvelt chirurgijn alhier een huijs ende erve staande ende leggende alhier op de 

Hoogesijdt, belent Cornelis Cornelisz Schoenmaker als coper ten westen, Thamis Jansz ten 

oosten…‟ 

(Actum 10-03-1695) 

 

Blz. 383 

Pieter Muller secretaris in Calansooge  ende Gerrit Jansz Bontus ook daar wonend als last en 

procuratie hebbende van de erfgenamen van wijlen Jan Cornelisz Jeeuwendal in Calansooge 

gepasseert in dato den 24
en

 October 1694 ons Schepenen verthoont, „d‟welke verclaerden in 

dier qualite vercogt te hebben  aen Jan Adriaensz Hemkewerf woonende alhier op 

Hemkewerf, een acker zaadlant groot 3 geersen 6 snesen genaemt de Breeveerthien , 

gelegen tussen de Hale ende Hemkewerf, belent Achterkerks erve ten westen, de Oude 

Dijk ten zuijden …‟ 

(Actum 17-03-1695) 

 

Blz. 386 

Idem‟aen Jan Adriaensz Hemkewerf woonende alhier op Hemkewerf eem stuk zaadlant groot 

40 ½ snees leggende bij de Hale voornoemt belent de Hereweg ten westen, de vaert na 

Hemkewerf ten oosten, met een stukje groetlant groot 2 geersen 1 snees 10 roeden genaemt 

het Cleijn Hopke leggende bijde Oude Dijk, belent Jan Bergman ten zuijden, Claas 

Huijbertsz ten noorden tot een toegift op ‟t zelve ..‟ 

(Actum 17-03-1695) 

 

Blz. 388 

Jan Pietersz Backer uit Winkel als last en procuratie hebbende van Pieter Jansz Backer ook uit 

Winkel mitsgaders van Trijntje Jans Waeg en Lijsbeth Jacobs beide uit Alkmaar, gepasseert 

in dato den 18
en

 Maert 1695 en ons Schepene verthoont  verkopen aan Pieter Adriaensz uit 

Schagen  op Cornelissenwerf een stuk groedlant inde Wester-Caag, groot vijf geersen, belent 

de arme van Scagen ten noorden, Cornelis Cornelisz Plaets ten oosten…‟ 

(Actum 19-03-1695) 

 

Blz. 390 

De kinderen en  erfgenamen van Pieter Jansz Kos en wijlen Aachje Cos overleden tot Scagen 

verkopen aan een huis en erf  aan Jan Siewertsz Snipman (in de contra-acte, blz. 391, hetend: 

Snipvoerder)  staende ende leggende alhier op de Loet, belent de weduwe van Adriaen 

Allertsz Muller ten oosten, Claas Pietersz Bont ten westen…‟ 

(Actum 25-03-1695) 

 

Blz. 393 

“Wij Cornelis Harksz Nes ende Pieter Hendriksz Fala, Schepenen binnen Scagen, oirconden 

dat voor ons gecompareert zijn Cornelis Theeuwisz Quantes  woonende opde Zijdewint, en 

Jan Cornelisz Micker woonende in de Oude Zijpe voor haer zelfs ende als last ende 

procuratie hebbende van Claes Jansz, Maertje Cornelis ende Trijn Cornelis, alle woonende tot 

Uijtgeest, ende Trijn Gerrits weduwe woonende tot Barsingerhorn, Nieuws Olphertsz ende 

Aeltje Olpherts beijde woonende tot Scagen, mitsgaders Jan Theeuwisz woonende inde 

Slootgaert ende Jannetje Theeuwis woonende op de Zijdewint, alle dessendenten fidei-

commissaire erfgenamen van zaliger Maritje Louwris, mede voor haer zelfs, ende haer sterk 

makende ende de rato caverende voor de verdere dessendenten ende mede fidei-commissaire 

erfgenamenv an opgemelde Maritje Louwris gepasseert in dato den 22
en

 April 1695, ons 

Schepenen verthoont,  d‟welke verclaerden in dier qualite vercogt te hebben aen ende ten 



Schagen, selectie uit de transporten 1691-1697 - 15 

behouve van Pieter Cornelisz Roos  woonende alhier tot Scagen op de Nes, een stukje 

groedlant  groot 4 geersen 4 snesen leggende inde Nes-Caeg, belent de cooper zelfs ten 

oosten,  de Lasschoten ten westen …” 

(26-04-1695) 

 

Blz. 399 

Jan Cornelis Nopper uit de Wieringerwaard verkoopt aan Jacob Maertensz Clerq een huis 

en erf op Grotewal, belent Gerrit Slijker ten noorden, Claes Valckes ten zuijden… 

(Actum 29-04-1695) 

 

Blz. 400 

Gerrit Claesz Goutsberg, backer alhier tot Scagen, voor hem zelfs ende de edele Rodrigo 

Goutsberg als oom en voocht  over Claes Claesz Goutsberg, broeder van de opgemelde 

Gerrit Claesz Goutsberg, verclaerden in dier qualite vercogt te hebben aen Pieter Reijersz 

Baes woonende alhier opde Lagedijk een ackertje zaadlant groot omtrent twee geersen, 

gelegen op Rijpelant, belent Pieter Schaap ten westen, de cooper zelfs ten oosten …‟ 

(Actum 29-04-1695) 

 

Blz. 401 

Sijvert Jansz uit Oostwoudt, getrouwd met Luijduw Adriaans, voor zichzelf en als voogd 

mitsgaders de rato caverende  voor zijn mede-voogd, over de nagelaten kinderen van Adriaen 

Jansz Ruijter verwekt bij Neel Adriaans  de overleden zuster van zijn vrouw; zij verkopen aan 

Simon Pietersz Grootes een drietal stukken land, het laatste „een stuk groedlant leggende aan 

de kant van de Bossloot, belent Barnevelt ten noorden, [ontbreekt] ten zuijden…‟ 

(Actum 29-04-1695) 

 

Blz. 407 

Jan Jansz van Leeuwen uit Schoorl voor zich zelf en de rato caverende voor zijn broer 

Cornelis Jansz van Leeuwen uit Warmenhuizen verkoopt aan de erfgenamen van wijlen Mr.  

Adriaen Westphalen uit Alkmaar „een stuk groedlant  groot omtrent 9 geersen  leggende 

inde Ooster-Caag  belent Jan Rooker ten oosten, de stadt Alkmaar ten zuijden…‟ 

(Actum 27-06-1695) 

 

Blz. 408 

De edele Dominee Dirk Hoogendorp  predicant tot Ulpendam, Van Luijtgesz Hoogendorp 

woonende alhier op de Keijns  ende Pieter Luijtgesz Hoogendorp woonende alhier tot Scagen 

voor haer zelfs ende de rato caverende  voor haar zuster  ende voor de kinderen van haar 

overleden broeder verclaerden te cederen ende op te dragen aen ende ten behoeve van de 

edele Pieter Vrederiksz  regerend schepen deser stede de gerechte helft  in een stuk zaadlant 

groot omtrent 3 geersen leggende in de Nes-Caag  belent de Oude Vriesen Zeedijk ten 

noorden, Luijtgen Cornelisz Barsingerhorn ten zuijden ende bekende sij comparanten van de 

cooppenningen vandien met een summa van vijf-en-veertig  caroli guldens volgens taxatie 

van Schout en Schepenen algeheel voldaen ende wel betaelt te zijn  …‟ 

(Actum 28-06-1695) 

 

Blz. 413 

Adriaan Adriaansz Schoorl wonend in de Keete verkoopt aan Jacob Jansz de Haen in Schagen 

„een Enterije leggende alhier tot Schagen in de Hale, belent Adriaen Jacobsz Zeeman ten 

westen, Lijsbeth Cornelis  teoosten…‟ 

(Actum 06-10-1695) 
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Blz. 415 

Geertruij en Margareta Brants uit Schagen, ook voor hun zuster Christina Brants uit 

[ontbreekt] verkopen aan Pieter Cornelisz Roos uit Schagen van de Nes „een stuk groedlant 

groot seven geersen leggende in de Nes-Caag, belent de Arme del ten zuijden, de Gouw ten 

noorden…‟ 

(Actum 01-12-1695) 

 

Blz. 420 

Aijmert Claasz wonend op de Garst verkoopt aan Reijer Pietersz Curver van de Lagedijk „een 

stukje groedlant  groot 2 geersen …leggende in de Lagedijker Caag, belent de Oude Vriese 

Zeedijk ten noorden, de gemene vaart ten westen…‟ 

(Actum 23-12-1695) 

 

Blz. 421 

Dirk Gerritsz Maij en Huijbert Jansz Boertjes, de wettige voogden van het nagelaten 

weeskind van wijlen Jan Adriaensz Nop uit Schagen, verkopen aan Jan Jansz Koorn ook uit 

Schagen „een huijs ende erve staende ende leggende alhier op ’t Hoog, belent de Hereweg 

ten oosten ende noorden, Cornelis Cornelisz ten zuijden…‟ 

(Actum 28-12-1695) 

 

Blz. 425 

“Wij Simon Jansz Noort ende Jacob Cornelisz Metselaer, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert zijn Olphert ende Cornelis Bregman, woonende tot 

Uijtgeest voor haer zelfs ende als voochden over Cornelis Adriaensz naegelaten zoone van 

Adriaen Cornelisz  Bregman d‟welke in dier qualite met authorisatie van Weesmeesters aldaer 

volgens acte van authorisatie bij Weesmeesteren voornoemt gepasseert in dato den 7
en

 

Januarij 1696, ons Schepenen verthoont, verclaerden vercogt te hebben aen ende ten behouve 

van Pieter Cornelisz Bregman onsen medepoorter twee geersen in een stuk je groedlant  groot 

in ‟t geheel 3 geersen leggende alhier tot Scagen aen ’t eijnde van de Loet bijde zaagmolen 

gemeen ende onderdeel met de cooper, belent Maertje Huijbertsz ten oosten, de cooper zelffrs 

ten westen…‟ 

(Actum 11-01-1696) 

 

Blz. 437 

Neel Jans weduwe wijlen Adriaen Adriaensz Dedes woonende tot Nieuwe Niedorp voor de 

eene helft,  Jan Adriaensz Groet woonende [ontbreekt] inde banne van Nieuwe Niedorp  voor 

een vierde paert, mitsgaders …Jans Wit ende Jan Adriaensz Janknegt als wettige gestelde 

voochden over de twee winderjarige kinderen van zaliger Adriaen Claasz  overleden tot 

Eerswout, met approbatie ende authorisatie van de Gerechte Hoogt ende Eerswoude, volgens 

acte van authorisatie bijde Gerechte voornoemt gepasseert in dato den 22
en

 November 1695, 

ons Schepenen verthoont, mede voor een vierdepaert ende alsoo gesamentlijk voor de 

wederhelft, d‟welke verclaerden in dier qualite vercogt te hebben aan Pieter Jansz Buijs onsen 

medepoorter een ackertje zaadlant groot thien sneesen leggende alhier aen ’t Laentje bij ’t 

Hoogpostje, belent ‘t Laentje ten oosten,  Claas Elbertsz ten zuijden…” 

(Actum 09-02-1696) 

 

Blz. 441 

Anna Jans Sloots van de Rijp in Sint Maarten verkoopt aan Jan Adriaansz Hemkewerf uit 

Schagen op Hemkewerf „een stukje weijtlant groot 2 geersen 8 snesen 10 voeten leggende 
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alhier inde Lagedijker-Kaeg, belent het Keijnsmerwegjen  ten oosten, de Westfriesse 

Zeedijk ten noorden…‟ 

(Actum 13-02-1696) 

 

Blz. 444 

Jan Cornelisz Micker woonende in de Zijpe als in houwelijk hebbende Neel Olpherts  ende 

Jan Jansz Langedijk woonende alhier tot Scagen op Grootewal als getrout aen Maertje Jans 

laest  weduwe wijlen Willem Olphertsz, d‟welke in dier qualite verclaerden vercogt te hebben 

aan Claes Claesz Hoogendorp woonende mede op Grootewal een ackertje zaadlant groot 1 

gars 10 snesen leggende alhier inde Oude-Caag, belent Louwris Berger ten zuijden, Adriaen 

Jansz Schoorl ten noorden…voor de summa van hondert elf gulden ende twee stuijvers…‟ 

(Actum 21-02-1696) 

 

Blz. 445 

Jan Cornelisz Micker enz . „aen Jan Jansz Langedijk woonende alhier tot Scagen op 

Grootewal de gerechte helft in een huijs ende erve  staende ende leggende op Grootewwal 

voornoemt gemeen ende onderdeel met de cooper, belent de kinderen van Gerrit Jansz Slijker 

ten zuijden, Jan Cornelisz Grootewal ten noorden…voor de summea van 50 caroli guldens‟ 

(Actum 21-02-1696) 

 

Blz. 463 

“Wij Sijmon Jansz Noort ende Claes Huijbertsz Wagenmaker, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert is Jan Adriaansz van Hemkewerf en verclaarde verkogt 

te hebben  aan Jan Gerritsz Jan Knegt in de Oude Zijpe een stucke zaadlandt groot ontrent 

drie geersen dogh ten aansien der maat bijden hoop en met de voet gestooten gelegen in de 

Lagedijker Kaag  belent het Keijnser wegjen ten oosten, de Westfriesse Dijk ten 

noorden…‟ 

(Actum 07-06-1696) 

 

Blz. 469 

Aalbert Bregman voor zichzelf, Adriaen Berger en Claas Elbertsz Blocker als geordonneerde 

voogden over het kind van gemelde Bregman verwekt bij zijn overleden huisvrouw  Grietie 

Jans, met approbatie van de weesmeesters, verkopen aan Jan Huijbertsz Boertjes alhier „een 

stucke weijdlandt  gelegen bij de Nes groot ontrent drie geersen seven sneesen dogh ten 

aansien der maat bijden hoop en met de voet gestooten, belent Pieter Vrederiksz  ten suijden, 

en Jan Scoenmakers wegie ten westen …‟ (Actum 11-06-1696) 

 

Blz. 470 

Aalbert Bregman voor zichzelf, Adriaen Berger en Claas Elbertsz Blocker als geordonneerde 

voogden over het kind van gemelde Bregman verwekt bij zijn overleden huisvrouw  Grietie 

Jans, met approbatie van de weesmeesters, verkopen aan de edele Jan Pietersz Bergman oud 

Borgemeester der stede Scagen een gars saadlandt  leggende in een stucke groot twee en een 

half gars in ‟t geheel buijten het Noort gemeen en onderdeel met de erve van Claas Bont en 

Grietie Jans  belent de Memorijeweijdt  ten westen ende Lagedijker wegh ten noorden …‟ 

(Actum 14-06-1696) 

 

Blz. 472 

Pieter Adriaansz Gorter uit Schagen als erfgenaam van Jan Adriaansz de Boer, zijn alhier 

overleden broer, verkoopt aan Dirk Evertsz Timmerman  ook uit Schagen, „een huijs, 

zaathuijs, schuur en twee kamers met haar erven staande ende gelegen op het Noort bij 
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de Steenen Brugh, belent met Gerrit Cornelisz Knouwel ten noorden en garbrant Adriaansz 

Scoenmaker ten zuijden en met de belastinge dat de eijgenaars dit huijs de geute leggende tot 

uijtwateringe van ’t selve en’t naburige huijs van Gerrit Knouwel tot desselfs eijgen costen 

alleen bequaam sullen moeten onderhouden mits ’t water daardoor  te passeren ontfangende  

in de eijgen back behoudens op ’t erf  van ’t ander huijs  de waterloosinge van ’t 

overvloeijende regenwater totte agtersloot toe soodanigh ’t selve gelegen is en gebruijct wert 

en dat bij verval of afbreuk van de voorseijde kamers ’t sceijtheck niet verder sal werden 

gestelt als iegenwoordig de muere van de kamers staan  en vorders met soodanige lijdende en 

heersende dienstbaerheden als sulcs beseten en de oude brief van opdragt nevens dese 

overgelevert mede brengt van de cooppenningen ten somme van negen hondert guldens 

bekende den comparant vergenoegt te sijn met een custingbrief van gelijken datum als 

waarome hij beloofde het getransporteerde te vrijen en  te waren van alle lasten en 

beswaarnissen  soo als men na costuijme van Scagen sculdig is …‟ 

(Actum 02-07-1696) 

 

Blz. 474 

Adriaan Luijtiesz uit St. Maarten en Jan Luijtiesz uit Groet , ook voor hun zwager Jacob 

Adriaansz uit Groet, verkopen aan Pieter Adriaansz van het Hoogelandt „een acker saadlandt  

groot ontrent vier en een half gars dogh ten aansien der maat bij den hoop en met den voet 

gestooten leggende op de Hooge Werve op Lutiewal, belent de Heere wegh ten oosten en 

Corenlis Hoogwoudt ten suijden…‟ 

(Actum 09-07-1696) 

 

Blz. 477 

“Wij Sijmon Jansz Noort ende Claes Huijbertsz Wagenmaker, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert sijn den edele Dirk Lambertsz Bent en Susanna 

Smientius  sijne huijsvrouwe geassisteert met deselve haren man en verclaarden gesamentlijk 

en ijder voor ‟t geheel gecedeert en getransporteert te hebben, aan den edele Cornelis 

Cornelisz Plaats regerende Burgemeester deser stede de geregt en vierde paart in een stucke  

lant gelegen in de Nes Kaagh  met hem Cornelis Plaats gemeen voor ‟t westeijnde van de Nes 

in desen bedrijve groot in ‟t geheel ontrent twaelff geersen vier sneesen, belent Nanningh 

Keijser ten noorden, Jan Huijbertsz Boertjes ten suijden bekennende daar van geheel ende al 

voldaan te sijn met dat Cornelis Cornelisz Plaats voor hem en sijnen erve ten sijnen 

particulieren laste genomen heeft het geheele legaat van ses hondert gulden dat sijn 

overleden broeder Thijs Cornelisz Plaats  (van wien hij erfgenaam is) en opgemelde Susanna 

Smientius  bij haar testament van dato den 24
en

 Februsrij 1685 voor de notaris Dirk Abbeste 

op ’t Oog en sekre getuijgen gepasseert te samen an de kerck tot Scagen hebben gelegateert 

alles breeder geexentendeert  bij ’t contract daar van op den 1
e
 September laast leden voor 

den Secretaris ende Notaris Pieter van der Beeck ende sekre getuijgen alhier opregt doende 

daaromme vande selve een vierde paart lants aquite en quijtsceldinge  transporterende ‟t selve 

voor vrij en onbewsaart aan dito plaats met alle lijdende en heersende dientsbaarheden daar 

bij behoorende …” 

(Actum 27-09-1696) 

 

Blz. 479 

“Wij Jacob Cornelisz Metselaar ende Claas Huijbertsz Wagenmaker, Schepenen binnen 

Scagen, oirconden dat voor ons gecompareert is Sijtje Cornelis weduwe althans tot 

Scermerhorn woonaghtigh en verclaarde te cederen en transporteren aan en ten behoeve van 

Jacob Hillebrants (de contra-acte zegt: koornmolenaer) alhier een windt koorn molen en 
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huijs met dessselfs erve staende en gelegen alhier op de Loet belent de Heere wegh ten 

noorden en oosten… „ tegen een custingbrief van 1850 gulden; 

(Actum  04-10-1696) 

 

Blz. 481 

“Wij Sijmon Jansz Noort ende Claes Huijbertsz Wagenmaker, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert sijn den edele Dirk Lambertsz Bent als in huwelijk 

hebbende Susanna Smientius alhier woonaghtigh en verclaarde uijt den voorszegde hoofde 

verkogt te hebben aan den edele Floris van Nuffel medicie doctor binnen dese plaatse een 

tuijn leggende agter de Loet aen ’t Laantie  groot ontrent een snees  vijftien roeden dogh ten 

aansien der maat met den voet gestooten belent Adriaan Arisz cum suis ten suijden Gerrit 

Backer  ten noorden…‟ 

(Actum 14-10-1696) 

 

Blz. 482 

Waligh Sijmonsz Houtcooper verkoopt aan Metje Barents zijn moeder, ook in Schagen 

wonend, „een huijs, erve en houthuijs staande en gelegen op de Loet daar hij althans in woont, 

belent Pieter Jacobsz Smit ten oosten en Cornelis Willemsz ten westen…‟ 

(Actum 26-10-1696) 

 

Blz. 483 

“Wij Sijmon Jansz Noort ende Claes Huijbertsz Wagenmaker, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden dat voor ons gecompareert sijn Pieter Jansz  Raapen watermolenaar tot Broeck op 

Langedijk voor hem selfs en hem starck makende voor sijn broeders en susters, Pieter 

Harmonsz en Jacob Claasz Messemakers alhier als getrout aan Griet Harmons voor haar 

selfs  en haar starck makende voor de kinderen van haar overleden broeder en swager Tomas 

Harmonsz en Sijmon Pietersz  Grootes onsen confrater als geordonneerde voogt  over ‟t 

agtergelaten kint van Cornelis Luijtiesz binnen dese plaats overleden, ende nogh de 

gesamentlijke comparanten als haar starck makende en inne staande voor Griet Luijties tot 

Scoorl woonagtigh te samen suster en broeders en susters kinderen en mitsdien erfgenamen 

ab intestato van Willem Luijtiesz inde Molenstraat overleden, en verclaarde verkogt te hebben 

aan Pieter Pietersz  Langedijk inden Heerestraat woonagtigh een huijsie en erve staande en 

gelegen in de Molenstraat belent Harmanus  Teunisz ten oosten, Jan Pietersz Robol ten 

westen …” 

(Actum 09-11-1696) 

 

Blz. 485 

“Wij Sijmon Pietersz Grootes en Pieter Cornelisz Roos, Schepenen binnen Scagen, oirconden  

en kennen dat voor ons gecompareert is Pieter Gerritsz Decker op de Nes  woonagtigh en 

verclaarde verkogt te hebben aan Griet Luijties weduwe alhier woonende een huijs en erve 

staende en gelegen aan de Korte Snevert belent Pieter Cornelisz Bijkorf ten noorden Griet 

Luijties  molen ten suijden…‟ 

(Actum 11-11-1696) 

 

Blz. 486 

Cornelis Willemsz van der Molen uit de Oude Zijpe verkoopt aan Cornelis Cornelisz Fala op 

de Nes „de geregte helft van een stucke saadlandt groot ontrent ses geersen in ‟t geheel  

gelegen inde Nes Kaagh gemeen en onderdeel met Adriaan Cornelisz Lagesijd en Luijtien 

Barsingerhorn, belent het Heers ventie  ten westen en de Arme van Scagen ten oosten…‟ 

(Actum 15-11-1696) 
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Blz. 492 

 “Wij Adriaan Cornelisz Lagesijd en Jan Pietersz Bergman, Schepenen binnen Scagen, 

oirconden en kennen dat voor ons gecompareert sijn Aalbert Cornelisz  Bregman, Marijtje 

Cornelis Bregman, Antje Hendriks Stoffels, alle wonende alhier, voor haar selvs, item Jan 

Pietersz Muller, kaaskoper binnen dese plaatse, als last en procuratie hebbende, eerstelijk van 

Jan Cornelisz Bregman, jegenwoordigh uijtlandigh sijnde, gepasseert voor Jan Visser, 

Notaris, en seekere getuijen tot Schagen op den 7
en

  Julij 1696, ende nogh van Cornelis 

Bregman, Olphert Bregman, en Jacob Bregman, gebroeders tot Uijtgeest, voor haar slevs ende 

twee eerste wijders als voogden van Cornelis Adriaansz Bregman, haar broeders soon, 

volgens de acte van lastgevinge onder hare particuliere handteeckeninge gepasseert in dato 

den 16
en

  Maart 1696, beneffens de voorgaande procuratie ons Schepenen vertoont, ende 

eijndelijk deselve Jan Pietersz Muller, en Adriaan Tatesz Berger op de Dorpe, geordonneerde 

voogden over de nogh onmondige weeskinderen van Trijn Aalberts, met name Cornelis, en 

Trijntje Hendriks Stoffels, te samen legatarissen van Jacob, en Pieter Adriaansz Roosendaal 

tot Nieuwe Niedorp overleden, en uijt dien hoofde eijgenaars van ‟t nagenoemde land, en 

verklaarden comparanten, ende laastgenoemde met approbatie, en auctorisatie van de Edele 

Weesmeesteren deser stede in dat den 24
en

  December 1696, ons mede gebleecken verkogt te 

hebben aan Jan Cornelisz wonende op Tjallewal, een stucke groedland, gelegen in de 

Ĳskaagh, genaamt ’t Ĳserhart, groot in onkosten drie geersen elf sneesen, en voort ten 

aansien der maat met de voet gestoten, belent Jan Cornelisz Plaats ten noorden, Dirk Dirksen 

Baasjen ten westen…” 

(Actum 23-02-1697) 

 

Blz. 494 

Idem „aan Jan Cornelisz wonende op Tjallewal een ackertje zaadland, groot dertien sneesen 

en voort ten aansien der maat met de voet gestooten, leggende voor de huijsen aldaar, belent 

Jan Schagers erve ten oosten, ’t Laage wegje ten westen…‟ 

(Actum 23-02-1697) 

 

Blz. 500 

Dirk Evertsz Timmerman van het Noord verkoopt aan Cornelis Cornelisz Kintje alhier „een 

huijs en erf staende en gelegen op Trintgast, belent de cooper selfs ten westen, Jacob Jansz 

Teun ten oosten…‟  (Actum 25-02-1697) 

 

Blz. 501 

Jan Sijmonsz van de Nes verkoopt aan zijn broer Hark Sijmonsz, molenaar van de 

Sneverts molen, een huijs en erve staende en gelegen op de voorseijde Nes, belent de 

erfgenamen van Neeltje Cornelis Fala ten suijden, Albert Adriaansz Graef ten noorden…‟ 

(Actum 26-02-1697) 

 

Blz. 504 

Jacob Jansz Vet van de Nes verkoopt aan Jan Adriaansz op Hemkewerf „een stuckje zaadland 

gelegen bij Hemkewerf, groot omtrent twee geersen, agt sneesen, tien roeden, dogh voor ‟t 

aansien der maat gestooten met de voet, belent de vaart ten oosten, de Heerewegh ten 

westen…‟ 

(Actum 09-03-1697) 

 

Blz. 505 

In deze acte figureert o.a. Pieter Harksz, zoon van Aagt Jans Graves, verwekt door Hark 

Pietersz. (Actum 10-03-1697) (zie ook blz. 535) 
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Blz. 508 

Dirk Fransz Hoep regerende, Anthonij van den Heuvel oud burgemeester deser stede, 

geordonneerde voogden over de voorkinderen van wijlen Adriaan van Dijk, verwect bij 

wijlen Judick de Grim, beijde alhier overleden, mitsgaders Luijtjen Barsingerhorn, en Jan 

Cornelisz Visscher, op de Lagesijde woonende,  geordonneerde voogden over het nakind van 

gedagte Van Dijk, verwect bij Catharina de Binghs, en mitsdien te samen erfgenamen van 

opgemelde Adriaan van Dijk in die qualite voor de eene helft en eijndelijk  Catharina de 

Bings, weduwe wijlen Adriaan van Dijk bovengenoemt voor de wederhelft, en verclaarden de 

comparanten , en wel de voogden met auctorisatie van de weeskamer deser Stede, 

gesamentlijk te hebben verkogt  aan Jan Juriaansz van den Burgh alhier op de Plaats 

woonagtigh een huijs en erve staande en leggende op de Lagesijd, belent Petrus Ens ten 

oosten, Tijs Pietersz Kleijnenburgh ten westen…‟ 

(Actum 11-03-1697) 

 

Blz. 512 

Jacob Cornelisz van de Limmerschouw onder Winkel verkoopt aan Gerrit Pietersz Schouten 

uit de Oude Zijp, „omtrent twee geersen, vier sneesen, tien roeden groedland, gelegen in 

Brecom agter Tjallewal, gemeen en onderdeel in een grooter stuck van negen geersen,  

seven sneesen met den cooper, genaamt de Hoogte, belent Jan Schager ten zuijden, de 

weduwe van Dirk Goudsbergen ten noorden…‟ 

(Actum 13-03-1697) 

 

Blz. 515 

Niesje Reijniers weduwe wijlen Dominee Wilhelmus Aams in sijn leven predicant tot 

Valcoogh  koopt van Cornelis Grootebroek chirurgijn in Grotebroek als getrouwt aan 

Wijbrig Jans  voor drie vierde, en Dominee Petrus Hogerduijn  predicant tot Sijbecarspel 

getrouwt aan desselvs dogter, Trijntje Pieters voor de resterende een vierde paart 

geinstitueerde erfgenamen van Jan Pietersz Verwer, haren vader en grootvader 

respective, een huijs en erve staande en leggende op Trintgast, belent Pieter Federicsz  ten 

oosten, Adriaan Limmen ten westen…‟ 

(Actum 13-03-1697) 

 

Blz. 519 

Adriaan Jansz Wit koopt van dezelfden „een huijs en erv staande en leggende op de Lagesijd  

van ‟t Noord , belent Jan Willemsz Ketelboeter ten suijde, Jan Huijbertsz Boertjes cum suis  

ten noorden …‟ (Actum 13-03-1697) 

 

Blz. 525 

Evert Pietersz wonend op Miggenburg  verkoopt aan Teunis Dirksz Knip uit de Beemster „een 

huijs en erv staande en gelegen op Miggenburgh onder Grootewal, belent de gemene wegh 

ten oosten, ’t Kerckewegje  na Tjallewal ten suijden…‟ (Actum 04-04-1697) 

Blz. 527 

Willem Sijmonsz Daalder van Terdiek onder de bedrijve van Oude Niedorp verkoopt aan 

Adriaan Jansz Schoenmaker en Cornelis Willemsz Seeman in de Wester Moerbeek als 

voogden van  over Anna Sijmons Daalders agtergelaten weeskind van Simon Daalder , „de 

geregte helft in twee geersen, twee sneesen groedland,  gemeen en onderdeel met de coperse, 

en ‟t selve weder in een grooter stuck, genaamt de Muijsseven, gelegen in de Nieuwe 

Caagh, belent de Nesdijck  ten suijden, Neeltje Wijwers ten noorden …‟ 

(Actum 07-04-1697) 
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Blz. 528 

Jan Pietersz Straats, als vader en voogd, en Claas Elbertsz Blocker geordonneerde voogd over 

Pieter en Bregje Jans, agtergelaten kinderen van Trijntje Jans Langevelds, verwect bij 

Jan Pietersz Straats voornoemt, alle alhier wonende, en verclaarden de comparanten in die 

qualite met goedvinden van de weeskamer deser Stede volgens de acte daar van sijnde in dato 

den [ontbreekt] ons vertoont, verkogt te hebben aan Maartje Cornelis Bregmans, mede alhier, 

een huijs, en erve staande en gelegen in de Nieuwe Straat, belent Maartje Jans Vosses ten 

noorden, Dirck Dircksz Baasjen ten suijden …‟ 

(Actum 09-04-1697) 

 

Blz. 529 

Cornelis Willemsz van der Molen geboortigh binnen deser Stede maar nu wonend in de Zijpe, 

verkoopt aan Luijtjen Cornelisz Barsingerhorn vroetschap deser Stede „omtrent drie geersen 

groedland, gelegen alhier aan ’t Nespadt, dogh ten aansien der maat met den voet 

gestooten,  belent Hendrick Cornelisz Stoffels ten kinderen ten oosten, Jan Dirksz Halfswaags 

erve ten westen, van de cooppenningen  ter somme van vier hondert en vijftigh caroli guldens  

bekende den comparant algeheel voldaan en welbetaalt te wesen den laasten met den eersten 

penningh, doende daaromme aquite en quijtscheldinge, en een absolute afstant van ‟t 

voorseijde land, transporterende sulcs aan den cooper  voor vrij en onbeswaart, uijtgesondert 

de ordinaire en extra-ordinaire-lants ongelden, soo als ’t te boeck leijt in voegen de 

verponding van een afgebroocken saagmolen  op ’t selve land  staande ter somma van twee 

gulden thien stuijvers ordinaris,  oock voor den cooper sal sijn en blijven …‟ 

(Actum 11-04-1697) 

 

Blz. 535 

In deze acte is opnieuw sprake van Pieter Harksz zoon van Aagt Jans  Gravens (nu zo 

gespeld) alhier overleden; vader Hark Pietersz is verkoper van een stukje land (zie ook blz. 

505) (Actum 16-04-1697) 

 

Blz. 538 

Cornelis Jansz uit de Oude Zijp verkoopt aan Jan Rouw wonend op ‟t Wad onder den bedrijve 

van Schagen „een stuckje groedland gelegen in de Nescaagh bij ’t Wat, groot omtrent een 

gars, 9 snees, belend ’t riedbos ten noorden, de molensloot ten suijden; Item een half gars 

groedland, gelegen als voren, belent Claas Elbertsz Blocker ten oosten, de rietbos ten 

westen; Nogh een ackertje zaadland mede aldaar, groot omtrent ses sneesen, belend de 

Molensloot ten suijden, de rietbos ten noorden…‟ 

(Actum 15-05-1697) 

 

Blz. 539 

De Heer Jacob Bosch, raad in de vroetschap en oud schepen der stad Alkmaar, als 

gesurrogeerde executeur van den testamente van wijlen Louris van Oosthoorn, in sijn leven 

Notaris en Procureur binnen de voorseijde Stad, en verclaarde in die qualiteijt uijt kragte van 

de auctorisatie bij de Edele Hoogachtbare Heeren Schepenen der Stad Alkmaar aan hem 

verleent op den 8
en

 November 1696, ons vertoont, na dat volgens sijn verklaringe ‟t 

nagenoemde stucke land in ‟t geheel in veijlinge, en afslagh was gebragt, en hij effectievelijk 

de ondergenoemde portie voor hem heeft doen mijnen, verkogt te hebben aan hem in sijn 

prive de derdepaart in een stucke weijdland, groot in ‟t geheel omtrent seven geersen, agt 

sneesen, tien roeden, genaamt de Poortven; dogh ten aansien der maat gestooten met den 

voet, gelegen aan de Meneswegh, belend de gemeene vaart ten noorden, de Armen alhier 

ten suijden…‟ 



Schagen, selectie uit de transporten 1691-1697 - 23 

(Actum 20-05-1697) 

 

Blz. 541 

Jan Siewertswz Snipman verkoopt aan Marcus Boerhaven, medecinae doctor (sic), althans 

binnen deser Stede sich onthoudende, „een huijs en erv  staande en gelegen op de Loet, belent 

Claas Bontes weduwe ten suijden, Adriaantje Cornelis weduwe wijlen Adriaan Aldertsz ten 

noorden…‟ 

(Actum 04-06-1697) 

 

Blz. 546 

Frans Huijbersz van der Molen verkoopt Bartholomeus Olphertsz, deser Stede Timmerman, 

„een saagmolen  en ‟t gunt daar verder af dependeert, mitsgaders ‟t bijstaande woonhuijsje, 

en erv, staande en leggende op ’t eijnde van de Loet, belent de Menevaart te suijden, Pieter 

Cornelisz Bregman ten noorden, oosten en westen, voor een somma van hondert en vijftigh 

caroli guldens…‟ 

(Blz. 547, de contra-acte: een saagmolen met al ‟t gereetschap daartoe dienende, nu belent de 

Menewegh ten suijden) 

(Actum 25-06-1697) 
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