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02-12-1685 Den 2e december 1685 zijn Aerjen Jansz, jongesel ende Willempje Claas, jongedogter 
beijde van Petten bij mij ondergeschreven in presentie van schout ende Crijns Backer als 
schepenen getrout ende in den huwelijkse staet bevestigt.

06-01-1686 Den 6e januarij 1686 zijn Jan Teunisz van den Nolle, jongesel van Alcmaar ende Engel 
Jans, jongedogter van Petten metten anderen getrout ende in den huwelijkse staat 
bevestigt in precentie van Sijmen Cornelisz Valente ende Jan Jacobsz schepenen.

13-01-1686 Den 13e januarij 1686 zijn Claas Jansz Vroutjes, weduwnaer ende Lijsbeth Jans, weduwe 
alhier metten anderen getrout ende in den huwelijkse staet bevestigt in presentie van Jacob 
Cornelisz Hacke ende Sijmen Cornelisz Backer schepenen tot Petten. 

17-02-1686 Den 17e februarij 1686 zijn Louris Jansz, jongesel ende Neeltje Thijsses beijde uijt de Sijpe, 
in presentie van Cornelis Willemsz Meeuwer als schepen getrout ende door mij 
ondergeschrevene in de huwelijke staet bevesticht.

05-10-1686 Den 5e xber 1686 zijn Dirck Jansz, bode van Petten ende Anna Aariens, jongedochter van 
de Weder, in presentie van Hendrick Jansz Hoet ende Sijmen Cornelisz Backer getrout 
ende door mijn ondergetekende in den huwelijke staet bevestigt.

19-01-1687 Op den 19 januarij 1687 zijn Jan Aariensz, jongesel ende Aeltje Jans, jongedogter beijde uijt 
de zijp in presentie van Pieter Hendricksz ende Hendrick Jansz Hoet als schepenen getrout 
ende in den huwelijken staet bevestigt.

21-12-1687 Op den 21ste Xber 1687 zijn Gerrit Rensen, jongesel uijt de Wieringerwaart en Dieuwer 
Sijmons, jongedogter uijt de Zijpe in presentie van Cornelis Jelisz ende Sijmen Cornelisz 
Backer als schepenen door mijn ondergechrevene getrout en in den huwelijken state 
bevestigt.

20-11-1689 Op huijden den 202ste november 1689 zijn Claas Jansz, jongesel ende Ariaantje Cornelis, 
jongedogter beijde van Nieu Petten, in presentie van Teunis Jansz ende Cornelis Willemsz 
Groot als schepenen bij mij ondergeschrevene getrout ende in den huwelijke staet 
bevestigt.

12-02-1690 Op huijden den 12e februarij 1690 zijn Pieter Gijsses, jongesel ende Annetje Pieters, 
jongedogter beijde uijt de Zijp, in presentie van Teunis Jansz ende Cornelis Willemsz Groot 
(nae hare 3 onverhinderde proclamatien) als schepenen van Petten door mijn 
ondergeschrevene getrout ende in den huwelijcke staet bevestigt.

28-10-1690 Op huijden den 28ste october 1690 zijn Jan Reijersz, weduwnaer met Jannetje Cornelis 
Lockes, jongedogter van Nieu Petten in presentie van Cornelis Willemsz Groot ende Sijmen 
Cornelisz als schepenen nae 3 onverhinderende proclamatien getrout ende in den 
huwelijken staet bevestigt

04-03-1691 Opten 4e maart anno 1691 zijn Cornelis Aldertsz Backer, jongesel en Grietje Claas, 
weduwe beijde van Nieu Petten in presentie van Jan Cornelisz Waagh en Gerrit Willemsz 
als schepenen naar blijk haanden 3 onverhinderde proclamatien door mijn 
ondergeschrevene getrout ende inden huwelijkse staat bevestigt. Toirconde getekent dato 
utsupra.

02-09-1691 Op heden den 2 september zijn louris Pietersz, jongman uijt de Zijpe en Lijsbet Dircs, 
jongedogter op het Noord Eijnde van Coedijck in den banne van Outcarspel in presentie 
van Jan Cornelisz Waagh en Cornelis Hendrixz door mijn ondergeschrevene getrout ende 
in de huwelijkse staat bevestigt, actum utsupra.

18-05-1692 Op huijden den 18e maij anno 1692 zijn door mijn ondergeschrevene Jan Maartensz, 
weduwnaer uijt de Zijpe ende Maartje Reijers Knapelingh van Dircxhorn naar blijk van hare 
3 onverhinderde proclamatien getrout en in den huwelijkse staat bevestigt ten overstaan 
van Jeremias Jeremiasz ende Jacob Elias en Cornelis Willemsz Groot als schepenen. 
Actum sutsupra.

13-07-1692 Op huijden den 13e julij anno 1692 zijn door mijn ondergeschrevene in presentie van 
Cornelis Pietersz en Cornelis willemsz Groot als schepenen naar drie onverhinderde 
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proclamatien in den huwelijkse staat bevestigt Garbrant Cornelisz ende Neeltje Teunis, 
beijde van Petten ende hebben het kint genaamt Aaltje Garbrants voor dato 
versolemminsatie van 't huwelijk geprocreeert voor wettich kint verclaart, actum ende 
oirconde getekent dato utsupra.

11-01-1693 Op huijden den 11e januarij 1692 zijn door mijn ondergeschrevene ter presentie ende 
overstaan van Cornelis Willemsz ende Cornelis Sijmonsz schepenen naar blijk van de drie 
onverhinderde proclamatien getrout ende inden huwelijkse staat bevestigt Maarten teunisz, 
jongesel ende Dieuwer Jans, jongedogter beijde van Petten. Toirconde getekent dato 
utsupra.

13-12-1693 Opten 13e Xber 1692 is Willem Claasz, jongesel met Trijntje Jacobs, jongedogter beijde 
woonende in den Zijpe door Cornelis Jansz Bergen voor mijn ondergeschrevene in 
presentie van Jacob Heinsz ende Jan Pietersz als schepenen getrout ende in den 
huwelijkse staat bevestigt, toirconde getekent dato utsupra.

10-01-1694 Opten 10en januarij 1694 zijn door mijn ondergeschrevene ter presentie van Jacob Elisz 
ende Jan Pietersz schepenen naar blijk van de drie onverhinderde proclamatien getrout 
ende in de huwelijkse staat bevestigt Dirk Dirksz Bedt, jongesel uijt de Zijpe met Aegtje 
Aarjans, jongedogter van Warmenhuijsen. Toirconde getekent dato utsupra.

24-01-1694 Opten 24e januarij 1694 zijn door mijn ondergeschrevene ten presentie ende ten overstaan 
van Cornelis Pietersz Wijk ende Jan Jacobsz Bien naar blijk van de drie onverhinderde 
proclamatien getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt Cornelis Jansz, jongesel ende 
Anna Pieters, jongedogter beijde in de Zijpe woonagtigh. Toirconde getekent dato utsupra.

13-03-1694 Op huijden den 13en maart 1694 zijn Maarten Bouwsaag, jongman in de Oude Zijpe met 
Crijntje Dirx, jongedogter van Alkmaar naar blijk van hare drie onverhinderde proclamatien 
door mijn ondergeshrevene in presentie van Cornelis Jansz Waagh ende Abraham 
Jeremiasz als schepenen getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt. Toirconde 
getekent dato utsupra.

23-01-1695 Op huijden den 23e januarij 1695 zijn Gerrit Lourisz, jongesel uijt het Slik met Aarjaantje 
Jans, jongedogter uijt de Oude Zijpe naar drie onverhinderde proclamatien door mijn 
ondergeschrevene ten presentie van Cornelis Pietersz Wijk ende Jan Jacobsz Bien als 
schepenen getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt. Dato utsupra.

06-02-1695 Op huijden den 6den februarij 1695 zijn door  mijn ondergeschrevene in presentie van 
Claas Cornelisz ende Jacob Elisz als schepenen naar blijk van de drie onverhinderde 
proclamatien getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt Willem Jansz, jongesel ende 
Anna Alders, jongedogter beijde uijt de Zijpe. Toirconde utsupra.

10-04-1695 Op huijden den 10en april 1695 zijn door mijn ondergeschrevene in presentie van Jacob 
Eliasz ende Jan Jacobsz Bien als schepenen getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt 
Jan Siversz, weduwnaar ende Trijntje Cornelis, jongedogter beijde in de Zijpe. Toirconde 
getekent.

16-10-1695 Op huijden den 16e october 1695 zijn door mijn ondergeschrevene in presentie van 
Cornelis Pietersz Wijk ende Jan Pietersz als schepenen naar blijk van hare 3 onverhinderde 
proclamatien getrout ende in den huwelijkse staat bevestigt Aarjen Hendricxz, jongesel 
ende Etje Willems, jongedogter beijde uijt de Zijpe. Toirconde getekent.
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