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Herck Jacobsz, weduwnaer met Trijntje Tuunes, weduwe beijde woonen alhier. Hebben opten 4 maij 1670 
gecregen haer eerste gebodt, opten 11 dito gegeven haer tweede gebodt, opten 18 dito haer derde gebodt. 
Dese trou is opten 23 maij 1670 bij ons ondergeschreven schout en schepenen gedaen.
J.Schatten, schout en Sijmon Cornelis, schepen.

Jan Jansz, jongesel en Trijn Hilbrants, jongedohter beijde woonen alhier. De bovenstaende personen 
hebben opten 11 maij gecregen haer eerste gebodt, opten 18 dito gegeven haer tweed. Dese trou is opten 
25 maij 1670 bij ons ondergeschreven schout en schepen gedaen. J.Schatten, schout en Jacob Cornelis, 
schepen tot Petten.

Dirrick Engeltsz, jongesel van Egmont op See ende Trijntje Cornelis, jongedogter woonen alhier. Opten 18 
maij gegeven haer eerste gebodt, opten 25 dito gegeven haer tweede gebodt, opten 1 junij haer derde 
gebodt ende gegeven een attestatie omme tot Egmont op See te mogen trouwen.

Den 6 april 1671 hebben den naevolgende persoonen gecregen haer eerste gebodt, Joost jansz, 
weduwnaer met Maritgen Pieters, weduwe beijde woonen alhier. Opten 13 dito gegeven het tweede 
gebodt, opten 20 dito gecregen het derde gebodt en is daerop bij mijn ondergeschrevene getrout. 
J.schatten, schout.

Den 20 desember 1671 hebben de naevolgende persoonen gecregen haer eerste gebodt, Willem Jansz, 
jongesel met Aefd Jans, jongedogter beijde woonen alhier. Den 27 dito gecregen haer tweede gebodt, den 
3 januari 1672 nae dat het derde gebodt wort geproclameert, de bovenstaende persoonen getrout voor ons 
ondergeschreven schout en schepenen. J.Schatters, schout, Reijer Jansz, schepen.

Den 24 januari 1672 nae dat bij ons ondergeschreven schout en schepenen tot Petten vertoont de 
attestatie van Jan Jacobsz weduwnaer met Maritgen Jans, jongedogter beijde woonen inde Sije drie 
behoorlijcke gebooden sonder verhinderinge hadden gecregen, bij ons sijn getrout.

Den 15 maert anno 1672 sijn de naevolgende persoonen gecregen haer eerste gebodt, Elit Vreericksz, 
jongesel met Veerickge Huijberts, jongedogter beide woonen alhier.

Opten 8 maij anno 1672 soo is bij mijn ondergeschreven officier tot Petten, nae dat mijn was gebleecken de 
attestatie van drie proclamatien van Jan Jacobsz Schoenmaker aen de Pannen Stolpen en Neelge Frans, 
woonachtich aen Bolckmerwegh inde Sijpe getrout.

Opten 8 januarij anno 1672 soo hebben de naevolgende parsoonen gecregen het eerste gebodt, Jacob 
Cornelisz, weduwnaer van Egnont op See met Lijsbet Jans, weduwe alhier. Den 15 dito gecregen haer 
tweede gebodt, den 22 dito gecregen haer derde gebodt. Den 22 dito sijn de bovenstaende parsoonen bij 
mijn ondergeschrevene getrout.
[note; waarschijnlijk is hier het jaartal verkeerd vermeld, bij onderstaande bron is het jaartal 1672 veranderd 
in 1674].

Opten 16 januarij 1674 soo hebben de naevolgende parsoonen gecregen haer eerste gebodt, Cornelis 
Jacobsz, weduwnaer van Egmont op See met Diewer Jacobs, jongedogter alhier. Den 21 dito gecregen 
haer tweede gebodt, den 31 dito gecregen haer derde gebodt, den selven dito gepasseert, hier op gegeven 
een betoogh.

Opten 21 januarij 1674 hebben de naevolgende parsoonen gecregen haer eerste gebodt, Arien Ariensz, 
weduwnaer van Barsingerhorn met Neel Cornelis, jongedogter van Petten. Den 24 dito gegeven haer 
tweede gebodt, den 4 februarij gegeven haer derde gebodt, den selven dito hierop gegeven betoogh.

Den eerste april 1674 hebben de naevolgende parsoonen gecregen haer eerste gebodt, Reijer Jansz van 
Petten met Aecht Harces, jongedochter van Camp. Den 8 dito haer tweede gebodt, den 15 dito haer derde 
gebodt, is daerop gepasseert betoogh.
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Opten 8 januarij 1678 soo sijn door ons ondergeschreven schout en schepenen getrout Jan Tijsz en Anna 
Huijberts uijtte Stermeer actum a;s boven.

Opten 15 januarij 1674 ssoo sijn voor ons ondergeschreven schout ende schepenen van Petten getrout Jan 
Pietersz, weduwnaer en aeftgen Cornelis, jongedochter beijde woonende in de Sijp, datum als boven.

Opten 18 augustus 1680 soo sijn voor ons ondergeschreven schout ende schepen van Petten getrout Jan 
Cornelisz, weduwnaer tot inde Petten ende Maertge Cornelis, weduwe inde Sijpe, datum utsupra.

Opten 15 januarij 1679 soo sijn voor schout en schepenen van Petten getrout Pieter Cornelisz, jongesel 
van Wieringen met Maritgen Jans, jongedochter van Petten, datum als boven.

Opte 25 october 1680, soo sijn voor schout en schepenen van Petten getrout Pauwelus Claesz, jongesel 
met Rebecca Hoogcamers, jongedochter beijde woonende in de Sijpe, datum als boven.

Opten 12 januarij 1681 soo sijn voor ons, ondergeschreven schout en schepenen getrout Willem Jacobsz, 
weduwnaer met Maritge Jacobs, jongedochter beijde woonende inde Sijpe aen de Belckmerwegh.

Opten 19 januarij 1681 soo is bij ons ondergeschreven schout en schepenen getrout Claes Ariensz ende 
Diewer Jans, beijde woonende in de Sijpe.

Opte 2 februarij 1681 soo is bij ons ondergeschreven schout en schepenen getrout Claes Jacobsz ende 
Trijnge Tunis, beijde woonende in de Sijpe.

Opte 30 maert 1681 soo is bij ons ondergeschreven schout en schepenen getrout Arien Cornelisz, jongesel 
met Anna Pieters, jongedochter beijde woonende in 't Suijt Eijnde van Sijp,
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