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10 april 1785 
[paraaf] J. Groen 
Hun 
huwlijksgebod hebben 
Jan IJpelaan, weduwenaer alhier 
met 
Trijntje Willemsd[ochte]r de Groot 
weduwe onder de jurisdictie der 
stad Alkmaar woonagtig 
Nog hebben hun 3[den] huwlijksgeboden 
Cornelis Pietersz Leijjen, j[onge]m[an] alhier 
& 
Maartje Pietersd[ochte]r Kos, j[onge]d[ochter] onder de 
jurisdictie van Schoorl 
item 
Pieter Aarjensz Winder, weduwenaer 
alhier met 
Maartje Pietersd[ochte]r Opdam j[onge]d[ochter] 
te Wimmenum woonende 
48 
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14 januari 1785 
[paraaf] Hasselers(?) 
[voorgedrukt formulier] 
De E. Heeren commissarissen der huwelykse 
zaken deser stede Amsterdam hebben aan Gerrit 
Ketel j[onge]m[an] onder Bergen en 
Elsken van der Horst, alhier 
hare drie sondaagse uytroepinge in de kerken 
deser stede ingewilligt met belastinge de geboden 
te Bergen 
mede te laten gaan en daar van wettelik betoog, 
als de geboden gegaan zyn, weder in te brengen. 
Actum desen  14 januarij 1785 
In kennisse van my secretaris 
H.W. Hasselers(?) 
 
11 januari 1788 
[paraaf] J. Groen 
Dat de huwelijkse gebooden 
van Jacob Aariensz Schouten 
jongman woonende te Schoorl, dog 
gehoorende onder Uitgeest 
met 
Aaltje Dirks Nibbeling, jong- 
dochter woonende te Schoorl, dog 
gehoorende onder Bergen, alhier 
op een wettige weijse sijn ingeteekent 



   

Bergen – bijlagen trouwboek gerecht 1785-1804 – pag. 3 

getuijgt ik ondergeschreeven. 
Actum Uitgeest den 11 jannuarij 1788 
Corn[eli]s P. Cabel 
profisioneel secretaris 
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17 aug[ustus] 1788 
[onleesbare paraaf] 
Ik onderges[chreven] secretaris der 
stede Abbekerk attesteere bij dezen dat de 
drie huwelijkse proclamatien van Lambertus 
Gudde, j[onge]man te Twisk met Geertruij Put- 
tings, j[onge]d[ochte]r te Bergen alhier wekelijks 
sonder eenige verhinderinge van het raad- 
huijs sijn geproclameert, mogen derhalven 
voor soo veel ons aangaat in den huwelijken 
staat werden bevestigt. 
Actum Abbekerk den 17[den] augustus 
1788 
F. Claij 
NB sijnde 't geme- 
ne landsregt al- 
hier aangegeven 
onder pro deo 
51 
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Betoog(?) 
voor  
Lambertus Gudde j[onge]man 
en 
Geertruij Puttings j[onge]d[ochte]r 
in dato 17 augustus 
1788 
52 
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93 4/21 
Hunne 
3[den] huwlijksgebooden hebben 
op heeden 
Dirk Klaasz Molenaar j[onge]m[an] alhier 
en 
Maartje Doedes Wildeman j[onge]d[ochter] geboor- 
tig van Harlingen in Vriesland dog haar 
fixum domicilium hebbende te Uitgeest, 
zijnde de brudegom van de roomsche en 
de bruid van de gereformeerde religie en 
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v[er]vallen dus in 't placaat van haar ed[el] gr[oot] mog[enden] 
in d[at]o 14 januarij 1755 waarbij tusschen 
de discreepeerende gevoelens is gestatueerd dat 
de gebooden in plaatse van te gaan van week 
tot week zullen moeten gaan van ses tot 
ses weeken, zodanig dat de voltrekking van 
't huwlijk zelfe meede eerst ses weeken 
nae de derde proclamatie zal moogen ge- 
schieden 
Verder 
hebben hun 1[ste] huwlijksgebod 
Aarjen Schouten, j[onge]m[an] alhier 
en 
Aafje Cornelisd[ochte]r Groot, j[onge]d[ochter] van Heiloo 
item 
Petrus Koenen, j[onge]m[an] geboortig van 
Asperden, landen van Cleeve, dog 
thans alhier woonagtig 
en 
Hendrica Bos, j[onge]d[ochter] geboortig van 
Eerbeek, provintie van Gelderland, dog 
thans meede alhier woonende 
53 
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26 januari 1793 
[onleesbare paraaf] 
Dat 
Dirk Klaasz Molenaar j[onge]m[an] te Bergen 
en 
Maartje Doedes Wildeman meerderj[arige] 
jongedogter te Uijtgeest 
met consent van haaren moeder 
daar de bruijdegom van de 
roomse en zij van de gereform[eerde] 
religie is 
hunne intekening en huwelijkse gebooden 
verzogt en die te Uijtgeest bekomen 
hebben (immers zo veel de bruijd aangaat) 
mogen die van Uijtgeest gaarne lijden dat 
zulks ten opzigte van de bruijdegom 
te Bergen geschied 
Actum Uijtgeest 26 januarij 1793 
J(?) Bruijnema 
secretaris 
54 
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30 december 1804 
[paraaf] J. Groen 
Wij ondergeschreeven 
schout en scheepenen 
van Bergen in Kennemerland 
verklaaren bij deeze dat op heeden 
op den huize Bergen door ons 
in den huwelijken staat zijn bevestigd 
den hoog welgeb[oren] heer 
Willem Jan Mulert 
j[onge]m[an] gebooren bij Zwolle 
dog tans alhier woonagtig 
met 
vrouwe Margaretha Jacoba 
Constantia Stierling 
weduwe van de heer Nicolaas 
van der Stengh, gebooren en 
woonagtig te Leiden 
Actum op den huize Bergen den 
30[sten] december 18c en vier 
J[oos]t Ivangh 
schout 
in kennisse van mij secret[ari]s 
J[oos]t Ivangh 
55 
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Trouwcedulle 
van 
jonkh[eer] Wilh[elm](?) Mulert 
en 
vrouwe Margaretha Ja- 
coba Constantia Stier- 
ling, wed[uw]e van de heer 
Nicolaas van der Stengh 
den 30 [decem]ber 1804 
56 
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