Petten Trouwen Civiel 1709 – 1737

02-06-1709

Zijn door mijn ondergeschrevene in prexentie van Mr. Dirk Scagen ende adriaan
Sijmonsz, Jan Jacobsz Kleijn ende Hendrik Vriesman als schepenen naar blijk van hare
3 onverhinderde proclamatien getrout ende in den huwelijken staat bevestigt Jan Jansz
ende Neeltje Claas, beijde alhier tot Petten woonagtigh. Toirconde getekent dato
utsupra.

07-07-1720

Zijn door mij ondergeschrevene ten overstaan van Mr. Hendrik Croon en Jacob Swaan,
scheepenen (naar dat ons was gebleeken van de drie onverhinderde proclamatien) in
den huwelijken staat bevestigt Jan Jansz, jongesel en Neeltje Maartens, jongedogter
beijde van Petten. Toirconde geteekent.

11-04-1723

Sijn door mij ondergeschrevene als schout van Petten, ten overstaan van Mr. Hendrik
Croon en Jan Hendrixen Hoet junior, scheepenen, naa dat ons alvoorens was gebleeken
van de drie onverhinderde proclamatien, getrout en in den huwelijke staat bevestigt Jan
Reijersz, jongesel met Aahje Aartes. Jongedogter beijde van Oudt Petten.

11-02-1727

Zijn door mij ondergeschrevene als schout van Petten, ten overstaan van Jan Pietersen,
Jannik en Gert barentsz Dronten, scheepenen, naa dat ons alvorens was gebleeken van
de drie onverhinderde proclamatien, getrout en in den huwelijke staat bevestigt Pieter
Dirxsz Loots, jongman van Crabbedam en Guurtje Jans, weduwe van Petten.

31-12-1730

Zijn ten overstaan van Jan Pietersz Krijgsman, Pieter Cornelisz Pollepsz en Cornelis
Dirksz Schagen, schepenen tot Petten vermits d'absentie van den bailluw naar dat
alvoirens was gebleken de drie onverhinderde huwelijkse proclamatien getrout en in den
huwelijken staate bevestigt Aerjen Reijersz Valk, jongman en Aegje Wouters
Rooderbaart, jongedogter van Huijsduijnen, dit ten oirconde getekent.

14-01-1731

Zijn door mij ondergeschrevene schout van Petten ten overstaan van Pieter Cornelisz
Pollepel en Jan Pietersz Crijsman, regerende scheepenen, naa dat alvorens was
gebleeken van de drie onverhinderde huwelijks proclamatien getrout en in den
huwelijken staat bevestigt Johannes Aartsen Keers, jongman en Guurtje Reijers,
jongedogter beijde alhier woonagtigh, des ten oirconde geteekent dato utsupra.

07-09-1732

Op huijden den 7en september 1732 zijn door mij Abraham Bluze, bailluw en schout tot
Petten ten overstaan van Hendrik Jansz Hord en Willem Pietersz de Vries, schepenen
der voorschreven heerlijkheijt, nae dat alvorens was gebleken van de drie onverhinderde
proclamatien getrout en in den huwelijken staate bevestigt de persoonen van Jan
Adriaansz Zonnevelt en Saartje Krijnen, weduwe uijt Calantsooge, des ten oirconde
getekent ten daage als boven.

15-05-1735

Op huijden den 15e maij 1735 zijn door mij abraham Bluze als schout van Petten, ten
overstaan van Jan Adriaansen Mettis en Gerrit van Egten, regerende schepenen aldaar,
naa dat alvorens was gebleeken van de drie onverhinderde huwelijks proclamatien
getrout en in den egten huwelijkstaat bevestigt de persoonen van Dirk Jansz Schraagh,
jongman en Barentje Alberts van de Ree, jongedogter beijde woonagtig in de
Hasepolder, des toirconde getekent dato utsupra.

05-02-1736

Zijn door mij Abraham Bluze, bailluw en schout tot Petten ten overstaan van Hendrik
Jansz Bruijn en Jacob Cornelisz Waag, schepenen der voorschreven heerlijkheijt, nae
dat alvoorens was gebleken van de drie onverhinderde proclamatien, getrout en in den
huwelijken staate bevestigt de persoonen van Teunis Sijmonsz Krijgsman en Annetje
Pieters van 't Lant van Huijsduijnen, des ten oirkonde getekent ten dage als boven.

19-05-1737

Zijn door mij Abraham Bluze, bailluw en schout, ten overstaan van Dirk Jansz Molenaar
en Dirk Pietersz Vries, schepenen der vrije heerlijkheden Petten en Nollemerban, naa
dat ons alvoirens was gebleken de drie onverhinderde huwelijkse proclamatien getrout
en in den huwelijken staat bevestigt de persoonen van Barent Dirksz Decker en Trijntje
Klaas Loevesteijn, welke wij hier mede haar des Heeren zeegen koomen toe te wenden,
des ten oirkonde ten daage als booven bij ons getekent.
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