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Anno 1693
De namen der persoonen die alhier tot Alblasserdam getrouwt, of alhier in ondertrouw
genomen en op andere plaetsen getrouwt zijn. Begonnen ten tijde van D. Franco van der
Kluyt 1693.

[Ds. Franco van der Kluyt stond te Alblasserdam van 4-10-1693 tot zijn overlijden op 4-10-
1727.]

1693

1 [9-12-1693]
Gerrit Teunisse, j.m., van Alblasserdam, met Aryaentje Pieters, j.d. van Leckerland. Zijn
alhier wettig getrouwt den 9 December 1693

1694

2 [3-2-1694]
Cornelis Harmense Pijl, weduwenaer van Marigje Pleunen, woonende hier in Alblasserdam,
met Aegje Maertens, j.d. van Wijngerden. Zijn alhier wettig getrouwt den 3 February 1694

3 [3-3-1694]
Teunis Cornelisse, j.m. van Noordeloos, met Judik Aryens, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier
wettig getrouwt den 3 Maert 1694

4 [17-3-1694]
Ghijsbert Janse, j.m. van Alblasserdam, met Aryaentje Cornelis, mede van Alblasserdam.
Zijn alhier wettig getrouwt den 17 Maert 1694

5 [4-4-1694]
Jan Pieterse, weduwenaer van Neeltje Leenderts, met Aryaentje Cornelis, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 4 April 1694

6 [18-4-1694]
Cornelis Bastiaense, j.m. van Alblasserdam, met Marygje Jans, j.d. van Alblas. Zijn alhier
wettig getrouwt den 18 April 1694

7 [12-5-1694]
Ghijsbert Aryense, j.m., met Neeltje Aryens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier wettig
getrouwt den 12 Mey 1694

8 [4-7-1694]
Ary Jaquesse Nijdings, weduwenaer van Sijgje Aryens, met Sijgje Pleunen, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 4 July 1694

9 [juli 1694]
Dirk Cornelisse Hartigvelt, j.m. van Rotterdam, met Anna Huyge Verhoek. j.d. van
Alblasserdam. Zijn bij ons in ondertrouw opgenomen en wettig getrouwt tot Rotterdam in July
1694

10 [november 1694]
Aert Cornelisse, j.m. van Reyerkerk, met Aryaentje Jans, j.d. van Alblasserdam. Zijn bij ons
in ondertrouw opgenomen en wettig getrouwt tot Reyerkerk in November 1694
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1695

11 [2-2-1695]
Pleun Aryense Bou, j.m. van Alblasserdam, met Neeltje Jans, weduwe van Dirk Willemse.
Zijn alhier wettig getrouwt den 2 February 1695

12 [16-2-1695]
Jan Jacobse, j.m., met Mary Cornelis, weduwe van Daniel van Run, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 16 February 1695

13 [23-2-1695]
Cornelis Cornelisse, j.m. van Leckerland, met Jannigje Illes, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier
wettig getrouwt den 23 February 1695

14 [10-4-1695]
Jaques Teunisse, weduwenaer van Aryaentje Cornelis, met Neeltje Cornelis, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 10 April 1695

15 [17-4-1695]
Willem Ghijse, j.m., met Sijgje Simens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier wettig
getrouwt den 17 April 1695

16 [26-6-1695]
Cornelis Janse Rietvelt, j.m. van Woerden, met Aryaentje Tobias, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier wettig getrouwt den 26 Juny 1695

17 [2-10-1695]
Antony Brooshooft, j.m., schout en secretaris van Giese Oude Kerk, met Marijke van
Asperen, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 2 October 1695

18 [30-1-1695]
Ary Ghijse, weduwenaer van Aryaentje Aryens, met Marygje Jaspers, weduwe van Aryen
Aertsen, beyde van Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 30-10-1695

1696

19 [18-1-1696]
Willem Janse, weduwenaer van Dorethea Theunis, met Aertje Cornelis, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 18 January 1696

20 [8-2-1696]
Melis Aryense, weduwenaer van Neeltje Claes, met Marygje Dirks, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 8 February 1696

21 [8-2-1696]
Seger Cornelisse, j.m. van Alblasserdam, met Maeyke Ghijse, j.d. van Leckerland. Zijn alhier
wettig getrouwt den 8 February 1696

22 [19-2-1696]
Jan Cornelis, j.m. van Leckerland, met Cornelia Jans, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier
wettig getrouwt den 19 February 1696
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23 [4-3-1696]
Martinus Janse, j.m. van Alblasserdam, met Aeltje Jans. j.d. van Streefkerk. Hebben alhier
sonder verhinderinge hare drie voorstellingen gehad en zijn daerop wettig getrouwt tot
Streefkerk den 4 Maert 1696

24 [begin maart 1696]
Ary Willemse, j.m. van Alblasserdam, met Maria van Ameronge, j.d. van Heerjansland.
Hebben alhier sonder eenige verhindering hare drie houwelijkse voorstellingen gehad en zijn
wettig getrouwt te Zaemslag int begin van Maert 1696

25 [8-4-1696]
Huyg Willemsse Vlink, j.m. van Alblasserdam, met Lidia Schiltman, weduwe van Pieter van
Asperen. Hebben alhier sonder verhindering hare drie houwlijkse proclamatien gehad en zijn
tsamen getrouwt in Leckerland den 8 April 1696

26 [23-4-1696]
Jan Pieterse Croon en Marichje Aryens zijn alhier wettig getrouwt den 23 April 1696

27 [27-5-1696]
Dirk Damitse Verbraak, j.m. van Alblasserdam en Aertje Willems, j.d. van Papendrecht. Zijn
alhier wettig getrouwt den 27 Mey 1696

28 [7-11-1696]
Bartholomeus Glint, j.m. van Niervaert en Maria Claes, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier
wettig getrouwt den 7 November 1696

29 [11-11-1696]
Pieter Cornelisse Pijl, j.m. en Aryaentje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 11 November 1696

1697

30 [20-2-1697]
Jan Arense, j.m. en Marygje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig
getrouwt den 20 February 1697

31 [28-4-1697]
Cornelis Pieterse Quakernaek, j.m. van Alblas en Aryaentje Aerts Burger, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 28 April 1697

32 [16-6-1697]
Maerte Theunisse, j.m. van Leckerland en Aeltje Ockers, j.d van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 16 Juny 1697

33 [15-9-1697]
Jacobus van de Corput, j.m. en Aryaentie Huyberts de Hoog, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 15 September 1697

34 [10-11-1697]
Cornelis Jans, j.m. van Alblasserdam en Aeltje Jans, j.d. van Crimpen aen de Lecq. hebben
alhier sonder eenige verhindering hare drie proclamatien gehad en zijn ‘t samen getrouwt te
Crimpen den 10 November 1697
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35 [getrouwd Zierikzee 14-11-1697]
Lucas Leendertse Boer, j.m. van Stavenis en Neeltje Cornelis, j.d. van Alblasserdam.
hebben alhier sonder eenige verhindering hare drie proclamatien gehad en haer attestatie is
van de bruyds moeder gehaelt en gesonden nae Zirkzee den 10 November 1697

1698

36 [8-1-1698]
Jan Leendertse Schram, j.m. van Slydrecht en Marya Jans, j.d van Alblasserdam. Zijn alhier
‘t samen wettig getrouwt den 8 January 1698

37 [26-2-1698]
Cornelis Pieterse Stout, j.m. en Annigje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 26 February 1698

38 [12-3-1698]
Jan Janse Molenaer, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Dirke, j.d. van Bleskensgraef. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 12 maert 1698

39 [13-7-1698]
Bastiaen Damisse, j.m. en Pleuntje Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 13 July 1698

40 [28-9-1698]
Leendert Janse van Wijen, j.m. en Cornelia Aryens Wens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 28 September 1698

41 [12-11-1698]
Claas Huybertse, j.m. van Leckerland en Annigje Cornelis, j.d. van Alblasserdam, Zijn alhier
‘t samen wettig getrouwt den 12 November 1698

42 [getrouwd Papendrecht 23-11-1698]
Cornelis Frederixe Amersfoort, j.m. van Alblasserdam en Corsje Jans Swartwarer, j.d. van
Papendrecht. Hebben alhier sonder eenige verhindering hare drie behoorlijke proclamatien
gehad, waervan de predicant den attestatie overgelevert heeft aen den bruydegom den 20
November 1698

43 [getrouwd Ouderkerk 30-11-1698]
Pieter Willemse, j.m. van Alblasserdam en Annetje Pouwels, j.d. van Ouderkerk. Hebben
alhier sonder eenige verhindering hare drie ordinaire voorstellingen gehad, waervan den
predicant een attestatie overgelevert heeft aen den bruydegom den 27 November 1698

44 [30-11-1698]
Cornelis Pieterse, j.m. van Bleskensgraaf en Cornelia Cornelis, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 30 November 1698

45 [10-12-1698]
Pieter Theunisse, j.m. en Annigje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 10 December 1698
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1699

46 [zonder trouwdatum]
Pieter Janse, j.m. van Leckerland en Maeyke Symens, j.d. van Alblasserdam. Hebben alhier
sonder eenige verhindering hare drie behoorlijke voorstellingen gehad, waervan de predicant
een attestatie heeft overgelevert aen den bruydegom den 1 January 1699

47 [4-1-1699]
Wouter Aryense Spruyt, j.m. en Aryaentje Huygen Bouw, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 4 January 1699

48 [15-3-1699]
Leendert van Asperen, j.m., schout alhier en Aryaentje Theunis Kort, j.d. van Alblasserdam.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 15 Maert 1699

49 [getrouwd Zwijndrecht 5-4-1699]
Jan Aryense Wensch, j.m. van Alblasserdam en Maeyke Jans Vliegenthart, j.d. van
Swijndrecht. Hebben alhier sonder eenige verhindering hare drie behoorlijke voorstellingen
gehad, waervan de predicant een attestatie heeft overgelevert aen den bruydegom den 3
April 1699

50 [zonder trouwdatum, getrouwd Oud-Alblas]
Pieter Jansen Koywijk, j.m. en Pietertje Jacobs Goethart, j.d., beyde van Alblas. Hebben
alhier sonder eenige verhindering hare drie behoorlijke voorstellingen gehad, waervan de
predicant een attestatie heeft overgelevert aen den bruydegom den 25 April 1699

51 [26-7-1699]
Willem Janse, j.m. van Nijkerk en Dina Aryens, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 26 July 1699

52 [25-11-1699]
Gerrit Leendertz Boer, j.m. van Bleskensgraaf en Aryaentje Cornelis, j.d. van Alblasserdam.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 25 November 1699

1700

53 [7-2-1700]
Ary Maertense, j.m. en Marigjen Aryens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 7 February 1700

54 [7-2-1700]
Cornelis Pleunen, j.m. en Sijgje Aryens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 7 february 1700

55 [10-2-1700]
Claas Dirke, j.m. van Bleskensgrave en Annigje Jans, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 10 February 1700

56 [zonder trouwdatum]
Cornelis Willemse, j.m. van Alblasserdam en Aryaentje Theunis, j.d. van Papendrecht.
Hebben alhier sonder verhindering drie gewoone voorstellingen gehad, waervan de
predicant een attestatie heeft overgegeven aen den bruydegom den 28 Maert 1700
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57 [getrouwd in de Franse Kerk te Dordrecht 10-5-1700]
Boudewijn Janse Beenhacker, j.m. van Alblasserdam en Maria Flamon, j.d van Dordregt.
Hebben alhier sonder verhindering hare drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de predicant een attestatie gegeven heeft aen de vader van de bruydegom den 9
Mey 1700

58 [getrouwd Capelle aan de IJssel 16-5-1700]
Crijn Cornelisse, j.m. van Alblasserdam en Geertruyd Jans van Golen [in trouwboek
Alblasserdam: van Holen], j.d. van Capelle aen den IJssel. Hebben alhier sonder
verhindering de drie ordinarie houwelijkse proclamatien gehad, waervan de predicant een
attestatie gegeven heeft aen de bruydegoms swager den 15 Mey 1700

59 [27-6-1700]
Cornelis Huybertz de Hoog, j.m. van Alblasserdam en Weyntje Ariens, j.d. van
Belskensgrave. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 27 Juny 1700

60 [18-7-1700]
Gerrit Huybertz de Hoog, j.m. en Maeyke Pieters Pijl, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 18 July 1700

61 [25-7-1700]
Pieter Willemz, j.m. van Alblasserdam en Berber Cornelis de Vries, j.d. van Bleskensgrave.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 25 July 1700

62 [31-10-1700]
Aryen Aryense Hoogendijk, j.m. van Alblasserdam en Debora van Arkel van Middelburg. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 31 October 1700]

63 [7-11-1700]
Ary Leendertz, j.m. en Annigje Jans de Laat, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 7 November 1700

64 [1-12-1700]
Bastiaen Gorisse, j.m. en Aryaentje Willems, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 1 December 1700

65 [8-12-1700]
Dirk Krijnen Vroom en Marigje Gerritz zijn op haer versoek alhier (nae dat se tot Alblas en
Molenaersgraef hare drie houwelijkse proclamatien sonder verhindering gehad hebben als
blijkt uyt de attestatie van de respective predicanten dier plaetsen) ‘t samen wettig getrouwt
op een woonsdagavond den 8 December 1700

66 [15-12-1700]
Jan Willemse, j.m. en Aryaentje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 15 December 1700

67 [22-12-1700]
Pieter Huygen, weduwenaer van Heyltje Theunis en Annigje Jans, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 22 December 1700
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1701

68 [getrouwd Krimpen a/d Lek 6-2-1701]
Samuel Imantz de Jong, j.m. van Crimpen en Neeltje Aryens Goy, j.d. van Alblasserdam.
Hebben alhier sonder verhindering hare drie Sondaegse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is gehaelt door de bruyds broeder den 30 January 1701

69 [6-3-1701]
Johannes Jacobz Camerick, j.m. van Alblasserdam en Anna Pieters, j.d. van Alblas. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 6 Maert 1701

70 [13-3-1701]
Jacob Aryense, j.m. en Neeltje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 13 Maert 1701

71 [23-3-1701]
Cornelis Cornelisse Pijl, j.m. van Alblasserdam en Annigje Aryens, j.d. van Brandwijk. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 23 maert 1701

72 [28-3-1701]
Jan Janse van Weyjen, j.m. van Alblasserdam en Grietje Jans Bussing, j.d. van ‘s
Gravendeel. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 28 Maert 1701

73 [3-4-1701]
Cornelis Symense, j.m. en Geertje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 3 April 1701

74 [19-6-1701]
Claas Aryense Sterrenburgh, j.m. van Alblasserdam en Annigje Jans. j.d. van Streefkerk. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 19 Juny 1701

75 [zonder trouwdatum]
Jan Aryense, j.m. van Alblasserdam en Aeltje Pleunen, j.d. van Papendrecht. Hebben alhier
sonder verhindering hare drie houwelijkse proclamatien gehad, waer de bruydegoms moeder
de attestatie gehaelt heeft den 9 July 1701

76 [21-8-1701]
Jacob Janse van der Stolk, j.m. van Overschie en Ariaentje Aerte Vroom, j.d. van
Alblasserdam, Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 21 Augustus 1701

77 [28-9-1701]
Pleun Pieterz ‘t Hoen, j.m. en Pietertje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 28 September 1701

78 [zonder trouwdatum]
Theunis Vlink, weduwenaer van Alblasserdam en Geertje Veldlof, weduwe van Amsterdam,
beyde woonende tot Amsterdam. Hebben alhier sonder verhindering hun drie behoorlijke
proclamatien gehad, waervan de attestatie gehaelt is den 11 October 1701

79 [getrouwd Rotterdam 8-11-1701]
Jasper Cornelisse Schouten, j.m. van Alblasserdam en Lena Ariens Stout, j.d., woonende tot
Rotterdam. Hebben alhier sonder verhindering hare drie Sondaegse proclamatien gehad,
waer de attestatie aen den bruydegom overgelevert is den 6 November 1701
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80 [9-11-1701]
Isaac Willemse, j.m. van Alblasserdam en Lijntje Harmens, j.d. van Langerak, nu woonende
tot Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 9 November 1701

81 [14-12-1701]
Bastiaen Janse Vuers, j.m. van Willige Langerak en Teuntje Cornelis, j.d. van Alblasserdam.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 14 December 1701

82 [21-12-1701]
Cornelis Arienz, weduwenaer van Papendrecht en Neeltje Pleunen, weduwe van
Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 21 December 1701

1702

83 [18-1-1702]
Ary Janse, j.m. en Aefje Claas, beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt
den 18 January 1702

84 [zonder trouwdatum]
Aert Pieterz Stout, j.m. van Alblasserdam en Geertruy Jans, j.d. van Meerdervoort. Hebben
alhier sonder verhindering drie behoorlijke voorstellingen gehad, waervan de predicant een
attestatie heeft overgelevert aen den bruydegom den 23 January 1702

85 [26-3-1702]
Gerrit Leendertz, j.m. van Alblasserdam en Lijsbet Jacobs, j.d. van Sliedrecht. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 26 maart 1702

86 [zonder trouwdatum]
Cornelis Cornelisse van der Wiel, j.m. van Alblasserdam en Cornelia Ariens, j.d. van den
Opperstok van Streefkerk. Hebben alhier sonder verhindering hun drie behoorlijke
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie overgelevert is den 22 April 1702

87 [30-4-1702]
Arien Willemse Bruygom, j.m. van Alblasserdam en Lijntje Joosten van Osselen, j.d. van
Papendrecht. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 30 April 1702

88 [zonder trouwdatum]
Cornelis Ariense Stout, j.m. van Alblasserdam en Trijntje Danen, j.d. van Crimpen aen de
Lecq. Hebben alhier sonder verhindering hun drie behoorlijke houwelijkse proclamatien
gehad, waervan de attestatie is overgelevert aen de bruydegom den 8 Juny 1702

89 [24-9-1702]
Leendert Cornelisse Pijl, j.m. en Mayke Pleunen, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 24 september 1702

90 [zonder trouwdatum]
Pieter Theunisse, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Ariens, j.d. van Crimpen op d’ IJssel.
Hebben alhier hun drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad sonder eenige
verhindering, waervan de attestatie is overgegeven an den bruydegom den 2 October 1702

91 [zonder trouwdatum]
Johannes Hubertse, j.m. van Alblasserdam en Mayken Jans, woonende in Leckerland.
Hebben alhier de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, sonder dat yemand de
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deugdelijke voortgang daervan heeft kunnen verhinderen, waervan de attestatie is
overgelevert den 5 November 1702

92 [getrouwd Ridderkerk 26-11-1702]
Huybert Ariense Leegendijk, j.m. van Ridderkerk en Pleuntje Cornelis van der Wiel, j.d. van
Alblasserdam. Hebben alhier sonder eenige verhindering hun drie vereyste houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is overgegeven aen de broeder van de bruyd den
25 November 1702

93 [getrouwd Lekkerkerk 3-12-1702]
Ary Leendertz, j.m. van Leckerkerck en Bastiaentje Cornelis, j.d. van Alblasserdam. Hebben
alhier sonder eenige verhindering de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan
de attestatie is gehaelt door de vader van de bruydegom den 29 November 1702

94 [20-12-1702]
Abraham Cornelisse Pijl, j.m. en Pleuntje Pieters, jd., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 20 December 1702

95 [zonder trouwdatum]
Bastiaen Arissen Stout, j.m. van Alblasserdam en Anneken Gerritz Schakel, j.d., geboortig
van Soelmond. Hebben alhier sonder eenige verhindering hun drie behoorlijke houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie gegeven is aen den bruydegom den 25
December 1702

1703

96 [14-1-1703]
Melis Ariense Verschoor, weduwenaer van Marytje Dirks, woonende in Alblasserdam en
Ariaentje Cornelis Blijgeest, j.d. van Ridderkerk, woonenden onder Rijsoort. Zijn alhier ‘t
samen wettig in den egten staat bevestigt den 14 January 1703

97 [4-2-1703]
Ary Jansz Beenhacker, j.m. van Alblasserdam en Annigje Maertens Pijl, j.d. van Alblas. Zijn
alhier ‘t samen wettig in den egten staat bevestigt den 4 February 1703

98 [4-3-1703]
Andries Aryense, j.m. van Alblas en Hadewij Jans, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 4 Maart 1703

99 [1-4-1703]
Wouter Willemse, j.m. van Alblasserdam en Aryaentje Theunis, j.d. van Leckerland. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 1 April 1703

100 [zonder trouwdatum]
Cornelis Huygenz Bouw, j.m. van Alblasserdam en Aagje Cornelis van Rijn, jd., woonende
op den Oostendam. Hebben alhier sonder eenige verhindering hun drie houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is afgehaalt den 8 April 1703

101 [6-5-1703]
Theunis Huymenz, j.m. en Jannigje Gerrits, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 6 Mey 1703
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102 [6-5-1703]
Gerrit Cornelisz, j.m. en Lijntje Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig in den egten staat bevestigt den 6 Mey 1703

103 [zonder trouwdatum]
Huybert Arienz van Es, j.m. van Alblasserdam en Geertruy Jacobs Bras. Hebben alhier
sonder verhindering de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie
is opvergegeven den bruydegom den 19 Mey 1703

104 [getrouwd Hendrik Ido Ambacht 27-5-1703]
Ari Samuelz Pasman, j.m. van Alblasserdam en Aryaentie Arjens Ruyter, j.d. van den
Oostendam. Hebben alhier sonder eenige verhindering hun drie vereyste houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is overhandigt aen de suster van den
bruydegonm den 25 Mey 1703

105 [3-6-1703]
Dirk Pieterz Bieseveld, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Theunis van der Wiel, j.d. van
Ridderkerk. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 3 Juny 1703

106 [23-9-1703]
Jan Pieterz. j.m. en Kuyntje Pieters Kort, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig in den egten staat bevestigt den 22 September 1702

107 [11-11-1703]
Jan Pieterz Bel, weduwenaer en Adrana Barents van de Pol, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 11 November 1703

108 [25-11-1703]
Jacob Aryense, j.m. en Bastiaentie Bastiaens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 25 december 1703

1704

109 [zonder trouwdatum]
Krijn Gijsbertz Kray, j.m. van Alblasserdam en Lijntje Jans van Dael, j.d., woonende op de
wacht in de Kille, horende onder ‘s Gravendeel. Hebben alhier sonder verhindering de drie
vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is afgehaalt den 13 Maert
1704

110 [18-5-1704]
Benjamin Cornelisz Pijl, j.m. van Alblasserdam en Lijsbet Goeyers Boerkens, j.d. van
Papendrecht. Zijn alhier samen wettig getrouwt den 18 Mey 1704

111 [zonder trouwdatum]
Paulus Willemz van Velden, j.m. van Alblasserdam en Prijntie Veermans, weduwe van
capiteyn Boots, woonende te Slydregt. Hebben alhier sonder eenige verhindering de drie
vereyste houwelijkse voorstellingen gehad, waervan de attestatie is afgehaalt door de
bruydegom den 17 October 1704

112 [17-10-1704]
Cornelis Fredrikz Amersfoort, weduwenaer van Corsje Jans, woonendentot Alblasserdam en
Neeltje Ariens Multum, j.d. van Papendrecht. Zijn alhier te samen wettig getrouwt den 17
October 1704
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113 [7-12-1704]
Cornelis Bastiaense Redelijkheyt, j.m. en Lijntie Huygen Verhoek, beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier samen wettig getrouwt den 7 December 1704

114 [14-12-1704]
Adriaan Outraad, j.m. van West Barendregt en Nelletie de Laat, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier samen wettig getrouwt den 14 December 1704

1705

115 [4-2-1705]
Pieter Theunisse, weduwenaer van Annigje Jans en Neeltie Jans, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier samen wettig getrouwt den 4 February 1705

116 [8-2-1705]
Gijsbert Pieterz Pijl, j.m. van Alblasserdam en Maria Aerts Verlek, j.d. van Leckerland en
woonende in Alblasserdam. Zijn alhier samen wettig getrouwt den 8 February 1705

117 [25-2-1705]
Ary Eldertz, j.[m.] en Marygje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier samen wettig
getrouwt den 25 February 1705

118 [getrouwd Lekkerkerk 24-5-1705]
Barent Floore, j.m. van Leckerkerck en Annigie Pleunen, j.d. van Alblasserdam. Hebben
alhier sonder eenige verhindering hun drie houwelijkse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is afgehaelt den 24 Mey 1705

119 [24-5-1705]
Leendert Ariense, j.m. en Jannigje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier samen
wettig getrouwt den 24 Mey 1705

120 [24-5-1705]
Leendert Leendertz Backer, j.m. en Jannigie Leenderts, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier samen wettig getrouwt den 24 Mey 1705

121 [28-6-1705]
Jakis Aryense, j.m. en Geertie Aryens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier samen wettig
getrouwt den 28 Juny 1705

122 [28-6-1705]
Jan Aryense Goy, j.m. en Aefie Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier samen
wettig getrouwt den 28 Juny 1705

123 [13-9-1705]
Johannes Kamerik, weduwenaer van Anna Pieters, woonende in Papendrecht en Annigje
Hendriks, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier samen wettig getrouwt den 13 September 1705

124 [zonder trouwdatum]
Ary Pietersz, j.m. van Alblasserdam en Pleuntje Gisberts, j.d. van Giessen Oudekerk. Hier
alhier [!] sonder eenige verhindering hare die [!] vereyste houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is getekent den 21 November 1705
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1706

125 [zonder trouwdatum]
Jan Cornelisz Pretree, j.m., woonenden op Meerdervoort en Krijntje Cornelis Flink, j.d.,
geboortig van Alblasserdam. Hebben alhier sonder eenige verhindering hunnen drie vereyste
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is gehaelt den 18 February 1706

126 [28-3-1706]
Claas Louwe, j.m. en Neeltje Arjens, weduwe van Ghijsbert Arjebse, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier wettig getrouwt den 28 maert 1706

127 [11-4-1706]
Cornelis Woutersz, j.m. en Bastiaentje Leenders, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier
samen wettig getrouwt den 11 April 1706

128 [zonder trouwdatum]
Jacobus Ariensz Vermeulen, j.m. van Alblasserdam en Krijntje Maertens Sterrenberg, j.d.
van Streefkerk. Hebben alhier sonder verhindering hare drie vereyste houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is getekent den 30 April 1706

129 [27-6-1706]
Cornelis willemsz, j.m. en Sijtje Cornelis, j.d, beyde van Alblasserdam. Zijn alhier samen
wettig getrouwt den 27 juny 1706

130 [1-12-1706]
Willem Willemsz, j.m. en Kommertje Krijne, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig getrouwt den 1 December 1706

131 [12-12-1706]
Aert Willemsz Schit, j.m. en Annigie Theunis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t
samen wettig getrouwt den 12 December 1706

1707

132 [5-6-1707]
Jacob Ariensz Groote, weduwenaer van Papendrecht en Arjaentie Jans de Deugd, weduwe
van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 5 Juny 1707

133 [28-8-1707]
Ary Aryense van de Graaft, weduwenaer van Aryaentie Joppe van Alblas en Marygje Jans,
weduwe van Jan Aryense van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 28
Augusti 1707

134 [30-11-1707]
Ary Pieterse van Barendregt, j.m., woonenden tot Alblas en Neeltie Jacobs Stam, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 30 November 1707

135 [7-12-1707]
Jan Jacobz Hofwegen, j.m. van Hendrik Ido Ambagt en Neeltie Pieters, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen wettig getrouwt den 7 december 1707
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1708

136 [26-2-1708]
Jan Pietersz, j.m. van Alblasserdam en Jaapie Claas, j.d. van Leckerkerk. Zijn alhier ‘t
samen in den houwelijken staat bevestigt den 26 February 1708

137 [15-4-1708]
Wouter Arjensz, j.m. van Alblasserdam en Sara Jacobs, j.d. van Giesse Nieuwkerk. Zijn
alhier ‘t samen wettig getrouwt den 15 April 1708

138 [22-4-1708]
Ary Willemsz, j.m. en Pietertie Samuels, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier ‘t samen
wettig in den H. echten staat bevestigt den 22 April 1708

139 [22-7-1708]
Jan Pietersz Kroon, j.m. en Fijtie Wouters Spruyt, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 22 April 1708

140 [18-11-1708]
Gerrit Cornelisz Kray, weduwenaer van Lijntie Pieters en Lena Aryens Stout, weduwe van
Jasper Cornelisz Schoute. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 18 November 1708

141 [9-12-1708]
Tijs Aryense Kortelant, j.m.en Aryaentje Willems, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 9 December 1708

142 [16-12-1708]
Jasper Cornelisz Visser, j.m. en Aryaentje Bastiaene Redelijkheyt, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 December 1708

143 [16-12-1708]
Adriaan Cornelisz Visser, j.m. van Alblasserdam en Martijntje Aryens van Es, j.d. van
Streefkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 December 1708

[NB. de nummers 142 en 143 betreft twee broers]

1709

144 [9-1-1709]
Den 9 January zijn Ary Cornelisz, j.m. en Cornelia Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam
alhier ‘t samen wettig getrouwt

145 [10-3-1709]
Ary Cornelisz, j.m. van Alblasserdam en Pleuntje Gijsberts, weduwe van Ary Pietersz. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 10 Maert 1709

146 [7-4-1709]
Jasper Claase, j.m en Teuntje Leenders, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 7 April 1709

147 [10-11-1709]
Willem Cornelisz, j.m. en Deeltje Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 10 November 1709
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148 [27-11-1709]
Den 27 November 1709 zijn Ary Piersz [!], j.m. en Sijgje Wouters alhier ‘t samen getrouwt

149 [18-12-1709]
Paulus Pietersz, j.m. en Aegje Pieters, j.d. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 18
December 1709

1710

150 [5-2-1710]
Maerte Kleysz, j.m. en Annetje Aryens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 5 February 1710

151 [28-3-1710]
Cornelis Cornelisz, j.m. en Neeltje Willems, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 28 Maert 1710

152 [zonder trouwdatum]
Claas Jansz, j.m. en Lijntje Teunis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig
getrouwt den ... Mey 1710

153 [18-5-1710]
Teunis Cornelisz, j.m. en Marytje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 18 Mey 1710

154 [11-6-1710]
David van Houten, j.m. van Rotterdam en Cornelia van de Corput, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 11 Juny 1710

155 [zonder trouwdatum]
Cornelis Thijsz de Visser, j.m. van Dordregt en Magdaleentje Arents, j.d. van Alblasserdam
[beiden wonende buiten de Sluispoort]. Hebben alhier de drie vereyste houwelijkse
proclamatien geheel onverhindert gehad, waervan attestatie gegeven den 29 July 1710

156 [12-11-1710]
Cornelis Leendertz Backer, j.m. van Alblasserdam en Igje Mattheus van Zegen, j.d. van
Ridderkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 12 November 1710

157 [17-12-1710]
Wouter Klaasz, j.m. van Leckerland en Jannigje Lievens, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 17 December 1710

158 [17-12-1710]
Jacobus Jansz, j.m. en Marygje Ariens, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 17 December 1710

159 [28-12-1710]
Cornelis Jansz Muys, j.m. en Aaltje Huygen, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 28 December 1710
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1711

160 [zonder trouwdatum]
Cornelis Pietersz Prins, j.m. van Alblasserdam en Pietertje Aryens Vormer, j.d. van ‘t
Ambacht. Hebben alhier onverhindert de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad,
waer de attestatie is geteykent den 5 April 1711

161 [3-5-1711]
Jacobus Cornelisz Visser, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Aryens van Es, j.d. van
Streefkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 3 Mey 1711

162 [3-5-1711]
Kors Jansz Hoogermost, j.m. van Kralingen en Aeltje Willems Spruyt, j.d. van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 3 Mey 1711

163 [getrouwd Bergambacht 11-5-1711]
Willem Jansz van Vliet, j.m. van Alblasserdam en Margrietje Arisse Verheuvel, j.d. van
Bergambacht. Hebben alhier geheel onverhindert de drie vereyste houwelijkse proclamatien
gehad, waervan de attestatie is gegeven den 8 Mey 1711

164 [18-9-1711]
Bartholomeus van Aerde, j.m., praeceptor in de Latijnsche Schoolen tot Dordrecht en
Adriana de Laat, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 18
September 1711

165 [20-9-1711]
Cornelis Jansz van Vliet, j.m., met Kuyntje Leenders van Asperen, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 20 September 1711

1712

166 [15-5-1712]
Claas Pieterse van den Bosch, j.m. van Kralingen en Ariaentje Willems, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 15 May 1712

167 [getrouwd Maassluis 14-8-1712]
Cornelis Pieterz Kooywijk, j.m. van Alblasserdam en Jannetje Cornelis van der Marel,
weduwe [van Jan Krombrugge] van Maassluys [wonende op de Noorddijk]. Hebben alhier
geheel onverhindert de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie
is getekent den 10 Augusti 1712

168 [14-9-1712]
Willem Cornelisz Visser, j.m. en Lena Jans Muys, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 14 September 1712

169 [21-9-1712]
Pleun Pietersz ‘t Hoen, weduwenaer en Aryaentje Krijne, j.d., beyde vna Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 21 September 1712

170 [getrouwd Giessen Nieuwkerk 9-10-1712]
Jan Aryense van der Meyden, weduwenaer, woonende te Alblasserdam en Jannetje Pieters
Stierman, j.d. woonende te Giessen Nieuwkerk. Hebben alhier onverhindert de drie vereyste
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is getekent den 9 October 1712

-16-



171 [7-12-1712]
Huyg Cornelisz de Jonge, j.m. van Ridderkerk en Ninge Jans Muys, j.d van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 7 December 1712

1713

172 [4-1-1713]
Ary Pietersz, j.m. en Annigje Goris, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig
getrouwt den 4 January 1713

173 [zonder trouwdatum]
Jacob Claasz, j.m. van Alblasserdam en Weyntje Ariens, j.d. van Loopwijk. Hebben alhier
onverhindert hare drie houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attstatie is gedaen 4
January 1713

174 [8-2-1713]
Ary Willemsz van der Plaat, j.m. van Schoonhoven en Geertje Cornelis, weduwe van
Cornelis Simensz, beyde woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 8
February 1713

175 [8-3-1713]
Aert Pietersz, j.m. en Bastiaentje Cornelis Pijl, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 8 Maert 1713

176 [14-5-1713]
Theunis Leendertz Backer, j.m. en Aryaentje Wouters Spruyt, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 14 Mey 1713

177 [2-7-1713]
Cornelis Muys, weduwenaer en Teuntje Backers, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 2 July 1713

178 [getrouwd Overschie 27-8-1713]
Pieter Cornelisz Bel, j.m. van Alblasserdam en Barber Joosten van den Berg, j.d. van
Overschie. Hebben alhier sonder verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien
gehad, waervan de attestatie is overgegeven den 28 Augusti 1713

1714

179 [getrouwd Bergambacht 7-1-1714]
Leendert Roelandse [heet in trouwboek Bergambacht: Leendert Roelofse], j.m. van
Alblasserdam en Marygje Claas, j.d. van Bergambacht. Hebben alhier de drie gewoone
houwelijkse proclamatien onverhindert gehad, waervan de attestatie is getekent op den 4
January 1714

180 [31-1-1714]
Joris Bijlwerf, gedissolveerde, laest gewoont hebbende tot Rotterdam en Aagje de Laat, j.d.
van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 31 January 1714

181 [4-2-1714]
Dirk Jansz, j.m. en Jannigje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig
getrouwt den 4 February 1714

-17-



182 [29-4-1714]
Heyndrik Leendertz van Asperen, j.m. en Niesje Cornelis van Wijen, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 29 April 1714

183 [20-5-1714]
Ary Cornelisz Visser, j.m. en Metje Cornelis Boon, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 20 May 1714

164 [getrouwd Kortgene 3-6-1714]
Cornelis Willemsz Deugd, j.m. van Alblasserdam en Cornelia Jans de Lange, j.d. van
Cortgeen. Hebben alhier sonder eenige verhindering haer drie gewoone houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is getekent op den 27 May 1714

185 [1-7-1714]
Pieter Wouterse, j.m. en Annigje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 1 July 1714

186 [7-10-1714]
Jan Pietersz van Dalen, j.m. van Streefkerk en Mayke Leenders van Asperen, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 7 October 1714

187 [4-11-1714]
Daniel Pietersz van der Munnik, j.m. van Kralingen en Maggeltje Gijsberts Kray van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 4 November 1714

188 [5-12-1714]
Jan Kaasz [!] van Royen, j.m. van Lopik en Grietje Leenders, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 5 December 1714

189 [19-12-1714]
Pieter Cornelisz Vlink, j.m. en Cleysijntje Wouters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 19 December 1714

190 [23-12-1714]
Jan Pietersz Koywijk, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Cornelis Vander, j.d. van Maasland.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 23 December 1714

1715

191 [16-1-1715]
Baert Meesen, weduwenaer van Sliedregt en Nelligje Leenders de Jong, weduwe, beyde
woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 January 1715

192 [23-1-1715]
Cornelis Pijl, j.m. en Lena Pleunen, jd., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig
getrouwt den 23 january 1715

193 [getrouwd Puttershoek 6-2-1715]
Cornelis Joosten Keumer, j.m. van Puttershoek en volkje Pieters Groot, j.d. van
Alblasserdam. Hebben alhier sonder verhinderinge hare drie houwelijkse proclamatien
gehad, waervan de attestatie is geteekent op den 4 February 1715

-18-



194 [6-2-1715]
Cornelis Theunisz, j.m. van Alblasserdam en Pietertje Paulus, j.d. van ‘t Schoonhovense
veer, woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 6 February 1715

195 [10-2-1715]
Cornelis Aerde, j.m. en Ninge Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 10 February 1715

196 [27-2-1715]
Willem Willemsz, j.m. en Geertje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 27 February 1715

197 [27-2-1715]
Ary Cornelisz, j.m. en Annigje Jacobs, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 27 February 1715

198 [6-3-1715]
Ary Theunisz, weduwenaer van Hardinxveld en Deliaen Aryens, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 6 Maert 1715

199 [6-3-1715]
Bastiaen Aryensz, j.m. van Alblasserdam en barber Crijnen, weduwe van Oud Alblas. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 6 Maert 1715

200 [14-4-1715]
Klaas Willemse Spruyt, j.m. van Alblasserdam en Ariaentje Aerts Pleyt, j.d. van Nieuwland,
woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 14 April 1715

201 [17-4-1715]
Lucas Korstiaensz Niding, j.m. van Alblasserdam en Maria Aerts Pleyt, j.d. van Nieuwland,
woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 17 April 1715

[NB. Twee zuster trouwen hier drie dagen na elkaar.]

202 [zonder trouwdatum]
Jan Pietersz Kroon, weduwenaer van Sijgje Wouters Spruyt, woonende alhier en Deeltje
Maertens Krom, j.d. van Leckerland. Hebben alhier sonder eenige verhindering de drie
vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is geteekent den 22 May
1715

203 [getrouwd Streefkerk 26-5-1715]
Wouter Willemsz Spruyt, j.m. van Alblasserdam en Ariaantje Maertens Sterrenburg, j.d. van
Streefkerk. Hebben alhier sonder eenige verhindering de drie vereyste houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is geteekent op den 23 May 1715

204 [getrouwd Ridderkerk 21-7-1715]
Dirk Jansz van Weyen, weduwenaer van Jannetie Jans, woonende tot Alblasserdam en
Sabina Pieters Blok, j.d. van Ridderkerk en woonende alhier. Hebben alhier sonder
verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is
gegeven den 18 July 1715
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205 [zonder trouwdatum] 
Fop Cornelisz Pijl, j.m. van Alblasserdam en Annigje Gerrits van Holst. Hebben alhier sonder
verhindering hare drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is
getekent den 18 Augusti 1715

206 [25-8-1715]
Cornelis Cornelisz van Weyje, j.m. van Alblasserdam en Marytje Pieters Blok, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 25 Augusti 1715

207 [zonder trouwdatum] 
Matthijs Lievensz en Marygje Leenderts, beyde van Alblasserdam. Hebben alhier
onverhindert de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is
getekent den 27 september 1715

208 [4-12-1715]
Jacob Aryensz van Stek, weduwenaer en Bastiaentje Aryens Pijl, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 4 December 1715

209 [getrouwd Barendrecht 18-12-1715]
Pleun Jooste, j.m., woonende onder Oost Barendregt en Cornelia Cornelis van Alblasserdam

210 [zonder trouwdatum] 
Aryen Aryensz, j.m. van Alblasserdam en Cornelia Steenmans, j.d. van Den Briel, woonende
te Helvoetsluys. Hebben alhier onverhindert hare drie houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is gegeven den 24 December 1715

1716

211 [8-1-1716]
Cornelis Aryensz Stout, weduwenaer van Trijntje Dane en Jannigje Aryens, weduwe van
David Gijse. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 8 January 1716

212 [22-1-1716]
Bastiaen Woutersz, j.m. en Aaltje Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 22 January 1716

213 [22-1-1716]
Harmen Cornelisz, j.m. en Ariaentie Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 22 January 1716

214 [29-1-1716]
Teunis Maertensz, j.m. en Marygje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 29 January 1716

215 [15-3-1716]
Cornelis Aryensz, j.m. van Alblasserdam en Pleuntje Gijsberts, weduwe van Ary Cornelisz.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 15 Maert 1716

216 [zonder trouwdatum, getrouwd in Dordrecht, aangetekend 1-3-1716]
Martinus Grison, j.m. van Dordregt, woonende alhier en Willemina van Kooi, j.d. van
Dordregt [wonende bij de Gravestraat]. Hebben alhier sonder verhindering de drie vereyste
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is getekent den 15 Maert 1716

-20-



217 [17-5-1716]
Pieter Cornelisz, j.m. en Klaasje Willems, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 17 Mey 1716

218 [11-9-1716]
Jan Heyndriksz, j.m. en Jannigje Huygen, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 11 September 1716

219 [zonder trouwdatum] 
Pleun Stam, j.m. van Alblasserdam en Maria Thijssen, j.d. van Isselmonde, woonende te
Middelburg. Hebben alhier onverhindert hare drie houwelijkse proclamatien gehad, waervan
de attestatie is gegeven den 1 November 1716

220 [18-11-1716]
Jan Willemsz de Jong, weduwenaer van Grietje Aryens de Ruyter, woonende onder Hendrik
Iden Ambagt en Annigje Maertens, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt
den 18 November 1716

221 [zonder trouwdatum] 
Ary Muys, j.m. van Alblasserdam en Susanna Meertens, j.d. van Axel. Hebben alhier geheel
onverhindert hare drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is
getekent den 22 November 1716

222 [25-11-1716]
Gijsbert Nanning, j.m. en Mary Aryens, weduwe van Jacobus Jansz, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 25 November 1716

1717

223 [27-1-1717]
Kleys Kornelisz Kay, j.m. en Lidewi Aryens Backer, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier
't samen wettig getrouwt den 27 January 1717

224 [3-2-1717]
Pieter Aryensz, weduwenaer en Lijsbet Jacobs, weduwe, beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 3 February 1717

225 [28-2-1717]
Nanning Hendriksz, j.m. en Aryaentje Jacobs Schoute, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 28 February 1717

226 [7-3-1717]
Jan Cornelisz Pijl, j.m. en Barber Goris, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 7 Maert 1717

227 [7-3-1717]
Willem Cornelisz Baan, j.m. en Mayke Aryens Koelhoek, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 7 Maert 1717

228 [9-5-1717]
Job Aryensz Soet, j.m. en Lena Jans de Laat, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 9 Mey 1717
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229 [getrouwd Delfshaven 16-5-1717]
Aert Cornelisz Visser, j.m. van Alblasserdam en Heyltje Ariens de Jager, j.d. van Delfshaven.
Hebben alhier onverhindert de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is getekent den 14 Mey 1717

230 [getrouwd Gouda 26-9-1717]
Marcus Claasz [Ketelaar], weduwenaer van Neeltje Gerrits, geboortig van Gouda en Marietje
Govers [Vermeyden], j.d. van Alblas. Hebben alhier geheel onverhindert hare drie
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is getekent op den 28 September
1717

231 [19-12-1717]
Arien Tijsz, weduwenaer van Sliedregt en Ariaentje Jans, weduwe van Jacob Ariensz Groot,
van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 19 December 1717

1718

232 [9-1-1718]
Bastiaen Maertensz, j.m. en Ariaentje Huyge, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 9 January 1718

233 [13-3-1718]
Aert Mevers, j.m., geboortig van Spijk, laest gewoont hebbende te Horssen in Gelderland en
Lijsbet Gijse, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 13 Maert 1718

234 [1-5-1718]
Willem Pijl, j.m. van Alblasserdam en Cornelia Jochems Boesemenaar, j.d. van Streefkerk.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 1 Mey 1718

235 [zonder trouwdatum] 
Daniel Aryensz Huyser, j.m. van Meerdervoort en Catarina Jans Boer, j.d. van Alblasserdam.
Hebben alhier sonder verhindering hare drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is geteykent op den 13 Mey 1718

236 [12-6-1718]
Pieter Cornelisz, j.m. van Alblasserdam en Ariaentje Pieters, weduwe van Harmen Cornelisz,
woonende tot Oud-Alblas. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 12 Juny 1718

237 [7-8-1718]
Jan Jansz Middelkoop, j.m. en Ariaentje Cornelis Muilwijk, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 7 Augusti 1718

238 [getrouwd Schiedam 25-10-1718]
Wilhelmus a Brakel van der Kluyt, j.m., geboortig van Alblasserdam, predikant tot
Schellinkhout en Magtelda Burgwal, j.d. van Schiedam en aldaer woonende. Hebben alhier
sonder eenige verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is gegeven den 3 October 1718

1719
239 [25-1-1719]
Pieter Jacobsz ‘t Hoen, j.m. en Annigje Cornelis Kort, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 25 January 1719
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240 [5-2-1719]
Govert van Toren, j.m. van de Swaluwe en Willemijntje Hendrikx, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 5 February 1719

241 [getrouwd Ridderkerk, zonder trouwdatum] 
Huyber Claasz Bakker, laest weduwenaer van Aegje Harmens Grasdijk, woonende te
Ridderkerk en Lijsbet Jacobs Soetman, laest weduwe van Pieter Ariensz Verschoor,
woonende te Alblasserdam. Hebben alhier onverhindert de drie vereyste houwelijkse
proclamatien gehad, waervan de attestatie is geteykent den 5 February 1719

242 [14-5-1719]
Pleun Ariensz Bouw, weduwenaer van Neeltje Jans Beenhacker en Lijsbet Lutlikhuyse,
weduwe van Jan Cornelisz Beenhacker. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 14 May
1719

243 [29-5-1719]
Harmen Jansz, j.m. van Alblasserdam en Mayke Gijse, weduwe van Zeger Cornelisz,
woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 29 May 1719

244 [3-9-1719]
Cornelis Pleune, weduwenaer van Sijgje Aryens en Aryaentje Samuels, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 3 September 1719

245 [13-12-1719]
Jacobus Markus, j.m. van Leeuwarden en Jannigje Jans, weduwe van Leendert Ariensz van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 13 December 1719

1720

246 [10-1-1720]
Cornelis Pijl, weduwenaer van Lena Pleune en Marygje Muys, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 10 January 1720

247 [17-1-1720]
Abraham Pietersz, j.m. van Alblasserdam en Reympje Cornelis Hoogendijk, j.d. van
Streefkerk, woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 17 January 1720

248 [14-2-1720]
Cornelis Symonsz, weduwenaer van Leentje Cornelis en Annigje Cornelis, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 14 February 1720

249 [5-5-1720]
Bastiaen Leendertz Pijl, weduwenaer van Gerrigje Willems en Bijgje Willems, j.d. van
Molenaersgraef, woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 5 May 1720

250 [9-6-1720]
Jan Pietersz, j.m. en Maria Cornelis Muyen, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 9 Juny 1720

251 [getrouwd Rotterdam 23-6-1720]
Cornelis Bakker, weduwenaer van Alblasserdam en Maria Bol [in trouwboek Rotterdam: van
der Bol], j.d. van Rotterdam [wonende in Den Oppert]. Hebben alhier onverhindert de drie

-23-



vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is geteykent den 23 Juny
1720

252 [14-7-1720]
Gerrit Willemsz, j.m. van Jaarsveld en Neeltje Jans, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 14 July 1720

253 [21-7-1720]
Jan Goy, weduwenaer van Aefje Kornelis en Neeltje Willems Stam j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 21 July 1720

254 [21-7-1720]
Huyg Pietersz Borsje, j.m. en Marygje Pieters Verhoeven, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 21 July 1720

255 [25-8-1720]
Leendert Willemsz Advocaat, j.m. en Sijgje Pieters, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier
't samen wettig getrouwt den 25 Augusti 1720

256 [getrouwd Moordrecht 20-10-1720]
Jan Jansz van Wijen, j.m. van Alblasserdam en Theuntje Willems, j.d. van Moordregt.
Hebben alhier onverhindert de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is gegeven den 19 October 1720

257 [22-12-1720]
Hendrik Pietersz Stout, j.m. en Jannigje Cornelis Pijl, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 22 December 1720

258 [22-12-1720]
Pieter Huygen Kort, j.m. en Weyntje Ariens Verhoeven, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 22 December 1720

1721

259 [19-2-1721]
Kornelis Huyge, j.m. en Magdelena Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 19 February 1721

260 [19-2-1721]
Arien Ariensz, j.m. van Alblasserdam en Ariaentje Cornelis, j.d. van Lekkerland. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 19 February 1721

261 [5-3-1721]
Jan Janze, j.m. van Hoog Blokkeland en Cornelia Pieters Bouw, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 5 Maart 1721

262 [23-3-1721]
Johannes Kameryk. weduwenaer van Annigje Hendriks en Pietertje Huygen, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 23 Maart 1721

263 [20-4-1721]
Jan Cornelisz van Wijen, j.m. van Alblasserdam en jannitje Corssen de Jong, j.d. van
Moordregt. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 20 April 1721
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264 [18-5-1721]
Leendert Ariensz Breur, j.m. van Alblasserdam en Sanderina Korsse Bloemert, j.d. van
Giessen Nieuwkerk, woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 18 Mey 1721

265 [getrouwd IJsselmonde, zonder trouwdatum] 
Ary Ariensz Kersmis [in trouwboek IJsselmonde: Kermis], j.m. van Oost Isselmonde en
Theuntje Jans van der Wey, j.d. van Alblasserdam. Hebben alhier sonder verhindering de
drie vereyste houwelijkse proclamatien gehad, waer [van] de attestatie is gegeven den 22
Mey 1721

266 [1-6-1721]
Arie Pietersze, j.m. van Alblasserdam en Trijntje Dirksz Borszie, j.d. van Lekkerkerk. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 1 Junii 1721

267 [zonder trouwdatum] 
Willem Pieterse Koywijk. j.m. van Alblasserdam en Cornelia de Mol, weduwe van
Middelburg. Hebben alhier sonder verhindering de drie houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is getekent den 27 July 1721

268 [17-8-1721]
Willem Lievense, j.m. van Alblasserdam en Katharina Hendriks Bender, j.d. van Dordregt,
woonde [!] alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 17 Augusti 1721

269 [24-8-1721]
Gijsbertus Janson, j.m. uyt Cleefsland, nu woonende alhier en Margaretha Willmina Klinkert,
weduwe van Johannis Westerhove, laast gewoont hebbende in ‘s Gravenhage. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 24 Augusti 1721

270 [7-9-1721]
Abraham Pieterse, weduwenaer van Reympje Cornelis Hoogendijk en Anna Cornelis Muyen,
j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 7 September 1721

271 [14-9-1721]
Pleun Hendrikse, j.m. en Adriana Jacobs, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 14 September 1721

272 [21-9-1721]
Bruyn Janse Helleman, weduwenaer van Marytje Cornelis Kruyt, woonende te Krimpen en
Lena Stout, weduwe van Gerrit Kray, woonende alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt
den 21 September 1721

273 [getrouwd Ridderkerk 12-10-1721]
Jan Janse, j.m. van Alblasserdam en Ariaentje Ariens Lagendijk, weduwe van Kornelis
Koene Penning, wonende te Ridderkerk. Hebben alhier sonder verhindering de drie
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is gegeven den 8 October 1721

274 [zonder trouwdatum] 
Klaas Muys, weduwenaer van Lijntje Teunis, woonende alhier en Johanna de Vou, weduwe
van Kornelis van den Dries, wonende tot Hellevoetsluys. Hebben alhier sonder verhindering
de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is gegeven den 19
October 1721
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275 [2-11-1721]
Kors Adriaansz Tuylbroek, j.m. van Nieuwerkerk en Ariaantje Pieters Koywijk, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 2 November 1721

276 [12-11-1721]
Jacob Jansz de Vries, j.m. en Pietertje Paulus, weduwe van Cornelis Teunisz, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 12 November 1721

277 [26-11-1721]
Ari Kornelisz Kort, weduwenaer van Annigje Jacobs en Kornelia Jochems, weduwe van
Willem Pietersz Pijl. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 26 November 1721

278 [14-12-1721]
Kornelis Zegersz Kray, j.m. en Anna Kornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 14 December 1721

279 [17-12-1721]
Klaas de Winter, j.m. en Heyltje van de Korput, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 17 December 1721

1722

280 [11-2-1722]
Willem Ariensz., j.m. van Alblasserdam en Neeltje Ariens, j.d. van Sliedregt, woonende
alhier. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 11 February 1722

281 [12-4-1722]
Pieter Cornelisz van Wijen, j.m. en Ariaantje Cornelis Stout, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 12 April 1722

282 [12-7-1722]
Pieter Wouterse, weduwenaer van Annigje Cornelis en Pietertje Ariens, weduwe van
Cornelis Pieterse Stout. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 12 July 1722

283 [zonder trouwdatum] 
Ary Bakker, j.m. van Alblasserdam en Ariaantje Hendriks Ouwerkerk, j.d., woonende aen den
Oudendijk. Hebben alhier sonder verhindering drie houwelijkse proclamatien gehad, waervan
de attestatie is gegeven den 31 July 1722

284 [getrouwd Charlois 11-10-1722]
Willem Aerden, weduwenaer van [Annetje Ariense] Alblasserdam en Claasje Ariens
Brokman [Broeckman], weduwe [van Jan Jacobse van der Kemp] van Charlois. Hebben
alhier sonder verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de
attestatie is gegeven den 28 September 1722
[NB. Dat dese luyden soo laat getrouwt sijn is veroorsaackt door de langduurige sieckte van
de bruydegom] [De ondertrouwdatum in Charlois was 10 april]

284a [18-10-1722, getrouwd Charlois. Staat niet in trouwboek Alblasserdam]
Den 11 September alhier ondertrouwd
Bastiaan Jansse de Jonge, j.m. van Alblasserdam, met Jaapje Willemse Rogge, j.d. van
Numansdorp en beyde woonende in Charlois
Den 18 October alhier getrouwd
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285 [25-10-1722]
Gijsbert Pieterse, j.m. en Aegje Gijsberts, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 25 October 1722

286 [2-12-1722]
Ary Pieterse van Dalen, j.m. en Deeltje Ariens Pijl, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 2 December 1722

287 [16-12-1722]
Jakes Symensz Stout, j.m. en Kornelia Kornelis Kort, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 16 December 1722

288 [16-12-1722]
Jan Krijgsman, j.m. en Lena Ariens de Groot, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 16 December 1722

289 [25-12-1722]
Kornelis Janse Mak, j.m. van Alblasserdam en Sabina Pieters Blok, weduwe van Dirk Janse
van Wijen, woonende te Ridderkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 25 December
1722

1723

290 [13-1-1723]
Kornelis Maartense Roos, j.m. en Henderijntje Freyse, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 13 January 1723

291 [10-2-1723]
Klaas Roelen van der Zijden, j.m en Mayke Jakobs ‘t Hoen, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 10 February 1723

292 [21-2-1723]
Gerrit Pietersze, j.m. van Alblasserdam en Bijgje Willems, weduwe van Bastiaen Lenderdz
Pijl. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 21 February 1723

293 [17-2-1723]
Kornelis Kornelisze Stout, j.m. en Trijntje Huygen, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 17 February 1723

294 [getrouwd Lekkerkerk, zonder trouwdatum] 
Pleun Roelen van der Zijden, j.m. van Alblasserdam en Marrigje Pieters Pak, j.d. van
Lekkerkerk. Hebben alhier onverhindert de drie vereyste houwelijkse proclamatien gehadt,
waervan de attestatie is gegeven den 21 February 1723

295 [28-2-1723]
Jakis Jansz, j.m. van Alblasserdam en Jannigje Hendriks Bakker, j.d. van Oud-Alblas. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 28 February 1723

296 [7-3-1723]
Leendert Ariensz, j.m. en Annigje Cornelis, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 7 Maart 1723
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297 [4-4-1723]
Jan Maartensz, j.m. en Annigje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 4 April 1723

298 [7-11-1723]
Ary Wouterse Baas, j.m. en Ariaentje Andries van Korput, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 7 November 1723

1724
299 [23-1-1724]
Jasper Mak, weduwenaer van Teuntje Leenderts Bakker van Alblasserdam en Marrigje
Gillis, j.d. van Bergambagt. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 23 January 1724

300 [26-1-1724]
Leendert Leendertz, j.m. en Jannigje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt op den 26 January 1724

301 [2-2-1724]
Hendrik Woutersz van der Kamp, j.m. van Oud-Alblas en Marygje Jakus, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 2 February 1724

302 [16-2-1724]
Bastiaen Pietersz van Asperen, j.m. en Ariaentje Zegers Kray, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 February 1724

303 [9-4-1724]
Anthonie Bastiaensz den Braber, j.m. van Jaarsveld en Trijntje Klaas Bakker, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 9 April 1724

304 [getrouwd Rotterdam 9-5-1724]
Pieter van Dijk, j.m., geboren te Hillegerenberg en woonende te Alblasserdam, met Anna
Quirijns, j.d., geboren te Sprang, wonende te Rotterdam [in ‘t Quakernaal]. Hebben alhier
onverhindert de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is
gegeven op den 7 May 1724

305 [7-5-1724]
Pieter Freise Muls, j.m. van Alblasserdam en Neeltje Pieters van Houweling, j.d. van
Hardinxveld. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 7 May 1724

306 [14-5-1724]
Wouter Pieterse, j.m. en Lijntje Leenders Bakker, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 14 May 1724

307 [21-5-1724]
Klaas Huybertz Bakker, weduwenaer van Annetje Cornelis, woonende alhier en Joosje van
de Polder, weduwe van Ary van Gemert, woonagtig te ‘s Gravendeel. Zijn alhier 't samen
wettig getrouwt den 21 May 1724

308 [6-8-1724]
Pieter Pietersz van Dalen, j.m. en Krijntje Andries van de Korput, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 6 Augusti 1724
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309 [27-8-1724]
Pieter Cornelisz van Wijen, weduwenaer van Ariaente Cornelis Stout, woonende alhier en
Cornelia Andries Boon, j.d. van Sliedregt. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 27 Augusti
1724

310 [zonder trouwdatum] 
Jan Cornelisz Kemp, j.m. van Lekkerland en Soetje Korterels, weduwe van Korstiaen
Jakesz. Zijn alhier bij ons in wettige ondertrouw aengenomen met beding gelijk ze ook
aengenomen hebben, om de houwelijkse proclamatien ook te zullen laten doen te
Lekkerland en Streefkerk. Des hebben wel alhier op den 9, 16 en 25 July 1725 sonder
verhindering de gewoone proclamatien gehad, maer zijn alhier niet getrouwt en hebben ook
daervan geen attestatie gevordert

311 [8-10-1724]
Anthony de Hoy, j.m. van Schiedam en Neeltje van Asperen, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 8 October 1724

312 [13-12-1724]
Cornelis Spruyt, j.m. en Bastiaentje Ariens Pijl, weduwe van Jacob van Stek, beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den den 13 December 1724

1725

313 [10-1-1725]
Jan Huygen Korteland, j.m. van Alblasserdam en Lena Aerts Spek. j.d. van Streefkerk. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 10 January 1725

314 [4-3-1725]
Ary Krijnen, j.m. en Maertijntje Jans, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig
getrouwt den 4 Maart 1725

315 [4-3-1725]
Cornelis Leendertz van Asperen, j.m. en Dorethea Maertens Roos, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 4 Maart 1725

316 [25-3-1725]
Gijsbert Pietersz, weduwenaer van Aegje Gijse en Willemijntje Maertens, j.d., beyde van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 25 Maart 1725

317 [15-4-1725]
Kornelis van Bekum, j.m. van Vlaardingen en Marygje Baas, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 15 April 1725

318 [21-5-1725]
Kornelis Nederveen, j.m. van Lekkerland en Jannigje Schoute, j.d. van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 21 Mey 1725

319 [3-6-1725]
Pieter Woutersz Bas, j.m. van Alblasserdam en Willemijntje Gerrits de Jong, j.d. van
Leerdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 3 Juny 1725
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320 [4-7-1725]
Kornelis Jansz van Wijen, j.m. en Jakomijntje Willems Kray, jd., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 4 July 1725

321 [zonder trouwdatum] 
Kornelis Jansz van der Veer, j.m. van Alblasserdam en Annigje Bastiaens, j.d. van Nieuw
Lekkerland. Hebben alhier sonder verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien
gehad, waervan de attestatie is geteykent den 18 Augusti 1725

322 [9-9-1725]
Adrianus van Bergen, weduwenaer van Josina Kampman, wonende te Rotterdam en Sara a
Brakel van der Kluyt, j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 9
September 1725

323 [4-11-1725]
Krijn Ariensz Breur, j.m. en Mayke Jans van der veer, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 4 November 1725

324 [2-12-1725]
Koen Gerritz Groeneveld, j.m. van Ridderkerk en Anna Jakobus van de Korput. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 2 December 1725

1726

325 [getrouwd Moordrecht 6-1-1726]
Jillis Jansz van Wijen, j.m. van Alblasserdam en Theuntje Willem Zoos, j.d. van Moordrecht.
Hebben alhier sonder verhindering de drie gewoone huwelijkse proclamatien gehad, waer de
attestatie is gegeven den 4 January 1726

326 [3-2-1726]
Michiel Aertze Pleyt, j.m. van Alblasserdam en Lena Maertens Starrenburg, j.d van
Streefkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 3 February 1726

327 [12-5-1726]
Ary Maertensz Roos, j.m. en Katarina Willems Advocaat, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn
alhier 't samen wettig getrouwt den 12 Mey 1726

328 [getrouwd Maassluis 2-6-1726]
Aart Baas, j.m. van Alblasserdam en Maria Denik, j.d. van Maassluys [wonende in de
Kerkstraat aldaar]. Hebben alhier sonder verhindering de drie gewoone houwelijksche
proclamatien gehad, waervan de attestatie is gegeven op den 31 Mey 1726

329 [16-6-1726]
Okker Leendertz Bakker, j.m. van Alblasserdam en Willempje Maartens Herdam, j.d. van
Wijngaarden. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 Juny 1726

330 [30-6-1726]
Willem Jansz van der Veer, j.m. en Dirkje Ariens Advocaat, j.d., beyde van Alblasserdam.
Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 30 Juny 1726

331 [4-8-1726]
Gerrit Lucassen. j.m. van Gog en Willemina van der Wiel. j.d. van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 4 Augusti 1726
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332 [getrouwd Rotterdam 22-10-1726]
Jan Willemsz van Wijen, j.m. van Alblasserdam en Aegje van de Vijver, j.d. van Rotterdam
[wonende op de Schiedamse Dijk]. Hebben sonder verhindering de drie gewoone
houwelijksche proclamatien gehad, waervan de attestatie is gegeven den 21 October 1726

333 [zonder trouwdatum] 
Teunis Verduyn, j.m. van Alblasserdam en Teuntje Huyberts Lagendijk, j.d. van Ridderkerk.
Hebben alhier sonder verhindering de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is gegeven den 1 November 1726

334 [4-12-1726]
Cornelis Cornelisz, j.m. van Alblasserdam en Ariaentje Abrahams Plaisier, j.d. van
Ridderkerk. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 4 December 1726

335 [22-12-1726]
Ary Kornelisz Pijl, j.m. van Alblasserdam en Dievertje Gijsberts de Koot, j.d van
Bleskensgraaf. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 22 December 1726

1727

336 [15-1-1727]
Jan Jansz Drinkwaard, weduwenaer van Kornelia Pieters Bouw en Neeltje Willems Sruyt [!,
bedoeld zal zijn 'Spruyt' ], weduwe van Kornelis Kornelisz, beyde van hier. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 15 January 1727

337 [19-1-1727]
Kornelis Krijne Kray, j.m. en Ariaentje Ariens Breur, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier
't samen wettig getrouwt den 19 January 1727

338 [zonder trouwdatum] 
Ary Ariense Breur, j.m. van Alblasserdam en Marigje Jans Kroon, j.d. van Nieuw Lekkerland.
Hebben alhier geheel onverhindert de drie gewoone houwelijkse proclamatien gehad,
waervan de attestatie is gegeven den 10 February 1727

339 [16-3-1727]
d'Heer Hendricus Outraad, j.m. van Barendregt en juffr. Anna de Focker, j.d. van
Alblasserdam. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt den 16 Maart 1727

340 [13-4-1727]
Teunis Kornelisz, j.m. en Kornelia Leenders, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 13 April 1727

341 [2-6-1727]
Dammis Drost, j.m. van Haastrecht en Annigje Baas, j.d. Zijn alhier 't samen wettig getrouwt
den 2 Juny 1727

342 [2-6-1727]
Boudewijn van de Korput, j.m. en Geertje Baas, j.d., beyde van Alblasserdam. Zijn alhier 't
samen wettig getrouwt den 2 Juny 1727
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343 [zonder trouwdatum] 
Simon Pieterse Breur, j.m. van Alblasserdam en Maria Abrahams, weduwe van Jan van
Herp, wonende te Hellevoetsluys. Hebben alhier sonder verhondering de drie gewoone
houwelijkse proclamatien gehad, waervan de attestatie is gegeven den 5 Juny 1727

344 [getrouwd Middelharnis trouwdatum 28-7-1727]
Ari Maertense Bouw, j.m. van Alblasserdam en Stijntje Thomas, j.d. van Middelharnis.
Hebben alhier geheel onverhindert hunne drie houwelijkse proclamatien  gehad, waervan de
attestatie is gegeven den 21 July 1727

345 [getrouwd Klundert, zonder trouwdatum] 
Joost Flink, j.m. van Alblasserdam en Adriane Helena van Sprang, j.d. van de Klundert.
Hebben alhier geheel onverhindert hunne drie houwelijkse proclamatien  gehad, waervan de
attestatie is gegeven den 18 September 1727

[Vanaf hier gaat ds. Joannes Beukelman verder. Ds. Franco van der Kluyt was onverwacht
overleden op 4-10-1727. Ds Beukelman stond te Alblasserdam van 28-11-1728 tot 11-12-
1729.]

1728

346 29 April 1728
Leendert Jansz Stout, j.m. van Alblas
Lijntje Roos, j.d. van Alblasserdam

347 11 April 1728
Willem Pietersz Bruygom, j.m. van Alblasserdam
Kornelia Jans de Jong, j.d. van Gijpland

348 31 October 1728
Dammes Verduyn, j.m.
Ariaantje Maartens Sterrenburg, weduwe van Alblasserdam

Namen dergenen die onder den dienst van mij, Joannes Beukelman, in Gods Huys door den
trouw aan elkanderen verbonden zijn

349 5 December 1728
Pleun Stout, j.m.
Ariaantje Wouters, j.d., beyde van Alblasserdam

1729

350 16 January 1729
Pualus Woutersz Spruyt, j.m.
Mayke Roelen van der Zijde, j.d., beyde van Alblasserdam

351 2 Maart 1729
Jan Jansz, j.m.
Ninge Ariens Vermeulen, gedissolveerde
beyde van Alblasserdam

352 3 April 1729
Maarten Ariensz Goedhard, j.m. van Alblasserdam
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Barber Wouters Spruyt, j.d van Streefkerk

353 1 May 1729
Kornelis Gerritsz Veldhuysen, j.m. van Schelluynen
Annetje Louris de Jong, j.d. van Bergambagt

354 8 May 1729
Klaas Willemsz Spruyt, weduwenaer
Ariaantje Kornelis Muilwijk, weduwe
beyde van Alblasserdam

355 22 May 1729
Klaas Nieuwveen, j.m. van Dordregt
Ariaantje Lievens van der Hoek, j.d. van Alblasserdam

356 30 November 1729
Kornelis Klaasz Bakker, j.m. van Alblasserdam
Grietje Baarten van Rees, j.d. van Slydregt

357 11 December 1729
Jan Kornelisz van der Kuyl, j.m.
Neeltje Huygen Korteland, j.d.
beyde van Alblasserdam

Eynde van mijn dienst
Johannes Beukelman

Namen der persoonen die in de vacature alhier, of ondertrout, of alleen opgeroepen zijn

358 [zonder trouwdatum] 
Den 16 December 1729 
Hier ondertrout en vervolgens geproclameert
Ary Balte Kraey, j.m. met
Maeyke Pieters Hoogendijk, j.d.
beyde van Alblasserdam

359 [zonder trouwdatum] 
Den 23 December 1729
Alhier ondertrout 
Dankert Jansz van der Hoek, j.m. van H.I. Ambacht, met
Maria Jans de Jong, j.d. van Alblasserdam

1730

360 [zonder trouwdatum] 
In den begin (de datum in de attestatie niet uitgedrukt zijnde)
Bij ons driemaal afgekondigd, te Werkendam ondertrout
Ary Leendertsz van Wijen, j.m. van Alblasserdam, met
Maeyke Adriaens Heyman, j.d. van Werkendam

361 [zonder trouwdatum] 
Den 15 February [1730]
Ondertrouwt en vervolgens geproclameert
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Ary van Stek, weduwenaer van Annetje Goris, met
Maeyke den Hoed, j.d van Hd. Ido Ambagt,
beyde wonende te Alblasserdam

362 [zonder trouwdatum] 
Den 10 February [1730]
Te Streefkerk ondertrout en hier opgeroepen
Tijs Cornelisz de Croon, j.m. van Alblasserdam, met
Lijsbet Wouters Spruyt, j.d. van Streefkerk

363 [getrouwd Oud-Alblas, zonder trouwdatum] 
Den 22 February [1730] Te Oud Alblas ondertrout en vervolgens opgeroepen
Govert Crijnen van den Hork, j.m. van Alblas, met
Kartrijntje Jans Vermolen, j.d. van Alblasserdam

364 [zonder trouwdatum] 
Den 10 Maart [1730] alhier ondertrout en vervolgens opgeroepen
Ary Arysz Spruyt, j.m. van Alblasserdam, met
Leentje Jans Breedveld, j.d. van Streefkerk, wonende alhier

365 [getrouwd Dordrecht 16-4-1730] 
Den 14 April [1730]
Te Dordregt ondertrout en hier opgeroepen
Gijsbert Krijne Kraey, j.m. van Alblasserdam, met
Cornelia Jansse Buytenhek, j.d. van Dordregt [wonend bij het Groothooft]

Namen der persoonen die onder den dienst van Joh. Wilh. Ruysch hier of ondertrout of
alleen opgeroepen zijn
[Ds. Johannes Wilhelmus Ruysch stond te Alblasserdam van 2-7-1730 tot 4-5-1732.]

366 [getrouwd Moordrecht 10-9-1730]
Den ... Augustus [1730]
Te Moordregt ondertrout en hier opgeroepen
Jacob Jansz van Wije, j.m. van Alblasserdam, met
Grietje Willems Zoor, j.d. van Moordregt [in trouwboek Moordrecht: Zoos]
Waarvan de attestatie is gegeven den 7 September

367 [5-11-1730]
Den 21 October [1730]
Alhier wettig ondertrout
Aalbert Cornelisz, weduwenaer van Zijgje Jacobs, laast gewoont hebbende te Gijbeland, met
Marrigje Leenderts, j.d., woonende te Alblasserdam.
Getrout alhier den 5 November

368 [zonder trouwdatum] 
Den 11 November [1730]
Bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Ary Jansz de Jong, j.m. van Nieuw Lekkerland, met
Dirkje Ariens, weduwe van Willem Janse, wonende te Alblasserdam.
Nota: Dese geboden gestuyt zijnde, is de bruyd in Maart 1731 ongetroud overleden
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1731

369 [4-2-1731]
Den 13 January bij ons wettig ondertrout
Jan Abrahamsz Buyt, weduwenaer van Magteltje Pieters Tas, woonende te Bleiswijk, met
Jannetje Pieters, j.d. van Alblasserdam
Getrout op den 4 February 1731

370 [31-1-1731]
Den 13 January alhier wettig ondertrout
Ary Eldertsz Advocaat, weduwenaer van Marygje Jans, met
Sijgje Cornelis, weduwe van Cornelis Willemsz
beyde woonende te Alblasserdam
Getrout alhier den 31 January 1731

371 [zonder trouwdatum] 
Den 29 Maert [1731] alhier wettig ondertrout
Maerten Ariensz Beenhakker, j.m., met
Susanna Cornelis de Hoogh, j.d.
beyde van Alblasserdam
Getrout den ...

372 [29-4-1731]
Den 7 April bij ons wettig ondertrout
Ary Cornelisz Stout, met
Marytje Aarts de Haen
beyde van Alblasserdam
Alhier door D. Baudy getrout den 29 dito

373 [zonder trouwdatum] 
Den 6 September [1731] bij ons wettig ondertrout
Jan Ariens Advocaat, j.m., met
Magdeltje Cornelis 't Hoen, j,d,
beyde van Alblasserdam

374 [zonder trouwdatum] 
Den 1 December [1731] alhier in wettige ondertrouw opgenomen
Aalbregt Cornelisz, laast weduwenaer van Marygje Leenderts, met
Pleuntje Jaques, j.d.
beyde woonende alhier

375 [zonder trouwdatum] 
Den 7 [December 1731] bij ons wettig ondertrout
Gerrit Krijne Kraey, j.m., met
Aaltje Jasse Visser, j,d,
beyde geboren en woonagtig te Alblasserdam

1732

376 [zonder trouwdatum] 
Den 1 Maart [732] bij ons wettig ondertrout
Jan Kraey, j.m. van Alblasserdam, met
Annigje van Holst, weduwe van Fop Pijl
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beyde woonagtig alhier

377 [zonder trouwdatum] 
Den 26 April [1732] alhier in wettige ondertrouw opgenomen
Daniel Casparsz van Truyffel, j.m. van Arkel, laast woonagtig te Crimpen aen de Lecq, met
Magdalena Cornelisdr van der Wiel, j.d. van Alblasserdam

Namen der personen die hier onder den dienst van Michael Bertling of ondertrout of
opgeroepen zijn
[Ds. Michael Bertling stond te Alblasserdam van 5-10-1732 tot 26-4-1733.]

378 [getrouwd Barendrecht 30-11-1732]
Den 7 November [1732] te Barendregt ondertrouwt en hier opgeroepen
Pleun Cornelis van der Kuil, j.m. van Alblasserdam en
Margrietje Teunis de Vos, j.d. van Barendregt

379 [zonder trouwdatum] 
Den 14 November [1732] alhier wettig ondertrout
Ary Willems Baartman, j.m. van Gyssendam, met
Pietertje Krijne Hoogendijk, j.d. van Alblasserdam

380 [zonder trouwdatum] 
5 December [1732] bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Jakis Arentse Nijlings, weduwenaar van Geertje Arents, met
Cornelia Cornelisse, j.d.,
beyde woonagtig te Alblasserdam

1733

381 [zonder trouwdatum]
Den 6 Maart [1733] zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Jan Krijne Kray, j.m., en
Annigje Jasse Visser, j.d.
beyde woonagtig te Alblasserdam

382 [getrouwd Bleskensgraaf 22-3-1733]
Den 6 Maart [1733] te Besgraaf [!] ondertrouwt en hier opgeroepen
Wouter Maartense Brand, j.m. van Blesgraaf, en
Lijntje Dirks Pleyt, j.d. van Alblasserdam

Namen der personen die in de vacature alhier ondertrouwt sijn

383 [zonder trouwdatum]
Den 3 May [1733] sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Jacob Abrahamse Pijl, j.m., wonende tot Alblasserdam, en
Johanna Abramse, j.d., wonende tot Alblasserdam

384 [zonder trouwdatum]
Den 25 May [1733] sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Willem Cornelisse Kort, j.m. en
Pietertie Krijne Beek, j,d,
beide van Alblasserdam
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385 [zonder trouwdatum]
Den 25 May [1733] sijn bij ons wettig ondertrout
Huymen Isaks Bruigom, j.m. en
Cornelia Aart Schik, j.d.
beide van Alblasserdam

386 [zonder trouwdatum]
Den 25 May [1733] bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Dirk Pieterse Schit, j.m. van Alblasserdam, en
Lijsbet Kuynders van Walel, j.d. van Woerkom

Namen der personen die hier onder den dienst van Bernardus Brunius sijn ondertrout
[Ds. Bernardus Brunius stond te Alblasserdam van 20-9-1733 tot 5-5-1743.]

1734

387 [3-1-1734]
Den 19 December [1733] bij ons wettig ondertrout
Imant Samuels de Jonge, j.m. van Alblasserdam, met
Jacomijntie Willems Advocaat, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 3 January 1734

388 [getrouwd Barendrecht 21-3-1734]
Den 26 February [1734] sijn bij ons in wettige ondertrou genomen
Rienier Dirks Kraywinkel, weduwenaar van Sijgjen Arens Vijgwinkel [in trouwboek
Barendrecht: Vijfwinkel], van West Barendregt, met Neeltie Cornelis de Hoog, j.d. van
Alblasserdam
Tot Barendregt getrout

389 [zonder trouwdatum]
Den 19 Maart [1734] Aalbert Cornelisse, weduwenaer van Cornelia Jacobs, wonende in
Lekkerlant, en Claasje Gerrits van Holte, j.d., wonende tot Alblasserdam
Sijn bij ons in wettige ondertrou genomen, maar tot Lekkerland getrout

390 [27-7-1734]
Den 5 Juni [1734] sijn bij ons in wettige ondertrou genomen
Henderk Leenders van Asperen, weduwenaar van Niesje cornelis Wensveen, en
Mayken Huigen Kortlant, j.d.,
beide van Alblasserdam, getrout den 27 July

391 [19-9-1734]
Den 28 Augustus sijn bij ons in wettige ondertrou genomen
Cornelis Huygen, weduwenaar van Magdaleentie Cornelis, en
Mariegje Leenders Baars, weduwe van Matthijs Lyvens,
beide van Alblasserdam, getrout den 19 September

392 [31-10-1734]
Den 6 October sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Tees Ariense Kortlant, weduwenaar van Aryaantie Willems Thoen, en Maggeltie Leenders
Burman, weduwe van Paulus Jansen Boer
beide van Alblasserdam, den 31 October getrout
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393 [getrouwd Rotterdam 26-10-1734]
Den 7 October [1734] tot Rotterdam wettig ondertrout en hier opgeroepen
Pieter de Wit, jongman van Alblasserdam [wonende achter ‘t Klooster te Rotterdam], en
Lijsbet de Vries, weduwe van Andries Kloek tot Rotterdam geboren en wonende [in de
Sandstraat te Rotterdam]
Getrout tot Rotterdam

394 [28-11-1734]
Den 5 November [1734] sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Pieter Cornelis Kroon, j.m., en
Annigje Jacobus Visser, j.d., beide van Alblasserdam
Getrout den 28 November 1734

395 [28-11-1734]
Den 5 November [1734] sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Claas Jans Mak, j.m.
Annigje Pieters Breur, j.d., beide van Alblasserdam
Getrout den 28 November 1734

1735

396 [16-2-1735]
Den 15 January [1735] sijn bij ons wettig ondertrout
Pieter Jacobs Schouten, j.m., en
Geertrui Samules de Jonge, j.d., beide van Alblasserdam
Getrout den 16 February

397 [2-2-1735]
Den 15 January sijn bij ons wettig ondertrout
Ary Gijsberts Boer, j.m., en
Aartie Cornelis Stout, beide van Alblasserdam
Getrout den 2 February

398 [9-2-1735]
Den 21 January sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis Foppen van Driel, j.m. van Isselmonde, en
Ariaantie Willems van Wijen van Alblasserdam
Getrout den 9 February 

399 [20-2-1735]
Den 28 January sijn bij ons wettig ondertrout
Pleun Janse Branker, j.m. van Oud Alblas, en
Heyltie Andriesen van den Korrt, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 20 February

400 [25-4-1735]
Tot Alblas ondertrout en hier opgeroepen
Cornelis Willems Slagboom, j.m. van Alblasserdam, en
Aaltie Claasen Groenendijk, j.d. van Alblas en den 25 April hier getrout

401 [7-6-1735]
Den 13 May sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis Stout, weduwenaar van Jannigje Aarts, en
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Aagje de Laat, weduwe van Joris Bijlvoet, beide van Alblasserdam
Getrout den 7 Juni

402 [getrouwd Moordrecht 3-7-1735]
Den 12, 19 en 26 Juni [1735] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Moordrecht onder- en getrout
Ary Janse Keesmaat, j.m. van Alblasserdam, en
Anna Willems Zoos, j.d. van Moordregt

403 [28-8-1735]
Den 29 July 1735 sijn bij ons wettig ondertrout
Jan Cornelis van der Kuil, weduwenaar van Neeltje Huigen Kortland, en
Mayke Maartens Roos, j.d., beide van Alblasserdam
Getrout den 28 Augustus

404 [14-8-1735]
Den 29 July 1735 sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis Jaques de Roos, j.m. van Alblasserdam, en
Gerrigje Dirx de Lijster van Ridderkerk
Getrout den 14 Augustus

405 [16-10-1735]
Den 16 September bij ons in wettige ondertrou
Leendert Cornelisse Bakker, j.m. van Alblasserdam, en
Anna Cornelisse Boef, j.d., geboortig van Noordeloos
Getrout den 16 October

406 [zonder trouwdatum]
Den 18 en 25 September en October [1735] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Dordregt
ondertrout
Willem Krijne Kraay, j.m. van Alblasserdam, en
Willemijntie de Jong, j.d., wonende buiten de sluispoort tot Dordregt
Getrout tot Dordregt

407 [zonder trouwdatum]
Den 23 en 30 October en den 6 November [1735] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Leckerland
onder- en getrout
Ary Breur, weduwenaar van Marygje Kroon, wonende tot Alblasserdam, en
Aaltie Ariens de Haan, geboortig van en wonende tot Nieuw Lekkerland

408 [getrouwd Kralingen 22-11-1735]
Den 30 October en vervolgens [1735] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Kralingen onder - en
getrout
Anthony Seltenrijk, j.m., behorenden onder Kralingen, en
Geertruy Jans Keesmaat, j.d., gebooritg van Alblasserdam

1736

409 [getrouwd Capelle a/d IJssel 5-3-1736]
Den 10 February [1736], sijn bij ons afgeroepen, dog op Capelle aan den IJssel getrout
Eldert Ariens Advocaat, j.m. van Alblasserdam [in trouwboek Capelle a/d IJssel: van Oudt
Alblas], en
Ceutie Ariens Harreman, j.d. van de Capelle an den IJssel
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410 [zonder trouwdatum]
Den 30 Maart [1736] sijn bij ons wettig ondertrout
Ary Jansen de Wit, en
Aryaantie Aryens van Stek, j.m. en j.d.
beide van Alblasserdam

411 [getrouwd Zwijndrecht 21-5-1736]
Den 6, 13 en 20 May [1736] sijn bij ons afgeroepen
Ary Jaques Niding, j.m. van Alblasserdam, en
Mayken Hendryks Soon, j.d. van Swijndregt
tot Swijndregt getrout

412 [zonder trouwdatum]
Den 23 Junii [1736] sijn bij ons wettig ondertrout
Jan Ariense Beenhakker, en
Mergje Benjamyns Pijl, j.m. en jd., beide van Alblasserdam
Getrout ...

413 [zonder trouwdatum]
Den 21 July [1736] sijn bij ons wettig ondertrout
Samuel Ariense Schit, j.m, en
Sijgje Jans van Wijen, jd., beide van Alblasserdam

414 [getrouwd Leiden, zonder trouwdatum]
Den 22, 29 July en den 5 Augustus [1736] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Leiden ondertrout
en getrout
Dirk van Zant, meester chirurgijn, j.m. van Leiden, wonende tot Alblasserdam, en
Elisabet Gosebus, j.d. van en wonende tot Leiden, etc. [wonende op de Oude Cingel]
[Aantekening in trouwboek Leiden: Moet attestatie van Alblasserdam opbrengen]

415 [getrouwd Charlois 28-10-1736]
Den 7, 14 en 21 October [1736] sijn alleen bij ons afgeroepen, dog tot Charlois onder- en
getrout
Leendert Jacobs Vletter, j.m. van Alblasserdam, en
Jannigje Jacobs Cuipers, j.d. vanCharlois

416 [getrouwd Berkel en Rodenrijs 25-11-1736]
Den 4, 11 en 18 November [1736] zijn alleen bij osn afgeroepen, dog tot Berkel onder- en
getrout
Huybert Maartens Bouwen, j.m. van Alblasserdam, en
Marytje Jans Berkel, j.d. van Berkel en Rodenreis

417 [30-12-1736]
Den 7 December [1736] sijn bij ons wettig ondertrout
Teunis de Jong, j.m., en
Aaltje van Steck, j.d., beide van Alblasserdam
Getrout den 30 December

1737

418 [getrouwd Gouderak14-4-1737]
Den 24 en 31 Maart, neffens den 7 April [1737] sijn alleen bij ons afgeroepen, dog tot
Gouderak onder- en getrout
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Huymen Krijnen Beek, j.m. van Alblasserdam, en
Kornelia Kornelisz Bloot, j.d. van Gouderak

419 [getrouwd Rotterdam 25-6-1737]
Den 9, 16 en 23 Juni 1737 sijn bij ons afgeroepen, tot Rotterdam onder- en getrout
Ary Liefte, weduwenaar, geboren tot Hazerswoude, wonende tot Rotterdam [in de
Bleykersteeg], en
Cijtje Pieters, weduwe van Leendert Advocaat van Alblasserdam

420 [29-91737]
Den 14 September sijn bij ons wettig ondertrout
Johannes Bol, j.m. van Rotterdam, en
Willemijntje Pijl, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 29 September

421 [6-11-1737]
Den 9 October sijn bij ons wettig ondertrout
Leendert Clement, j.m. van Veere, en
Mayke Jans Gooy, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 6 November

422 [getrouwd Zwijndrecht, zonder trouwdatum]
Den 19 en 24 October, als ook den 3 November [1737] sijn bij ons afgeroepen, dog tot
Zwijndregt onder- en getrout
Aalbert Cornelis Boonstoppel, weduwenaar van Pleuntje Jacobs Neyding van Alblasserdam,
en
Geertje Jans den Haring van Zwijndrecht [wonende onder Hendrik Ido Ambacht]
Tot Swijndregt getrout

423 [getrouwd Oud-Alblas]
Den 15, 22 en 29 [December 1737] sijn bij ons afgeroepen, dog te Alblas ge- en ondertrout
Eeuwit Roelen van der Zijden, j.m. van Alblasserdam, en
Marigje Cornelis Calis, j.d. van Out Alblas
Te Alblas getrout

1738

424 [25-2-1738]
Den 1 February sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis Zegerse van der Waart, j.m. van Out Alblas, en
Jacomijntje Abrahams Pijl, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 25 February

425 [2-3-1738]
Den 7 February sijn bij ons wettig ondertrout
Maggiel Pleit, weduwenaar van Lena Sterrenburg, en
Neeltje Jans van 't Hof, j.d. van Giessennieukerk
Getrout den 2 Maart

426 [zonder trouwdatum]
Den 21 February [1738] sijn bij ons wettig ondertrout
Ary Pieters Stam, j.m. van Nieuw Lekkerland, en
Mayke Hendriks van Asperen, j.d. van Alblasserdam
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Te Lekkerland getrout

427 [7-4-1738]
Den 20 Maart sijn bij ons wettig ondertrout
Kornelis van Straten, j.m. van Alblasserdam, en
Maggeltje de Jong, j.d. van Alblasserdam
Getrout den 7 April te Hillegonsberg

428 [27-4-1738]
Den 4 April 1738 sijn bij ons wettig ondertrout
Daniel Stout, en
Aaltje Redelijkheit, beide van Alblasserdam
Getrout den 27 April

429 [getrouwd Wijngaarden 4-5-1738]
Den 13, 20, 27 [April 1738] sijn bij ons afgeroepen, dog tot Wijngaarden onder- en getrout
Jacob Jans de Jong, j.m. van Alblasserdam, en
Trijntje Dirks van den Berg, j.d van Wijngaarden
Te Wijngaarden getrouwt

430 [11-5-1738]
Den 18 April sijn bij ons wettig ondertrout
Willem Zuithoven, weduwenaar van Marijkje Bergwerf van Vlaardingen, en
Geertje Baas, weduwe van Baudewijn van den Korput van Alblasserdam
Getrout de 11 May 1738

431 [30-5-1738]
Den 9 Mey sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis Leenderts Erkelens, j.m. van Out Alblas, en
Maria Cornelis de Groot, j.d. van Alblasserdam
Getrout den [30?] Mey

432 [zonder trouwdatum]
Den ... [1738] sijn bij ons wettig ondertrout
Andries van den Korput, j.m, en
Pietertje Kortland, weduwe van Johannes Kamerik, beide van Alblasserdam
Getrout den ... Julii

433 [getrouwd Bleskensgraaf 24-8-1738]
Den 1 Augustus [1738] sijn bij ons wettig ondertrout
Lambert Dirks Pleit, j.m. van Alblasserdam, en
Beligje Floris Bos, j.d. van Bleskensgraaf
Te Bleskensgraaf getrout

434 [31-8-1738]
Den 10, 17 en 24 Augustus sijn bij ons afgeroepen, te Molenaarsgraaf ondertrout
Ary Elders Advocaat, weduwenaar van Zijgje Cornelis 't Hoen van Alblasserdam, en
Pleuntje Boudewijn, weduwe van Gerrit Zoesburg van Molenaarsgraaf
Hier getrout 31 Augustus

435 [13-12-1738]
21 November sijn bij ons wettig ondertrout
Leendert van Asperen, en
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Pleuntje van Stek, j.m. en j.d. beide van Alblasserdam
en den 13 December getrouwt

436 [16-12-1738]
28 November sijn bij ons wettig ondertrout
Pieter Aryese Krey, j.m. en
Masje Pieters van Asperen, j.d., beide van Alblasserdam
en den 16 December getrouwt

437 [28-12-1738]
Den 6 December sijn bij ons wettig ondertrout
Ary Cornelis Stout, j.m. en
Mergje Cornelis 't Hoen van Alblasserdam
Getrout den 28 December

438 [zonder trouwdatum]
27 December [1738] sijn bij ons wettig ondertrout
Leendert Janssen van Schagen, en
Pietertje Willemse Slagboom, j.m. en j.d., beide van Alblasserdam

1739

439 [zonder trouwdatum]
17 January [1739] sijn bij ons wettig ondertrout
Jan Pieterse Borsje, j.m., en
Cornelia Hendriks Trojen, j.d., woonagtig te Alblasserdam

440 [getrouwd Gorinchem, zonder trouwdatum, die gaven getuigenis d.d. 19-2-1739]
29 January sijn [1739] bij ons wettig ondertrout
Paulus Vreeswijk, j.m. van Gorinchem, en
Marygje Pieters Borsje, j.d. van Alblasserdam

441 [zonder trouwdatum]
Den 6 Maart [1739] zijn te H.Do Ambagt ondertrout en hier alleen afgeroepen
Cornelis Stout, weduwenaar van Aryaantje Plezier van Alblasserdam, en
Meertje Bastjaanse de Besemer, j.d. onder H. Do Ambacht

442 [zonder trouwdatum]
27 Maart [1739] zijn bij ons wettig ondertrouwt
Willem Jansen van Wijen, j.m., en
Mayke Ariense Beenhakker, j.d., beide van Alblasserdam

443 [getrouwd Dordrecht, zonder trouwdatum]
9 April [1739] sijn bij ons wettig ondertrout
Maarten Roos, j.m. van Dordrecht
Cornelia Vremt, weduwe van Jan de Ruiter van Dordrecht

444 [zonder trouwdatum]
Den 15 May 1739 sijn bij ons wettig ondertrout
Cornelis van de Corput en
Trijntje van Straten, j.m. en j.d., beide van Alblasserdam
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445 [zonder trouwdatum]
Den 21 Augustus 1739 sijn bij ons in wettige trouw opgenomen
Andries Aryense Brouwer, j.m. van Out Alblas, en
Deliaantje Wouters Spruit, j.d. van Alblasserdam
Te Alblas getrout

446 [zonder trouwdatum]
Den 17 October 1739 sijn bij ons na wettige ondertrouw opgenomen
Jan Paulusse Breur, j.m. en Grietje Teunisse de Vos, weduwe van Pleun Cornelis

447 [zonder trouwdatum]
Den 17 October [1739] sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis Cornelisse Stout, weduwenaar van Trijntje Huigen, en
Pietertje Meertens Bouw, j.d., beide wonende te Alblasserdam

1740

448 [zonder trouwdatum]
Den 18 Maart 1740 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Jan Korsen Hogermos, j.m., en
Neeltje Willems Slagboom, j.d., beide van Alblasserdam

449 [getrouwd Capelle a/d IJssel 10-7-1740]
Den 17 Juny 1740 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Willem Brouwer, weduwenaar van Grietje van Vliet, wonende tot aan den IJssel, en
Aryaantje Stam, j.d. van Alblasserdam

450 [zonder trouwdatum]
Den 20 October 1740 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Cornelis Visser, j.m., en
Delyaantje Hogermos. j. dogter

451 [getrouwd Krimpen a/d Lek 26-11-1740]
Den 24 November 1740 sijn bij ons wettig ondertrout
Michael Christiaan Goedlief, j.m., meester chrirurgijn te Krimpen, en
Maartje de Soet, j.d. van Alblasserdam

452 [zonder trouwdatum]
Den 25 November 1740 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Meuwis Willemse Schout, j.m. van H. Ambagt, en
Marygje Gijsbertse Muyen, j.d. van Alblasserdam

453 [zonder trouwdatum]
Den 10 December 1740 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Cornelis Hendrikse van Asperen, j.m., en
Cornelia Jans Keesmaat, j.d., beide van Alblasserdam
Getrouwt

1741

454 [zonder trouwdatum]
Den 8 April 1741sijn bij ons wettig ondertrout
Pieter Pleunen de Wit, j.m. van Alblasserdam, en

-44-



Aagje Cornelis Boef, j.d van Noordeloos
Getrouwt den ...

455 [getrouwd Alblasserdam, zonder trouwdatum]
Den 13 Mey 1741 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Dirk Dirksen van Krimpen, j.m. van Bleskensgraaf, en
Lijsbet Cornelis van Wijen, j.d. van Alblasserdam

1742

456 [zonder trouwdatum]
Den 9 Maart 1742 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Ary Claasen Ham, weduwenaar van Leentje Leenders, wonende te Nieuwlekkerlant, en
Willemijntje Pieters Bouw, weduwe van Pieter van der Laan
Dog in Lekkerlant getrouwt

457 [zonder trouwdatum]
Den 8, 14 en 21 April 1742 sijn hier afgeroepen, dog in De Haag ondertrouwt en getrouwt
Paulus Vreeswijk, weduwenaar, en
Martijntje van den Brok, j.d. uit Den Haag

458 [zonder trouwdatum]
Den 20 April 1742 sijn bij ons wettig ondertrouwt
Cornelis Gerritsen Velthuisen, weduwenaar van Annigje Lauwrens de Jonge, en
Mayke Cornelis Mulwijk, j.d., beide wonende alhier

459 [14-10-1742]
Den 26 September 1742 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
de heer Cornelis Pijl, schout van Out Alblas en secretaris daar ter plaatse, mitsgaders
secretaris van Alblasserdam, j.m., en
mejuffrouw Maria Armiger, j.d. van Dordregt
Getrouwt den 14 October

460 [zonder trouwdatum]
Den 8 December 1742 sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Klaas Willemze Zpruit, weduwenaar, en
Zuzanna Jacobus van den Korput, j.d, beide van Alblasserdam

1743

461 [zonder trouwdatum]
Den 5 January 1743 zjn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Hendrik Janse van der Kuil, j.m., en
Mayke Janse de Jonge, j.d., beide van Alblasserdam

462 [zonder trouwdatum. In het Dordtse trouwboek op 3-2-1743 aangetekend]
Den 26 January 1743 zijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen
Cornelis de Vos, j.m. van Dordregt, en
Elisabet van Zanten, j.d. van Alblasserdam

463 [28-2-1743]
Den 28 February [1743] zijn bij ons wettig getrout
Markus Adryaaan van Volbergen, j.m. van Dordregt, en
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Antonia Clara de Vries, j.d. van Dordrecht

464 [getrouwd Rotterdam 19-3-1743]
Den 3, 10 en 17 Maart [1743] sijn bij ons afgeroepen, maar te Rotterdam onder- en getrout
Klaas Mak, j.m. van Alblasserdam, en
Zuzanna Kort, j.d. geboren en wonende te Rotterdam [wonende in de Korte
Pannekoekstraat]

Namen der personen alhier in de vacature ondertouwt en opgeroepen zijnde

465 [zonder trouwdatum]
Den 10 May [1743] zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen en opgeroepen
Jacob Bruygoms, j.m. van Alblasserdam, met
Geertruy van der Vlier, j.d. van Veen

466 [zonder trouwdatum]
Dito [1743] zijn ondertrouwt en verder geproclameert
Pieter Ysak Lodder van Sandelinge Ambagt, met
Neeltje Bastiaanse van Klavere, j.d. van Alblasserdam

467 [zonder trouwdatum]
9 November [1743] zijn alhier wettig ondertrouwt en verder geproclameert
Willem Pleunen 't Hoen, met
Lijsbet Foppe Pijl, beyde wonende te Alblasserdam

468 [zonder trouwdatum]
16 November [1743] zijn alhier wettig ondertrouwt en verder geproclameert
Andries Kroon, j.m. van Oud Alblas, met
Leentje Aryens Beenhakker, j.d. van Alblasserdam

1744

469 [zonder trouwdatum]
13 Maart [1744] zijn alhier ondertrouwt en verder geproclameert
Hendrik Nanninge Kuyl, met
Maayke van der Veer, beyde van Alblasserdam

Namen der personen welke onder de dienst van Nicolaas Guyking alhier of ondertrouwt of
alleen opgeroepen zijn
[Ds. Nicolaas Guyking stond te Alblasserdam van 6-4-1744 tot 9-11-1749.]

470 [zonder trouwdatum]
Den 9 Mey [1744]. Alhier zijn wettig ondertrouwt en geproclameert
Cornelis Paulusse Breur, j.m., met
Maayke van Vliet, j.d.
Beyde wonende te Alblasserdam

471 [zonder trouwdatum]
9 Mey [1744]. Alhier zijn wettig ondertrouwt en geproclameert
Ary Gijsberts Boer, weduwenaar van Aartje Cornelis Stout, met
Johanna Jansse van Aarnhem, geboortig van Utregt
Beyde woonende te Alblasserdam
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472 [zonder trouwdatum]
Den 18 September [1744] tot Kapelle aan den IJssel ondertrout en alhier driemaal
afgekondigt
Jacob Pietersse Borsje, weduwenaar van Klaasje Duyf, wonende te Alblasserdam, met
Ariaantje Pieters van Dijk, jd., woonende onder Kapelle aan den IJssel

473 [zonder trouwdatum]
Den 2 October [1744] tot Molenaarsgraaf ondertrouwt en alhier driemaal geproclameert
Willem Jansse de Jong, j.m. van Alblasserdam, met
Grietje Cornelis Vervoor, j.d. van Molenaarsgraaf

474 [zonder trouwdatum]
Den 9 October [1744] sijn bij ons in wettige ondertrou aangetekent en verder geproclameert
Johannes Ariense de Jong, j.m., met
Jannetje Aryens Stout, j.d.,
Bijde van Alblasserdam

1745

475 [13-1-1745]
Den 26 December [1744] zijn tot Oud Alblas ondertrouwt en alhier driemaal geproclameert
Ary Staatse Verduyn, j.m. van Alblasserdam, met
Kornelia Ariens Roodnat, j.d. van Oud Alblas
Alhier getrouwt den 13 January 1745

476 [..-4-1745]
Den 20 Maart [1745] zijn alhier in wettige ondertrouw opgenomen en verder geproclameert
Willem Leenderts Advocaat, j.m., met
Lijsbet Jans van der Kuyl, jd.
Beyde van Alblasserdam
Alhier getrouwt den .. April 1745

477 [2-5-1745]
Den 10 April [1745] zijn alhier wettig ondertrouwt en verder geproclameert
Aart Aryse Schit, j.m. van Alblasserdam, met
Annigje Westerhoud, j.d. van Schoonrewoert
Getrouwt tot Oud Alblas den 2 Mey 1745

478 [23-5-1745]
Den 23 April [1745] in wettige ondertrouw alhier opgenomen
Ary Pieters Bruigom, j.m., met
Lijsbet Jans Vermeule, jd.
Beyde van Alblasserdam
Getrouwt alhier den 23 Mey 1745

479 [...-5-1745]
Den 1 Mey [1745] zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Leendert de Groot, j.m., geboortig en woonende alhier, met
Cornelia Lucia Harder, j.d. van 's Hertogenbosch, wonende alhier
Getrouwt alhier den ... Mey 1745

-47-



480 [...-6-1745]
Den 15 May [1745] zijn wettig ondertrouwt en verder geproclameert
Maarten Hendriks de Boo, weduwenaar van Stijntje Leenderts Erkelens, geboortig van
Langerak, woonende alhier, met
Martijntje Wouters Spruyt, j.d., geboortig en wonende alhier
Getrouwt alhier den ... Juny 1745

481 [21-11-1745]
Den 29 October zijn bij ons in wettige ondertrouw aangetekent
Jan Leenderts 't Hoen, j.m., 
Leysbet Mak, j.d.
Beyde geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 21 November 1745

482 [getrouwd Rotterdam 23-11-1745]
Den 4 November [1745] zijn te Rotterdam ondertrouwt en hier geproclameert
Ary Jacobs de Fletter, j.m., geboore alhier, met
Neeltje Dirks van Beveris, j.d., gebore te Rotterdam [wonend op de Vissersdijk]
Beyde wonende te Rotteream,
De attestatie getekent den 21 November 1745

483 [5-12-1745]
Den 12 November zijn hier ondertrouwt en verder geproclameert
Kornelis Jansse Smit, j.m., met
Teuntje Maartens Roos,
[beiden] geboore en wonende alhier
Getrouwt den 5 December 1745

484 [getrouwd Bleskensgraaf 26-1-21745]
Den 4 December [1745] tot Bleskinsgraaf ondertrouwt en hier geproclameert
Marinus Claasse Spruyt, j.m. van Alblasserdam, met
Annigje Hendriks Verloop, j.d. van Bleskinsgraaff
De attestatie is getekent den 21 December 1745

1746

485 [9-1-1746]
Den 17 December [1745] zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen, verder geproclameert
Goris Meertensse Roos, j.m., met
Jannetje Jansse Kroon, j.d.
Beyde geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 9 January 1746

486 12-1-1746]
Den 24 December [1745] zijn alhier wettig ondertrouwt en geproclameert verder
Jan Advocaat, weduwenaar van Magteltje 't Hoen, wonende alhier en geboortig, met
Pleuntje Cornelis Stout, geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 12 January 1746

487 [zonder trouwdatum]
Dito zijn alhier wettig ondertrouwt en vervolgens geproclameert
Cornelis Teunisse Broer, j.m., geboortig en wonende tot Leckerland, met
Arriaantje Cornelis 't Hoen, j.d., geboortig en wonende alhier
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488 [10-3-1746]
Den 18 February zijn alhier wettig ondertrouwt
Aart Ariens Breur, weduwenaar van Cornelia Jacobs Schoute, met
Cornelia Ariens Molenaar, j.d. van Molenaarsgraaf
Alhier getrouwt den 10 Maart

489 [getrouwd Bleiswijk 24-4-1746]
Den 2 April [1746] tot Bleyswijk ondertrouwt en hier driemaal geproclameert
Gerrit Jans van der Lely, weduwenaar van Jannetje Ariens Speelman, wonende te Bleyswijk,
met
Cijtje Hendriks Swartbol, weduwe van Claas van Gelder van Bleskensgraaf, gewoont
hebbende alhier, nu ook tot Bleyswijk
De attestatie is getekent den 24 April 1746

490 [zonder trouwdatum]
Den 29 April [1746] zijn tot Lekkerland ondertrouwt en alhier driemaal, den 1, 8 en 15 May
geproclameert
Kornelis Nanning van der Kuyl, j.m. geboortig en wonende alhier, met
Debora Aryensse de Haan, j.d., geboortig en wonende te Nieuw Lekkerland
De attestatie getekent den 16 May 1746

491 [5-10-1746]
Den 6 September zijn alhier wettig ondertrouwt en verder geproclameert
Pleun Pieterse Boer, j.m., en
Jannetje Zegersse Kraay, j.d., beyde gebooren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 5 October 1746

492 [zonder trouwdatum]
Den 20 October [1746] zijn op Blankenburg ondertrouwt
Huyg Redelijkheyd, j.m., gebooren en wonende te Alblasserdam, met
Maria van der Hoogt, j.d., woonende op Blankenburg
en zijn alhier driemaal, naamlijk den 23 en 30 October, den 6 November geproclameert,
waarvan de attestatie is getekent den 7 November 1746

493 [26-12-1746]
Den 9 December [1746] zijn alhier wettig ondertrouwt en vervolgens geproclameert
Teunis Gerritse, j.m., met
Emmetje Wassenar, j.d., beyde gebooren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 26 December 1746

1747

494 [1-3-1747]
Den 9 February zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Ary Groenendijk, j.m. van Alblas, met
Marijke Redelijkheyd, j.d. van Alblasserdam
Na drie agter een volgende Sondagsproclamatien alhier getrouwt den 1 Maart 1747

495 [zonder trouwdatum]
Den 6 Mey [1747] zijn in 't Ambagt ondertrouwt
Kornelis van Klaveren, j.m. van Alblasserdam, met
Lena Spaan, j.d. van Sandeling Ambagt
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Alhier driemaal, den 7, 14 en 21 May geproclameert, waarvan de attestatie is getekent den
26 May 1747

496 [zonder trouwdatum]
Den 11 Augustus [1747] te Saltbommel ondertrouwt
Anthony de Hoy, weduwenaar, wonende te Alblasserdam, met
Petronella van Rie, j.d., wonende te Saltbommel
alhier driemaal, naamlijk den 13, 20 en 27 Augustus 1747, waarvan de attestatie den 27
Augustus gegeven is

497 [13-12-1747]
Den 2 December [1747] zijn hier in wettige ondertrouw opgenomen
Aart Cornelisse Roodnat, j.m. van Oud Alblas, met
Anna Pleune de Wit, j.d. t' Alblasserdam
Na drie proclamatien te Alblas en alhier de eerste, den 3 December en twee andere den 10
voor en namiddag (volgens consent van schout en leden des geregts na de eerste
proclamatie mondelijk gegeven, omdat de bruidegom in 's lands dienst op een uytlegger
was) getrouwt den 13 December deses jaars 1747

1748

498 [4-2-1748]
Den 19 January [1748] zijn alhier wettig ondertrouwt
Jan Meertensse Boo, j.m. van Langerak, met
Annigje Pouwen Breur, j.d. van Alblasserdam, beyde wonende alhier
Geproclameert den 21, 28 January en 4 February, de laaste dag, naamlijk 4 February ook
getrouwt

499 [14-2-1748]
Den 26 January alhier wettig ondertrouwt
Jan Willemse van Wijen, weduwenaar van Aagje de Vijver, met
Annigje Pietersse Hogendijk, j.d., beyde wonende alhier
Alhier getrouwt den 14 February na drie onderscheyde Sondags proclamatien

500 [10-3-1748]
Den 16 February zijn alhier wettig ondertrouwt
Pieter Bastiaaanssen van Asperen, geboren alhier, met
Anna Leendertse Erkelens, j.d. van Oud Alblas, beyde wonende alhier
Na drie agtereenvolgende Sondags proclamatien getrouwt den 10 Maart

501 [zonder trouwdatum] 
Den 15 Maart [1748] tot Streefkerk ondertrouwt en alhier driemaal geproclameert, naamlijk
den 17, 24 en 31 Maart
Plonis Pijl, j.m. tot Alblasserdam, met
Johanna van Asperen, j.d. tot Streefkerk
De attestatie hiervan getekent den 5 April 1748

502 [getrouwd Alblasserdam 5-5-1748]
Den 12 April [1748] zijn tot Wijngaarden in ondertrouw opgenomen
Jan Jansse de Jong, j.m. van Alblasserdam, met
Hilligje Gijsbertse van den Brand, j.d. van Wijngaarden
Alhier driemaal, den 14, 21 en 28 April geproclameert, waarvan de attestatie getekent is den
... Mey 1748
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503 [zonder trouwdatum]
Den 12 April [1748] zijn tot Herkingen ondertrouwt
Cornelis Roos, weduwenaar van Hendrikje Muls, gebore en wonende te Alblasserdam, met
Johanna Pieters, j.d., geboren te Hamburg en wonende te Herkingen
Driemaal geproclameert, den 21 en 28 April en 5 May. De attestatie getekent den 6 May
1748

504 [5-5-1748]
Den 19 April zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen 
Daniel Stout, weduwenaar van Aaltje Redelijkheyd, met
Bastiaantje Mak, j.d., beyde gebore en wonende alhier
Na drie onderscheiden voorstellingen getrouwt den 5 May 1748 in Alblasserdam

505 [zonder trouwdatum]
Den 22 April [1748] tot Pernis ondertrouwt en alhier driemaal, naamlijk den 28 April, den 5 en
12 May geproclameert
Jan Klaasse de Winter, j.m., geboortig van Molenaarsgraaf, wonende te Alblasserdam, en
Aletta Machielsse Ketting, j.d., geboortig van Charlois en wonende onder 's Gravendeel
De attestatie van getekent den 17 May 1748

506 [zonder trouwdatum]
Den 25 May [1748] zijn tot Hendrik Ido Ambagt ondertrouwt en alhier op drie onderscheyde
agtereenvolgende Sondagen geproclameert
Hendrik Cornelisse Swartbol, van Alblasserdam, weduwenaar van Anna Pierson, en
Ariaantje Leendertdsd Niemandsverdriet, j.d. van Kijfhoek, dog kerkelijk behorende onder
Hendrik Ido Ambagt
De attestatie getekent den 15 Juny 1748

507 [getrouwd Overschie 13-10-1748. Er staat in het trouwboek van Overschie 13-9-1748!]
Den 13 September [1748] zijn tot Overschie ondertrouwt en alhier driemaal, den 15, 22 en
29 October geproclameert
Leendert van den Berg, j.m. van Overschie, wonende alhier, met
Jannetje van Vliet, j.d. van Overschie
De attestatie getekent den 29 September 1748

508 [zonder trouwdatum]
15 November [1748] zijn bij ons na voldoening van 's lands trouwregt in wettige ondertrouw
opgenomen
Cornelis Kroon, j.m. van Nieuw Lekkerland, wonende aldaar, met
Wouterijntje Wouters de Graaff, j.d. van Alblasserdam, wonende te Nieuw Lekkerland
De attestatie van de gebode getekent den 6 December 1748

509 [4-12-1748]
Dito zijn na dat bleek de voldoening van 's lands trouwregt in wettige ondertrouw opgenomen
Johannes van Dijk, j.m. van Tienhoven, wonende te Alblasserdam, met
Cornelia de Wit, j.d., geboortig en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt op 4 December na vertoning van attestatie van Ameyde en Tienhoven

510 [22-12-1748]
29 November [1748] zijn na dat gebleken was de voldoening van s lands trouwregt in wettige
ondertrouw aangetekent
Cornelis Cornelisse Bouwman, j.m. van Nieuw Lekkerland, met
Annigje Gijsbertse Kalis, j.d. van Alblasserdam
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De attestatie van Lekkerland getekent den 21 December en alhier getrouwt den 22 dito 1748

1749

511 [5-2-1749]
Den 17 January, na dat gebleke was de voldoening van 's lands trouwregt, zijn bij ons in
wettige ondertrouw opgenomen
Willem Teeuw, weduwenaar van Neeltje Ariens Eykelboom, met
Lena Kalis, weduwe van Meerte Mak, beyde wonende alhier
Na de drie agtereenvolgende Sondags proclamatien alhier getrouwt den 5 February 1749

512 [getrouwd Rotterdam 16-3-1749]
Den 28 February [1749] zijn na de blijk van voldoening aan 's lands regt en van de
toestemming der wedersijtsche ouders wettig ondertrouwt
Evert Prins, j.m. van Rotterdam, met
Mayken Gerrits van Tek, j.d. van Alblasserdam

513 [13-4-1749]
Den 21 Maart zijn bij ons, na dat gebleke was de voldoening aan 's lands trouwregt in
wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis van de Corput, weduwenaar van Trijntje van Straten, met
Adriana de Hoogh, j.d., beyde van en wonende te Alblasserdam
Na de vereyste drie proclamatien alhier getrouwt den 13 April 1749

514 [getrouwd Rotterdam 26-5-1749]
Den 6 May [1749] te Rotterdam ondertrouwt en alhier 3 agtereenvolgende Sondage
geproclameert
Jan van der Heul, j.m., gebore te Alblasserdam en wonende te Rotterdam, met
Margarita Routers, j.d., gebore te Essen en wonende op de Kopstraat te Rotterdam
De attestatie hiervan getekent den 26 May 2748

515 [zonder trouwdatum]
Den 31 October [1749] zijn wettig alhier in ondertrouw opgenomen
Adriaan Ariensse Teeuw, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje Cornelis van der Zijden, j.d. van Polsbroek, beyde wonende alhier

Staande de vacature sijn hier in den houwelijken staat, na drie voorgaande wettige
proclamaties, bevestigt dese navolgende personen

1750

516 [25-1-1750]
Den 25 January [1750]. Ary Willemz Teeuw, j.m. van Alblasserdam, met
Neeltje Cornelis Hoek, j.d. van Brandwijk

517 [15-2-1750]
Den 15 February [1750]. Ary Ariensz de Keiser, j.m. van Werkendam, met
Maria van Wije, j.d. van Alblasserdam

Naamen der personen die onder den dienst van mij Hermannus Huydekoper, of ondertrouwt
of alleen opgeroepen sijn.
[Ds. Hermannus Huydekoper stond te Alblasserdam van 8-2-1750 tot 4-5-1755.]
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518 [19-4-1750]
Den 27 Maart [1750]. Alhier wettig ondertrouwt
Johannes Pietersz van der Wint, j.m., geboortig van Krimpen, met
Elisabeth Ariensen Keesmaat, j.d., geboortig te Alblasserdam
Getrouwt den 19 April

519 [zonder trouwdatum]
Den 10 April [1750]. Te Overschie ondertrouwt en alhier opgeroepen
Adriaan Westerhout, j.m., woonende te Alblasserdam, met
Maria van den Berg, j.d., woonende te Overschie
Waarvan attestatie is gegeven den 30 dito

520 [7-6-1750]
Den 16 May [1750]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis Ariense Keesmaat, j.m. van Alblasserdam, met
Martijntje Woutersen Spruit, weduwe van Hendrik Maartense de Boo van Alblasserdam
Alhier getrouwt den 7 Juny

521 [zonder trouwdatum]
Den 6 Juny [1750]. Alhier wettig ondertrouwt
Jan Cornelis van Vliet, j.m. van Alblasserdam, met
Marygje Bastiane Bas, j.d. van Alblasserdam

522 [4-10-1750]
Den 12 September [1750]. Alhier wettig ondertrouwt
Johannes Aarse van Mever, j.m. van Alblasserdam, met
Geertjen Dirksen Slim, j.d., geboortig van Moordrecht, doch tegenswoordig woonagtig alhier
Alhier getrouwt den 4 October 1750

523 [1-11-1750]
Den 10 October [1750]. Alhier wettig ondertrouwt
Claas Jansz van Roojen, j.m. van Alblasserdam, met
Sara Groenevelt, j.d., geboortig van Molenaarsgraaf
Alhier getrouwt den 1 November

524 [8-11-1750]
17 dito. Alhier wettig ondertrouwt
Wouter Bastiaansz Bas, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje Ariensen Stout, weduwe van Johannis de Jong van Alblasserdam
Alhier getrouwt den 8 November

525 [25-12-1750]
Alhier wettig indertrouwt
Willem Jakisz van Wijen, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje Jillensen van Wijen, j.d., geboortig van Moordrecht, doch woonachtig alhier
Alhier getrouwt den 25 December

1751

526 [14-3-1751]
Den 19 February [1751]. Alhier wettig ondertrouwt
Simon Maartensz v.d. Hoogt, j.m., geboortig van Westmaas, doch woonagtig alhier, met
Marigje Janssen van Wijen, j.d. van Alblasserdam
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Alhier getrouwt den 14 Maart

527 [zonder trouwdatum] 
Den 26 Maart [1751]. Te Streefkerk ondertrouwt en alhier opgeroepen
Dirk Bastiaansz, j.m. van Alblasserdam, met
Trijntje Simonsen van den Bergh, j.d. van Streefkerk
Waarvan attestatie is gegeven den 11 April

528 [zonder trouwdatum]
2 July [1751]. Alhier wettig ondertrouwt
Abraham Cornelisz Stout, j.m. van Alblasserdam, met
Arriaantje Cornelissen de Groot, j.d. van Alblasserdam

529 [getrouwd Ouddorp 8-8-1751]
16 July [1751]. In Oudorp ondertrouwt en alhier opgeroepen
Goris Jansz Pijl, j.m. van Alblasserdam, met
Claasje Theunissen Kijkuyt, j.d. van Ouddorp

530 [getrouwd Rotterdam 12-10-1751]
23 September [1751]. Te Rotterdam ondertrouwt en alhier opgeroepen
Jasper Jansz v.d. Kuil, j.m., geboren en wonende te Alblasserdam [wonende aan de
Kinderdijk], met
Christina Fremerstorff, j.d., geboren en wonende te Rotterdam [woonde in de Leeuwelaan te
Rotterdam]
Waarvan attestatie gegeven is den 10 October

531 [10-11-1751]
16 October [1751]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis Jansz v.d. Kuil, j.m., geboren te Alblasserdam, met
Aaltje Aartsen Breur, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 10 November

532 [17-11-1751]
29 October [1751]. Te Nederhardinxveld ondertrouwt en alhier opgeroepen
Cornelis Ariensz Teeuwe, j.m., te Alblasserdam, met
Annigje Jansen van Vliet, j.d., te Giesendam
Alhier getrouwt den 17 November

533 [19-12-1751]
12 November [1751]. Alhier wettig ondertrouwt
Wouter Laurensz Gijben, weduwenaar van Geertruy Vasse de Hoog, geboren en wonende
te Grootwaspik, met
Jannigje Ariensen Keesmaat, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 19 December

534 [19-12-1751]
27 November [1751]. Alhier wettig ondertrouwt
Ary Huygens Pals, j.m. geboortig van Bleskensgraef, met
Pieternella v.d. Veer, j.d., geboortig van Mijnsheerenland, doch woonachtig alhier
Alhier getrouwt den 19 December
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1752

535 [getrouwd Brandwijk 13-2-1752]
Den 14 January [1752]. Alhier wettig ondertrouwt
Abraham Vijgeboom, j.m., geboortig van Heukelum, doch woonende te Brandwijk, met
Johanna van Aarnhem, weduwe van Ary Boere, van Alblasserdam
Waarvan attestatie is gegeven den 12 February 1752

536 [5-3-1752]
11 February [1752]. Alhier wettig ondertrouwt
Ary Pleune de Wit, j.m., geboren en wonende te Alblasserdam, met
Annigje Ariensen van Stek, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 5 Maart 1752

537 [getrouwd Sliedrecht 31-3-1752]
10 Maart [1752]. Te Sliedrecht ondertrouwt en alhier opgeroepen
Gerrit Foppen Pijl, j.m., geboren en woonende te Alblasserdam, met
Ingetje Joppen van den Berg, j.d., geboren en wonende te Sliedrecht
Waarvan attestatie is gegeven den 31 Maart 1752

538 [zonder trouwdatum]
10 April [1752]. Te 's Gravendeel ondertrouwt en alhier opgeroepen
Jan Woutersz de Graaf, j.m., geboren en wonende te Alblasserdam, met
Maria Willemsen Stooker, j.d., geboren en woonende te 's Gravendeel
Waarvan attestatie is gegeven den 5 May 1752

539 [zonder trouwdatum]
12 May [1752]. Te Sevenhuisen ondertrouwt en alhier opgeroepen
Gerrit Cornelisz Velthuysen, j.m. van Alblasserdam, met
Maria Leenderts Jongeleen, j.d. van Sevenhuysen, doch beyde woonende te Capel aan den
IJssel

540 [11-6-1752]
19 May [1752]. Alhier wettig ondertrouwt
Leendert Willemsz Teeuwe, j.m., geboren en woonende te Alblasserdam, met
Lena Abrahams v.d. Hoeven, j.d. geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 11 Juny

541 [getrouwd Hillegersberg 23-7-1752]
30 Juny [1752]. Te Hillegonsberg ondertrouwt en alhier opgeroepen
Adrianus Bakker, j.m. van Alblasserdam, met
Ingetje van Leeuwen, j.d., van Hillegonsberg
Waarvan attestatie is gegeven den 17 July 1752

542 [getrouwd Rotterdam 3-10-1752]
15 September [1752]. Te Rotterdam ondertrouwt en alhier opgeroepen
Gerryt Hoogwinkel, weduwenaar van Rotterdam, met
Maayke Koenen Groenevelt, j.d. van Alblasserdam
Waarvan attestatie gegeven is den 2 October 1752 [ze woonden beide in de Heerestraat te
Rotterdam]

543 [zonder trouwdatum] 
Den 11 November [1752]. Te Streefkerk ondertrouwt en alhier opgeroepen
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Leendert Cornelisz Bakker, j.m. van Alblasserdam, met
Arriaantje Leendertsen Seelen, j.d. van Streefkerk
Waarvan attestatie gegeven is den 28 November

544 [20-12-1752]
1 December [1752]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis Cornelisz Stout, j.m., met
Maayke Jaquessen Stout, j.d., beyde geboren en woonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 20 dito

1753

545 10-1-1753]
22 December [1752]. Alhier wettig ondertrouwt
Maarten Jansz de Jong, j.m., met
Emmetje Wassenaar, weduwe van Theunis Gerrtisz, beyde geboren en wonagtig te
Alblasserdam
Alhier getrouwt den 10 January 1753

546
Den 19 January. Alhier ondertrouwt Cornelis Mak, j.m. . met
Emmetje Wassenaer, weduwe van Theunis Gerritsz, beyde geboren ne wonagtig te
Alblasserdam
Alhier getrouwt den 7 February

547 [13-5-1753]
Den 20 April [1753]. Alhier ondertrouwt
Huyg Jansz v.d. Kuyl, j.m., met
Bastiaantje Bastiaanesen Bouwe, j.d., beyde geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 13 May

548 [13-5-1753]
Den 20 April [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Jan Hermnausz Meyer, j.m., geboortig van West Capelle, doch wonende te Ridderkerk, met
Cornelia Arysen v.d. Plaat, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 13 May

549 [3-6-1753]
11 May [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Pieter Cornelisz de Groot, j.m., met
Marrygje Willemsen Bruygom, j.d., beyde geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 3 Juny

550 [25-10-1753]
29 September [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Ary Arysen de Groot, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje Jans Kastro, weduwe van Tielman Kuyk, geboren te Zoetermeer
Alhier getrouwt den 25 October

551 [25-11-1753]
Den 2 November [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis Mijnlieff, j.m., geboortig van Oost-IJsselmonde, dog woonende onder Krimpen, met
Aartje Cornelis van Wijen, j.d., geboren en woonende te Alblasserdam
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Alhier getrouwt den 25 November

552 [9-12-1753]
16 November 1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Engel Cornelisz Schouten, j.m., met
Aaltje Krijnen Breur, j.d., beyde geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 9 December

553 [23-12-1753]
30 November [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Willem Verhoeven, weduwenaar van Catharijna Jansen van Lier, wonende in Hendrik Ido
Ambacht, met
Grietje Jillissen van Wijen, j.d., wonagtig te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 23 December

554 [getrouwd Rotterdam 23-12-1753]
6 December [1753]. Te Rotterdam ondertrouwt
Maarten Beenhakker, weduwenaar te Alblasserdam, met
Johanna van der Wal, weduwe te Rotterdam [wonende in de Kaptein Jonansteeg]
Waarvan attestatie gegeven is den 24 December

1754

555 [6-1-1754]
14 December [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis v.d. Grijp, weduwenaar van Tona van Holt, wonende te Crimpen op den IJssel, met
Jacoba Koenen Groenevelt, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 6 January 1754

556 [6-1-1754]
14 December [1753]. Alhier wettig ondertrouwt
Huyg Leendertsz Schenk, j.m., geboren en wonende te Lekkerkerk, met
Marya Cornelissen v.d. Zijden, j.d., geboortig van Polsbroek, dog wonende alhier
Alhier getrouwt den 6 January 1754

557 [24-3-1754]
2 Maart. Alhier ondertrouwt
Cornelis de Groot, j.m., gebooren en woonagtig te Alblasserdam, met
Hilligje Jacobsdr Folker, j.d. geboren te Oud-Alblas, dog wonende te Gijbeland onder
Brandwijk
Alhier getrouwt den 24 Maart 1754

558 [7-4-1754]
22 Maart. Alhier ondertrouwt
Jan Jansz Verhoeven, j.m., geboren enn wonende te Alblasserdam, met
Aaltje Aartsen Polderman, j.d., geboren te Streefkerk, doch woonagtig alhier
Alhier getrouwt den 7 April

559 [21-4-1754]
Den 29 Maart. Sijn bij ons wettig ondertrouwt
Dirk Claasz Groenendijk, j.m., geboortig van Oud-Alblas, dog wonende alhier, met
Geertje Woutersdr Spruyt, j.d., geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 21 April
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560 [28-4-1754]
4 April. Alhier wettig ondertrouwt
Gerryt Cornelisz Spruyt, j.m., met
Trijntje Arysdr Stout, j.d., beyde geboren en woonagtig alhier
Alhier getrouwt den 28 dito

561 [2-6-1754]
9 May. Alhier wettig ondertrouwt
Pieter van Asperen, weduwenaar van Johanna Erkelens, geboren en wonende alhier, met
Anna Maria v.d. Laun, j.d., geboortig van Gorinchem, doch wonende alhier
Alhier getrouwt den 2 Juny

562 [16-6-1754]
21 May. Alhier wettig ondertrouwt
Nicolaas van Lugterhoff, j.m., met
Alida Kelles, j.d., beyde geboortig van Rotterdam, doch wonende alhier
Alhier getrouwt den 16 Juny

563 [28-7-1754]. 
5 July. Alhier wettig ondertrouwt
Jan Gerrytsz Cooywijk, j.m., geboortig van Alblas, doch wonende alhier, met
Meynsje Pietersen Cortelant, j.d., geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 28 dito

564 [zonder trouwdatum]
9 November [1754]. Te Zonnemaar ondertrouwt
Pieter Ariensz Stout, j.m., geboren en wonende alhier, met
Caatje Koensdr Klinkerlande, j.d., geboren te Zonnemaar, doch wonende te Bommeneede
Waarvan attestatie geven is den 2 December

1755

565 [zonder trouwdatum]
Den 7 February [1755]. Te Oud-Alblas ondertrouwt
Cornelis Bastiaansz Corporaal, j.m., geboortig van Bleskinsgraaf, dog wonende alhier, met
Janneke Theunis Boon, j.d., geboortig van Den Haar onder Arkel, doch wonende te Oud-
Alblas
Waarvan attestatie gegeven is den 1 Maart

566 [13-4-1755]
21 Maart. Alhier wettig ondertrouwt
Wouter Paulusz Spruyt, j.m., met
Anna Ariensdr Baas, jd., beyde geboren en wonende alhier
Alhier getrouwt den 13 April

Staande de vacature zijn hier in de huwelijken staat na drie voorgaande wettige proclamatien
bevestigd dese navolgende personen.

567 [11-5-1755]
Den 11 May. Willem Janse van Wijl, jongeman van Alblasserdam, met
Adriana Pietersen Groenevelt, j.d. van Brandwijk
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568 [11-5-1755]
Den selfden dito. Jan Pleunne van der Kuyl, j.m., met
Teuntje Dankers van der Hoek, j.d., byde van Alblasserdam

Namen der personen die onder de consistorie van mij Lambertus de Beveren Esveld of
ondertrouwt of alleen opgeropen zijn.
[Ds. Lambertus de Beveren Esveld stond te Alblasserdam van 17-8-1755 tot 7-3-1756]

569 [14-9-1755]
Den 22 Augustus. Alhier wettig ondertrouwt
Willem Jansz van Wijen, weduwenaar van Alblasserdam, met
Jannigje Jans Koywijk, j.d. van Oud Alblas
Alhier getrouwt den 14 September

570 [zonder trouwdatum]
Den 6 September [1755] te Nieuw Lekkerland ondertrouwt
Ary Leendertzen van der Voet, j.m., geboortig tot Hilligenderbergen, wonende tot
Alblasserdam, en
Neeltje Willemse Versluys, j.d., geboortig en woonagtig tot Nieuw Lekkerlandt, waarvan
attestatie gegeven is den 25 September

571 [zonder trouwdatum]
De 24 October [1755]. Alhier wettig ondertrouwt
Ary Willemse Teuw, weduwenaar, en
Marygje Meertens Goedhart, j.d. beyde van Alblasserdam
Alhier getrouwt

572 [zonder trouwdatum]
Den 31 October [1755]. Alhier wettig ondertrouwt
Paulus Bas, j.m., en
Jaapje Mak, j.d., beyde van Alblasserdam
Alhier getrouwt

573 [zonder trouwdatum]
Den 7 November [1755]. Alhier wettig ondertrouwt
Cornelis Aryense Pijl, j.m., met
Neeltje Dirkzen Leentvaar, j.d., wonende beyde te Alblasserdam

574 [zonder trouwdatum]
Den selfden dito [1755] te Ridderkerk ondertrouwt [7-11-1755]
Jan Jillenzen van Wijen, j.m., geboortig van Moordregt em thans woonagtig te Alblasserdam,
en
Cornelia Cornelissen de Vlieger, j.d., geboortig en woonagtig te Ridderkerk, waarvan
attestatie gegeven

575 [zonder trouwdatum]
Den 14 November [1755]. Alhier wettig ondertrouwt
Pieter Leendert van Dalen, j.m., met
Krijntje Pouwlus Spruyt, jd., beyde van Alblasserdam

576 [zonder trouwdatum]
Den 28 November [1755]. Alhier wettig ondertrouwt
Willem Ariens Roos, j.m., met
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Geertje Pieter de Pleydt, j.d., beide van Alblasserdam

577 [zonder trouwdatum]
Den selfden dito [1755]. Alhier ondertrouwt
Ary Pietersen van Giesen, j.m., geboren tot Molenaarsgraaf, wonende in Nieuw Lekkerland,
met
Neeltje Pleunen van der Kuyl, j.d., geboren te Alblasserdam

578 [getrouwd Alblasserdam, zonder trouwdatum]
Den 29 November [1755]. Te Giesenoudekerk ondertrouwt
Huyg Jansen Kortelandt, j.m., geboren en wonende te Alblasserdam, met
Gerrigje Gijsberts Aldus, j.d., geboren te Giesenoudekerk. 
De geboden zijn gestuyt [zie nr. 863. Ze zijn wel getrouwd te Alblasserdam, maar staat niet
in het trouwboek]

579 [zonder trouwdatum]
Den 5 December [1755]. Te Lekkerland ondertrouwt
Ary Huygen Pals, weduwenaar van Pieternella Cornelis van der Veer, geboortig tot
Hofwegen en wonende tot Alblasserdam, en
Aaltje Aryense Stam, j.d., geboren en woonagtig te Nieuw Lekkerland

580 [getrouwd Rotterdam 30-12-1755]
Den 11 December [1755]. Te Rotterdam ondertrouwt
Zeger van Asperen, j.m., wonende te Alblasserdam, met
Marietje van Wel, j.d., woonende te Rotterdam

581 [zonder trouwdatum]
Den 19 December [1755]. Zijn bij ons ondertrouwt
Bastiaan Jansen Middelkoop, j.m., met
Jannigje Joosten Boer, j.d. van Hofwegen

1756

581a [zonder trouwdatum, proclamatien in December 1755 en januari 1756. Dit paar staat
wel in het trouwboek van Bleskensgraaf, maar niet in dat van Alblasserdam]
Bastiaan Janse v.d. Berg, j.m. van Alblasserdam, en
Jannigje Joosten Boer, j.d. van Hofwegen
Hebben hier in December en Januari 1756 haar proclamatien gehad

582 [zonder trouwdatum]
Den 20 February [1756]. Zijn bij ons ondertrouwt
Klaas Pietersen van der Heu, j.m., met
Marigje Danker van der Hoek, j.d., beyde van Alblasserdam

Aantekening van hetgeene in houwlijkse saken hier voorgevallen is onder den tijd van den
dienst van mij Cornelis Brinkman, beroupen den 20 Junii 1756.
[Ds. Cornelis Brinkman stond te Alblasserdam van 20-6-1756 tot april 1772]

583 [getrouwd Ouderkerk a/d/ IJssel 15-8-1756]
Leendert Govertsen, j.m. van Crimpen op d'IJssel, met
Niesje Cornelissen Veldhuisen, j.d. van hier.
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Te Ouderkerk op den IJssel in wettigen ondertrouw opgenomen sijnde, hebben hier den 25
Julius, den 1 en 8 Augustus hunne 3 houwlijks voorstellen onverhindert gehad, 't welk hun
behoorlijk geattesteert is den 14 Augusti 1756

584 [getrouwd Nieuw Helvoet 26-9-1756]
Fop Jansen de Kraey, j.m. van hier, met
Willempje Jansen Lugtenburg, j.d., geboortig van Oostvoorn en woonagtig te Nieuw Helvoet
Op de laatste plaats in ondertrouw opgenomen sijnde, hebben hier hunne 3 houwelijks
voorstellen sonder inspraak gehad hebben [!], 't welk hun geattesteert is den 23 September
1756

585 [getrouwd Rotterdam 28-9-1756]
Pieter van Schagen, j.m. van hier, [wonende te Rotterdam in de Groenendaal] en
Magdalena Verkade, j.d. van Leyden, [wonende te Rotterdam in de Mostertsteeg]
Te Rotterdam ingeteekende zijnde, hebben hier hunne houwlijks proclamatien  gehad, 't welk
hun geattesteert is den 26 September 1756

586 [17-10-1756]
Den 23 September sijn in wettige ondertrouw opgenomen
Wouter Gooy Pijl, j.m. van hier, met
Gerrigje Arnoldsen van Leeuwen, geboortig van Culenburg en wonende hier
Welke personen na dat sij hier hunne 3 houwlijks voorstellingen onverhindert gehad hebben,
den 17 October in den houwelijken staat bevestigt zijn

587 [14-11-1756]
Den 22 October sijn in wettige ondertrouw verbonden
Ary Cornelissen Brandt, j.m. van Bleskinsgraav, met
Maayke Klaassen Spruit, j.d. van hier
Welke personen na hunne 3 houwlijks voorstellen te Bleskinsgraav en hier onverhindert
gehad te hebben, in den egten staat oopendlijk verbonden sijn den 14 November 1756

588 [7-11-1756]
Cornelis Erkelens, weduwenaar van Maria Cornelis de Groot, van hier, en
Grietje Tromp, j.d. van Giessendam
Sijn na bewijs getoont te hebben dat sij te Giessendam ondertrouwt waren en hunnen 3
houwlijks voorstellingen gehad hadden, gelijk het laaste ook hier onverhindert geschiet is, in
den houwlijken staat ingeseegent den 7 November 1756

589 [5-12-1756]
Den 12 November sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Gijsbert Aartsen Meever, j.m., en
Arriaantje Teunis Roos, j.d, beide van hier
Welke personen na hier onverhindert hunnen 3 houwlijks voorstellingen gehad te hebben, in
de egten staat oopentlijk bevestigt zijn den 5 December 1756

590 [8-12-1756]
Den 19 November sijn in wettige ondertrouw opgenomen
Dammis Verduin, weduwenaar van Arriaantje Meertens, van hier, en
Machteltje Gijssen van Affairen, j.d. van Ridderkerk
Welke personen na hunnen houwlijks voorstellen te Ridderkerk en hier onverhinder gehad te
hebben in den houwlijken staat bevestigt zijn den 8 December 1756
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591 [26-12-1756]
Den 3den December sijn hier wettig ondertrouwt
Paulus Huygen Borsje, j.m., en
Tijssina Pieters Korteland, j.d., beide van hier
als ook

592 [25-12-1756]
Jan Willems Muis, j.m. van Lekkerland, met
Dyna Cornelis Schouten, j.d. van hier
Beide voornoemde paren hebben hunne houwlijks voorstellen onverhindert hier gehad
Het laaste ook te Lekkerland en is in den egten staat bevestigt den 25 December. Het eerste
insgelijks getrouwt den 26 December 1756

1757

593 [27-3-1757]
Den 4 Februarius 1757 sijn hier in wettige ondertrouw opgenomen
Henerik Jansz Jonker, j.m., met
Ariaantje Roos, j.d., beide van hier
Welke personen nadat sij onverhindert hunnen houwlijks voorstellen hier gehad hebben,
opendlijk in den egten staat verbonden zijn den 27 Maart 1757

594 [19-5-1757]
Den 29 April sijn inn wettigen ondertrouw opgenomen
Jasper Ariens Teeuwen, j.m., en
Annigje Kreinesdr Teeuwen,j.d., beide van hier
Welke personen nadat sij sonder inspraak hunne 3 voorstellingen gehad hebben, hier in den
houwlijken staat sijn ingeseegent den 19 Mey 1757

595 [3-7-1757]
Den 11 Juny sijn in wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis van der Kuil, j.m., en
Cornelia Cornelisdr Korteland, j.d., beide van hier
Welke onverhindert geprocalmeert sijnde, den 3den Julius in den houwlijken staat bevestigt
zijn

596 [24-7-1757]
Den 1 Julius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Pieter Boers, geboortig van Swijndrecht, j.m., en
Johanna Stout, j.d. geboortig van hier, beide hier woonagtig
Welke nadat sij sonder inspraak 3 maal geproclameert waren, opendlijk in den egten stand
sijn ingeseegent den 24 Julius 1757

597 [7-8-1757]
Den 16 Julius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Court Hendriks Korte, j.m., geboortig van Wesenstat onder Erenburg, thans woonagtig te
Hilligersberg, en
Adriana Groeneveldt, j.d., geboortig van hier, dog ook woonagtig te Hilligersberg
Welke personen nadat sij te Hilligersberg en hier hunnen voorstellingen onverhindert gehad
hebben, den 7 Augustus alhier in den getrouwden staat sijn ingehuldigt

598 [27-9-1757]
Den 31 Augustus sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
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Dns. Cornelis Brinkman, j.m., predikant alhier, en
juffrouw Christina Engelbregt, j.d. van Amsteldam
Welke personen hier hunnen 3 houwelijks voorstellingen sonder inspraak gehad te hebben, 't
welk hun behoorlijk geattesteert is om te Amsteldam 't houwlijk te mogen voltrekken, 't welk
daar ook geschied is den 27 September

599 [9-10-1757]
Den 16 September sijn hier in wettigen ondertrouw verbonden
Symon Jakisz Stout, j.m., en
Cornelia Ariensdr Beek, j.d., beide van hier
Welke personen nadat sij hier onverhindert geproclameert waren, opendlijk in den egten
staat ingeseegent zijn den 9 October

1758

600 [12-3-1758]
Den 29 October [1757] sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
Gijsbert Janssen Boer, j.m., en
Pietertje Dirks Leentvaar, jd., beide hier woonagtig
Welke personen, omdat de bruidegom uit doopsgesinde ouders geboren was, en, hoewel
onse godsdienst toegedaan zijnde, egter een belijdenis daarvan gedaan had en dus niet
voor gerefromeerd konde gehouden worden, van ses tot ses weeken hunne 3 houwlijks
voorstellingen gehad hebben en dus eerst in den houwlijken staat ingeseegent zijn den 12
Maart 1758. Zie het doopboek den 19 Maart 1758
[In dat doopboek staat op die datum de doop van hun kind Jan.]

601 [23-4-1758]
Den 31sten Maert 1758 sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
Thijs Jansz Korteland, j.m., en
Pieternel Johannesdr Bol, j.d., beide van hier
Welke hunne houwlijks voorstellingen onverhindert gehad hebbende den 23 April in den
houwlijken staat bevestigt zijn

602 [16-7-1758]
Den 16 Junius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Gerrit van Tek, weduwenaar van Neeltje van Wijen, woonagtig alhier, en
Lena Aartsdr Commys, weduwe van Leendert Bastiaansz de Vlieger, geboortig van Charlois,
ook woonagtig alhier
Getrouwt den 16 Julius 1758

603 [9-7-1758]
Den 16 Junius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Jan Hoog-gebooren, j.m., geboortig van Rotterdam
Anna Hanegraaf, j.d., geboortig van Werkendam, beide woonagtig alhier, en getrouwt den 9
Julius 1758

604 [23-7-1758]
Den 30 Junius sijn wettig in ondertrouw opegenomen
Maarten Hendriksz de Boo, j.m., geboortig van Alblas, en
Lydia Dirksdr Leendvaar, j.d., geboortig van Ridderkerk, beide hier woonagtig
Welke personen sonder inspraak geproclameert sijnde, in den egten staat bevestigt zijn den
23 Julius 1758
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605 [30-8-1758]
Den 7 Julius sijn wettig ondertrouwt
Sybert Reyersz Verbaan, j.m. van Ammerstol, en
Marygje Wouters de Graef, j.d. van Alblasserdam, beide hier woonagtig
Welke personen hunne houwlijks voorstellingen onverhindert gehad hebbende, in den
houwlijken staat ingezegent sijn den 30 Augustus 1758

606 [17-7-1758] 
Den 25 Augustus zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Ary Jansz Stout, j.m., en
Marygje Jansdr Bouw, j.d., beide van hier
Na onverhinderde proclamatien sijn voorn. personen in den egt verbonden den 17
September 1758

607 [huwelijk afgelast]
Den 21 November [1758] sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Dns. Johannes Lindeman, weduwenaar van Baukjen Braazman, weduwe in de heerlijkheid
van De Lier, en
Elisabeth van Beekum, j.d. van Alblasserdam
Welke persoonen hier sonder inspraak hunne 3 houwlijks voorstellingen gehad hebben op
den 26 November, den 3den en 10 December.
NB. Edog voorn. persoonen sijn in den houwlijken staat niet bevestigt, maar hebben in
tegendeel elkander van trouwbelofte, ondertrouw en van de houwlijks voorstellingen soo
ontslagen, dat sij geene verbintenis meer op elkander hebben, maar een ieder na sijn
goedvinden met een ander trouwen mag, sonder dat een van hun direct of indirect daar iets
tegen kan of mag doen.
Hetwelk mij gebleeken is uit eene authentike copia van het origineel contract daarvan
gemaakt te Vlaardingen op den 14 December door den notaris publicus Pieter de Voogt en
behalven Sijn Ed. ondertekent door dns. Johannes Lindeman en Elisabeth van Beekum, en
door getuigen mr. Dominicus de Mirel en Pieter Spanjes Bergh.
Hetgeen in dit scheidingscontract vooral aanmerking verdient is, dat jufvrouw Elisabeth van
Beekum eerst aan dom. Johannes Lindeman verklaart heeft met sijn eerwaarde niet te willen
trouwen, tusschen het 2de en 3de voorstel, gelijk sij volstrekt bleev verklaren ook toen;
niettegenstaande sij NB. geene reedenen had of gav, welke ter benadering van de goede
naam en of bediening van dom. J. Lindeman haar tot trouwen niet kunnenden promoveren
en om reedenen van het schadelijk en onstigtelijke van sulk een houwlijk haar niet willende
geregtelijk dwingen, sijn eerwaarde ook bewogen was om van het voorgenomen houwlijk af
te sien, gelijk dan door die scheidsbrieve geschied is.
Infidem extracti
Cornelis Brinkman v.d.m.

1759

608 [1-4-1759]
Den 9 Maert 1759 sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Teunis Samuelsz de Jong, weduwenaar van Aaltje van Stek, en
Mary Bastiaansdr Bas, weduwe van Jan van Vliet, beide hier woonagtig
Voorn. personen, sonder insrpaak geproclameert sijnde, sijn oopendlijk in den houwlijken
staat ingezegent alhier den 1 April 1759

609 [16-4-1759]
Den 30 Maert sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Jan Hendriksz Oly, geboortig van Bleiswijk, j.m., en
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Marrigje Jacobsdr de jong, geboortig van Alblasserdam, beide hier woonagtig
Welke personen na hier en te Bleiswijk onverhindert geproclameert sijnde, hier in den egten
staat bevestigt zijn den 16 April 1759

610 [6-5-1759]
Den 13 April 1759 sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Cornelis Jacobsz van der Velden, j.m., geboortig van Oud-Alblas, woonagtig alhier, en
Marrigje Huigen Kool, j.d., geboortige van Oud-Alblas, woonagtig te Ridderkerk
Voorn. personen sonder insrpaak te Ridderkerk en alhier geproclameert sijnde, sijn in den
houwlijken staat ingezeegent op den 6 Mey 1759

611 [24-6-1759]
Den 1sten Junius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Ruth Aartsen van Meever, j.m., en
Arriaantje Pietersdr van Wijen, j.d., beide geboortig en woonagtig alhier
Welke na onverhindert driemaal geproclameert te zijn, in den egten staat bevestigt zijn den
24 Junius 1759

612 [24-6-1759]
Den 1sten Junius 1759 sijn wettig hier ondertrouwt
Ary Groenendijk, weduwenaar van Maaike Redelijkheit, geboortig van Alblas, en
Arriaantje Paulsdr Breur, j.d. van hier, beide ook hier woonagtig
Na onverhinderde proclamatien  sijn voorn. personen opendlijk in den houwlijken staat
ingezeegent op den 24 Junius 1759

613 [getrouwd Streefkerk 8-7-1759]
Gerrit Cornelisz Bakker, j.m. van hier, en
Arriaantje Simonsdr van den Berg, j.d. van Streefkerk
Op laastgenoemde plaats ondertrouwt sijnde, hebben hier onverhindert hunne houwlijks
voorstellingen gehad, 't welk hun behoorlijk geattesteert is den 7 Julius 1759

614 [28-10-1759]
Den 5 October sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
Pieter Foppe Pijl, j.m. van hier, en
Magdalena Arys van Stek, j.d., ook van hier
Welke personen sonder inspraak geproclameert sijnde, in den egten staat bevestigt zijn den
28 October 1759

615 [19-12-1759]
Den 30 November sijn hier wettig ondertrouwt
Jan Cornelisz Verschoor, j.m. van Ammerstol
Plonia Ariensdr van der Linden, j.d. van Ridderkerk, beide hier woonagtig
Na hunne 3 houwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, sijn voorn. hier getrouwt
den 19 December

1760

616 [20-1-1760]
Den 28 December [1759] sijn hier wettig ondertrouwt
Hendrik Pleunen van der Kuil, j.m., en
Arriaantje Jakesdr Stout, j.d., beide van hier
Welke personen na hunne 3 houwlijks voorstellingen, sonder insrpaak gehad te hebben, in
den houwlijken staat ingezeegent zijn alhier den 20 Januari 1760
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617 [11-2-1760]
Den 18 Jannuarius sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Benjamin Gooisz Pijl, j.m., en
Trijntje Ariensdr Roos, j.d., beide hier woonachtig
Welke personen na hunne 3 houwlijkse proclamatien  hier onverhindert gehad te hebben, in
den egten staat hier ingezeegent zijn den 11 Februari 1760

618 [27-4-1760]
Den 5den April sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
Pieter van Dalen, j.m., en
Aaltje Pietersdr Bas, j.d., beide geboortig van hier
Na hunne 3 houwlijks voorstellingen onverhindert gehad te hebben, sijn deselve in den egten
staat bevestigt den 27 April 1760

619 [getrouwd Ouderkerk a/d IJssel  4-5-1760]
Pieter Hoogendijk, j.m. van Ouderkerk op den IJssel, en
Fijgje Cornelisdr Velthuisen, j.d. van Alblasserdam, woonende ook 't Ouwerkerk aan d'IJssel,
sijn aldaar ondertrouwt en hier ook 3 maal onverhindert geproclameert, 't welk hun behoorlijk
geattesteert is den 29 April 1760

620 [18-5-1760]
Den 25 April sijn hier in wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis Bouman, weduwenaar van Annetje Gijssen Calis, geboortig van Lekkerland, en
Neeltje Kreine Breur, j.d. van Alblasserdam, beide hier woonagtig
Welke personen sonder inspraak geproclameert zijnde, in den egten stand bevestigt zijn
alhier den 18den Mey 1760

621 [getrouwde Nieuwerkerk a/d IJssel 15-5-1760, Hemelvaartsdag]
Cornelis van Beekum, weduwenaar van Maria Baas, te Alblasserdam, met
Geertruda Zijdenbos, j.d. van Nieuwerkerk aan d'IJssel
Op laast genoemde plaats ondertrouwt sijnde, hebben hunne 3 houwlijkse voorstellingen
onverhindert gehad, 't welk hun geattesteert is den 13 Mey 1760

622 [25-5-1760]
Den 3 Mey sijn hier wettig ondertrouwt
Jan Hendriksz Huiser, j.m., geboortig en woonagtig te Ridderkerk, en
Weentje Cornelisdr Erkelens, j.d., geboortig te Alblas, woonagtig te Alblasserdam
Dese personen onverhindert te Ridderkerk en hier geproclameert zijnde, sijn hier in den
huwlijken staat ingezeegend den 25 Mey 1760

623 [1-6-1761]
Den 9den Mey sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Pieter Joppe Hakker, j.m., geboortig van Papendregt, en
Bastiaantje Pleune van der Kuil, j.d., geboortig en woonagtig te Alblasserdam
Welke personen na sonder inspraak geproclameert te zijn, in den huwlijken staat
ingezeegent zijn den 1 Junius 1760

1761

624 [25-1-1761]
Den 2 Jannuarius 1761 sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Cornelis Jansz Pijl, scheepen, j.m., en
Johanna Cornelisdr Pijl, beide van hier

-66-



Welke personen na onverhindert geproclameert te zijn, den 25 Jannuarius in den houwlijken
staat ingezeegent zijn

625 [getrouwd Strijen 9-1-1761]
Ary Cornelisz Bakker, j.m. van hier, en
Barber Woutersdr van Leeuwen, j.d., geboren op de Westmaas, woonagtig te Strijen
Op laastgenoemde plaats den 20 December 1760 ondertrouwt sijnde, hebbende ook hier
sonder insrpaak de gewoone 3 proclamatien  gehad, 't welk hun geattesteerd is den 9
Jannuarius 1761

626 [getrouwd Capelle a/d IJssel 11-2-1761]
Cornelis Velthuisen, weduwenaar van Maaike Muilwijk, hier woonagtig, en
Catharina van der Steen, j.d. van Capelle aan d'IJssel
Ondertrouwt op laastgenoemde plaats 24 Jannuarius, sijn ook hier afgeroepen sonder
inspraak, dat hun geattesteert is

627 [21-6-1761]
Den 26 Mey 1761 zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Aart Michielsz Pleit, j.m., en
Geertruid Geertsdr de Kraai, j.d., beide van hier
Welke onverhindert hunne 3 houwlijks voorstellingen gehad hebben, alhier in den egten
staat zijn ingezeegend den 21 Junius 1761

628 [11-10-1761]
Den 18 September sijn hier in wettigen ondertrouw opgenomen
Willem Jacobsz van Wijen, j.m., en
Sijtje Jansz van Wijen, j.d., beide van hier
Welke personen sonder inspraak geproclameert  zijnde, in den egten staat verbonden zijn
den 11 October 1761

629 [getrouwd Oud-Alblas 18-10-1761]
Dirk Jillisz van Wijen, j.m. van Moordregt, geboortig, te Alblasserdam woonagtig, en
Neeltje Jansdr Kooiwijk, j.d. van Alblas
Op laastgenoemde plaats ondertrouwt zijnde, sijn hier sonder inspraak afgeroepen, dat hun
geattesteert is den 10 October 1761

630 [4-11-1761]
Den 16 October sijn hier wettig ondertrouwt
Seybert Verbaan, weduwenaar van Marygje Wouters de Graaf, hier woonagtig
Catharina Jacobsdr Kruit, j.d. van hier, woonagtig te Lint
En getrouwt den 4 November 1761

631 [20-12-1761]
Den 27 November zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Cornelis Cornelisz Pijl, j.m., scheepen van Alblasserdam, met
Marigje Maartensdr Mak, j.d., insgelijks van hier
Welke personen na onverhinderde proclamatien gehad te hebben in den egten staat
ingezeegend zijn op 20 December 1761

1762

632 [20-1-1762]
Den 1sten Jannuarius 1762 sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
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Frederik Pietersz de Kange, weduwnaar van Arriaantje Langerak, en
Neeltje Paulus Breur, beide hier woonagtig
Welke personen naar onverhindert afgeroepen te zijn, getrouwt zijn den 20 Jannuarius 1762

633 [zonder trouwdatum]
Den 14 Jannuarius [1762] zijn hier wettig ondertrouwt
Bastiaan Schild, weduwnaar van Ingetje Jacobs Nooteboom, woonende te Giessendam, en
Aartje Cornelisdr van Wijen, weduwe van Cornelis Mijnliev, van Alblasserdam
En 3 maal geproclameert  sonder geregtelijke inspraak, dat hun geattesteerd is 13 February
1762

634 [9-5-1762]
Den 16 April zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Fredrik Arisen, j.m. van Thienhoven, en
Marrigje Paulusdr Spruit, j.d. van hier
Naar ook te Tienhoven als hier geproclameert te zijn, zijn deselve alhier getrouwt 9 Mey
1762

635 [20-5-1762]
Den 30 April zijn hier wettig ondertrouwt
Pieter Smits, j.m. van Vlaardingen, en
Jannigje Roest, j.d. van Giessendam, woonende alhier
Welke personen soo te Vlaardingen als hier de gewoone 3 proclamatien  gehad hebbende,
in den egten staat ingezeegend zijn 20 Mey 1762

636 [30-5-1762]
Den 7 Mey [1762] zijn wettig ondertrouwt
Pieter Jacobsz Kruit, j.m., en
Neeltje Teunisdr de Jong, j.d., beide van hier
En na de gewoone proclamatien  getrouwt den 30 Mey 1762

637 [getrouwd Krimpen aan de Lek 6-6-1762]
Cornelis van Projen, j.m. van Bleiswijk, hier woonende, en
Neeltje de Slegte, j.d. van Crimpen aan de Lecq
Op laastgenoemde plaats ondertrouwt zijnde, hebben ook hier sonder inspraak hunne
proclamatien  gehad, 't welk hun behoorlijk geattesteerd is den 3den Junius 1762

638 [20-6-1762]
Den 27 Mey zijn hier wettig ondertrouwt
Cornelis Slingerland, j.m. van Ottoland, en
Hilligje Cornelisdr Boer, j.d. van Bleskinsgraav, beide hier woonende
En na onverhinderde proclamatien  getrouwt den 20 Junius 1762

639 [27-6-1762]
Den 4 Junius zijn hier wettig ondertrouwt
Klaas Verloop, j.m. van Groot-Ammers, met
Maaike Kooiwijk, j.d. van Alblas, beide hier woonagtig
Na te Groot-Amnmers, Alblas en hier sonder inspraak afgeroepen te zijn, getrouwt op 27
Junius 1762

640 [4-7-1762]
Den 4den Junius zijn hier wettig ondertrouwt
Gerrit van Tek, laast weduwnaar van Lena Commies, woonende alhier, en
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Katelijntje van Barendregt, j.d. van West IJsselmonde
Nadat voorn. personen sonder inspraak geproclameert waren, zijn zij in den houwlijken staat
bevestigt 4 Julius 1762

641 [25-7-1782]
Den 2den Julius zijn hier wettig ondertrouwt
Ary Pieters Kortland, j.m., en
Marygje Jans Bouwen, weduwe van Ary Jakessen Stout, beide van hier
Welke personen onverhinder geproclameert  zijnde, getrouwt zijn den 25 Julius 1762

642 [19-9-1762]
Den 27 Augustus zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Drik van Crimpen, weduwnaar van Elizabeth van Wijen, woonagtig te Alblasserdam, en
Elizabeth Geerkens, j.d. van Dordrecht
Welke personen na hier en te Dordregt geproclameert te zijn, in den houwlijken staat alhier
bevestigd zijn den 19 September 1762

643 [10-11-1762]
Den 21 October 1762 zijn wettig ondertrouwt
Leendert Paulusz Breur, j.m., geboortig van Lekkerland, en
Aaltje Aarts Breur, weduwe van Cornelis Janssen v.d. Kuil, beide hier woonagtig
Getrouwt den 10 November 1762

1763

644 [5-1-1763]
Den 17 December [1762] zijn hier wettig ondertrouwt
Jan Pieters Timmer, j.m. van Lekkerland, en
Sijgje Gillisdr van Wije, j.d. van hier
Welke personen na soo hier als te Lekkeland sonder inspraak geproclameert te zijn,
getrouwt zijn den 5 Jannuarius 1763

645 [6-2-1763]
Den 14 Jannuarius zijn wettig ondertrouwt
Isaak Bruigom, j.m. van hier, en
Grietje Kluivers, j.d. van Sliedrecht, beide hier woonagtig
Welke na onverhinderd geproclameert te zijn, getrouwt zijn 6 Februarius 1763

646 [17-4-1763]
Den 25 Maart zijn wettig ondertrouwt
Pieter Huigen Borsje, j.m., en
Marytje Bastiaansdr Bouwen, j.d., beide van hier
Welke personen naar onverhinderde proclamatien  in den egten staat ingezeegend zijn 17
April 1763

647 [12-5-1763 en 16-5-1763]
Den 22 April zijn wettig ondertrouwt
Eldert Maat, j.m. van Sliedrecht, en
Arriaantje de Kraay, j.d. van hier
648 Aart Jansz Kortland, j.m., en
Cornelia Stein, j.d., beide van hier
649 Adriaan Vogelsang, j.m. van Zwijndrecht, en
Johanna Dipenbruggen, j.d. van Gorinchem, alle hier woonagtig

-69-



Deese personen sonder inspraak afgeroepen zijnde, sijn in den houwelijken staat oopendlijk
bevestigt, het eerste paar 12 Mey en de 2 laaste den 16 Mey 1763

650 [23-5-1763]
Den 6 Mey zijn wettig ondertrouwt
Pieter Arysen van Stek, j.m., en
Geertje Cornelis Stout, j.d., beide van hier
En wettig getrouwt 23 Mey 1763

651 [19-6-1763]
Den 27 Mey zijn hier wettig ondertrouwt
Bastiaan Koek, j.m. van Gorinchem, en
Apolonia Groeneveld, j.d. van hier
En na soo te Gorinchem als hier onverhinderd geproclameert te zijn, getrouwt 19 Junius
1763

652 [getrouwd Dirksland 24-7-1763]
Ary Berkhof, j.m. van Maassluis, chrirurgijn alhier, en
Margaretha Sophia van Kampen, j.d. van den Nieuwen Hoorn, woonende te Dirxlandt
Op laastgenoemde plaats ondertrouwt zijnde, sijn hier sonder inspraak afgekondigt, dat hun
geattesteert is 18 Julius 1763

653 [23-11-1763 en 27-11-1763]
Den 4 November 1763 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Jan Willemsz van Wije, weduwnaar van Annetje Pieters Hogendijk, en
Annigje Basitaansdr Donker, weduwe van Cornelis van der Veer, beide hier woonende
654 en Ary Goedhart, j.m., met
Pieternel Meever, j.d., beide van hier
Welke personen naar onverhinderd geproclameert te zijn, getrouwt zijn, het eerste paar den
23, het tweede den 27 November 1763

655 [21-12-1763]
Den 2den December zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Maarten Jacobs van der Linden, j.m. van Lekkerland, en
Cornelia Jansdr van Wijen, j.d. van hier
Welke personen na te Lekkerland en hier sonder inspraak geproclameert te zijn, in den
egten staat ingezeegent zijn 21 December 1763

1764

656 [4-1-1764]
Den 16 December [1763] zijn hier wettig ondertrouwt
Ary Bastiaans van Asperen, j.m., en
Niesje Ariens Stam. j.d., beide van hier
En getrouwt 4 Jannuarius 1764

657 [4-3-1764]
Den 17 Februarius zijn wettig ondertrouwt
Krijn Aartsen Breur, j.m., en
Cornelia van Wije, jd., beide van hier
En getrouwt 4 Maart 1764
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658 [18-3-1764]
Den 24 Februarius sijn wettig ondertrouwt
Fop Johannes Bol, en
Pietertje Pijl, beide van hier
En getrouwt den 18 Maart 1764. Zie het doopboek.
[Daar staat op 14 maart 1764 de doop van het kind van dit echtpaar, geheten Johannes]

659 [1-4-1764]
Den 9 Maart zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Krijn Jansz de Kraay, j.m., en
Maaike Willemsdr Kort, j.d.
Voorn. personen zijn naar hunne drie proclamatien  in den egten staat verbonden den 1sten
April 1764

660 [20-5-1764]
Den 27 April sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Jacobus Jonker, j.m. van Oud Beyerland, en
Cornelia Beenhakker, j.d. van hier, beide hier woonagtig
661 en Bastiaan Pot, j.m. van Nieuw Lekkerland, met
Sophia Bakker, j.d. van hier
Welke na onverhinderde proclamatien  getrouwt zijn 20 Mey 1764

662 [3-6-1764]
Den 10 Mey sijn in ondertrouw wettig opgenomen
Ary Pleune de Wit, weduwnaar Annigje Ariens van Stek, van hier, en
Aaltje Beenhakker, j.d. van hier
En getrouwt 3 Junius 1764

663 [13-5-1764]
Wouter Andriesz Brouwer, j.m. van hier, en
Maria Jansdr Heukelman, j.d. van Diemerbrug, woonende te Stad aan het Haringvliet
Op laast genoemde plaats 20 April 1764 ondertrouwt zijnde, sijn hier wettig getrouwt 13 Mey
1764

664 [zonder trouwdatum]
Cornelis Erkelens, j.m. van hier, en
Heiltje Stam, j.d. van Werkendam
Op laast genoemde plaats 11 Mey ondertrouwt, zijn hier 3 maal onverhindert geproclameert ,
hetwelk hun geattesteert is op 2 Junius 1764

665 [30-9-1764]
Den 7 September zijn in wittigen ondertrouw opgenoomen
Klaas Cornelisz Stam, j.m. van Lekkerland, en
Lijsbet Nannings van der Kuil, j.d. van hier
Welke persoonen naa voorgaande proclamatien  door mij getrouwt zijn te Lekkerland 30
September 1764

666 [7-10-1764]
Den 14 September zijn wettig ondertrouwt
Johannes van Wijk, weduwnaar van Grietje de Baat, geboren te Brandwijk, woonagtig te
Sliedrecht, en
Annigje Teunis de Jong, j.d. van hier
Getrouwt 7 October 1764
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667 [5-12-1764]
Den 16 November zijn wettig ondertrouwt
Jasper Jansz de Kraay, j.m., en
Pietertje Michiels de Pleit, j.d., beide van hier
En na voorgaande ondverhinderde proclamatien getrouwt 5 December 1764

1765

668 [12-5-1765]
Den 19 April sijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Jacob Cornelis Schouten, j.m., en
Annigje Cornelisdr Pijl, j.d., beide van hier
669 en Zeger Cornelisz Verwaard, j.m., met
Geertje Jansdr Beenhakker, j.d., beide van hier
Na onverhonderde proclamatien  getrouwt 12 Mey 1765

670 [2-6-1765]
Den 10 Mey sijn wettig ondertrouwt
Dirk Roos, j.m., en
Adriana Stout, j.d., beide van hier
671 en Wouter Goedhart, j.m., met
Ida Bakker, j.d., beide van hier
Voornoemde paaren sijn, sonder inspraak afgeroepen en in den egten staat bevestigt 2
Junius 1765

672 [getrouwd Rotterdam 7-5-1765]
Jacobus Yvens, j.m. van hier, met
Marietje de Keyser, j.d van Rotterdam [wonenden achter de Grote Kerk]
Op laast genoemde plaats ondertrouwt zijnde, hebben hier onverhindert 3 voorstellingen
gehad, waarvan attestatie gegeven 6 Mey 1765

673 [getrouwd Maassluis 23-6-1765]
Den 1 Junius zijn wettig ondertrouwt
Kors Cornelisz Visser, j.m. van Alblasserdam, en
Jannetje Gommel, j.d. van Maassluis [wonende op de zuydvliet]
674 [22-9-1765] en den 31sten Mey
Jan Ariensz Pijl, j.m., en
Clazina Dirksdr Leendvaar, j.d.
Beide paaren sijn onverhindert geproclameert. 
Dit is aan het eerste geattesteert den 17 Junius 1765 en het tweede paar is hier in den egten
staat ingezeegent 22 September 1765, soo laat dewijl de bruidegom naa zee moest voordat
de proclamatien volledig geschied waren

675 [21-7-1765]
Den 22 Junius 1765 zijn hier wettig ondertrouwt
Willem Cornelisz Visser, j.m., met
Maria Arysdr Omes, j.d., beide van hier
En naa onverhinderde proclamatien in den egten staat bevestigt 21 Juli 1765

676 [15-9-1765]
Den 23sten Augustus zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Hendrik Disseling, j.m. van Oost IJsselmonde, met
Geertrui van Wijen, j.d. van hier
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Welke personen naa onverhindert afgeroepen te zijn, hier in den houwelijken staat
ingezeegent zijn op 15 September 1765

677 [zonder trouwdatum]
Gerrit Ariens Teeuwen, j.m. van hier, met
Cornelia Kleindier, j.d. van Giessendam
Zijn hier sonder inspraak afgeroepen, dat geattesteert is 6 December 1765

678 [29-12-1765]
Den 6 December zijn wettig ondertrouwt
Pieter Frederiksz de Lange, j.m., en
Neeltje Leendertsdr Stout, j.d. van hier
En getrouwt 29 December 1765

679 [getrouwd Oud-Alblas 29-12-1765]
Fas Haaksman, weduwnaar van Pleuntje van 't Verlaat, geboortig van Leksmond, hier
wonende, met
Jannetje Hendriksdr Kant, j.d. van Alblas
Zijn hier 3 maal afgeroepen, hetwelk hun geattesteert is 25 December 1765

1766

680 [29-1-1765]
Den 10 Jannuarius zijn wettig ondertrouwt
Jan Ariensz de Wit, j.m., met
Jannigje Teunis van Weerden, j.d. beide van hier
681 en Gerrit Boekhout, j.m., geboren te Overschie, met
Gerrigje Pietersdr Bas, j.d. van hier
Voornoemde persoonen sonder inspraak afgeroepen zijnde, zijn inden houwlijken staat
ingezeegent 29 Jannurarius 1766

682 [getrouwd Nieuw Beijerland 19-1-1766]
Jan Arysz Omes, j.m., geboren te Middelburg, hier woonagtig, met
Wijndelina Troeleman, j.d. van Nieuw Beyerland
Hebben hier onverhindert hunne 3 voorstellingen gehad, hetwelk hun geattesteert is 15
Jannuarius 1766

683 [26-2-1766]
Den 7 Februarius zijn wettig ondertrouwt
Maarten Heikoop, gedissolveerd man van Lijntje Jans Verkerk, van Gijbelandt, met
Lijntje Jonker, weduwe van Cornelis Pijl, geboortig van Barendregt, beide hier woonagtig
Getrouwt 26 Februarius 1766

684 [9-3-1766]
Den 14 Februarius zijn wettig ondertrouwt
Govert Pietersz van Ameide, j.m., geboortig van Streefkerk, met
Maaike Hendriksdr van den Heuvel, j.d. van Alblasserdam
En getrouwt 9 Maart 1766

685 [20-4-1766]
Den 28 Maart zijn wettig in ondertrouw opgenomen
Pieter Abrahams Verhoeven, j.m., met
Aartje Pietersdr van Wijen, j.d., beide van hier
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En getrouwt 20 April 1766

686 [11-5-1766]
Den 18 April zijn wettig ondertrouwt
Jan Leenderts Stout, j.m. van hier, met
Greitje van Helden, j.m. van Wijk in den lande van Heusden, beide hier woonagtig
Getrouwt 11 Mey 1766

1767

687 [4-2-1767]
Den 16 Jannuarius zijn wettig ondertrouwt
Cornelis Jacobsz Visser, j.m. van hier, met
Cornelia Roodnat, weduwe van Ary Verduin, geboortig van Alblas, beide hier woonagtig
En na onverhindere voorstellingen getrouwt den 4 Februarius 1767

688 [22-2-1767]
Den 30 Jannuarius 1767 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Herber Boon, j.m. van Arkel, met
Machteltje de Jong, weduwe van Cornelis van Straten, van hier, beide hier woonagtig
En getrouwt 22 Februarius 1767

689 [25-2-1767]
Den 6 Februarius 1767 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Cornelis  Jansz Bouwen, j.m., met
Marytje Cornelisdr Stout, j.d., beide van hier
En in den egt opentlijk bevestigt den 25 Februarius 1767

690 [8-3-1767]
Den 13 Februarius zijn wettig ondertrouwt
Cornelis Ariensz Stam, j.m. van Lekkerland, met
Pleuntje Cornelisdr Verwaardt, j.d. van hier
En getrouwt 8 Maart 1767

691 [19-4-1767]
Den 27 Maart 1767 zijn wettig ondertrouwt
Jielis van Dalen, weduwnaar van Kreintje Paulusdr Spruit, van hier, met
Marrigje Joostendr de Kluiver, j.d. van Sliedrecht, beide hier woonende
En in den egten staat bevestigt den 19 April 1767

692 [24-5-1767]
Den 1sten Mey 1767 zijn wettig ondertrouwt
Jan Boele, j.m. van Streefkerk, met
Kundertje de Leeuw, j.d. van Giessen Nieuwkerk, beide hier woonagtig
Getrouwt 24 Mey 1767

693 [21-6-1767]
Den 29sten Mey 1767 zijn wettig ondertrouwt
Bastiaan Verbaan, j.m. van Ammerstol, met
Adriaantje Ouwerkerk, j.d. van Almkerk, beide hier wonende
En in den egt bevestigt 21 Junii 1767
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694 [5-7-1767]
Den 12 Junii 1767 zijn wettig ondertrouwt
Jan Meertensz Mak, j.m., met
Elisabeth Cornelisdr Pijl, j.d., beide van hier
En opentlijk in den egten staat bevestigt 5 Julii 1767

695 [19-7-1767]
Den 26 Junii 1767 zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Dirk Cornelisz Roos, weduwnaar van Adriana Stout, met
Cornelia Cornelisdr Bakker, j.d., beide van hier
En getrouwt 19 Julii 1767

696 [11-10-1767]
Den 26 September zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Paulus Vreeswijk, weduwnaar van Martijntje van den Broek, met Teuntje Molendijk, j.d. van
Oost IJsselmonde
Getrouwt 11 October 1767

697 [24-10-1767]
Den 2 October zijn wettig ondertrouwt
Jacob Koutstaal, j.m. van Klein Ammers, met
Trijntje Stout, weduwe van Gerrit Spruit, van hier
Die hier driemalen sonder inspraak zijn afgeroepen, dat hun geattesteert is naa Kleinammers
23 October 1767
NB. Hier getrouwt 24 October 1767

698 [getrouwd Papendrecht 25-10-1767]
Cornelis Jansz Vet, j.m. van hier, met
Maria Vermeer, j.d. van Papendregt
Zijn hier 3 maal afgeroepen, dat hun geattesteert is na Papendrecht 22 October 1767

699 [zonder trouwdatum]
Wouter Bas, j.m. van hier, met
Elisabeth van der Marck, j.d. van Schipluiden
Op laast genoemde plaats ondertrouwt 9 October 1767. Zijn hier onverhindert afgekondigt,
dat hun geattesteert is na Schipluiden 27 October 1767

700 [2-12-1767]
Den 13 November 1767 zijn wettig ondertrouwt
Jan van Vliet, j.m. van Goudriaan, wonende onder Lekkerland, met
Maayke Cornelis Schouten, j.d. van hier
En getrouwt 2 December 1767

1768

701 [6-1-1768]
Den 18 December [1767] zijn wettig ondertrouwt
Huig Pieters Korteland, j.m., met
Marytje Jansdr de Jong, j.d., beide van hier
En getrouwt 6 Jannuarius 1768

702 [10-4-1768]
Den 18 Maart 1768 zijn wettig ondertrouwt
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Pieter de Lange, weduwnaar van Neeltje Stout, geboortig van Alblas, met
Jannigje Pietersdr Kroon, j.d. van hier
En opentlijk getrouwt 10 April 1768

703 [8-5-1768]
Den 15 April zijn wettig ondertrouwt
Cornelis Ariensz Stout, j.m., met
Cornelia Jansdr Jonker, j.d., beyde van hier
En getrouwt 8 Mey 1768

704 [23-5-1768]
Den 6 Mey zijn wettig ondertrouwt
Jakes Leenderts Stout, j.m., met
Cornelia Aarts van Meever, j.d., beide van hier
Getrouwt 23 Mey 1768

705 [26-6-1768]
Den 4den Junii 1768 zijn wettig ondertrouwt
Hendrik Paulusz van der Leer, j.m. van de Grote Lind, met
Jannetje Jacobsdr de Jong, j.d. van hier
Getrouwt 26 Junii 1768

706 [getrouwd Zuidland 3-7-1768]
Pieter Kruyt, weduwnaar van Neeltje de Jong, van hier, met
Sara van Hello, j.d. van Zuydland
Zijn hier 3 maal onverhindert afgeroepen, dat hun geattesteert is 30 Junii 1768

707 [getrouwd Ridderkerk 25-9-1768]
Claas Leendvaar, j.m. van hier, met
Jannetje Schouten, j.d. van IJsselmonde, beide te Ridderkerk wonende en daar ondertrouwt.
Zijn hier onverhindert geproclameert, dat hun geattesteert is 21 September 1768

708 [getrouwd Heinenoord 27-11-1768]
Dirk Ivans, j.m. van hier, met
Ariaantje Kraak, j.d. van Heinoort
Op laast genoemde plaats ondertrouwt. Zijn hier onverhindert afgekondigt, dat hun
geattesteert is 23 November 1768

1769

709 [23-4-1769]
Den 31 Maart 1769 zijn wettig ondertrouwt
Willem van Schagen, j.m., met
Barber van der Heu, j.d., beide van hier
Getrouwt 23 April 1769

710 [zonder trouwdatum]
Den 24 Maart 1769 zijn te Bleskinsgraaf ondertrouwt
Ary Pietersz van der Heu, j.m. van hier, met
Hilligje Laurisdr Aaldijk, j.d. van Bleskinsgraaf. 
Welke personen hier onverhindert geproclameert zijn en daarvan behoorlijk attestatie
ontvangen hebben op 15 April 1769
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711 [14-5-1769]
Den 21 April 1769 zijn wettig ondertrouwt
Waal Pietersz Korteland, j.m., met
Trijntje Imans de Jong, j.d., beide van hier
Getrouwt 14 Mey 1769

712 [28-5-1769]
Den 5 Mey 1769 wettig ondertrouwt
Adriaan Stout, j.m. van hier, met
Neeltje Roodnat, j.d. van Ouwerkerk aan d'IJssel
Den 28 Mey getrouwt

713 [zonder trouwdatum]
Den 12 Mey te Alblas ondertrouwt
Pieter Maartensz Mak, j.m. van hier, met
Lena Thijsdr de Jong, j.d. van Alblas
Hebben onverhindert hier hun 3 proclamatien gehad, dat hun geattesteert is 2 Junius 1769

714 [getrouwd Hilligersberg 17-8-1769. Er staat in het trouwboek van Hilligersberg
inderdaad 17 augustus, maar dit is duidelijk een vergissing, zie de datum van asttestatie, en
moet zijn 17 september]
Cornelis Stout, j.m. van hier, met
Dina van Leeuwen, j.d. van Hillegonsberg
Op laast genoemde plaats 25 Augustus ondertrouwt zijnde, hebben hunne 3 proclamatien
sonder inspraak alhier gehad, dat hun geattesteert is 12 September 1769

715 [12-10-1769]
Bastiaan Verbaan, weduwnaar van Ariaante Ouwerkerk, geboortig van Klein Ammers,
woonagtig te Alblasserdam, met
Claasje Spek, j.d. van Maasland, woonende onder Hillegonsberg
Zijn op laast genoemde plaats 20 October 1769 ondertrouwt, ook hier 3 maal ondverhindert
afgeroepen en hier getrouwt 12 October 1769

1770

716 [31-1-1770]
Den 12 Jannuarii 1770 zijn wettig ondertrouwt
Jan Hendriks van der Kuyl, j.m. van hier, met
Bastiaantje van  Zuilen, j.d van Streefkerk
En getrouwt 31 Jannuarii 1770

717 [25-3-1770]
Den 2den Maart 1770 zijn in ondertrouw wettig opgenomen
Klaas Mostert, j.m. van hier, met
Krijntje van der Zijden, j.d. van hier
Getrouwt 25 Maart 1770

718 [17-6-1770]
Den 25 Mey 1770 zijn wettig ondertrouwt
Aart Korteland, j.m., met
Jannigje Smit, j.d., beide van hier
En opentlijk getrouwt 12 Junii 1770
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719 [1-7-1770]
Den 8sten Junii zijn in ondertrouw opgenomen
Leendert Kruyt, j.m. van Dubbeldam, met
Aaltje Hendriks Bode, j.d. van hier
En is den houwelijken staat bevestigt den 1sten Julii 1770

720 [getrouwd Ridderkerk 9-9-1770]
Jan Michiels de Pleyt, j.m. van hier, met
Apolonia Tonisdr Verduin, j.d. van Ridderkerk
Op laastgenoemde plaats ondertrouwt zijnde, hebben hunne 3 voorstellingen hier
onverhindert gehad, dat hun geattesteert is 8 September 1770

721 [getrouwd Rotterdam 30-9-1770]
Cornelis van Prooien, weduwnaar van Bleiswijk, hier woonagtig, met
Andrina Swartbol, j.d. van Bleskinsgraaf, woonende te Rotterdam
Zijn 13 September op laastgenoemde plaats ondertrouwt en hebben hier onverhindert hunne
3 voorstellingen gehad, hetwelk hun geattesteert is 30 September 1770
[Andrina woonde Magere Varkensteeg te Rotterdam]

722 [zonder trouwdatum]
Benjamin Beenhakker, j.m. van hier, met
Arendje Hans Kool, j.d. van Strijen
Op laastgenoemde plaats 9 September ondertrouwt. Hebben hier sonder inspraak hunne 3
voorstellingen gehad, dat hun geattesteert is 2 November 1770

723 [11-11-1770]
Den 19 October 1770 zijn wettig ondertrouwt
Frederik Ariensen, weduwnaar van Marrigje Spruit, geboortig vann Tienhoven, met
Neeltje van Meever, jd. van hier, beide hier woonagtig
Getrouwt 11 November 1770

724 [21-11-1770]
Den 2 November 1770 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen
Leendert van Wijen, j.m., met
Belia van Peperkamp, j.d., geboren te Echteld
En getrouwt 21 November 1770

725 [28-10-1770]
Cornelis van Asperen, weduwnaar van hier, en
Cornelia Kors van Wijen, j.d. van Moordrecht
Op laast genoemde plaats 5 October ondertrouwt. Zijn hier afgeroepen en in den trouw
bevestigt 28 October 1770

726 [getrouwd Streefkerk 4-11-1770]
Jan Smit, j.m. van hier, en
Marrigje Ceelen, j.d. van Streefkerk
Op laast genoemde plaats ondertrouwt zijnde, hebben hunne 3 voorstellingen hier gehad,
dat hun geattesteert is 3 November 1770

727 [23-11-1770]
Den 9 November 1770 sijn wettig ondertrouwt
Jacobus de Winter, j.m. van Molenaarsgraaf, met
Pietertje Cornelis Maat, j.d. van hier
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Getrouwt 23 November 1770

728 [5-12-1770]
Den 16 November 1770 zijn wettig ondertrouwt
Adrianus van der Wetering, j.m. van Leerdam, en
Petronella Groeneveldt, j.d. van hier
Getrouwt 5 December 1770

1771

729 [27-2-1771]
Den 8sten Februarii 1771 zijn wettig ondertrouwt
Huybert Diepenbrugge, j.m. van Streefkerk, met
Cornelia Zeltenrijk, j.d. van Capelle op den IJssel
Getrouwt 27 Februarii 1771

730 [27-2-1771]
Den 8sten Februarii 1771 zijn wettig ondertrouwt
Willem van den Berg, weduwnaar van Eygje Klaas Brant, van Bleskinsgraaf, met
Arriaantje Tijssen Kroon, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 27 Februarii 1771

731 [getrouwd Leiden 26-3-1771 in de Hooglandse Kerk]
De heer Cornelis Pijl, weduwnaar van vrouwe Maria Armiger, van hier, met
vrouwe Johanna Rozina Jacobi, weduwe van den heer en mr. Jacob Jan de Mey van Leiden
Zijn alhier driemaal onverhindert afgekondigt, dat hun geattesteert is 24 Maart 1771
[Johanna woonde op het Rapenburg op de hoek van de Houtstraat in Leiden]

732 [zonder trouwdatum]
Cornelis Druyt, j.m. van Streefkerk, met
Pietertje Huisman, weduwe van Ary van Harthals, beide te Anthoniepolder woonagtig
Hebben onverhindert hier hunne 3 voorstellingen gehad, dat hun geattesteert is 7 Julii 1771

733 [2-10-1771]
Huig Cornelis Neef, j.m. van Bleskinsgraaf, woonende onder Lekkerland, met
Maayke Schouten, weduwe van Jan van Vliet, wonende alhier
Zijn op 13 September 1771 wettig ondertrouwt en opentlijk in den egten staat ingezeegent 2
October 1771

734 [27-10-1771]
Den 4 October 1771 zijn wettig ondertrouwt
Pieter van Es, j.m. van Gijbeland, met
Maayke Pieters Schouten, j.d. van hier, beide hier woonagtig
Getrouwt 27 October 1771

735 [zonder trouwdatum]
Den 29 November te Sliedrecht ondertrouwt
Ary Arysen Boelen, j.m. alhier, en
Annetje Jans Mercelis, j.d. van Sliedrecht
Welke hier onverhindert afgeroepen zijn, dat hun geattesteert is 16 December 1771
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1772

736 [2-2-1772]
Den 10 Jannuarius 1772 sijn wettig ondertrouwt
Cornelis Hendriksen van Asperen, weduwnaar van Cornelia van Wije, van hier, met
Jannigje Huigens Kool, j.d. van Alblas
Getrouwt 2 Februarius 1772

737 [26-2-1772]
Den 7 Februarius 1772 zijn wettig ondertrouwt
Jan Ariens de Wit, weduwnaar van Jannigje Teunis van Waerder, met
Marygje Bastiaansdr Bas, weduwe van Teunis de Jong, beide van hier
Getrouwt 26 Februarius 1772

738 [15-3-1772]
Den 21 Februarius 1772 zijn wettig ondertrouwt
Jan van der Velden, j.m. van Capelle, woonende Crimpen op de Lecq, met
Lena Cornelisdr Schouten, j.d. van hier
Getrouwt 15 Maart 1772

739 [zonder trouwdatum]
Den 13den Maart zijn wettig ondertrouwt
Fop Bol, gedissolveerde man van Pietertje Cornelis Pijl, en
Maria Oomes, weduwe van Willem Visser, beide van hier

740 [12-4-1772]
Den 20 Maart 1772 zijn wettig ondertrouwt
Daniel Bol, j.m., met
Neeltje Pieters Schouten, j.d.
En getrouwt 12 April 1772

741 [getrouwd Alblasserdam 17-5-1772, zie 741a]
Den 24sten April zijn wettig ondertrouwt
Jan Pleunen Vermeulen, weduwnaar van Neeltje Harmens Dekker, woonagtig te
Papendrecht, met
Machteltje Gijsen van Affairen, weduwe van Dammis Verduin, woonagtig alhier

742 [getrouwd Alblasserdam17-5-1772, zie 742a]
Insgelijks
Ocker Bakker, weduwnaar van hier, met
Metje van den Berg, j.d. van Streefkerk

743 [getrouwd Alblasserdam17-5-1772, zie 743a]
Den 1sten Mey 1772 zijn wettig ondertrouwt
Dns. Frederik Sieverts, predikant te Herkingen, weduwnaar van Maria Helena Erkelens, met
Fijgje Roos, j.d. van hier
744 [zonder trouwdatum]
en Jan Boer, weduwnaar te Ridderkerk, met
Neeltje de Kroon, j.d. van hier

C. Brinkman v.d.m.

Staande de vacature zijn getrouwt
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742a [17-5-1772, zie ook nummer 742]
17 Mey. Olfer Bakker, weduwnaar, met
Metje van den Berg, j.d., bijde wonende alhier
[Hoewel hij hier Olfer wordt genoemd, is hij beter bekend als Okker Bakker]

741a [17-5-1772, zie ook nummer 741]
17 Mey. Jan Pleune Vermeulen, weduwnaar te Papendrecht, met
Machtelje Gijsen van affaren, weduwe alhier

743a [17-5-1772, zie ook nummer 743]
17 Mey. Dns. Fredrik Sieverts, weduwnaar en predikant te Herkingen, met
Fijgje Roos, j.d. alhier

744 [17-5-1772, zie ook nummer 744]
17 Mey. Jan Boer, weduwnaar te Ridderkerk, met
Neeltje de Kroon, j.d. alhier

745 [8-6-1772]
8 Juny. Ary van Loon, weduwnaar te Rotterdam, en
Willemijntje de Jong, j.d. alhier

746 [14-6-1772]
14 Juny. Ariaan Rijke, j.m. van Swijndrecht, met
Trijntje Stout, j.d. van hier

747 [26-6-1772]
26 Juny. Adriaan Visser, j.m. te Alblasserdam, en
Annigje Prins, j.d. van Alblas

748 [19-7-1772]
19 July. Cornelis Verkerk, weduwnaar van Ariaantje Janse Moerkerk, met
Hijltje Huige Borsje, j.d. bijde wonende alhier

749 [16-8-1772]
16 Augustus. Jan Aryens Keesmaat, j.m.
Lijsbet Andriesse Brouwer, j.d., bijde alhier
In ondertrouw opgenomen bij mij als predikant
A. Breur

[Ds. Antonius Breur stond te Alblasserdam van 10-10-1772 tot  zijn overlijden op 11-5-1802]

750 [8-11-1772]
16 October. Ary Dirxse Leentvaar, j.m., geboortig van Ridderkerk, met
Johanna van Scherpenzeel, j.d., geboore van Grootammers en bijde alhier
Getrouwt 8 November 1772

751 [4-11-1772]
Dito. Cornelis Aartze Mak, weduwnaar van Marytje Tewe, met
Antje Gijse de Wit, j.d., bijde wonende alhier
Getrouwt 4 November 

752 [22-11-1772]
Den 30 October zijn in wettige ondertrouw aangeteekend
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Willem Jacobs van Wijen, weduwenaar van Sijtje van Wijen, met
Maggetlje Cornelisdr Breur, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 22 November

753 [25-11-1772]
Den 6 November in ondertrouw aangetekend
Mels Frederikse de Lange, j.m., met
Marygje Jans Bouw, weduwe van Ary Pieterse Korteland, bijde hier wonagtig
Getrouwt 25 dito

1773

754 [9-5-1773]
16 April zijn in ondertrouw aangeteekend
Johannes de Jongh, j.m., met
Pietertje de Plijt, weduwe van Jasper de Craa, bijde wonende alhier
Getrouwt 9 Mey

755 [16-5-1773]
30 April zijn in ondertrouw aangeschreven
Jan van der Hoogt, j.m. van Alblasserdam, met
Maria Bonte, j.d., geboortig in de Klundert en bijde nog wonende te Dordrecht
Getrouwt 16 Mey

756 [3-11-1773]
15 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Schouten, j.m. van Capel op d'IJssel, met
Neeltje Jans de Graaff, j.d. geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 3 November

757 [17-11-1773]
28 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
de heer Johannes Samuel Creutz, j.m. van Amsterdam, met
jonkvrouwe Charlotta Francoise de Mey, j.d. van Leiden, wonende te Alblasserdam
Getrouwt 17 November 1773

1774

758 [26-1-1774]
7 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan de Ruyter, weduwnaar van Lijsbet Willemse Saanen, met
Ariaantje Maartens Goedhart, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 26 dito

759 [2-2-1774]
14 dito zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Tollebregt, weduwenaar van Willemina van Veen, wonende te Hilligensberg, met
Adrina Swartbol, weduwe Cornelis van Prooyen, alhier
Getrouwt 2 February

760 [5-6-1774]
11 Mey in wettige ondertrouw aangeschreven
Bastiaan Stout, j.m. van Alblasserdam, met

-82-



Willemyna van der Spaa, j.d. van Delft
Getrouwt 5 Juny

761 [9-6-1774]
19 dito in wettige ondertrouw aangeschreven
den WelEdele Gestrenge Heer en mr. Cornelis Haringman, j.m., raad in de vroedschap der
stad Veere, met
jonkvrouwe Petronella Cornelia de Mey, j.d. van Leyden, wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 9 Juny

762 [23-10-1774]
30 September zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van den Velden, weduwenaar van Leena Schouten, met
Marygje Janse van der Kuyl, j.d., bijde wonende alhier
23 October 1774 getrouwt

763 [2-11-1774]
14 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Aart Schit, j.m., geboortig van Alblasserdam, met
Cornelia Gerritsze van Es, j.d., geboortig van Brandwijk en bijde wonende alhier
2 November getrouwt 1774

764 [9-11-1774]
20 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Sybrand Verbaan, laast weduwenaar van Catrina Kruyt, met
Aaltje Bossers, j.d. van Nederhardinxvelt, bijde wonende alhier
Getrouwt 9 November

765 [27-11-1774]
4 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Maarten Boele, j.m., geboore van Bergambacht, met
Aatlje Amersvoort, j.d. van Ghiesendam, en bijde wonende alhier
Getrouwt den 27 November

1775

766 [4-1-1775]
15 December [1774] zijn aangetekent te Bergambacht
Ary Cornelisse Bakker, weduwenaar van Barbara Wouterse van Leeuwen, met
Lena Verzee  j.d. van Bergambacht
Getrouwt den 4 January 1775

767 [1-2-1775]
13 January [1775]. Ary de Keyser, j.m., met
Trijntje Jonker, j.d., geboortige van Alblas, bijde wonende alhier
Zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Getrouwt 1 February

768 [12-4-1775]
21 Maart [1775]. Huybert Willemse Huysman, j.m., geboortig van Molenaarsgraaf, met
Barbara Leendertse Stout, j.d., geboortig en bijde wonenden te Alblasserdam
Getrouwt den 12 Aprill
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769 [17-4-1775]
31 Maart [1775]. Zijn in ondertrouwt opgenoomen
Theunis van ‘t Hoen, j.m., met
Aaltje Wouterse Bas, j.d., bijde geboortig en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 17 Aprill

770 [7-5-1775]
14 Aprill zijn in ondertrouw aangeschreven
Johannes Pieterse Kortland, j.m. met
Ariaantje Adriaanse Teeuwen, j.d., bijde geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 7 Mey

771 [14-5-1775]
21 dito. Jacobus Appell, j.m., geboortig van Hazerswoude, wonende te Moerkappel, laast
alhier, met
Marygje Bravenboer, j.d., geboortig en wonende te Ridderkerk
Aldaar getrouwt 14 Mey

772 [28-5-1775]
5 Mey zijn in ondertrouw aangeschreven
Gerrit Boele, j.m., geboortig van Krimpen, met
Johanna Boon, j.d., geboortig van Schelluyne, bijde wonende alhier
Getrouwt den 28 Mey

773 [18-6-1775]
26 Mey . Leendert Jansen t' Hoen, j.m., met
Cornelia Adriaanse Teeuwen, j.d., bijde geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 18 Juny

774 [9-7-1775]
16 Juny in ondertrouw aangeschreven
Gerrit Cornelis Boer, j.m., geboortig van en wonende onder Rijerkerk, met
Joanna van de Korput, j.d., geboortig en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 July

775 [16-7-1775]
23 Juny zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Cornelis Hagendijk, j.m., geboortig en wonende te Nieuw Lekkerland, met
Anna Janse Borsje, j.d., geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 16 July

776 [1-10-1775]
16 September te Schoonhoven in ondertrouw aangeschreven
Pleunis Muys, j.m. van Alblasserdam, met
Hermijntje Slingeland, j.d. van Schoonhoven
En aldaar met attestatie van Alblasserdam getrouwt 1 October 1775

777 [29-11-1775]
10 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Abraham Verwaart, j.m. van hier, met
Ariaantje de Wit, j.d., gebooren van hier, laast gewoont hebbende te Dordrecht
Getrouwt 29 November
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778 [24-12-1775]
1 December in wettige ondertrouw aangenomen
Jacob Pieterse Schouten, j.m., met 
Geertruy Janse de Kraay, j.d., bijde geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 24 December 1775

1776

779 [5-5-1776]
12 April. Lieve Wouterse de Graaff, j.m. te Alblasserdam
Marygje Joosten de Jong, j.d. van Ghiesenoudkerk, wonende te Streefkerk
hier getrouwt den 5 Mey 1776

780 [5-5-1776]
Dito. Cornelis Ariens Stout, weduwnaar van Cornelia Janse Jonkers, met
Pietertje Maartense van der Linde, j.d. van Lekkerland, bijde wonende alhier
Met attestatie na Lekkerland getrouwt 5 Mey 1776

781 [12-5-1776]
19 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Janse de Bruyn, j,m,, met
Aaltje Cornelisse Visser, j.d., bijde geboortig en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 12 Mey 1776

782 [20-10-1776]
27 September. Cornelis van Middelkoop, weduwnaar van Sara van Vliet, wonende te
Kralingen, met
Aagje Bakker, j.d., geboortig van Ridderkerk, wonende alhier
Getrouwt den 20 October

1777

783 [2-2-1777]
10 January in wettige ondertrouw aangeschreven
Leendert Boer, j.m. van Bleskinsgrave, met
Marygje Plijt, j.d. van Alblasserdam
Bijde laast gewoont hebbende op Krimpen
Getrouwt den 2 February

784 [27-4-1777]
4 April zijn in wettige ondertrouw aangenomen
Pleun Roodnat, j.m., met
Jannigje de Boo, j.d., bijde geboortig en wonende alhier
Getrouwt 27 April

785 [getrouwd Ridderkerk 24-8-1777]
Dito. Jan Willemse van der Laan van Hazerswoude, met
Claasje van Klaavere, weduwe van Willem Pieters, wonende te Ridderkerk.
En alzoo den bruydegom Rooms is moeten de geboden van 6 weke tot 6 weke afgelesen
worden
[De aantekening in het trouwboek van Ridderkerk is als volgt: Den 17 april 1777 zijn alhier in
ondertrouw opgenomen Jan van der Laan, geboortig van Hazerwoude en wonende onder
Alblasserdam, zijnde van de Roomsche Relligie, schoon in onse kerk gaande en Klaasje van

-85-



Klaveren, weduwe van Willem Praas, geboortige van Leyden, laast gewoont hebbende
onder Heynenoort, thands sig ophoudenden onder Ridderkerk en zijnde van de
Gereformeerde Relligie. En na dat gebleken is soo int doops attesten als ander bescheiden,
dat zijlieden boven de 25 jaaren oud zijn en dat ouders, soo veel in leven waren, consent
gaven, soo sijn de 3 proclamatien, soo te Alblasserdam en te Heynennoort als hier, uit kragt
vant placaat op d’ongelijke huwelijken in dato 24 January 1755, van 6 weeken tot 6 weeken
vergunt en daarvan kennisse gegeven aan de gemeynte uit kragt van art. 6 desselvige
placaats, zij beide hebben beloovt kind of kinderen procreerende in onse kerk te laten
doopen en in de leer te laten opvoeden.’d Eerste proclamatie is gegeven op den 20 April, de
2de op den 1 Juny en de 3e op den 23 July en zijlieden, na dat betooge uit Alblasserdam en
Heinenoort waren ingekomen, op den 24 Augustus des voormiddags alhier in der egt
bevestigt.]

786 [18-5-1777]
25 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jacobus Boon, j.m., geboortig van Lekkerkerk, met
Aaltje Stekelbos, j.d. van Papendrecht, bijde wonende alhier
Getrouwt 18 Mey

787 [1-6-1777]
9 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Dirk Meever, j.m., met
Leena Kamermans, j.d. van Papendrecht, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 1 Juny

788 [11-8-1777]
18 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Sels, weduwe van Elisabeth Deegens, met
Lydia Stout, j.d., bijde wonende alhier
Getrouwt den 11 Augustus 1777

789 [26-10-1777]
3 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Cornelisse van der Kuyl, j.m., met
Sijtje van Krimpen, j.d. bijde geboortig en wonende alhier
Getrouwt den 26 October

790 [30-11-1777]
7 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jasper Schouten, j.m., met
Sijtje van Wijen, j.d., bijde geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 30 November 1777

791 [13-12-1777]
14 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary van der Wind, j.m., geboortig van Krimpen, met
Willemje Mever, j.d., geboortig van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 13 December

1778

792 [19-4-1778]
27 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
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Gerrit Kuypers, j.m., geboortig van Alphen, met
Clasijnte Leentvaar, weduwe Jan Pijll, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 19 April

793 [19-4-1778]
27 Maart. zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gerrit Kuypers, j.m., geboortig van Alphen, met
Clasijntje Leentvaar, weduwe Jan Pijll, bijde wonende ‘t Alblasserdam
Getrouwt 19 April

794 [3-5-1778]
17 April wettig ondertrouwt
Arie de Kroon, j.m., met
Geertje Jans van Wijngaarden, j.d., bijde geboortig van Sliedrecht en wonende alhier
Getrouwt 3 Mey

795 [3-5-1778]
17 April te Puttershoek aangetekent
Bastiaan van Asperen, j.m. van Alblasserdam, met
Cornelia de Kraa, j.d. van Puttershoek
Getrouwt te Puttershoek 3 Mey 1778

796 [12-7-1778]
19 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Maarten Herwig, j.m., geboortig van Alblas, met
Geertuy Teeuwen, j.d., geboortig van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 12 July

797 [2-8-1778]
12 July te Lekkerland aangeteekent
Pieter Cornelisse Stam, weduwnaar van Cornelia Jans Maurik te Lekkerland, met
Hilligje Jacobse Volkers, weduwe Cornelis de Groot, te Alblasserdam
Geattesteert na Lekkerland en aldaar getrouwt 2 Augustus 1778

798 [zonder trouwdatum]
Den 28 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
David Pieterse Kraan, j.m., geboortig van Boscoop, laast gewoont hebbende onder Alphen,
met
Ariaantje Spruyt, j.d. van Alblasserdam
Geattesteert 21 September 1778

799 [zonder trouwdatum]
Dito. Jan Visser, j.m. van Alblasserdam, met
Cornelia van Dijck, j.d. van Hilligersberg, wonende te Middelburg
Geattesteert 21 September 1778

800 [zonder trouwdatum]
4 September. Cornelis Johannis Bol, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje van Wingerden, j.d. van Hendrik Ido Ambacht
Geattesteert 21 September 1778

801 [12-11-1778]
23 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
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Pieter van Wijen, j.m., met
Geertje Breur, j.d., bijde geboortig en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 12 November 1778

802 [getrouwd Rotterdam 10-11-1778]
Dito in Rotterdam aangetekent
Cornelis Ariense Stam, weduwnaar te Alblasserdam, met
Annigje Ariens Versluys, j.d. van Ouwerkerk op den IJssel, wonende te Rotterdam [in de
Houttuinen]
Geattesteert den 8 November 1778

803 [26-12-1778]
4 December zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Dirck Pieterse Tuytel, j.m., geboortig van Wijngaarden, met
Deliaantje Janse Hoogermost. j.d., geboortig van en bijde wonende alhier
Getrouwt 26 December 1778

1779

804 [3-2-1779]
14 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
de heer Leonard Pijll, j.m., met
mejuffvrou Sjeane Henrietta de Vos, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 3 February 1779

805 [7-3-1779]
19 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Verweerd. j.m. van Alblas, met
Marygje de Jong, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 7 Maart

606 [14-3-1779]
26 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Hermanus van der Heul, j.m. van Krimpen, met
Bastiaantje Gerritze Spuyt, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 14 Maart

807 [21-3-1779]
26 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan de Vries, weduwenaar van Dirkje van der Dussen, met
Cornelia van Wijen, weduwe van Crijn Breure, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 21 Maart 1779

808 [28-3-1779]
5 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gijsbert Herwig, j.m. van Alblas, met
Pieternelletje Schit, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 28 Maart 1779

809 [4-4-1779]
12 Maart zijn te Molenaarsgraaff wettig ondertrouwt
Pieter van Schagen, j.m. van Alblasserdam, met
Aartje Koyman, j.d. van Blokland
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Alhier getrouwt 4 April

810 [9-5-1779]
16 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Willem Westerhout, j.m., met
Grietje de Koning, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 9 Mey 1779

811 [25-7-1779]
2 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gabriel van Asperen, j.m., met
Neeltje van Es, j.d., geboore van Gijbeland en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 25 July

812 [13-9-1779]
20 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter van der Hoogt, j.m., met
Teuna de Jong, j.d., bijde geboortig en wonende alhier
Getrouwt 13 September

813 [19-9-1779]
27 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Huyg Janse van Bokkum, weduwnaar van Teuntje Gerrtise van Brandwijk, wonende te
Krimpen, met
Annigje van Wijen, j.d., geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 19 September 1779

814 [26-9-1779]
3 September zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Marinus de Bruyn, j.m., geboortig van Molenaarsgraaff, wonende onder Lekkerland, met
Geertruy Zeltenrijk, j.d. van Capel op den IJzel, wonende te Alblasserdam
Getrouwt 26 September 1779

815 [31-10-1779]
8 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jaques Smit, j.m., met
Maria Gerritse Spruyt, j.d., bijde geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 31 October

816 [7-11-1779]
16 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jacobus Vink, j.m. van Alblas, wonende te Alblasserdam, met
Stijntje de Vroome, j.d. van Heycoop, wonende onder Alblas
Getrouwt alhier den 7 November 1779

817 [5-12-1779]
26 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Hermanus Pijll, j.m. van Alblasserdam, wonende te Wijngaarden, met
Barber Stout, weduwe van Huybrecht Huysman, wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 15 December

818 [zonder trouwdatum]
3 December. Johannes Bol, j.m. van Alblasserdam, met
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Teuntje Pieters van Wijngaarden, j.d. van Ghiesendam
Geattesteert 23 December 1779

1780

819 [24-1-1780]
7 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van der Velden, laast weduwnaar van Marytje Jans v.d. Kuyl, met
Ariaantje Vijgeboom, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 24 January

820 [9-4-1780]
17 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Prins, j.m. van Blesgraav, met
Pietertje Bourn [Boer], j.d., geboortig van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 9 April 1780

821 [30-4-1780]
6 April zijn in wettige ondertrouw aangetekent
Jan Buick, j.m., begoortig van den Bergzenhoek en wonende te Alblas, met
Magteltje Pauwe Breur, j.d., geboortig van en wonende alhier
Getrouwt den 30 April 1780

822 [23-7-1780]
30 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Teunis Ariense de Wit, j.m., met
Ariaantje Bastiaanse Middelkoop, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 23 Julii 1780

823 [19-11-1780]
28 October zijn in wettige ondertrouw aangetekend
Johannes van Es, j.m., geboortig van Brandwijk, met
Paulijntje Pijll, j.d., gebore van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 19 November 1780

824 [getrouwd Lekkerkerk10-12-1780]
19 November. Met attestatie van Lekkerkerk hier afgeroepen
Hendrik v.d. Kuyll, j.m. van hier, met [in trouwboek van Lekkerkerk heet hij Leendert. de
naam Hendrik is duidelijk een vergissing]
Agnietje van der Weyde, j.d. van Lekkerkerk en geattesteert den 6 December 1780

825 [13-12-1780]
24 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Adriaan de Bruyn, j.m. van Molenaarsgraav, wonende onder Lekkerland, met
Jannigje de Graav, j.d., geboortig van en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 13 December 1780

826 [getrouwd Streefkerk 31-12-1780]
8 December zijn in Streefkerk aangetekend
Arie Gerritze van Es, j.m., geboore van Brandwijk, wonende alhier, met
Lijntje Cornelisse de Bes, j.d., geboore van Streefkerk en insgelijks wonende alhier
Geattesteert den 27 December 1780
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1781

827 [31-1-1781]
12 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Arie van Hemert, j.m. van Leerdam, met
Metje van den Berg, weduwe van Okker Bakker, bijde alhier
Getrouwt 31 January

828 [16-4-1781]
Den 30 Maart zijn in wettige ondertrouw opgenomen
David Carnige, geboore in Schravenhage en wonende te Ghiesendam, met
Marygje Erkelens, j.d., geboortig en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 16 April 1781

829 [6-5-1781]
13 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van der Linden, weduwenaar van Maayke Lagendijk, wonende te Ridderkerk, met
Jannigje Advocaat, j.d., gebore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 6 Mey 1781

830 [13-5-1781]
20 April zijn in wettige ondertrouw aangeteekend
Jan Cornelis van der Kuyl, laast weduwnaar van Maayke Maartens Ross, met
Anna Zeltenrijk, j.d., gebore van Capel op den IJsel en laast gewoont hebbende te
Rotterdam
Getrouwt den 13 Mey 1781

831 [getrouwd Rotterdam 8-5-1781]
20 dito zijn met attestatie van Rotterdam hier afgeroepen
Klaas van der Plas, j.m. van Hillegersberg, wonende te Alblasserdam, met
Catharijne Trouw, j.d van Rotterdam
Geattesteerd 7 Mey 1781 en te Rotterdam getrouwt

832 [20-5-1781]
27 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Tijs Janse Korteland, weduwenaar van Pieternelletje Bol, met
Dingena Schop, j.d., geboortig van Strijen en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 20 Mey 1781

833 [27-5-1781]
4 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Sels, laast weduwenaar van Lydia Stout, met
Johanna t' Hoen, j.d., geboren en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 27 Mey 1781

834 [17-6-1781]
25 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Arie Teunissen Brandt, j.m. van Hofwegen, met
Anna Janse Borsje, weduwe van Cornelis Hagendijk, wonende alhier
Getrouwt den 17 Juny 1781

835 [17-9-1781]
17 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
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Jan Aryze Stam, j.m., met
Willemijntje Paulusd Bas, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 17 September 1781

836 [4-11-1781]
12 October zijn in ondertrouw te Ghiesendam aangeschreve
Teunis Janse, j.m., gebooren te Warnsveld, met
Cornelia Pieterse van Wijngaarden, j.d. van Ghiesendam en bijde wonende alhier
Alhier getrouwt 4 November 1781

837 [16-12-1781]
23 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Dirk Roos, weduwenaar laast van Cornelia Bakker, met
Ingetje de Groot, j.d., bijde van Alblasserdam
Getrouwt 16 December 1781

838 [getrouwd Zwijndrecht  6-1-1782]
22 December zijn te Swijndrecht aangetekend
Aart Boerman, j.m. van Lekkerland, wonende te Alblasserdam, met
Zijgje Goedhart, j.d., wonende onder H. Ido Ambacht, kerkelijk onder Swijndrecht
Getrouwt te Swijndrecht en geattesteert 7 January 1782

1782

839 [6-2-1782]
18 January. Jan de Ruyter, weduwenaar van Ariaantje Goedhard, met
Geertruy Gerrtise de Kraay, weduwe van Aart Chiele Plijt, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 6 February 1782

840 [24-2-1782]
1 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Huysman, j.m. van Molenaarsgraav, met
Adriana de Ridder, j.d. van Viane, bijde thans wonende te Alblasserdam
Getrouwt 24 February 1782

841 [getrouwd Vlaardingen 10-3-1782]
15 February te Vlaardingen aangetekend
Johannes de Heer, weduwenaar van Geertje Visser, met
Trijntje Schop, j.d. van Vlaardingen, bijde wonende te Alblasserdam
Geattesteert 6 Maart 1782

842 [28-4-1782]
29 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Leendertse Neelemaat, j.m. van Vlaardinge, laast wonende te Maaslandsluys, met
Leena Tijse Kortland, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 28 April 1782

843 [19-5-1782]
2 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
de heer Joannes Pijll, j.m., met
mejufvrouw Adriana Bakker, j.d., bijde gebore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 19 Mey 1782
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844 [15-9-1782]
24 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Harmen Verburg, weduwenaar van Aagje van der Graav, met
Johanna de Koning, j.d., geboore van Gouda, wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 15 September 1782

845 [3-11-1782]
11 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Hendrick Teyssen Huyser, weduwenaar van Annigje Willemsen de Jong, wonende onder
Ridderkerk, met
Teuntje Cornelisse Roos, j.d., geboore te Alblasserdam, laast gewoont hebbende onder
Hendrik Ido Ambacht
Getrouwt den 3 November 1782

846 [20-11-1782]
1 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Paulus de Boo, j.m., met
Leena Roos, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 20 November 1782

847 [getrouwd Oud-Alblas 1-1-1783]
13 December te Alblas aangeteekend
Jan Saanen, weduwenaar van Grietje Harwig, wonende te Alblas, met
Barber de Groot, j.d. van Blesgraav, wonende alhier
Geattesteert 29 December 1782

1783

848 [8-1-1783]
20 December [1782] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Mees de Lange, weduwenaar van Marytje Bouwe, met
Neeltje Smit, j.d., bijde van Alblasserdam
Getrouwt 8 January 1783

849 [8-1-1783]
20 December [1782] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van der Hoogt, weduwnaar van Maria Bonte, met
Pietertje Blom, j.d., geboore te Streefkerk, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 8 January 1783

850 [15-1-1783]
27 December [1782] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Klaas de Wit, j.m., geboortig van Streefkerk, met
Antje Stout, j.d., geboortig van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 15 January 1783

851 [29-1-1783]
10 January. Jan van Rooyen, j.m., met
Cornelia Breur, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 29 January 1783

852 [9-2-1783]
17 January. Cornelis Huysman, j.m. van Papendrecht, met
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Johanna Hooggeboore, j.d., geboortig van en bij wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 February 1783

853 3-3-1787]
31 January. Zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Arent Janse, j.m. van Veendam, met
Neeltje Vink, j.d. geboore van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 3 Maart 1787

854 [4-5-1783]
18 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van Wijen, j.m., met
Grietje Vink, j.d., geboore te Wadenoyen en bijde wonende alhier
Getrouwt 4 Mey 1783

855 [11-5-1783]
24 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Swank, j.m. van het Fort S. Andries, met
Jannetje van den Muysenberg, j.d, gebooren van Hellevoetsluys, bijde wonende te
Alblasserdam
Getrouwt 11 Mey

856 [22-6-1783]
6 Junii zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter van Beest, j.m. van Molenaarsgraav, met
Anna Zeltenrijk, weduwe van Jan van der Kuyl, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 22 Junius

857 [6-7-1783]
20 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Korteland, j.m., met
Ariaantje Stout, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 6 July 1783

858 [10-8-1783]
18 July te Hendrik Ido Ambacht aangetekend
Gerrit van Haaften, j.m. van Alblasserdam, met
Pietertje Vliegenthard, j.d. van Hendrik Ido Ambacht
Alhier getrouwt 10 Augustus 1783

859 [18-10-1783]
3 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jacobus Berkman, j.m, met
Jannitje Roos, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt 18 October

860 [10-12-1783]
21 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Leendert Advocaat, j.m., met
Geertje Stout, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 10 December 1783
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861 [16-12-1783]
28 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Verschoor, j.m., met
Dyna Stout, j.d., bijde geboren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 16 December

1784

862 [25-1-1784]
Den 2 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Koutstaal, j.m., geboore te Groot Ammers en wonende alhier, met
Aagje Visser, j.d., geboore en wonende te Alblas
Getrouwt 25 January

863 [8-2-1784]
16 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jacob Pieterse Schouten, weduwenaar van Geertruy Janse de Kraay, met
Maayke Michielse de Pleyt, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 8 February 1784

864 [9-5-1784]
16 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Joost Boers, j.m., met 
Maayke Seret, j.d., gebore van Sliedrecht en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 Mey 1784

865 [16-5-1784]
23 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jacob v.d. Velden, j.m., met 
Caatje Cooyck, j.d. van Alblas en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 16 Mey 1784

866 [20-5-1784]
30 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Willem de Graav, j.m., met
Annigje Smit, j.d., bijde gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 20 Mey 1784

867 [13-6-1784]
21 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Kooywijk, j.m., met 
Cornelia Stout, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 13 Juny 1784

868 [12-9-1784]
20 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Dingeman Groenevelt, j.m., geboore te Ghijbeland, met
Klaasje Stam, j.d., geboore te Sliedrecht en bijde wonende te Alblasserdam
Getrout den 12 September 1784
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1785

869 [5-1-1785]
Den 16 December [1784] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
de heer Jan Herfst, weduwenaar van Hanna van der Geer, wonende te Krimpen aan den
IJsel, met
mejuffrouw Maria Pijll, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 5 January 1785

870 [11-1-1785]
Den 23 December [1784] zijn in wettige ondertrouw aangetekent
Dirk van Krimpen, laast weduwenaar van Elisabeth Geerkens, met
Anna Gerritse van der Wint, laast weduwe van Willem Janse, geboore te Massluys en bijde
wonende te Alblasserdam
Getrouwt 11 January 1785

871 [13-2-1785]
21 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Willemse van Veen, j.m., geboore van Langerak en wonende onder Lekkerland, met
Marygje Veldhuyzen, j.d., gebore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 13 February 1785

872 [23-3-1785]
1 Maart zijn in wettige ondertrouw aangetekend
Huyg Kortland, weduwenaar van Gerrigje Gijsbers Aldus, met
Jannetje de Kroon, weduwe van Pieter de Lange, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 23 Maart 1785

873 [13-5-1785]
22 April zijn in wettige ondertrouw opgenoome
Leendert v.d. Voet, j.m., met
Lydia de Pleyt, bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 13 Mey 1785

874 [29-5-1785]
Den 12 Mey zijn in wettige ondertrouw aangetekend
de heer Cornelis v.d. Geer, j.m., gebore onder Rhoon, wonende onder Zandelingen
Ambacht, met
mejuffrouw Adriana Johanna Bakker, gebore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 29 Mey 1785

875 [19-6-1785]
27 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Maarten Boele, weduwenaar van Aaltje Amesvoort, met
Dyna Smit, j.d., geboore en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 19 Junii 1785

876 [26-6-1785]
Den 3 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis van Daalen, j.m. van Papendrecht, met
Niesje Verloop, j.d., gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 26 Junius 1785
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877 [24-7-1785]
1 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Willemse van Wijen, j.m., met
Sijgje Advocaat, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 24 July 1785

878 [31-7-1785]
8 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Stigter, j.m. van Lekkerland, met
Gerrigje Bas, weduwe van Gerrit Bockholt, wonende te Alblasserdam
Getrouwt 31 July 1785

879 [3-9-1785]
19 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Hardebol, j.m., geboore te Langerak, met
Lijsbet van Meever, geboore en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 3 September 1785

880 [2011-1785]
28 October zijn te Sliedrecht aangeteekend
Gerrit Gerritsz Spruyt, j.m. van Alblasserdam, en
Pietertje Ariensdr Guys, j.d. van Sliedrecht
Getrouwt alhier den 20 November

881 [20-11-1785]
4 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Adriaan Rijke, weduwenaar van Trijntje Stout, met
Gerritje Spruyt, j.d., bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 20 November

882 [18-12-1785]
25 November zijn in wettige ondertrouw opgenoome
Willem Muys, j.m. van Lekkerland, met
Wijntje Kooywijk, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 18 December 1785

883 [14-12-1785]
25 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Bos, j.m. van Oud Alblas, wonende te Ghiesendam, met
Pieternella t' Hoen, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt 24 December 1785

1786

884 [17-4-1786]
31 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreeven
Johannes Verloop, j.m., met Mijntje Corporaal, j.d., geboore te Oud Alblas en bijde wonende
te Alblasserdam
Getrouwt den 17 April 1786

885 [zonder trouwdatum]
22 April zijn te Papendrecht in ondertrouw aangeschreve
Johannes ‘t Hoen, j.m. van Alblasserdam, en
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Maria van Daalen, j.d., geboore en wonende te Papendrecht
Geattesteert 10 Mey 1786

886 [28-5-1786]
5 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeteekend
Gerrit de Jong, j.m., met
Leena Vroege, j.d., geboore te Ghiesendam en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 28 Mey 1786

887 [28-5-1786]
5 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Verhaar, j.m., geboore en wonende onder Nieuw Lekkerland, met
Pietertje Herwig, j.d., geboorig van Alblas en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 28 Mey 1786

888 [9-7-1786]
21 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
de heer Anthoni de Groot, j.m., geboore te Schoonhoven en wonende te Papendrecht, met
mejuff. Anna Catharina de Vos, j.d., geboore te Voorburg en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 July 1786

889 [30-7-1786]
Den 7 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ruth van Meever, weduwenaar van Ariaantje van Wijen, met
Aaltje Bode, weduwe van Leendert Kruyt, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 30 July 1786

890 [8-11-1786]
20 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan de Bruyn, weduwenaar van Aaltje Visser, met
Pietertje Jonkers, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 8 November 1786

891 [zonder trouwdatum]
16 November zijn te Sliedrecht aangetekend
Aart t'Hoen, j.m. van Alblasserdam, met
Cornelia Visser, j.d. van Sliedrecht
Geattesteerd 3 Decenber 1786

892 [getrouwd Krimpen a/d Lek 8-12-1786]
2 December te Krimpen
Huyg Borsje, j.m. van Alblasserdam, met
Adriana Klaasd Hoek van Krimpen
Geattesteert 20 December 1786

893 [24-12-1786]
8 December zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Pieterze Pijl, j.m. van Alblasserdam, met
Pieternella van Muylwijk, j.d., geboore te Arkel en bijde laast gewoont hebbende te
Rotterdam
Getrouwt 24 December 1786
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894 [zonder trouwdatum]
15 December zijn in Sliedrecht aangetekent
Ary Stout, j.m. van Alblasserdam, met
Marygje Soret, j.d. van Sliedrecht
Geatteteert 31 December 1786

1787

895 [4-2-1787]
Den 12 January zijn in ondertrouw aangeschreve
Cornelis Schouten j.m., met
Maria van der Ghiesen, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 4 February 1787

896 [18-2-1787]
25 January zijn in wettige ondertrouw opgenoome
Ary de Wit, j.m., met
Anna Verduyn, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 18 February 1787

897 [getrouwd Rijsoord 15-4-1787]
23 Maart te Rijsoort aangetekend
Cornelis Gerritse Spruyt, j.m. van Alblasserdam, met
Anna Jansdr Nouwen, weduwe van Gerrit de Ruyter onder Rijsoort
Geattesteert den 20 April 1787 [hoewel de trouwdatum 15 april is!]

898 [28-5-1787]
11 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Klaas Verkerk, j.m. van Cillershoek, met
Betje van Holten, j.d. van Molenaarsgraav, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 28 Mey 1787

899 [8-7-1787]
15 Junii zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Borsje, j.m., met 
Leena Visser, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 8 July 1787

900 [zonder trouwdatum]
25 Juny zijn te Sliedrecht aangeteekend
Wouter de Graav, j.m. van Alblasserdam, met
Teuntje Kalis, j.d. van Sliedrecht
Geattesteerd 1 July 1787

901 [getrouwd Rotterdam 16-7-1787]
30 Juny zijn te Rotterdam aangetekend
Pieter van Wijngaarden, j.m. van Rotterdam en wonende alhier, met
Henrica Rubach, j.d., gebore in den Graav en wonende te Rotterdam
Geattesteerd 15 July 1787

901a [zonder trouwdatum]
.. Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gerrit Steenbus, j.m., geboren te Dordrecht, met
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Maria Elizabeth van Rijen, weduwe van Gerardus Romeyn, bijde wonende te Alblasserdam

1788

902 [27-1-1788]
4 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Claas Pieterze Hogendijk, j.m., gebore te Ouwerkerk op den IJssel, met
Lijsbet Gooye, j.d., gebore en bijde wonende alhier
Getrouwt den 27 January 1788

903 [10-2-1788]
19 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan van wijngaarden, j.m., gebore en wonende te Lekkerland, met
Ariaantje van der Heul, j.d., gebore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 10 February 1788

904 [24-3-1788]
8 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis Verloop, j.m., met
Sophia van Haaften, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt  24 Maart 1788

905 [zonder trouwdatum]
14 Maart zijn te Rotterdam aangetekend
Henrick Rudolph Smid, j.m., gebore te Wolfenbuttel, wonende alhier, met
Jeanette Francoise Virolle, j.d., gebore en wonende te Rotterdam
Geattesteert 30 Maart 1788

906 [27-4-1788]
10 April zijn in wettige ondertrouw aangetekend
den heer Ary Bakker, j.m., met
mejuffr. Cornelia Maria Breur, j.d., gebore te Naadwijk en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 27 April 1788

907 [11-5-1788]
25 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Maarten Goedhart, j.m., met
Willempje Baggerman, j.d., geboore te Nieuland en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 11 Mey 1788

908 [15-6-1788]
30 Mey zijn in wettige ondertrouw aangetekend
Gerrit Steenbus, j.m., geboore te Dordrecht, met
Maria Elisabeth van Rijm, weduwe van Gerardus Romeyn, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 15 Junii 1788

909 [3-8-1788]
11 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreeven
Gerrit Pieterze Hogendijk, j.m., geboore te Ouwerkerk op den IJssel, met
Annigje Pieterze Pijll, j.d., geboore en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 3 Augustus 1788
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910 [24-8-1788]
8 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter de Beeldt, gebore te Benschop en wonende te Grootammers, met
Hindrika Bos, j.d., geboore te Alblas en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 24 Augustus 1788

911 [19-11-1788]
31 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis van Spanje, weduwenaar van Anna Stekelbos, wonende te Molenaarsvraav, met
Jacomijntje van der Voet, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 19 November 1788

912 [zonder trouwdatum]
7 November zijn te Alblas aangetekend
Ary Vink, j.m., wonende alhier, met
Metje Bezemer, j.d., gebore en wonende te Oud Alblas
Geattesteerd den 28 November 1788

1789

913 [18-1-1789]
27 December zijn in wettige ondertrouw aangetekend
Bastiaan Corporaal, j.m., geboore te Molenaarsgraav wonende onder Nieuw Lekkerland, met
Neeltje Jacobsdr Swart, j.d., geboore te Blokland en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 18 January 1789

914 [21-1-1789]
2 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Hendrik Spruyt, weduwenaarvan Ariaantje Swartbol, met
Pietertje Corporaal, j.d., geboore te Molenaarsgraav en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt  den 21 January 1789

915 [22-2-1789]
30 January zijn te Brandwijk aangetekend
Krijn Schouten, j.m., geboren en wonende te Alblasserdam, met
Marigje Boer, j.d., geboren en wonende te Ghijbeland onder Brandwijk
Alhier getrouwt den 22 February 1789

916 [15-3-1789]
27 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Perk, j.m., geboore en wonende te Nieuw Lekkerland, met
Aaltje Wildschut, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 15 Maart 1789

917 [5-4-1789]
13 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Laurens Willemse Baas, j.m., geboore en wonende te Ridderkerk, met
Willempje Marynusd Spruyt, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 5 April 1789

918 [17-5-1789]
24 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Simon Bakker, j.m., met
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Willempje Boom, j.d., geboore te West IJsselmonde en bijde wonende alhier
Getrouwt den 14 Mey 1789

919 [17-5-1789]
Dito zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Teunis Vervoor, j.m., geboore te Lekkerkerk, met
Aqriaantje v.d. Voet, j.d., geboore en bijde wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt 17 Mey 1789

920 [17-5-1789]
Dito zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Aart Herwig, j.m., met
Neeltje Vink, weduwe van Ary Janse, bijde wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt 17 Mey 1789

921 [17-5-1789]
24 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Klootwijk, j.m., geboore te Charlois, wonende te Hendrik Ido Ambacht, met
Beertje Vink, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt 17 Mey 1789

922 [31-5-1789]
8 Mey zijn in wettige ondertrouw aangetekent
Teunis Boon, j.m., geboore te Oud Alblas, met
Jannigje Buys, j.d., geboore te Streefkerk en bijde wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 31 Mey 1789

923 [getrouwd Ouderkerk a/d IJssel 30-5-1789]
7 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreve te Ouwerkerk
Pieter v.d. Ghiesen, j.m., geboore te Alblasserdam, met
Neeltje v.d. Hoek, j.d., geboore en bijde wonende te Stormpolder
Geattesteerd den 28 Mey 1789

924 [5-7-1789]
9 Juny zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Pieterse Sparreboom, j.m., geboore te IJsselmonde en wonende onder Reyerkerk,
met
Pietertje Jansdr Pijll, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 5 July 1789

925 [zonder trouwdatum]
Den 10 July zijn te Lekkerland aangetekent
Adriaan Schouten, j.m. van hier
Marygje Hoek, j.d. van Lekkerland
Geattesteerd den 27 July 1789

926 [zonder trouwdatum]
5 September zijn te Schravendeel aangetekend
Willem de Graav, weduwenaar van Annigje Smit, met
Jannigje den Hartog, weduwe van Willem Bastiaanse Natschooft, wonende te Schravendeel
Geattesteert 23 September 1789
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927 [9-12-1789]
22 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Fop Pieterse Pijll, j.m.
Willempje Aartse Roodnat, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 December 1789

928 [getrouwd Zwijndrecht 6-12-1789]
11 November te Swijndrecht aangetekend
Pieter Borsje, j.m. van hier, met
Judick van Es, jd, gebore te Nieuw Beyerland en wonende te Swijndrecht
Geattesteerd 6 December 1789

929 [20-12-1789]
21 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Leendert Hendrikse van der Kuyl, j.d. [!], met
Grietje Cornelisse van der Kuyl, j.d., bijde geboore enn wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 20 December 1789

1790

930 [14-2-1790]
22 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Bernardus Pijll, j.m., met
Gerritje Roos, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Alhier getrouwt den 14 February 1790

931 [28-3-1790]
5 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan de Boode, weduwenaar van Annigje Breur, met
Geertje Pleyt, weduwe van Willem Roos, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 28 Maart 1790

932 [18-4-1790]
26 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter van der Heu, j.m., met
Annigje de Kraay, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 18 April 1790

933 [24-5-1790]
6 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Roodnat, j.m., met
Cornelia Stam, j.d., geboore te Sliedrecht en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 24 Mey 1790

934 [zonder trouwdatum]
Dito te Kedichem aangetekend
Arie van Gent, j.m., geboore en wonende te Kedichem, met
Maggelte Verwaard, j.d., gebore te Hoornaar en laast gewoont hebbende te Alblasserdam
Geattesteerd den 23 Mey 1790

935 [28-11-1790]
5 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Everhardus Verhaar, laast weduwenaar van Helena Redelijkheyd, met
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Maria v.d. Hoogt, j.d., gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt  alhier 28 November

936 [19-12-1790]
26 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Kortland, j.m., met
Elizabeth Goedhard, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 19 December 1790

937 [19-12-1790]
26 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jpohannes Foppe Bol, j.m., geboore te Alblasserdam en wonende te Ridderkerk, met
Johanna Bouman, j.d., geboore te Lekkerland en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 19 December 1790

1791

938 [3-4-1791]
26 November [1790] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter van den Blook, weduwenaar van Johanna Volger, met
Leena Kooywijk, j.d., geboore te Alblas en bijde wonende te Alblasserdam
Dewijl den bruydegom van de Roomse Godsdienst is, moete deze gebode van 6 weke tot 6
weke afgeroepen worde.
Alhier getrouwd 3 April 1791

939 [16-1-1791]
21 December [1790] zijn te Alblas in ondertrouw opgenome
Jacob Pijll, j.m., gebore en wonende te Alblasserdam, met
Floortje van Muyden, j.d., geboore en wonende te Oud Alblas
Alhier getrouwt den 16 January 1791

940 [23-1-1791]
31 December [1790] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter Paulussen Borsje, j.m., geboore en wonende te Alblasserdam, met
Ariaantje Arense Sweere, j.d., geboore te Tienhoven en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 23 January 1791

941 [15-5-1791]
22 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Klaas Huysman, j.m., geboore te Bleskensgraav en wonende te Alblas, met
Anna Catharina van Geldere, j.d., gebore te Oyens in Gelderland en wonende te
Alblasserdam
Getrouwt alhier den 15 Mey 1791

942 [getrouwd Bleskensgraaf15-5-1791]
22 April te Blesgraav aangetekend
mr. Cornelis van t' Verlaat, j.m. van Nederhardingsveld, wonende te Alblasserdam, met
Aagje v.d. Berg, j.d. van Blesgraav
Geattesteerd 10 Mey 1791

943 [getrouwd Sliedrecht 11-5-1791]
13 Mey zijn in ondertrouw aangenoomen
Aart Slagboom, j.m., geboore en wonende onder Naaldwijk in Sliedrecht
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Cornelia Corporaal, j.d., gebore te Lekkerland en wonende te Alblasserdam
Geattesteerd na Sliedrecht 9 Juny 1791

944 [20-7-1791]
24 Juny zijn in nwettige ondertrouw aangetekend
Jan van t' Zant, j.m., geboore te Gorinchem en wonende te Krimpen aan de Lecq, met
Anna Jonker, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Geattesteerd na Krimpen en aldaar getrouwt den 20 July 1791

945 [zonder trouwdatum]
12 Augustus te Meerkerk aangetekent
Henrik Borsje, j.m., geboore en wonende te Alblasserdam, met
Lijntje Bastiaanse Versluys, j.d., gebore te Meerkerk en wonende alhier
Geattesteerd 1 September 1791

946 [18-9-1791]
26 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jochem van Gelderen, j.m., geboore te Oudbeyerland en laast gewoont hebbende te
Heerjansdam, met
Wijntje Kooywijk, weduwe van Willem Muys, wonende te Alblasserdam
Getrouwt alhier den 18 September 1791

947 [2-10-1791]
9 September zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Andries de Groot, j.m., met
Teuntje Bruydegom, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt alhier den 2 October 1791

948 [30-11-1791]
11 November zijn in wettige ondertrouw opgenomen
Leendert Hendrikse van der Kuyl, weduwenaar van Grietje Cornelis vd. Kuyl, met
Rijmpje Groeneveld, j.d., gebore en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt alhier 30 November 1791

949 [11-12-1791]
24 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary van Stek, j.m., met
Cornelia Sout, weduwe van Pieter Kooywijk, bijde gebore en wonende alhier
Getrouwt den 11 December 1791

1792

950 [15-1-1792]
21 December zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Leendert Klaasse de Jong, j.m., geboore te Lekkerkerk en wonende te Niemandvriend te
Sliedrecht, met
Cornelia van Meever, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 15 January 1792

951 [getrouwd te Hendrik Ido Ambacht 27-5-1792]
Den 5 Mey zijn te Hendrik Ido Ambacht aangeschreven
Cornelis Gerritsen Veldhuysen, j.m. van Alblasserdam, met
Neeltje Ariese Nouwen, j.d., gebore te Ridderkerk en wonende te H. Ido Ambacht
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Geattesteerd en 25 Mey 1792

952 [28-5-1792]
11 mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Wilschut, j.m., geboore te Goudriaan, en
Magteltje Groenendijk, j.d., geboore en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt  28 Mey 1792

953 [24-6-1792]
1 Junii zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Dirk Adriaanse Koelewijn, j.m., geboore en laast gewoont hebbende te Hardinxvelt, met
Maria Magtelda Brakel van der Kluyt, j.d., gebore te Schiedam en bijde wonende te
Alblasserdam
Getrouwt 24 Juny 1792

954 [getrouwd Lexmond 12-8-1792]
26 July zijn te Lexmond aangetekend
Jan Mostert, j.m., geboore en wonende te Alblasserdam, met
Niesje Hendrikse van Milligen, j.d., geboore en wonende te Lexmond
Geattesteerd na Lexmond 9 Augustus 1792

955 [9-9-1792]
24 Augustus zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Steeven de Kouwer, j.m., geboore te Woerden, met
Elisabeth Hartsvelt, j.d., geboore te Lexmond en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 9 september 1792

956 [30-9-1792]
7 September zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Johannes Verloop, weduwenaar van Mijntje Corporaal, gebore en wonende te Alblasserdam,
met
Fijgje van der Es, j.d., gebore te Papendrecht en laast te Ridderkerk
Getrouwt den 30 September 1792

957 [getrouwd Krimpen a/d Lek,zonder trouwdatum]
7 October te Krimpen aangeteekend
Jacob van der Leer, j.m., gebore te Henrik Ido Ambacht en wonende alhier, met
Johanna Helena de Slegte, j.d., gebore te Rotterdam en wonende te Krimpen
Geattesteerd 23 October 1792

958 [11-11-1792]
19 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Willem van Wijen, weduwenaar van Maayke Beenhakker, met
Marygje de Jong, weduwe van Lieven de Graav, bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 11 November 1792

1793

959 [31-1-1793]
12 January zijn in wettige ondertrouw aangeteekend
Johannes Breedveld, weduwenaar van Pieternella van Es, wonende te Groot Ammers, met
Barbara Stout, laast weduwe van Hermanus Pijll, wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 30 January 1793
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960 [20-2-1793]
25 January zijn in ondertrouw aangetekend
Dirk Willemze van Wijen, j.m., met
Cornelia Marynus Spruyt, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 20 February 1793

961 [20-2-1793]
1 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Adrianus van Krimpen, j.m., geboore en wonende te Papendrecht, met
Johanna van Houwelingen, geboore te Sliedrecht en wonende alhier
Getrouwt  den 20 February 1793

962 [21-4-1793]
29 Maart zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Lodewijk Bouman, j.m., met
Grietje van der Kuyl, j.d., bijde gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt  den 21 April 1793

963 [28-4-1793]
5 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Adriaan van Treuren, j.m., met
Maria van der Heu, j.d., bijde gebore en wonende alhier
Getrouwt den 28 April 1793

964 [12-5-1793]
19 April zijn te Bodegraven aangeteekend
Maarten Goedhart, j.m., geboore en wonende alhier, met
Neeltje de Beek, j.d., gebore en wonende te Bodegraven
Alhier getrouwt den 12 Mey 1793

965 [20-5-1793]
3 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Roodnat, j.m., met
Geertruy Diepenbrugge, j.d., bijde gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 20 Mey 1793

966 [13-6-1793]
31 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Cornelisse Hoek, j.m., geboore en wonende onder Lekkerland, met
Zijgje van Wijen, j.d., geboore en wonende alhier
Getrouwt den 13 Juny 1793

967 [18-8-1793]
26 July zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Pieter de Vries, j.m., geboore en laast gewoont hebbende te Zuylen, met
Neeltje Hardebol, j.d., geboore te Ameyde en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 18 Augustus

968 [zonder trouwdatum]
18 Augustus zijn te Schravendeel aangetekend
Bastiaan van Wijen, j.m., gebore en wonende alhier, met
Corenlia den Hartog, j.d., gebore en wonende te Schravendeel
Geattesteerd 7 September 1793

-107-



969 [zonder trouwdatum]
30 Augustus zijn te Sliedrecht aangetekend
Ary Stam, j.m., geboore te Sliedrecht en wonende te Alblasserdam, met
Aartje Versluys, j.d., gebore en wonende te Sliedrecht onder Naaltwijk
Geattesteert 15 September 1793

969a [getrouwd Lekkerkerk 20-10-1793, overgenomen uit het trouwboek van Lekkerkerk,
staat niet in trouwboek van Alblasserdam]
Marynus Berkman, j.m., gebooren te en wonende te Alblasserdam, en
Klara Gorisz de Jong, j.d., gebooren en woonende te Lekkerkerk
Getrouwd alhier den 20 October

970 [27-11-1793]
Den 2 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Teunis Janse van t' Hoff, weduwenaar van Aryaantje Vermaat, wonende onder Rijsoort, met
Ariaantje Janse Boele, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt alhier 27 November 1793

971 [getrouwd Zwijndrecht 18-12-1793]
29 November zijn te Sliedrecht aangetekend
Teunis de Wit, j.m. van Alblasserdam, met
Adriana Goedhart, geboore en wonende onder H.I. Ambacht, kerkelijk te Swijndrecht
Geattesteerd 16 December 1793

1794

972 [12-1-1794]
20 December [1793] zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Maarten Cornelisse Pijll, j.m., met
Lijsbet Vogelezang, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 12 January 1794

973 [zonder trouwdatum]
26 December [1793] zijn te Lekkerland aangeteekend
Ary Spruyt, j.m. van Alblasserdam, met
Ariaantje Verschoor, j.d. van Lekkerland
Geattesteerd den 16 January 1794

974 [26-1-1794]
3 January zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Janse Heykoop, j.m., gebooren onder Ghijsbeland, met
Lijntje Huyberts Demper, j.d., geboore te Ottoland en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 26 January 1794

975 [getrouwd Dordrecht 2-2-1794]
30 January zijn te Dordrecht aangetekend
David de Sterke, j.m. van Dordrecht [wonende in de Augustijnekamp], met
Deliaantje Visser, j.d. van Alblasserdam
Geattesteerd 16 February 1794

976 [getrouwd Heinenoord 21-4-1794]
29 Maart zijn te Hijnenoort aangetekend
Joost de Graav, j.m. van Alblas, wonende te Alblasserdam, met
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Willemtje Knegt, weduwe van Maarten v.d. Zijde, gebore te Krooswijk, wonende
Goedschalkoord
Geattesteerd 18 April 1794

977 [21-4-1794]
4 April zijn in wettige ondertrouw aangenoomen
Cornelis Kreukniet, j.m., gebooren onder Ghijbeland, met
Adriana v.d. Kuyl, j.d., gebore van en bijde wonende te Alblasserdam
Getrouwt 21 April 1794

978 [getrouwd Lekkerkerk 4-5-1794]
11 April te Lekkerkerk aangetekend
Willem v.d. Voet, j.m. van Alblasserdam, met
Lijntje Klerk, j.d. van Lekkerkerk
Geattesteerd 28 April 1794

979 [11-5-1794]
18 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Wijnand Steenis, j.m., geboore en wonende te Papendrecht, met
Sijgje van der Heu, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 11 Mey 1794

980 [25-5-1794]
2 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gijsbert Kooywijk,wonende te Papendrecht, met
Anna Borsje, laast weduwe van Ary Brandt, wonende te Alblasserdam
Getrouwt den 25 Mey 1794

981 [25-5-1794]
2 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Wouter van Krimpen, j.m. van Papendrecht, met
Maayke de Pleyt, weduwe van Jacob Schouten, wonende alhier
Getrouwt 25 Mey 1794

982 [8-6-1794]
16 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Gerrit Slingeland, j.m., geboore te Sliedrecht, met
Neeltje Breyer, j.d., gebore te Streefkerk, bijde wonende alhier
Getrouwt 8 Juny 1794

983 [getrouwd Oud Alblas 8-6-1794]
16 Mey zijn te Oud Alblas aangetekend
Johannes Vogelesang, j.m. van Alblasserdam, met
Neeltje Verhoeff, j.d., geboore en wonende te Oud Alblas
Geattesteerd 3 Juny 1794

984 [9-11-1794]
17 October zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Leendert Veldhuyzen, j.m., met
Crijntje de Plijt, j.d., bijde gebooren en wonende te Alblasserdam
Getrouwt 9 November 1794
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985 [7-12-1794]
14 November zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Ary Verloop, j.m.. gebore te Alblasserdam, met
Bastiaantje Vroeg, j.d., geboore te Ghiesen Oudkerk en bijde wonende alhier
Getrouwt den 7 December 1794

986 [getrouwd Ridderkerk 1-1-1795]
12 December zijn te Ridderkerk aangeteekend
Adriaan Stout, weduwenaar van Neeltje Roodnat, geboore en wonende te Alblasserdam,
met
Marigje v.d. Kop, geboore van Sliedrecht en thans wonende te Ridderkerk
Geattesteert 29 December 1794

1795

987 [8-3-1795]
6 February zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Cornelis van der Kuyl, j.m. van Alblasserdam, met
Jannigje de Bel, j.d. van Ridderkerk
Getrouwt den 8 Maart 1795

988 [3-5-1795]
10 April zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Jan Janse van der Pijll, j.m. van Streefkerk, met
Maria Bakker, j.d. van Alblasserdam
Getrouwt den 3 Mey 1795

989 [8-6-1795]
23 Mey zijn in wettige ondertrouw aangeschreven
Willem Gerritse, j.m., soldaat in het 1ste bataljon van het regiment van de graave v.
Welderen, thans hier geinqetiert, met
Geertruy Harrelaars, j.d., geboore te Maastrigt
Getrouwt voor de munipalitijd alhier op den 8 Juny 1795

1796

990 [29-5-1796]
29 Mey. Na voorgaande afkondiging der huwlijkse gebooden zijn hier voor de municipalitijd
en daarna voor de gemeente getrouwt
Ary Bravenboer, j.m. van Lekkerkerk, met
Ariaantje Stam, j.d. van Lekkerland en wonende te Alblasserdam

991 [19-6-1796]
19 Junii. Insgelijks zijn op dezelve wijze in onse kerke getrouwt
Johannes Broere, j.m. onder Nieuw Lekkerland, met
Jannetje Vink, j.d., geboore en wonende te Alblasserdam

992 [9-10-1796]
Den 9 October. Op dezelve wijze zijn alhier in de kerk getrouwt
Lourens van Straten, j.m., geboore te Jaarsvelt en wonende alhier, met
Willemijntje Broere, j.d., geboore en wonende te Nieuw Lekkerland
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1797

993 [2-7-1797]
Op dezelve wijze zijn alhier in de kerk getrouwt den 2 July
Cornelis Advocaat, j.m., met
Maria Vink, j.d., bijde geboore en wonende alhier

1798

994 14-2-1798]
Op dezelve wijze zijn hier op den 14 Februari 1798 in de kerk getrouwt
Pieter Sterk, j.m.. geboore en wonende onder Hofwegen, met
Mijntje Stout, j.d., geboore en wonende alhier

995 [21-2-1798]
Op dezelve wijze zijn hier voor de municipaliteyd getrouwt en daarna voor de gemeente
overgetrouwt op den 21 February 1798
Ary Jonkers, j.m., met
Petronella de Vos, j.d., bijde geboore en wonende te Alblasserdam

996 [30-4-1798/6-5-1798]
Op dezelve wijze zijn hier op den 30 April 1798 voor de municipaliteyd getrouwd en op den 6
Mey in de kerk overtrouwt
Jan Beenhakker, j.m., geboore te Kralingen, met
Maria de Graav, j.d., geboore en bijde wonende alhier

997 [30-9-1798]
Op dezelve wijze zijn hier op den 30 September 1798 voor de municipaliteyt getrouwt en op
dezelve dag in de kerk overgetrouwt
de heer Ary Bakker, weduwenaar van mej. Cornelia Maria Breur, met
Anna Breur, j.d., geboore te Naaldwijk en wonende alhier

998 [18-11-1798]
Op dezelve wijse zijn hier op den 18 November 1798 voor de municipaliteyt getrouwt en ten
zelve dage in de kerk overgetrouwt
Wouter van Straaten, j.m., geboore te Jaarsvelt, met
Maayke van der Kuyl, j.d., gebore en bijde wonende alhier

999 [21-11-1798]
Op dezelve wijse zijn hier op den 21 November 1798 voor de municipalitijt getrouwt en op
den zelve dag in de kerk overtrouwt
Johannes Pijll, j.m., geboore en wonende alhier, met
Annigje Vervoor, j.d., geboore te Streefkerk, wonende alhier

1000 [12-12-1798]
Op dezelve wijse zijn hier op den 12 December 1798 voor de municpaliteyt getrouwt en op
den zelve avond in de kerke overtrouwt
David Nederveen, j.m., geboore te Krimpen aan de Lecq, met
Aartje van der Heuvel, j.d.. geboore en bijde wonende alhier
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1800

1001 [25-5-1800]
Op dezelve wijse zijn hier op den 25 Mey 1800 voor de municpaliteyt getrouwt en op den
zelve namiddag in de kerk overtrouwt
Maarte Mak, j.m., geboore en wonende alhier, met
Dingena Sophie Verhoev, j.d., gebore te Lekkerkerk en wonende alhier

1002 [15-6-1800]
Op dezelve wijse zijn hier eerst voor de municipaliteyd op den 15 Juny 1800 getrouwt en op
die zelve namiddag in de kerk overtrouwt
Jan de Kraay, j.m., met
Geertruy Teeuwe, j.d., bijde geboore en wonende alhier

1801

1003 [11-1-1801]
Op de zelve wijse zijn hier eerst voor de municipaliteyt op den 11 January 1801 getrouwt en
op die zelve namiddag in de kerk overtrouwt
Ary Verstraaten, j.m. van Jaarsvelt en wonende alhier, met
Bastiaantje t' Hoen, j.d., gebore en alhier wonende

1004 [25-1-1801]
Op dezelve wijze zijn hier eerst voor de municipaliteyt op den 25 January 1801 getrouwt en
op die zelve dag in de kerk des namiddaags overtrouwt
Hendrik Janse van der Kuyl, j.m., met
Cornelia van der Heu, j.d., bijde gebore en wonende alhier

1005 [17-5-1801]
Op den zelvden wijse zijn hier eerst voor het gemeentebestuur en naderhand op die zelvde
dag den 17 Mey 1801 in de kerk de namiddaags overtrouwt
Adriaan Schoute, weduwenaar van Maayke Hoek, met
Grietje Verbaan, j.d., wonende te Krimpen op de Lecq

1006 [31-5-1801]
31 Mey. Op dezelvde wijse zijn hier eerst voor de municipaliteyt en op die zelve daags in de
kerk overtrouwt
Ary Bakker, j.m., gebore en wonende te Oud Alblas, met
Ariaantje van der Heu, j.d., geboore en wonende alhier

1007 [18-1-1801]
18 October 1801. Op de zelve wijse zijn alhier eerst voor de municipaliteyt en op de zelve tijd
des namiddaags in de kerk overtrouwt
Hendrik van Wijen, j.m., en
Annigje Bode, j.d., bijde geboore en wonende alhier

1802

1008 [25-4-1802]
25 April 1802. Op de zelve wijse sijn alhier voor de municipaliteyt en des namiddaags in de
kerk overtrouwt
Martinus Beenhakker, j.m., geboore te Kralingen en wonende alhier, met
Grietje Hartog, geboore te Schiedam en wonende onder Ryderkerk
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[Dit was de laatste inschrijving door ds. Antonius Breur. Hij overleed plotseling op 11 mei
1802. De volgende inschrijvingen zijn gedaan door ds. Cornelis van Diest. Hij stond te
Alblasserdam van 17-7-1803 tot oktober 1815. Of er tussen 25 april 1802 en 4 December
1803 ook nog paren getrouwd zijn, is aannemelijk, maar in de vacaturetijd zijn die dan
misschien niet bijgehouden.]

1803

1009 [4-12-1803]
Den 4e December. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Geerlof de Kluyver, j.m., gebore te Nieuw Lekkerland en wonende te Streefkerk, met
Mijntje Stout, weduwe van Pieter Sterk, geboren en wonende alhier

1010 [11-12-1803]
Den 11e December. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Cornelis Schoute, j.m., geboren alhier en wonende te Nieuw Lekkerland, met
Aaltje Slagboom, j.d., geboren en wonende alhier

1804

1011 [22-1-1804]
Den 22e January. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Barent van Roon, geboren te Lekkerkerk en wonende te Sliedrecht, met
Marigje Prins, geboren te Oud-Alblas en wonende alhier

1012 [29-4-1804]
Den 29e April. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Wouter Nieuwpoort, j.m., geboren te Wijngaarden, met
Willemijntje Boekhout, j.d., geboren en beide wonende alhier

1013 [6-5-1804]
Den 6e May. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Ary Teeuwe, j.m., geboren en wonende alhier, met
Neeltje de Puyker, j.d., geboren te Alblas en mede wonende alhier

1014 [20-5-1804]
Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk overtrouwd
Ary Haak, j.m.. geboren te Krimpen aan de Lecq, met
Neeltje Stout, j.d., geboren en beide wonende alhier

1805

1015 [9-6-1805]
Den 9e Juny. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Gijsbert Kuypers, j.m., geboren en wonende alhier, met
Jannetje de Vos, j.d.., geboren en wonende alhier
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1806

1016 [1-1-1806]
Den 1e Jannuary. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Jan Thoen, j.m., met
Ariaantje Kortland, j.d., beide geboren en wonende alhier

1017 [7-4-1806]
Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna kerkelijk getrouwd
Ary van Stek, weduwnaar van Cornelia Stout, met
Aryaantje Teeuwe, weduwe van Cornelis Stout

1018 [20-7-1806
Den 20e July. Op dezelfde wijze zijn alhier voor de municipaliteit en daarna in de kerk
overtrouwd
Jan Thoen, j.m., met
Marijtje Kooywijk, j.d., beide geboren en wonende alhier

1019 [16-11-1806]
Den 16e November. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna kerkelijk
getrouwd
Simon van den Berg, j.m., geboren te Streefkerk, met
Jannigje van der Kuyl, j.d., geboren en beiden wonende alhier

1807

1020 [23-2-1807]
Den 23e February 1807. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna
kerkelijk getrouwd
de heer Nicolaas Renssen, j.m., geboren te Amsterdam en wonende in de stad Brielle, met
mejuffr. Anna Breur, weduwe van de heer Ary Bakker, geboren te Naaldwijk en wonende
alhier

1021 [10-5-1807]
Den 10e Mey. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna kerkelijk
getrouwd
Arnoldus Krien, j.m., geboren en wonende te Papendrecht, met
Maria Groeneveld, j.d., geboren te Ouderkerk op d' IJssel en wonende alhier

1808

1022 [19-6-1808]
Den 19e Juny. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna kerkelijk
getrouwd
C. Nieuwpoort, j.m., met
Annigje Boer, j.d.

1809

1023 [10-12-1809]
Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna kerkelijk getrouwd
Adriaan Thoen, j.m., met
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Johanna Pijl, j.d., beide geboren en wonende alhier

1024 [20-12-1809]
Den 20e December. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna kerkelijk
getrouwd
Jan van der Kuyl, weduwnaar van Bastiaantje van Zuilen, met
Lijsbet Brouwer, weduwe van Jan Keesmaat

1810

1025 [6-5-1810]
Den 6e van Bloeimaand. Op dezelfde wijze zijn alhier voor 't gemeentebestuur daarna
kerkelijk getrouwd
Leendert van Schagen, met
Ariaantje Lopik, beide woonende alhier

[De volgende inschrijving is van 18 april 1813. De akten van de Burgerlijke Stand beginnen
met 4 januari 1812. Het trouwboek gaat wel verder dan waar ik nu stop (zelfs tot in de
huidige tijd), maar voor genealogisch onderzoek houdt hier het belang van de kerkelijke
trouwboeken hier op]

Bijlage 1

Placaat van de Staaten Generaal, raakende de Huwelyken tusschen Persoonen van de
waare Gereformeerde of Protestantsche Religie en die van de Roomsche Godsdienst. Den
3e Juny 1750.

De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, allen den geenen die deezen zullen zien
of hooren leezen, salut: Doen te weeten, Alzoo Wy tot Ons leedweezen onderricht worden,
dat in het District van de Generaliteit, meer en meer koomen in te kruipen Huwelycken
tussen Persoonen van de Gereformeerde en die van de Roomsche Godsdienst, waar uit niet
alleen veele twisten en oneenigheeden tussen zoodanige Echtgenooten, derzelver Kinderen
en Huisgezinnen ontstaan, maar waar door ook komt te gebeuren, dat eenige, zoo niet alle
de Kinderen, uit zoodanige Huwelyken gebooren, in de Roomsche Religie worden opgevoed,
ja dat zelfs zulke Gereformeerde Echtgenooten door lastige aanhoudingen en vexatien van
haar Roomschgezinde Mans of Vrouwen, en derzelver aanhang worden gepermoveert en
verleid, om, tot openbaare ergenisse, de waare Gereformeerde Religie te verlaaten, en zich
te begeeven tot de Roomsche dwaalingen.
ZOO IST, dat Wy willende voorkoomen, dat Onze goede Ingezeetenen door jonkheid van
jaaren, onbezonne driften, en zonder overweeging van de beklaaglyke en verderffelyke
gevolgen van de voorsz. Huwelyken tot het aangaan van dezelve worden verleid, en in
teegendeel aan de zulken die daar toe reeds een voorneemen mochten hebben, of in eenige
zoodanige Huwelyks- of Trouwbeloften zyn gewikkelt, de tyd en geleegentheid willende
geeven om te luisteren na de goede raadgeevingen, en van het voltrekken van die
voorneemens of engagementen af te zien, na ingenoomen advis van den Raad van Staate
der verenigde Nedrlanden, goedgevonden hebben te statueeren en vast te stellen, zoo als
Wy statueeren en vaststellen by deeze:

Eerstelyk, dat aan geene Persoonen van de waare Gereformeerde of Protestantsche Religie,
of dezelve toegedaan en daar in opgevoed, het zy Militaire of andere, van wat staat zy
zouden moogen zyn, eenige Huwelyksgebooden met Persoonen van de Roomsche Religie
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zullen moogen worden gegunt, zoo lang de Manspersoonen den ouderdom van vyf en
twintig, en de Vrouwspersoonen die van twintig jaaren niet volkoomen zullen hebben vervult,
waar van by exhibitie van extracten uit de Doopregisters, aan die geene die de
Huwelyksgebooden moeten inschryven, zal moeten blyken, zonder onderscheid of dezelve
Persoonen reeds in eerderen Huwelyke mochten zyn getrouwt geweest dan niet; op poene
dat de inschryvinge van de voorsz. Persoonen, contrarie dit Artikel gedaan, en de Huwelyken
daar op gevolgt, zullen zyn nul en onbestaanbaar, en de Kinderen daar uit gebooren
wordende, onwettig, zonder ooit gelegitimeert te moogen worden.

Ten anderen, dat alle trouwbeloften tussen de voornoemde Persoonen, van wat jaaren zy
zouden moogen zyn, het zy mondeling of ook schriftelyk, reeds gegeeven, of noch te
geeven, zullen zyn absolut krachteloos en zonder effect, en dat het dienvolgende aan alle de
voornoemde Persoonen ten weederzyde zal vrystaan om ten allen tyde, niet alleen voor het
aanteekenen van de Huwelyksproclamatien, maar zelfs na dat die reeds zouden moogen
zyn gegaan, van de voorsz. trouwbeloften te resilieeren en af te gaan, zonder dat het aan
eenig Rechter gepermiteert zal zyn op de voorsz. trouwbeloften recht te doen, veel min
iemand tot het nakoomen van zoodanige trouwbeloften te constringeeren.

Ten derden, dat de Huwelyksproclamatien van de voorsz. Persoonen boven de vyf en twintig
en twintig jaaren respective oud zynde, in plaats van dien, ingevolge Ons Echtreglement, te
gaan van week tot week, zullen moeten gedaan worden van zes weeken tot zes weeken, op
gelyke poene, zoo ten aanzien der voorsz. proclamatien, als van een daar op gevolgt
Huwelyk, als hier voor in de het eerste Artikel is gestatueert.

En dewyl Wy beducht zyn, dat Onze goede intentie zoude kunnen worden geëludeert door
zoodanige Gereformeerden of Protestanten, die, om met Roomschgezinden te trouwen, zoo
verre zich zouden laaten verleiden, om voor het aanteekenen der gebooden, tot het
Roomsch Geloof over te gaan, ten einde dus niet onderheevig te zyn aan het geen hier voor
is gestatueert; zoo willen en beveelen Wy noch, dat aan geene Persoonen, van wat jaaren of
staat zy zouden moogen zyn, die de waare Gereformeerde of Protestantsche Religie
beleeden hebbende, of dezelve zullen hebben verlaaten, en tot de Roomsche zullen zyn
overgegaan, en vervolgens 

met Persoonen van de laastgemelde Religie zich in Huwelyk zouden willen begeeven,
eenige Huwelyksgebooden met Roomschgezinden zullen moogen worden gegunt, dan na
verloop van een jaar, na dat zy de Gereformeerde of Protestantsche Godsdienst verzaakt,
en van het Roomsche Geloof professie gedaan zullen hebben gehad, waar van zy behoorlyk
en voldoende bewys zullen moeten vertoonen aan die geenen door welke de gebooden
aangeteekent worden, meede op de poene by het voorgaande eerste Artikel gemeld; en dat
daarenboven omtrent zulke Persoonen meede plaats zal hebben al het geen in de hier
voorgemelde Artikelen is gestatueert, even als of zy de Gereformeerde of Protestantsche
Religie niet hadden verlaaten.

En alzoo het insgelyks, tot verydeling van Onze salutaire intentie, zoude kunnen gebeuren,
dat zelfs Roomschgezinden zoo verre zouden gaan, van in uitterlyke schyn haar Religie te
verlaaten, en tot de Gereformeerde of Protestantsche over te gaan, teneinde met een
Persooen van deselve Religie te kunnen trouwen, zonder aan het voorschrift van dit Placaat
gehouden te zyn, doch met intentie om na het voltrokken Huwelyk tot het Roomsche Geloof
weeder te keeren; zoo is laastelyk Onze wille, dat, tot voorkooming van het zelve, omtrent
Persoonen van de Roomsche tot de Gereformeerde of Protestantsche Religie overgegaan,
en met iemand van dezelve Religie willende trouwen, vice versa, meede zal obtineeren al
het geen hier voor ten reguarde van Gereformeerden of Protestanten, tot de Roomsche
Godsdienst overgaande, is gestatueert.
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En worden alle Magistraaten, Commissarissen van Huwelykszaaken, Kerkenraaden, en
Predikanten, door welke de inschryvinge der gebooden gedaan en de Trouw gesolemniseert
word, respectivelyk gelast, naauwkeurig te letten en zorge te draagen, dat dit Ons Placaat
behoorlyk en exactelyk in alle deelen nagekoomen worde, op de verbeurte van honderd
zilvere ducatons by een ieder van dezelve, die contratie het voorsz. gestatueerde de
gebooden ingeschreeven, of den Trouw gesolemniseert zal hebben, te appliceeren een
derdepart ten behoeve van den Officier die de calange zal hebben gedaan, het tweede
derdepart ten behoeve van de Aanbrenger, en het resteerende derdepart ten profyte van den
Armen van de Plaats daar de contraventie zal weezen begaan.

En dit alles onvermindert het geen gestatueert is by Ons Echtreglement in het generaal, voor
zoo verre het dit jeegenwoordig Placaat niet contrarieert, en specialyk by het vierde Artikel
van het zelve Echtreglement, teegens het ondertrouwen, of hertrouwen, door die van de
Roomsche Geestelykheid, als meede by Onze Resolutien van den 3e Maart 1739, raakende
het trouwen van Gereformeerde Militaire en politicque Officieren met Roomschgezinde
Vrouwen, alle welke Wy willen dat zullen blyven in volkoomen vigeur en observantie.

En ten einde niemand hier van eenige  ignorantie koome te pretendeeren, lasten en
beveelen Wy dat deeze alomme in het District  van de Generaliteit zal worden gepubliceert
en geaffigeert, daar zulks behoord en gebruikelyk is, want Wy zulks voor den dienst van den
Lande, en ten heile van Onze goede Ingezeetenen bevonden hebben alzoo te behooren.

Aldus gedaan en gearresteert in 's Gravenhage, onder het Cachet van den Staat, de
Paraphure van den Heer Præsideerende in Onze Vergaderinge, en de Signature van Onzen
Griffier, op den 3e Juny 1750. Was geparapheert, d' Ablaing van Giessenburg, Onderstond,
Ter Ordonnantie van de hooggemelde Heeren Staaten Generaal, Geteekent, H. Fagel.
Zynde op het spatium gedrukt het Cachet van Haar Hoog Mog. op een rooden ouwel,
overdekt met een papiere ruite.

Bijlage 2

Echt-Reglement, Over de Steden, ende ten platten Lande, in de Heerlijckheden, ende
Dorpen, staende onder de Generaliteyt. In date den 18 Martij 1656.

I.
Alle Persoonen, van wat staet, conditie, gemoet, ofte ghesintheyt sy zijn, die hen nae de
publicatie van desen, ten Houwelijck willen begeven, sullen ghehouden wesen in Persoon,
ende ten overstaen van Ouders, Voochden, Bloetverwanten, of andere eerlijcke Getuygen,
te compareren voor de Magistraten, Commissarissen van de Houwelijcksche saecken, ofte
Kercken-Raden, soo wel in de Steden, als ten platten Lande, ende aldaer versoecken, dat
hen drie Houwelijksche Proclamatien gegunt sullen werden.

II.
De inschryvinge vande Geboden sal gedaen worden by de Magistraten, Commissarissen
vande Houwelijcksche saecken, ofte Kercken-Raden, soo wel inde Steden als ten platten
Lande, daer de Versoekers beyde woonen ofte resideren, ende laetst een jaer ende ses
weecken hebben ghewoont ofte geresideert, ofte ter plaetse van yders voorsz Wooninge ofte
residentie, by aldien syluyden onder de verscheyden Jurisdictien wooenn of resideren.

III.
Van wege het Gerechte sullen altijdt over de inschryvinge vande Geboden moeten staen ten
minsten twee vande Schepnen, met den Secretaris, ofte in sijn afwesen, sijn gheswooren
Substituyt ofte Klercq. Inde Steden sal de inschryvinge vande gene die inde Kercke willen
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trouwen voor de Kercken-Raedt moeten gheschieden, ofte ten minsten voor den Predicant,
ende twee Ouderlingen: Ende ten platten Lande voor den Predicant, een Ouderlingh, ende
een Diacon, waer geen Kercken-Raedt en is, alleen voor den Predicant, waer geen
Predicant en is, voor den naebuyrigen Predicant, die als dan int loco komen sal, ofte den
Predicant ofte Proponent die de vacerende Plaetse waer neemt, ende dat ten overstaen van
den Kercken-Raedt, ofte eenige van dien. Ende indien daer geen Kercken-Raedt en is, ten
overstaen van twee vande geschickste ende gequalificeerste Ingesetenen, zijnde vande
Gereformeerde Religie.

IIII.
Geen vande Roomsche Geestelickheyt, of van eenige Secte, soose mogen ghenaemt zijn,
sullen haer onderwinden yemandt in ondertrouw op te nemen, te trouwen, ofte hertrouwen,
op pene voor de eerste reyse, dat alle de soodanige de plaetse harer wooninge ofte
residentie terstont sal worden ontfeyt: Ende indien sy van het Landt eenige alimentatie
genieten, dat se de facto daer van sullen vervallen zijn, ende voor de tweede reyse, datse
uyt Onse Landt sullen ghebannen worden, sonder daer immermeer weder te mogen in
komen, ende soodanige ondertrouwe sal daer en boven nul ende van geender waerde zijn,
ende niemant hem vervorderen daer op eenige proclamatie ende solemnisatie te doen; Ende
die haer by soodanige laten ondertrouwen, ofte oock daer toe raet ende daet ghgeven
hebben, sullen verbeuren hondert Carolus guldens.

V.
De Inschryvinge sal altijdt, ende alleenlijck worden ghedaen in publijcque plaetsen voor de
Gerechten, ofte voor de Commissarisen van het Huwelijck, op de Stadthuysen, ofte ter
plaetse daer men voortaen het Gerechte houden sal. Voor de Predicanten ofte
Kercken-Raden, inde Consistorie ofte Kercke daer men ghewoon is Kercken-Raedt te
houden, op pene van vijftigh guldens.

VI.
Die voor Wet ofte Commissarisen voorsz in de Steden des ghebruyckelijck is, ingeschreven
werden, sullen gehouden zijn te betalen twee guldens thien stuyvers, sonder eenige af
kortinge. Die inde Kercke ingeschreven werden, sullen oock de Diaconie Armen
ghedencken, ende sal daer toe een Busse in alle Kercken zijn, om de Aelmoessen in te
ontfangen ten profyte van de voorsz Armen, te distribueren door de geene soo gebruyckelick
is.

VII.
De inschryvinge sal inde Steden by de Gerechten, ofte Commissarisen voorsz, ende ten
platten Lande by de Predicanten, in voegen als vooren, maer eens des weecks gheschieden,
namentlijck des Saterdaeghs, ende dat nimmermeer voor Sonnen opgangh, ofte naer
Sonnen onderganck: Maer in de Steden ende Plaetsen daer Avondt-Predicatien in
ghebruyck zijn, sal die oock mogen gedaen worden nae de Avondt-Predicatie.

VIII.
Soo wie by nachte ofte ontyde yemandt inschrijft, ofte hem ten Houwelijcke laet in schryven,
sullen verbeuren elck vijftigh guldens, ende soodanige inschryvinge sal nul ende van
onwaerden zijn. Indien buyten desen ordinaris dach in de weecke yemandt soeckt
ingeschreven te worden ende daer toe pregnante redenen zijn, waer van de Magistraet ende
Kercken-Raedt respective elck inden haren sullen oordeelen, soo sullen de leges van de
inschryvinge tot profyte vanden Gerechte ofte Commissarisen, ende Armen worden
verdubbelt. Doch inde Kercke sal 't selve geschieden gratis, met recommandatie van een
meerder Aelmoesse, ten profyte vanden Armen als vooren.
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IX.
Inde Inschryvinge sullen de Gecommitteerden vande Gerechten, ofte Commissarisen,
sorghvuldighlijck acht gheven, dat alles sonder lichtveerdigheyt, sonder dronckenschap,
nuchteren, eerbiedelijck, ende in des Heeren dreese toe gae, ende beletten dat voor ende
gheduyrende de inschryvinge geen stercken dranck gheschoncken ende gedroncken werde,
op pene van die contrarie doet, te verbeuren vijf en twintigh guldens.

X.
Niemant sal hem vervorderen, het zy Militaire ofte andere, inde Steden ofte ten platen
Lande, de Bruydegoms ofte Bruyts in het inschryven ofte trouwen, in het gaen nae den
Gerechte ofte Kercke, ofte in het wederkeeren nae huys, nae te roepen, te schutten ofte te
schatten, 't zy in het gesellen der selve van ofte naer huys, met Roers, ende die af te
Schieten, ofte met het schencken van stercke Wateren, Bier ofte Wijn, 't zy in 't afvorderen
na hedaene inschryvinge ofte Trouw, van Ry-bieren, ofte Bocem-bieren, ofte
Quansel-bieren, ofte wat naem soodanige quade ghewoonten ende insolentien mogen
hebben, op pene dat alle de geen die sulcks doen, voor de eerste reyse verbeuren sullen
yeder twaelf gulden, voor de tweede reyse vier en twintigh gulden, voor de derde reyse
hondert gulden, ende noch arbitralick daer en boven ghestraft. Ende sullen de Ouders voor
de kinderen, ende de Heerschappen ende Officiers voor de Knechten, Maeghden ende
Soldaten moeten in staen. Ende indien de Bruydegom ofte Bruyt, ofte hare Vrienden,
directelijck ofte indirectelick daer toe yets contribuere, voor, in, ofte naer het oock zy, soo
sullen sy verbeuren vijf en twintigh gulden yeder.

XI.
In het inschryven sal men neerstigh ondersoeck doen van de Contrahenten gewoonlicke
Namen, Toe-namen, qualiteyten, Woonplaatse, tijdt van residentie ofte wooninge, ouderdom,
ofte vrye Persoonen zijn, vry van anderen, ofse minder ofte meerderjarigh zijn, ende nae de
gelegentheyt van jaren, of de Ouders ende Vooghden het Houwelijck toe staen, ofte, ende
hoe nae sy malkanderen bestaen in bloede ofte Swagerschap, ofse sonder bedwanck,
simulatie ende bedroch met malkanderen inden Echten staet willen versamelen, ofse niet te
voorens getrouwt zijn geweest, ende waer, voor wien, ende wat blijck vande Aflyvige,
voornamentlick sal men letten op de Vreemdelingen, ende die inde Militie dienen, ende wat
meer tot voorkominge van alle beletsel ende wettelijcke inspraecke ordinaris in een
welgestelde Regieringe ghevraeght pleecht ende behoort te worden, om in voorval van
saecken de inschryvinge te accorderen, differeren, ofte oock goetvinden gheheelick af te
slaen, met kennisse ende goetvinden vande Magistraet der Plaetse.

XII.
Na dit ondersoeck by de Gerechten ofte Commissarisen, ofte in haren name by den
Secretaris aldus gedaen zijnde, sal men de Bruydegom ende Bruyt voor het laetste af
vragen, ofse beyde voor Godt ende haerlieden verklaren alles alsoo te zijn als sy hebben
geantwoort, ende voornemens zijn, als de Geboden sonder wettelijcke inspraecke of
oppositie ghegaen zijn, haer inden Echten Staet metten eersten te laten bevestigen. Daer op
sy beyde eyndelick sullen moeten Jae seggen.

XIII.
De ondersoeckinge ende inschryvinge in manieren voorsz voltrocken, ende alles wel
bevonden zijnde, soo sullen de Namen, Toe-namen ende qualiteyten van Bruydegom ende
Bruyt, diese hebben, ende de woon- ofte residentie-plaetse aengereeckent werden in een
Houwelijcx-Boeck, daer toe by de Magistraeten, ende inde Kercken te houden.

XIIII.
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Ende in 't bysonder sullen oock de Secretarisen ende Predicanten houden een pertinent
Register van alle voorvallen, soo dagelijcks ontrent d'inschryvingen ende 't gheven van
Geboden of Solemnisatie van Houwelijcken voor komen, om alle tijdt te konnen dienen van
bericht die ende daer 't van noode sal zijn.

XV.
De Proclamatien vande Ondertrouwen sullen gedaen worden op drie achter een volgende
Sondagen, inde Kercken door den Predicant, een Proponent, ofte oock by beyder afwesen
door den Voorleser: op het Stadthuys, ofte ter plaetse van het Gerechte, door den
Secretaris, sijn Substituyt, oft oock by beyder afwesen door den Vorster.

XVI.
Ende sal de Proclamatie by die vanden Gerechte voortaen gheschieden met dese woorden:
De naevolgende Persoonen sullen vergaderen inden Houwelijcken Staet, als N.N. &c. Ende
soo yemandt eenige letselen ofte hindernissen, ;t zy van Bloede, Swagerschap, ofte
voorgaende beloften, waer door't Houwelijck egeenen voortganck en soude behooren te
hebben wil voorwenden, die sal 't selve in tijdts hebben bekent te maecken daer het behoort.

XVII.
De Kerckelijcke Proclamatien sullen soo wel gedaen worden in de Combinatie-plaetse als
inde Parochie-Kercken, als de Ondertrouwde beyde, ofte een van beyden daer woonachtigh
zijn, ofte laetst een jaer ende ses weecken gewoont hebben.

XVIII.
't Welck oock sal gevolght worden, indien een van beyden in andere Plaetsen onder desen
State ghehoorende woonachtigh is, ofte lest een Jaer ende ses weecken gewoont sal
hebben. Ende sullen extracten vande gedane inschryvinge debité moeten werden vertoont
ende overgelevert, geautheniseert zijnde met de hant vande Secretaris ofte Predicanten
respective, daer de inschryvinge gedaen is, om alle bedrogh te beter voor te kome.

XIX.
Op bloode inspraecke en sal geen Predicant ofte Secretaris vanden Gerechte, ofte de
Commissarisen van Echt-saecken, de Proclamatien mogen opschorten, maer de
Opposanten ghewesen worden tot het Collegie des Magistraets, ende hare ordre ende last
ghevolght in het opschoten, ofte niet opschorten der Geboden.

XX.
Ende indien de Magistraet verstaet tot opschortinghe, soo sal de selve het verschil metten
eersten, immers ten langhsten binnen veertien dagen daer nae, ofte metter min, ofte met
uytspraeck af doen, ende den Opposant in 't ongelijck gestelt zijnde, sullen de Proclamatien
ende solemnisatie haeren behoorlijcken voortgangck hebben, ten zy in cas van Appel ofte
Reformatie, in welcken ghevalle de uytspraecke van Hooger Rechter sal moeten werden uyt
gewacht.

XXI.
Soo wie ter quader trouwen, ende sonder apparent fondament de Geboden sal hebben
gheschut, sal verbeuren vijftigh guldens, ofte meerder, nae gelegentheyt vande Persooenen,
tot profijt vanden Armen, ende daer boven arbitralijck werden ghecorrigeert; behoudens
evenwel parthye geinteresseerde syne actie van injurie, tegens de geene die de Geboden
temerairlijck sal hebben geschut.

XXII.
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Indien een van beyde der Ondertrouwde, voorin, ofte nae de Proclamatien d'andere
lichtvaerdelijck laet sitten, blyvende ongetrouwt, ofte oock surreptitie met een ander
vleeschelijck converserende, ondertrouwende, ofte trouwende, sonder blijck, door
behoorlijcke rechtvorderinge van voorgaende beloften, ende ondertrouw, wettelick ontslagen
te zijn, soo sal de gheinteresseerde syne parthye ter eerster instantie beklagen, daer by sich
d'Officier oock ex Officie sal voegen, ende die nae uytspraecke bevonden wort
lichtvaerdelick ende malitieuselick ghehandelt te hebben, sal boven de penen inde
beschreven Rechten, noch arbitralick worden gestraft.

XXIII.
Wanneer de drie Proclamatien sonder wettelijcke inspraecke ghehaen zijn, ende niet eerder,
soo sullen de ondertrouwde haer moeten laten insegenen inden Echten State, immers ten
langhsten een maent nae de derde Proclamatie, ten zy by sieckte ofte andere
nootsaeckelijckheyt, daer op Wy willen dat scherp reguard sal werden ghenomen by de
Officiers en Gerechten respective.

XXIIII.
Ende sullen de Secretarissen ende Predicanten over al gehouden zijn alle vierendeel Jaers
aende respective Magistraten over te leveren een Lyste vande gene die ongetrouwt blyven
sitten, om die tot het Trouwen te dwingen, ofte te straffen als hier volght.

XXV.
Soo wie langer als een Maent nae gedaene Proclamatien, ende wettelijcke onverwacht
voorval ofte beletsel, daer van de Magistraet respective oordeelen sal, blijft ongetrouwt, het
zy datse t'samen woonen ende converseren als Echte Luyden, ofte niet, sullen voor de
eerste maent elck (ten zy blijcke vande onnooselheyt vande eene parthye) verbeuren een
mulcte van vijftigh guldens, voor de tweede maent hondert guldens, ende in de derde maent
een mulcte van twee hondert guldens, ende soo verre sy langer blyven ongetrouwt, sullen sy
daer toe nochmaels gerichtelick worden ghedwongen, ende sy onwilligh blyvende, sullen
voor den tijdt van thien Jaren uyt den Lande ghehoorende onder de Generaliteyt, gebannen,
ofte anders swaerder aenden lyve gestraft, ende boven dien in hare goederen gemulcteert
worden nae de qualiteyt vande Persoonen, ende de kinderen alsoo geteelt onecht zijn, soo
lange sy ongetrouwt blyven.

XXVI.
Indien het zijn Officiers inde Militie, die sullen mette derde maent van haere continuatie,
vervallen zijn van haer Officie dat sy bekleeden: Indien het zijn gemeene Soldaten, ofte
andere gemeene ende geringe Luyden, die sullen aen den lyve naer exigentie van saecken
worden gestraft.

XXVII.
De solemnisatie van 't Houwlijck sal ghedaen werden ter plaetse der ghedaene inschryvinge
by het Gherechte door den Secretaris, ofte sijn gheswooren Substituyt, maer niet door de
Vorster: inde Kerck door een Predicant ofte Proponent, maer niet door den Voorleser: Doch
hare ghelegentheyt sulcks niet wel konnende toe laten, sal de solemnisatie van 't voorsz
Houwelijck elders mogen geschieden, midts blyvende binnen het district van haer Ho: Mog:
ofte de Geuniëerde Provincien respective, ende hebbende alvoorens ghelicht ende vertoont
Attestatie vanden Gerechte ofte Kercken-Rade, alwaer de drie Proclamatien sonder
verhinderinge gegaen zijn, ende datse by Commissarisen aengeteeckent zijn, mogen gaen
Trouwen inde Kercke of voor het Gerechte, volgens de ghebruyckelijcke ordre, ende het
blijck datse sullen vertoonen.

XXVIII.

-121-



Men sal niemandt van wat qualiteyt hy oock zy mogen in Huys trouwen, ofte in cas van
notoire en grooten noot, daer van de Magistraet ende Kercken-Raedt, elck inden haren
voorsichtelick sullen oordeelen, ende dan niet anders als in tegenwoordigheyt van eenige
Vrienden ende Gebuyren, ende Leden des Magistraets ofte Kercken-Raedts respective,
ende sal daer van inde Houwelijckse Registers pertinente notitie gehouden worden, om alle
quade consequentien voor te komen.

XXIX.
De solemnidatie des Houwelijcks sal by de Gerechten op Sondagen gheschieden naer de
voormiddaghs Predicatien, ende in de Kercken daer geene gecombineerde Predicatien zijn,
des Sondaeghs naer de middach of Avont-Predicatien, maer ter plaetsen daer de
Predicanten by combinatie de Kercken bedienen, sal de solemnisatie soo wel nae de
voormiddaeghs als naemiddaeghs Predicatien geschieden, op dat niemant buyten syne
woonplaetse en behoeft te gaen om ghetrouwt te werden; Sal verder de voorsz solemnisatie
inde Kercken soo dickwils als inde weecke gepredickt wert, mogen gheschieden,
uytgenomen op de Feest- Bid- ende Danck-dagen.

XXX.
Die hare Proclamatien hebben ghehadt op verscheyde Plaetsen, sullen eerst moeten
brengen genoechsaem blijck, datse alle drie onverhindert gegaen zijn, eer men haer inden
Heyligen Echten Staet in segenen sal, ende sal 't selve oock in het Huwelijcks Register
pertinent moeten aengeteeckent, ende blijck te rygge ghebracht werden, datse volgens
soodanige Attestatie getrouwt zijn.

XXXI.
Die buyten de plaetse harer wooninge ofte residentie, ofte daer de Geboden gegaen zijn,
ghetrouwt mochten zijn, met blijck als vooren, en sullen niet mogen huys houden, noch hun
metter woon in eeniger onser Steden, Heerlijckheden ende Dorpen begeven, voor dat de
Officiers ende Magistraten ghebleecken is datse wettelijck ghetrouwt zijn, [(] 't welck
syluyden binnen veerthien dagen nae de voorsz solemnisatie, in het Houwelijcks Register
door den Secretaris sullen moeten laten aanteeckenen) op pene van vijf en twintigh guldens,
ende voorts van acht dagen tot acht dagen in gelijcke boete, mitsgaders arbitrale correctie te
vervallen, so langh syluyden 't gene voorsz is, niet en sullen hebben geeffectueert.

XXXII.
Ende vermits de ervarentheyt geleert heeft, dat meermaels de Trouw-boecken vermist zijn,
soo vande Gerechten als vande Kercken, door den Oorlogh, Brant, overgaen van Plaetsen,
oock onachtsaemheyt van goede bewaringe, ofte stoffigheyt van aenteeckenen, sal men
terstont nae de gedaene Trouwe, den Getrouwden (de Rijcken op hare kosten, de Armen om
niet) laten toe komen een Trouw-brief in debita forma, om haer t'allen tyden, ende in alle
ghelegentheyt te konnen dienen naer behooren.

XXXIII.
Het Formulier van Trouwen sal by de Gerechten voor-ghelesen worden op maniere als
volght.

Forme om den Houwelijcken Staet te bevestigen by de Magistraten inde Steden, ende ten
platten Lande.

Den Secretaris spreeckt tot den Bruydegom.

Ghy N.N. bekent hier voor de Heeren ende alle de Omstanders, dat ghy genoomen hebt,
ende neemt tot uwe wettige Huysvrouwe N.N. hier tegenwoordigh, de welcke ghy belooft
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nimmer meer te verlaten, maer dat ghy haer sult de dagen uwes ende haer levens aen
hangen, lief hebben, ende trouwelijck versorgen ende onderhouden, met haer in alle
redelickheyt, vroomigheyt ende eerbaerheyt leven ende huys houden, ende haer in alle
dingen trouwe ende geloof houden, gelijck als een eerlick Man betaemt, ende syne
Huysvrouwe schuldigh is te doen. Belooft ghy dit N.N.:

Den Bruydegom antwoort, Ja.

Tot de Bruyt.

Ghy N.N. bekent mede voor de Heeren ende alle Omstanders, dat ghy genomen hebt ende
neemt tot uwen wettelijcken Man N.N. hier tegenwoordigh, dien ghy belooft nimmer meer te
verlaten, maer dat ghy hem sult de dagen uwes ende sijnes leven aanhangen,
ghehoorsamen, dienen ende helpen, in alle rechtelijcke ende redelijcke dingen, met hem in
alle redlickheyt, voormigheyt, ende eerbarerheyt leven ende huys houden, ende in alle
dingen trouwe ende geloof houden, gelijck eene getrouwe ende eerbare Huysvrouwe
betaemt, nede haren Man schuldigh is te doen. Belooft ghy dit N.N.?

De Bruyt antwoort, Jae.

De Heeren Burgemeesters, Schepenen ende Commissarissen wenschen haer geluck.

XXXIIII.
Ende op dat de respective Gerechten ende Kercken-Rade te meerder mogen betrachten, dat
alles inden Echten Staet ordentelick ende eerbiedelick toe gae, ende een yegelick
gewaerschouwt zy hoe hy hem in het ondertrouwen ende trouwen sal hebben te dragen: Soo
hebben Wy noch nader in dese naevolgende Wetten, Statuyten ende Ordonnantien onsen
wille ende last uytgedruckt, waer nae hem een yegelijck sal hebben te reguleren.

XXXV.
Soo yemandt sijn naem, toenaem, qualiteyt, woonplaetse ofte residentie plaetse, voor de
gene daerhy in ondertrouw werdt opgenomen, ter quader trouwen verswijgt, verandert ofte
vervalscht, die sal arbiralick, oock aenden lyve naer exigentie van saecken werden gestraft.

XXXVI.
Alle die minder-jarigh zijn sullen toonen consent van hare Ouders, ofte de langstlevende van
dien, ende by beyder aflyvigheyt, van de Voochden, ende de naeste Bloedtverwanten ter
plaetse daer de coustumen 't consent vande selve Voochden ende Bloetverwanten
vereysschen ende moet der selver toestemmigne blijcken door mondelicke verklaringe, ofte
in haer afwesen by wettelicke Getuygen ende Attestatien, sonder welck blijck men de
minderjarige namen niet en sal aenteeckenen, veel min met de Proclamatien voort gaen.

XXXVII.
Minderjarige zijn nae de Wetten ende Costuymen deser Landen alle Mans-persoonen onder
de vijf en twintigh; ende Vrouws-persooenen onder de twintigh jaren, sonder dat van dese
plicht van ghehoorsaemheyt ane d'Ouders, of de langhstlevende van dien, exempt zijn die
eenigre Ampten inde Kercke, Policie ofte Militie bedienen, veel min die op haer selven
woonen ofte haeren eygen kost winnen.

XXXVIII.
Die uyt vreemde ende verre Plaetsen inde Steden ende Landen onder Generaliteyt
ghehoorende komen te woonen, het zy meerder of midnejarige, Borgers, Soldaten,
Huysluyden ende andere Ingesetenen, Mans ende Vrouwen, ende versoecken ingeschreven
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ende ghetrouwt te worden respective, Gerechten ofte Kercken-Raeden sullen eerst moeten
doen blijvken door gheloofwaerdige Getuygen, datse eerlijcke Luyden zijn, ter goeder naem
en faem, ende met eedt ofte heyliglick moeten verklaren datse vrye Personen zijn, ende mits
de ongelegentheydt der Plaetsen geen Attestatien van hare Bloetverwanten ofte Voochden,
konnen versoecken ofte bekomen.

XXXIX.
Ende indien het Militaire Persoonen zijn, sullen sy in't bysonder van haere Officiers oock
moeten blijck brengen, datse eerlijcke Soldaten zijn, ende so veel haer bekent is, met
niemant anders ondertrouwt ofte ghetrouwt, 't welck haer de Officiers nimmermeer en sullen
mogen weygeren, ofte sy sullen gehoudejn zijn van hare weygeringe redenen te geven, waer
van het oordeel sal staen by de geene daer de inschryvinge gedaen werd.

XL.
Indien eenige Paepsche Ouders, Voochden ende Bloetverwanten der minder-jarige, buyten
desen Staet, ofte onder de Generaliteyt woonende, uyt haet van Religie, ofte oock andere
uyt wreetheyt ofte andersints, weygeren te consenteren in Houwelijck, ende daer over de
minder-jarige beswaert zijn, soo sal het evenwel geen Commissarisen of Predicanten vry
staen haer in ondertrou op te nemen, ofte sich het oordeel van soodanige voorvallen te
onderwinden, maer sullen de selve ter eerster instantie renvoyeren aende dagelijcksche of
ghebeurlijcken Rechter, ende die sich by het oordeel van dien beswaert vint, sal daer van
mogen provoceren aen onse Raden van Brabandt ende Vlaenderen respective, die daer
over als dan sal disponeren sulcks als deselve bevinden te behooren. Ende indien de
Ouders, Voochden ofte naeste Bloetverwanten in 't ongelijck werden gestelt, so sullen niet
alleen de inschryvinge, proclamatien ende solemnisatien haren voortganck hebben maer
oock de Ouders aende minderjarige, op uytsprake als vooren, laten volgen een redelijcke
medegave, naer gelegentheyt van hare goederen.

XLI.
In matrimoniale saecken geappelleert ofte ghereformeert zijnde, ofte ter eerster instantie by
onse Raden van Brabandt ende Vlaenderen respective gebracht zijnde, sullen partyen
gehouden wesen de selve sommierlijck by Pleydoye te instrueren, omme daer op ghedient te
worden soo de Raden bevinden sullen te behooren, soo niet, sullende selve van acht dagen
tot acht dagen worden volschreven, ende sal de productie daer inne noodigh hinc inde,
binnen een maent daer nae moeten werden gedaen, ende voorts by Reprochen ende
Salvatien van acht dagen tot acht dagen worden hinc inde gheschreven, alles op pene van
versteck. Ende sullen die vande Raden ghehouden zijn, de selve saecken binnen een maent
daer naer te termineren.

XLII.
Alle Persooenen, van wat qualiteyt, conditie ofte gesintheyt die mogen zijn, de welcke sonder
voorgaende wettelijcke Trouwe met malkanderen vleeschelijck converseren, sulle als
Hoereerders, ende die daer en boven in huys-houdinge ende t'samen-wooninge sich
malkanderen als echte Luyden voegen, sullen als Concubinarij gestraft, ende van
malkanderen gestelt worden, sonder dat de minder-jarige hier tegen sullen mogen
pretexeren, dat syluyde van hare Ouders, Voochden ofte Bloetverwanten, geen consent om
te mogen trouwen en hebben konnen bekomen.

XLIII.
Niemant sal hem vervorderen de sodanige minderjarige te ondertrouwen ofte trouwen, ende
die sulcx gedaen sal hebben heymelick ofte in't openbaer, in Huys, inden Gerechte, ofte inde
Kercke, tegens die sal den Officier daer sulcx gheschiet is, sonder conniventie ofte
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deportement van sijn Ampt dat hy bekleet, ende voorts tot arbitrale straffe na gelegentheyt
van saecken, ende sal sodanige ondertrouwe nul ende geender waerde zijn.

XLIIII.
Alle Houwelijcksche Contracten tusschen minderjarige, 't zy beyde, 't zy een van beyde, in 't
heymelick ofte in 't openbaer, ten overstaen van Advocaten, Secretarissen, Notarissen, ofte
andere publijcque Persoonen, sonder voorweten ende consent als vooren gedaen, sullen
oock nul ende van onwaerden zijn, ende de soodanige straf haer nae arbitragie vande
Magistraten, ende alle die daer toe raet ende daet gegeven hebben.

XLV.
Sonder dat oock het Placaet by Keyserlijcke Majesteyt gemaeckt inden jaere 1540 noopende
't contracteren van Houwelijcken van Persoonen beneden hare jaren zijnde, ende de pene
daer inne begerepen, hier mede wert verandert.

XLVI.
Indien eenigh Jonghman ofte Jonge Dochter boven de voortsz vijf en twintigh jaren ende
twintigh jaren respective oudt wesende, ende Ouders hebbende, versochte ingeschreven te
werden sonder te doen blijcken van der selver consent, so sullen de Magistraten ofte
Predicanten de Ouders vanden Requirant ofte Requirante voor haer ontbieden, ende de
selve naer insinuatie binnen acht, ofte ten langhsten veerthien dagen daer aen, weygerende,
ofte in gebreke blyvende te komen, soo sal de selve weygeringe ofte niet comparitie
ghehouden werden voor consent, maer indiense compareren, sal men het verschil metter
minne, ofte met uytspraecke de plano af doen, waer naer hun parthyen hebben te reguleren,
behoudens evenwel oock den gheinteresseerden sijn Appel ofte Reformatie in cas van
beswaernisse.

XLVII.
Doch soodanige inspraecke sal niet gelden tegen Weduwenaers ende Weduwen, ghenomen
datse minder-jarigh zijn, alsoo Wy verstaen datse door het eerste Houwelijck geemancipeert,
ende haer eygen Voocht geworden zijn.

XLVIII.
Vorders, dewyle de ervarentheyt leert, dat vele ontydelijck te samen als Man ende Vrouw
huys houden, ofte Bruylofte houden: Dat oock vele Dochters ende jonge Weduwen beslapen
ende beswangert werden vande geene met welcke sy daer naer trouwen, ofte vermeynen te
trouwen, ofte dat sy oock Kraem-vrouwen zijn, ofte gheweest zijn, eerse ingeschreven
worden ofte trouwen, 't welck veeltijts als een dwangh is voor de Ouders, ende gelijck een
heymelick raptus, spottelick voor Godes Kercken, strydende met het Formulier des
Houwelijcks, ende waer uyt vele verwerringe, quade Huys-houdinge, verlatingen, en
allerhande swarigheden ontstaen tot naedeel van de Republicque, so hebben wy 
geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren by desen, dat alle de gene,
Jonge Dochters ofte Weduwen, van welcke notoirlijck blijckt, eerse in ondertrou aengetekent
ofte getrouwt worden, datse alreede byeen woonen als Man ende Wijf, ofte ontydelicke
Bruyloften houden, ofte van hare toekomende Bruydegoms ende Mans ghedefloreert ofte
beswangert zijn, sullen vervallen in een boete van veertigh guldens, ende sullen de Ouders
voor hare Kinderen, ende Vrouwen voor hare Dienstmaechden, daer toeraet ofte daet
gevende, moeten instaen, doch aen de huyre der soodanige de betalinge der boete mogen
afkorten. Ende sullen alle dese boeten half ende half ghedragen worden by de ondertrouwde
Mans en Vrouws-Persoonen, ende sonder eenige detractie, compositie ende conniventie
geexecuteert worden.

XLIX.
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Geen Melaetsche sullen immermeer met gesonde Persoonen die noyt Melaets geweest zijn,
mogen trouwen, noch oock Melaetsche met Melaetsche, niet anders als met consent vande
Magistraten ende Buyte-Vaders, daer sulcks mochte voorkomen, op pene van
bannissement.

L.
Oock geene Christenen onder Ons gebiedt gehoorende met eenige Joden, Mahumeranen
nochte Heydenen, op pene als voorens.

LI.
Geen ghedoopte met ongedoopte sullen in de Kerck getrouwt worden, ten zy die eerst
gedoopt sullen zijn.

LII.
De Weduwen onder de vijftigh jaren sullen onderhouden annum luctus, ende binnen de
negen maenden na harer Mannen door niet mogen trouwen: Maer de Weduwen van vijftigh
jaren ende daer boven, ende de Weduwenaers sullen oock de eerbaerheyt plaetse gheven,
ende soodanige Weduwen en sullen niet mogen hertrouwen binnen ses maenden, nochte de
Weduwenaers binnen drie maenden, ten ware de Magistraten om redenen daer van quame
te disponeren.

LIII.
Geen Weduwenaer ofte oock Weduwe, sal nu voortaen ten tweeden Houwelick mogen
treden, voor ende al eer de selve haere Weesen, indiense die hebben, hare goederen elck
nae de soustuyme van syne plaetse, ende den Rechten ghenoegh zijnde, sullen hebben
bewesen, op pene dat die in gebreecke blijft, hy, ofte sy verbeuren sal het achtste deel van
syne, ofte hare goederen, ten profyte van hare Weesen, boven de boete vande respective
Wees-kameren of Gerechten, daer toe te stellen.

LIIII.
Ende alsoo volgens de Goddelijcke, Natuyrlijcke ende beschreven Rechten, inden |H.
Echten staet, als in een ordeninge Godes tot eerlijck onderhoudt, ende verbreydinge des
Menschelijcken geslachts in gestelt tusschen die geene die malkanderen in bloede ofte
Swagerschap te nae zijn bestaende, verboden is Houwelijck te contracteren: Soo is't, dat wy
de verboden graden die klaer zijn, hier oock hebben doen uytdrucken, op dat niemant eenige
ignorantie en pretendere.

LV.
Inden eerste, en sullen niet mogen trouwen eenige Ascendenten met haere Descendenten,
te weten Ouders ende Kinderen, opwaerts ende nederwaerts gaende, in infinitum.

LVI.
Insgelijcx niet Broeders met hare Susters, 't zy van vollen ofte halven Bedde.

LVII.
Oock geene Oomen met hare Nichten, dat is, met haere Broeders ofte Susters Kinderen,
ofte Kints kinderen ende Descendenten; nochte insgelijcks de Moeyen met hare Neven, dat
is met hare Broeers ofte Susters Soonen, nochte Kints kinderen ofte Descendenten, in
infinitum, alsoo Oomen ende Moeyen ten respective van haere voorsz Nichten ende Neven,
zijn staende in plaetse van Vader en de Moeder.

LVIII.
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Ende wat aengaet de graden van affiniteyt ende Swagerschap, alsoo den handt des
Houwelijcks door de ghemeenschap des Beddens, ende vleeschelijcke conversatie, soo
naeuwe vereeninge veroorsaeckt, dat Man ende Wijf maer een en zijn: Soo verbieden Wy
insgelijcx, dat geen Man met de Bloedtverwanten ofte Magen van syne overleden
Huysvrouwe, noch geene Vrouwe met de Bloedtverwanten ofte Magen van haere overleden
Man, den selven Man ende Vrouwen binnen de voorsz uytgedruckte graden bestaende
sullen trouwen.

LIX.
Namentlijck geen Man en mach trouwen met sijn Schoon-Dochter, dat is, met de
naegelatene Weduwe synes Soons, ofte Dochters Sone, ende soo nederwaerts, ofte geen
Weduwe eeniger syner Descendenten: Gelijck oock egeene Vrouwe trouwen en mach met
hare Schoon-Sone, dat is met de Man van haer overleden Dochter, noch met de Man van
haers Soons ofte Dochters Dochter, ende alsoo vervolgens met egeene Man gheweest
hebbende van enige harer Descendenten.

LX.
Insgelijcks egeen Man mach trouwen met sijn Stief-dochter syner Huysvrouwe, dat is, met de
Voordochter syner Huys-vrouwe, nochte met eenig vande selve syner Voord-dochters
Descendenten: Gelijck oock egeene Vrouwe en mach trouwen met hare Stief-Soonen, dat is
met den Voor-Soon van haeren overleden Man, nochte met eenige Descendenten vande
selve hare Stief-Soonen.

LXI.
Insgelijcks egeen Man en mach trouwen de nagelatene Weduwe van synen overleden
Broeder, noch egeen Vrouwe den Man van haren overleden Suster, het zy de Broder ofte
Suster van heel ofte halve Bedde geweest zijn.

LXII.
Hier en boven en mogen niet trouwen de Man met de Weduwe van synen Neve, dat is, met
de Weduwe van syne Broders ofte Susters Soone, noch met de Weduwe van eenige syner
Broeders ofte Susters Descendenten: Gelijck oock egeene Vrouwe trouwen mach met de
naegelatene Man van hare Nichte, dat is met de Weduwenaer van hare Broeders ofte
Susters Descendenten.

LXIII.
Geen behoudt Oom mach trouwen met sijn behoudt Nichte, ende geen behoudt Moeye
mach trouwen met hare behoudt Neve, dat is, geen Weduwenaer mach trouwen met de
Dochter van sijns overleden Vrouwe heel ofte halve Suster: ende geene Weduwe en mach
trouwen met de Soone van haer overleden Mans heel ofte halve Broder, 't zy uyt eerste
Houwelijck kinderen zijn of niet.

LXIIII.
Door de selve Anologie verbiedcen Wy alle Houwelijcken tusschen Persoonen daer de eene
met des anderen Bloetvrienden, in soodanige verboven graden te voorens vleeschelijck in
onecht heeft geconverseert, dat niemandt en mach trouwen sijns Ooms Concubyne, ende
wat meer dergelijcke incestueuse voorvallen mach voorkomen.

LXV.
Ende Wy verklaren by desen nul ende van geender waerden, ende niet te mogen bestaen,
ofte sullen worden gecontraheert de Houwelijkcen die in dusdanigen verboden graden zijn.

LXVI.
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Ende die dies tegenstaende in Houwelijck surreptitie mochten komen tr treden, ofte oock
ongetrouwt met malkanderen in bloedtschanden leven, sullen daer over sonder verdrach ofte
dissimulatie ghestraft wirden aen lijf ende goet, ende met alle penen inde Goddelijcke ende
Beschreven Rechten jegens de incestueusen ende Bloetschanders gestatueert.

LXVII.
Sonder dat de Officiers, ofte eeniger onser Magistraten, hun sullen overwinden eenige
legitimatie, dispensatie ofte compositie over haer, ofte hare onechte Kinderen te verleenen,
ofte te vergunnen, ende soo eenige soodanige by haerluyden verkregen, ofte vergunt zijn,
verklaren wy die voor nul ende van onwaerden.

LXVIII.
Soo wie oock soodanige incestueuse Persoonen met voordacht onderstaet te trouwen, ofte
te ondertrouwen, ofte daer toe aenleydinge, raet ende daet geeft, sal niet alleen van sijn
Officiie, indie hy eenige heeft, ontset, maer oock daer over gestraft worden arbitralick ende
naer exigentie van saecken.

LXIX.
Indien onse onderhoorige buyten 's Landts het selve doen, sullen sy weder keerende onder
ons ressort,e venwel als Bloetschender worden gestraft.

LXX.
Ende alsoo in 't aengaen vanden Echten Staet bysonderlicjk dient gelet, dat de selfde
geschiede sopnder sonfusie der voorsz graden, waer door groote swarigheden inde
Successien, ende anderesints rysen; Soo ordonneren ende statueren Wy mits desen, dat
indien yemandt versoeckt ondertrouwt ende getrouwt te worden, in diergelijcke voorvallen
raeckende de eerbaerheyt ende confusie der graden, ende dat de Gerechten,
Commissarissen ofte Kercken-Raden, daer het selve voor komt mochten twijffelen, of dien
aengaende by de voorsz Articulen is gestatueert, ofte niet, dat syluyden 't selve onse Raden
van Brabandt ende Vlaenderen respective sullen aengeven, midderlerwylen de
ondertrouwde, ende de proclamatien surcherende, tot dat die met kennisse van saecken by
haer toegelaten, ofte gheweygert sal worden, soo als nae de Goddelijcke ende Civile
Rechten bevonden wort te behooren, waer naer sich een yegelijck sal hebben te reguleren.

LXXI.
Vorders om dat Wy oock in ervaringe ghekomen zijn, dat het Landt onder de Generaliteyt
resorterende, vervult is met Boelschappen, Hoereryen, Overspeelen, lichtvaerdige t'samen-
ende deur-loopingen door kinderen, in weerwil, spijt, ende tot groote droefheyt van vroome
ende sorghvuldige Ouders ende Voochden, oock met moetwillige verlatingen, wrevelige
Huyshoudingen, schofferingen, ende andere oneerbaerheden, tot groote kleynachtinge
vande publijcque authoriteyt, ende verswaringe vanden toorn Godts over desen Staet: Soo
hebben Wy geordonneert ende ghestatueert, ordonneren ende statueren mits desen.

LXXII.
Dat niemant heb sal vervorderen nae de publicatie van deses in Concubinaetschap ende
Boelschap te leven, ende daer by Concubynen houden, Kinderen, ofte geene daer by
hebbende, ende daer by in woonende ofte niet, sullen verbeuren hondert gulden, ende daer
en boven de selfde terstont trouwen, volgens dit Ons Reglement, ofte verlaren, sonder
immermeer wederom met haer te converseren, voor ende al eer datse wettelijcken
ondertrouwt ende ghetrouwt sullen zijn, op pene van gestraft te worden als openbare
Hoereerders, ende terstont te werden gepriveert, oock hare beneficien, Tractementen,
Pensioenen, ende Officien, indiense eenige hebben. Ende indiense in sodanige
Concubinaetschap persisteren, sullen sy oock daer en boven tien Jaren openbaerlijck uyt
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dese Landen werden ghebannen: indien het Persoonen zijn die geen goet en hebben, die
sullen gestraft werden naer exigentie van saecken. Gelijcke straffe ende pene sullen alle
Concubynen die hare Boelen tersont niet en verlaten, ofte daer mede niet en trouwen, naer
qualiteyt van Persoonen ende goederen, onderworpen zijn, ende dat oock sonder eenige
conniventie, dissimulatie ofte compositie.

LXXIII.
Wy belasten oock alle Officieren ende Magistraten inde Steden ende Dorpen, ende ten
opsichte vande Militie op de Schantsen ende Forten, alle Commandeurs, terstonts nae de
publicatie deses, alle Bordeelen, Hoerhuysen, Mot- ende Ravot-huysen te weeren, te
verstooren, ende uyt te roeyen, oock geene van dien immermeer te tollereeren.

LXXIIII.
Die bevonden wert eenige Hoer-huysen op te houden, ofte hem te gheneeren met
Koppelereye, ende Hoererye te beschicken, sullen na exigentie van saecken aenden lyve
gestraft werden.

LXXV.
Is 't Vader, Moeder, Broeder, Suster, Oom, Moeye, Momber, ofte Curator, die alsoo sijn
Dochter, Suster, Nichte ofte Neve hadde ghelevert, ofte soo die Koppelerye streckt tot
overspel, sulcke sullen aenden lyve, nae exigentie ende bevindinge, selfs metter doot
gestraft werden.

LXXVI.
De Hoeren ende Hoere-Jagers sal men vangen, ende voor de eerste reyse tot discretie
vanden Rechter te Water ende te Broodt setten, ende voor de tweede reyse bannen,
geesselen, ofte swaerder straffen, tot arbitragie als vooren.

LXXVII.
Die sijn Huys met voorwetens aen Bordeelhouders verhuyrt, sal 't eerste jaer verbeuren sijn
Huys-huyr, voor de tweede reyse in gelijcke boete vervallen, ende daer en boven noch
arbitralijck werden gecorrigeert.

LXXVIII.
Die in sijn eygen Huys Bordeel houdt, sal voor de eerste reyse daer op bevonden zijnde,
vervallen in een boete van hondert guldens, voor de tweede reyse gegeesselt ende
gebannen werden.

LXXIX.
Soo verre een gehoudt, ofte ongehoudt Man by sonsessie ofte convictie, bevonden wert
overspel te bedryven met een gehouden Vrouws-Persoone, sullen beyde die Man ende die
Vrouwe met eeuwigh bannissement, ende confiscatie van een gedeelte van hare goederen
ter dispositie van den Rechter gestraft werden.

LXXX.
Maer is 't overspel begaen by een ghetrouwt Man, met eene ongetrouwde Vrouw, soo sal de
Man als eereloos ende meyneedigh, metter daet sijn Officie ende Staet verbeuren, indien hy
eenige heeft, ende waer hy die onder onsen Landen heeft, ende voorts incapabel verklaert
werden, om eenige staet ofte Officie onder ons gebiedt te mogen bedienen, ende noch
gecondemneert werden in de boete voor de eerste reyse van hoindert guldens: Ende daer
inne hem wederom vergrypende, in een boete van drie hondert guldens, ende voorts naer
exigentie van saecken, by bannissement oft ander gestraft werden.

-129-



LXXXI.
Ende sal de ongehoude Vrouwe sulcks ghedelinqueert hebbende, voor de eerste reyse te
water ende te broot geset werden den tijdt van een maent, ende indiense andermael
bevonden is sulcks te plegen, voor den tijdt van vijftigh Jaren uyt den Lande gebannen
werden.

LXXXII.
Ende dat al onvermindert alsulcken recht als de geoffenseerde parthye, 't zy Man ofte
Vrouw, jegens de Overspeelder ofte Overspeelster compereert, soo tot scheydinge van 't
Houwelijck, als andersints nae Rechten, ende dat alleen voor de Gerechten respective daer
sulcks mochte voorvallen.

LXXXIII.
Geen Overspeelder ofte Overspeelster sal mogen trouwen, ofte nae de doot vande
onschuldige partye, ofte nae des selfs wettelijcke hertrouwen, met de Persoon daer mede hy
ofte sy by het leven, ofte voor het hertrouwen vande onschuldige partye vleeschelick
geconverseert heeft.

LXXXIIII.
Die twee Vrouwen ofte Mans, beyde noch levende, trouwen sullen gestraft worden nae de
Keyserlijcke Wetten, soo yemandt mette tweede sich vermenght, d'eerste noch levende, sal
openbaarlick aenden lyve andere ten exempel sonder conniventie gestraft werden.

LXXXV.
Ende dewyle in 't Landt toe neemt de ontvoeringe van Vrouwen-Persoonen, sonder dat daer
over straffe gedaen wort, ende de penen daer toe staende den Inwoonderen ten meerendeel
zijn onbekent; Soo ordonneren ende statueren Wy by desen.

Dat wie eenigh Vrouws-persoon, ghetrouwt ofte ongetrouwt, hare Man, Ouders ofte
Voochden ontvoert, ghestraft sal werden aenden lyve naer exigentie van saken, selfs oock
metter doot.

Ende of't ghebeurde, 't zy door de voorvluchtigheyt vanden Ontvoerder, ofte andersints, dat
de selve pene tegens hem niet en konde werden geexecuteert, ende dat hy gheduyrende
syne absentie met de selve Vrouwe quame te trouwen, dat die trouwe nul ende van geender
waerde sal zijn, noch eenigh effect van wettelick Houwelick genieten, alwaer 't dat de Ouders
ofte Voochden daer inne naemaels condescendeerden.

Dat oock alle die gene die kennisse hebben van de ontvoeringe, ende daer toe met raet
ende daet zijn behulpigh gheweest, naer exigentie aenden lyve ghestraft sullen werden,
ende verstaen oock by desen in vigeur te blyven alle de straffen ende penen inde
Keyserlijcke ende beschrevene Rechten, midtsgaders by de Blyde Inkomsten vanden
Hertoch van Brabandt, tegens alderhande Bloetschanden, Sodomie, Schaken van
Vrouws-Persoonen, de selve te verkrachten, ende diergelijcke gequalificeerde Hoererye
gestatueert.

LXXXVI.
Die een eerbare Jonge Dochter, minder ofte meerder-jarigh zijnde, met schoone woorden
van Trouw-beloften, ofte andersints, yets wijs maeckt, de selve verleyt, ende door de byslaep
in hare eere krenckt, ende defloreert, isse gehouden te doreren nae hare qualiteyt (indien
hyse niet trouwt) tot arbitragie des Rechters, ende tot breucke te betalen hondert guldens.
Ende indien hy in voegen als vooren sulcx meermaels aen andere eerbare Dochters doet,
sal van sijn alimentatie, beneficie ofte Officie, indien hy eenige heeft, vervallen zijn, ebnde
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oock nae gelegntheyt van Persoonen ende saecken arbitralijck, ende naer exigentie gestraft
werden.

LXXXVII.
Ende alsoo Wy bevinden, dat in onse Landen van Brabandt ende Vlaenderen respective,
van veelderhande Quartieren onechte Kinderen ende overwonnen Bastaerden, ofte die in
Bloetschanden gheteelt zijn, by de Huysluyden ofte andere werden besteet, ende de selfde
oock dickwils om een kleyn gelt uyt gekocht, om die voor altijdt te onderhouden, ende als
voor haere Kinderen, ende metter tijdt de REgieringe groot ongelijck gheschiet, onse Landen
met Bastaerden ende Hoere-kinderen worden vervult, ende de selvige tot hare jaren
komende, mede nevens anderen tot eenige Ampten, als of het Echte kinderen waren,
souden konnen worden ghbruyckt: Soo verbieden Wy alle Ingesetenen onser Landen eenige
soodanige Kinderen voortaen in, ofte aen te nemen, sonder alvoorens 't selve de Wet
haerder Plaetse bekent gemaeckt ende haer consent daer over met schriftelijcke Acte
verkregen te hebben: Ende sullen de Gerechten nimmermeer to staen, dat yemant hem laet
uyt koopen om die altoos te houden ende op te brengen, ende daer en boven op kosten
vande Besteders, ofte vande geene die de Bastaerden aen nemen, pertinente notitie in een
bysonder Boeck doen houden vande Contracten die ghemaeckt worden, ende den tijt hoe
lange, den prijs waer voor, ende wie de Ouders, wie de Besteders zijn, waer van daen, ende
voor al genoeghsame cautie doen stellen, datse tot laste niet en sullen komen vande
Gemeente, ofte de Armen, ende wat voorts tot verseeckeringe dient, ende voor al sullen sy
sorge fdragen, dat de aenbestede tijdt geexpireert zijnde, terstont de Kinderen te rugge
werden gesonden ter plaetse daerse van daen ghekomen zijn, op pene van de gene die
tegen dese onse ordre sullen Bastaerden aennemen, van vijftigh guldens, ende zijn het
geringe Luyden, van arbitrale correctie.

LXXXVIII.
Ende om te meerder dese ontichtigheden te ontdecken, tegen te gaen, ende die te straffen,
soo belasten Wy oock alle de Magistraten onder Ons gebiedt staende,d atse alle
Vroet-Vrouwen sullen be-edigen (haer den eest wel beduydende) van binnen vier en twintich
uyren nae de geboorte eeniger Bastaert-kinderen, de selve aen haer te moeten aen
brengen, de Naem ende de Wooninge des Moeders, op dat d'Officieren der plaetse na
qualificatie der Bastaerdye, tegens soodanige procederen, als by ons hier gheordonneert is,
ofte de ghemeene Rechten mede brengen, ende sal daer van oock in 'tselfde voor ghenoemt
Boeck tot koste als vooren, notitie gehouden worden.

LXXXIX.
Ende sal in alle de incestueuse overspelingen, ende diergelijcke Hoereryen, preventie van
hooge en lage Justicie daer toe ghequalificeert ofte geauthoriseert zijnde, plaetse hebben.

XC.
Soo wie om billicke oorsaecken, ofte om syne affairen te verichten, in verre Landen ghzogen
zijnde, een lange tijdt door kranckheyt, gevanckenisse, ofte ander voorval, alsoo uyt blijft, dat
men van hem niet en kan vernemen, sal de verlatene, sonder te hertrouwen na de gemeente
Rechten afwachten den tijdt van vijf jaren, ende na die tijdt sal sulcks by de Gerechten
aende soodanige, nae ghenomene informatie, mogen toe gestaen worden.

XCI.
Soo wie zijn Echt-genoot lichtveerdelijck ofte malitieurselick verlaet, ofte uyt onlijtsaemheyt
vanden Houwelijcx-bant af treet, door gaet, ende sijn Portuyr laet sitten, met voornemen, om
tot sijn Echt-genoot niet weder te keren, die stelt de onschuldige vry om te hertrouwen. Ende
mach de onschuldige partye, als te vergeefs ende langh genoech alle middelen tot wederom
kominge des verlaters aen gewent zijnde, daer over klagen elck aen de Hooft-bancken daer
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onder hy ofte sy ghehoort, de welcke nae rijp ondersoeck ende ghenoeghsaem blijck vanden
tijt ende malitieusheyt der verlaetinge, ende nae voorgaende indaginge des verlaters, soo en
daer 't behoort, aende ontschuldige het hertrouwen sullen mogen toestaen, ende sal daer en
boven soodanige Verlater uyt onsen Landen voor altijdt gebannen worden.

XCII.
Alle boose conversatie ende bitterheyt, welcke dickwils den gront leyt tot verlatinge ende
verloopingen van malkanderen sal nae de kenisse vcan saecken by preventie van hooge en
lage Justitie daer toe gequalificeert ofte geauthoriseert zijnde, ernstelijck worden gestraft met
gelt-boeten, gevanckenisse ende andersints nae Rechten, sonder dat de Jeucht, ofte de
gemeene Man, met geraes ofte complotterye, ofte eenige hantdadigheyt, onder den naem
vande Beer te jagen, of andersins eenige insolentien tegens soodanige sullen plegen, op
pene als seditieuse gestraft te worden, ende sullen de Ouders voor haere Kinderen, de
Meesters voor hare Knechts in staen. Indien de Domestijcque onlusten te hoogh gaen, ende
te langh duyren, ende de aengewende gherechtelijcke middelen neit en helpen, soo sullen
wel de Gerechten mogen verstaen tot scheydinge van Bedde, Tafel ende by-wooninge, maer
niet vande Echt-bandt, ende oock niet anders als met oogemerck om parthyen altijdt
wederom te vereenigen.

XCIII.
Voorts, vermidts de Houwelijcxe-saecken, met den aenkleven van dien, vele casus
doorgaens voor komen, die hier inne niet uyt-ghedruckt en zijn, soo ordonneren ende
statueren wy by desen, dat alle soodanige voorvallen de Kercken-Raden voor komende, by
de selve daer van kennisse sullen doen aende respective Magistraten, omme daer inne te
voorsien, ende by hen daer inne swarigheyt bevonden werdende, datse de selve voorvallen
sullen brengen aende respective Hooft=bancken, ofte oock aen onse Raden van Brabandt
ende Vlaenderen respective, na welckers oordeel ende uytspraecke een yegelijck sich
voortaen sal hebben te reguleren.

XCIIII.
Ende op dat te beter dese Echt-ordre mach onderhouden worden, soo belasten Wy dat in
alle Gerechten ende Secretaryen, Consistoriale ende Classicale Vergaderingen, altijt een
ofte meer Exemplaren sullen by de hant zijn.

XCV.
Ende sal dit Reglement eens jaerlijcks voor den Volcke gepubliceert worden.

Sullende vande boeten ende breucken procederende uyt de contraventie van het
jegenwoordigh Reglement, geappliceert werden een derdepart ten behoeve vanden Officier,
die de calange sal hebben gedaen, het tweede derde-part ten behoeve vanden Aenbrenger,
ende het resterende derde-part tot profijte vanden Armen ter plaetse daer de contraventie sal
wesen begaen.

Behoudende haer Hoogh Mogende t'allen tyden aen haer de interpretatie, vermeerderinge
ende verminderinge van dit Echt-Reglement, t'haerder discretie ende goetvinden, naer
gelegentheyt van tyden ende saecken.

Aldus ghedaen ende gearresteert ter Vergaderinge vande hoogh-gemelte Staten Generael,
in 's Graven-Hage, op den achthienden Martij sestien-hondert ses en vijftigh. Was
geparapheert, Jacob Veth, vt Onder stont, Ter Oronnantie van de selve. Geteeckent, N.
Ruysch. Zijnde op 't spatium ghedruckt het Cachet der selver Heeren Staten in rooden
Wassche. 
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