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Trouwboek Alblasserdam, huwelijken voor het gerecht, 1727-1800
Regionaal Archief Dordrecht, Toegang 663, inventarisnummer 5a
Huwelijken gesloten voor schout en schepenen 1727-1800
/2/
Formulier van aantekeningh van bruydegom en bruydt.
Alsoo den huwelijken staat bij God den Heere
is ingestelt ende ons ten hoogsten aanbevolen, en
daeromme niet ligtvaardelijk behoort aangegaen te
werden, soo sullen den bruydegom en bruydt opt
gunt haer sal werden voorgehouden opregtelijk
hebben te antwoorden, als:
Eerstelijk, off dit voorgenomen huwelijk geschiet
met voorweten, wille ende consent van hunne ouderen, ofte in absentie derselven, van hare naeste
vrienden.
Ten tweeden, off gijlieden, bruydegom en bruydt,
niet met imant anders iets uytgestaenden hebt,
ofte aen anderen beloften van trouwen hebt gedaen.
Ten derden, off gijlieden den anderen niet bestaat
in bloed, maagschap, ofte swagerschap tusschen
welke 't huwelijk volgens de wetten deser lande
is verboden.
En eyndelijk, off gijlieden hier gekomen sijt uyt
uwen vrijen wille om uwe huwelijcxbelofte,
met malcanderen gedaen, opentlijk te betuygen,
omme dienvolgende geproclameert en den volke
voorgedragen te werden.
Wat antwoort gijlieden.
Waerop moeten seggen, soo bruydegom als bruyt,
Ja.
/3/
Formulier van bevestigingh in den
huwelijken state.
Gij bruydegom ende bruydt verclaert ende
bekent gijlieden, dat tusschen ulieden in den
name Godes Almagtigh aengevangen ende beslooten is een huwelijk ende in die meyninge
ende voornemen alsnogh continuerende, voor de
tegenwoordige schout en schepenen gecomen bent,
ten eynde daerinne met uw beyder vrijen, eygen
en onbedwongen willen tot Godes eere tesamen gevoegt ende bevestigt te werden naer de
ordinantie en insettinge des Heeren.
Wat antwoort gijlieden.
Gij, N.N., bruydegom, verclaert ende bekent gij dan voor God Almagtigh en de
tegenwoordige schout en schepenen, dat gij
genomen hebt ende neemt bij desen N.N. uw
bruyt, hier tegenwoordigh, tot uwe wettige ende
getrouden wijve, haer belovende trouwe ende be-

loften te houden alle de dagen uwes levens, totdat God Almagtigh ulieden scheydet, belovende
verders deselve uwe huysvrouw nimmermeer
te sullen verlaten, off te gaen ofte te begeven,
maer haer trouwelijk bij te blijven ende bij
haer leven in eere ende vroomigheyt,
lieffde ende eenigheyt, mitsgaders in Godes
vreese met haer om te gaen ende huys te /
houden alle de dagen uwes levens, naer behooren, ende ook alles verder te doen ende haer
te bewijsen dat een goet, vroom ende godsaligh
man sijn getrouwde wettige huysvrouw schuldigh
is ende behoort te doen.
Wat antwoort gij bruydegom.
Antwoort: Ja.
Insgelijcks gij N.N., bruyt, bekent ende
verclaert gij hier voor God en de jegenwoordige
schout en schepenen, dat gij genomen hebt ende neemt
bij desen N.N., uw bruydegom, hier tegenwoordigh, tot
uwen wettigen en getrouden man, belovende denselven trouwe ende beloften te houden, hem nimmermeer te verlaten, af te gaen ofte te begeven, maer
hem getrouwelijk bij te blijven en met hem te
leven in alle eer, vromigheyt, lieffde ende eenigheyt ende Godes vrese om te gaan ende
huys te houden, uwen wettigen man onderdanigh
ende gehoorsaem sijn in allen saken die eerlijk, regt en
billijk sijn, alle de dagen uwes levens, ende
voorts hem alles te doen ende bewijsen dat een
goede, vroome ende godsalige huysvrouw haren
wettigen ende getrouwden man schuldigh is
ende behoort te doen.
Wat antwoort gij bruyd.
Antwoort: Ja.
Geeft nu malcanderen de regterhandt.
/4/
Gij, bruydegom ende bruydt, verclaert,
betuygt ende belooft dan beyde voor God
en dese schout en schepenen uwe vrije ende
volcomen wille ende belofte te sijn, soo ge hiervoren hebt verclaert, belovende derhalven
alle hetselve soo voorsz. is, met de hulpe
van God Almagtigh naer te coomen, te
agtervolgen ende te onderhouden naer behooren en vermogen.
Wat antwoort gij beyden.
Antwoorden: JA.
Den almogenden God, voor wien
gijlieden dese solemnele beloften gedaen hebt,
verbinde uw door regte lieffde en trouwe
en verleene uw sijn genaden en zegen.
Amen. /

Register van den
ondertrouw en bevestigen
in den huwelijken staet.
Op den 4en October 1727 in den ondertrouw
opgenomen Wouter van Sevenbergen, jonkman, geboortigh van Sevenbergen voornt., met Johanna
van der Ligt, jonge dogter, geboortigh en woonende
tot Alblasserdam.
Op den 26en Ocotber sijn de voorn. persoonen, naer
alvorens drie huwelijcxe proclamatien voor de kerk
alhier en tot Sevenbergen onverhindert te hebben
gehadt, ten overstaen van Leendert Pijl, schout,
Ary Ariense Teeuw ende Jan Pijl, schepenen van
Alblasserdam voornt., door mij Cornelis Pijl, als
secretaris in den huwelijken staet, bevestigt en
aen haer daervan behoorlijke acte uytgegeven.
t'Welk getuygt
Cornelis Pijl, secretaris, 1727
/5/
Op heden sijn ten overstaen van Leendert Pijl,
schout, bij mij ondergeschreven secretaris van Alblasserdam, in wettelijken ondertrouw opgenomen
Tielman Verbraek, jonkman, geboortigh en woonende
alhier, met Lena Langeraers, jonge dogter, geboortigh van Venloo, tegenwoordigh woonende in
Dordregt, versoekende derhalven drie behoorlijke
Zondaegse proclamatien voor de kerke alhier.
Actum Alblasserdam den 3en December 1728
X Dit merk stelde Tielman Verbraek
& Dit merk stelde Lena Langeraers
Mij present Cornelis Pijl, secretaris, 1728
Op den 21en December 1728 sijn de voorsz. persoonen naerdat se alvorens drie huwelijcxe proclamatien voor de kerk alhier (sonder dat eenige wettige verhinderinge sijn voorgekomen te hebben gehadt), ten
overstaen van Leendert Pijl, schout, Jan Pijl
ende Cornelis Muys, wettelijk getrouwt, en is door mij
secretaris op dato voorsz. behoorlijke acte aen haer
uytgegeven.
t'Welk getuygt Cornelis Pijl, secretaris, 1728
Op heden den 17e Mey 1732 sijn ten overstaen van Leendert Pijl, schout, bij ondergeschreven secretaris van Alblasserdam in wettelijken ondertrouw
opgenomen Joannes Heyligen, jongman, geboortigh
van Wijlsmael in t'lant van Luyk,
met Maria Aerts Verbraek, weduwe van Jan Smits,
mede alhier woonende, versoekende derhalven de behoorlijke proclamatien, om vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te kunnen werden en in teeken
der waerheyt desen bij haer mede onderteekent op
datum voorsz.

Yoannes Heylighen
X Dit merk stelde Mary Aarts Verbraek, weduwe van Jan Smits
Alsoo den bruydegom Joannes Heyligen gedurende
de proclamatien op een clandestine wijse sigh hier heeft geabsenteert, sijn voorn. persoonen niet in den huwelijken
staet bevestigt.
Op heden den 3en October 1733 sijn ten overstaen van Leendert Pijl, schout, bij mij ondergeschreven
secretaris van Alblasserdam in wettelijken ondertrouw opgenomen Leendert Wuyten, jongman, geboortigh van Neerpelt int lant van Luyk, met
Maria Aarts Verbraek, weduwe van Jan Smits, wonende
alhier, versoekende gemelte personen de gewoonlijke
proclamatien voor de kerk om vervolgens in den huwelijken staet bevestigt te werden, sijnde tot teeken
van t'selve dese bij haer mede ondertekent.
Lindert Wuyten
X Dit merk stelde Maria Aerts Verbraek
Cornelis Pijl, secretaris, 1733
/6/
Den 18en October 1733 sijn ten overstaen
van Leendert Pijl, schout, Jan Pijl en Cornelis
Redelijkheyt, schepenen van Alblasserdam, den
voorsz. Leendert Wuyten met Maria Aarts Verbraek
wettelijk getrouwt en daervan behoorlijke acte
aen deselve uytgegeven, in oirconden desen bij mij
secretaris ondertekent op datum voorsz.
Cornelis Pijl, secretaris 1733
Op den 9 Maart 1736 sijn bij den ondergeschreven ten
overstaen van Leendert Pijl, schout van Alblasserdam
in ondertrouw opgenomen Gerrit van der Ligt, jongman, toekomende bruydegom, met Anna Borst, jongedogter, toekomende bruyt, wonende beyde alhier, waerop deselve de behoorlijke proclamatien hebben versogt om vervolgens in den huwelijken staet bevestigt te werden en
is desen bij haer beyden ondertekent op dato voorsz.
X Dit merk stelde Gerrit van der Ligt
Antje Borst
Cornelis Pijl, secretaris 1736
/
Op den 3en November 1736 sijn in ondertrouw opgenomen
Wilhelmus Sijndorff, jongman, geboortige van Breyel
onder Gulik, tegenwoorig hier woonagtig, toekomende
bruydegom, met Adriana van Ackeren, jongedogter,
geboortig en alhier woonagtig, toekomende bruyt, versoekende de gewoonlijke proclamatien om vervolgens in den
huwelijken staet bevestigt te werden, en is desen bij haer
op dato voorsz. ondertekent.
Wilhemus Sijndorff
X Dit merk stelde Adriana Cornelis van Ackeren
Op den 27en November 1736 sijn ten overstaen van schout

en schepenen van Alblasserdam den voorsz. Willem Sijndorff met de voorsz. Adriana van den Acker, naerdat de
huwelijksproclamatien soo voor de kerk alhier als tot Breyel
onverhindert waren gegaen, wettelijk sijn in den huwelijken staat bevestigt, in oriconden desen in Alblasserdam getekent.
Cornelis Pijl, secretaris 1736
Op den 11en December 1739 sijn in ondertrouw opgenomen
Dielis Gerrtisz van Dijk, jongman, geboortig van Heese, quartiere
van Peelant, met Johanna Lamberts van den Heuvel, jongedogter
van Lith, quartier van Maaslandt, bey de Meyereij van s'Bos,
wonende jegenwoordig alhier, hebbende behoorlijk consent van
ouders ende nabestaande, versoekende de gewoonlijke huwelijkse proclamatien voor de kerk, om vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te werden en is desen bij haer op dato
voorsz. ondertekent.
X Dit merk stelde Dielis Gerrits van Dijk
& Dit merk stelde Johanna Lamberts van den Heuvel
Den 1e January 1740 sijn ten overstaan van Leendert
Pijl, schout, [open plek], schepenen
/7/

van Alblasserdam den voorsz. Dielis Gerritsz van Dijk
met Johanna Lamberts van den Heuvel, naerdat de drie
gewoone huwelijksproclamatien voor de kerk alhier
onverhindert sijn gegaan, wettelijk getrouwt en daervan aan haer de gewoonlijke acte uytgegeven, en in oirconden desen bij mij als secretaris getekent op den 1en
January 1740.
Cornelis Pijl, secretaris 1740
Naerdat Lambert Struyven, jongman, geboortig van
Leyden en woonende alhier, op den 13e July 1743 tot Osch in de
Meyerij van 's Bosch met Geertruy van der Hoeven, jongedogter,
geboortig tot Groot Lit en wonende tot Osch voornt. in wettige ondertrouw sijn opgenomen, hebben deselve alhier
onverhindert de drie gewoone huwelijksproclamatien
gehadt en daervan verclaring uytgelevert den 1e Augustus
1743, door mij
Cornelis Pijl, secretaris 1743
Op den 13e Maart 1744 sijn in ondertrouw opgenomen
en vervolgens de huwelijksproclamatien vergunt aan Hendrik
Gijsbert, jongman, geboortig van Breyel int lant van Gulyk,
wonende alhier, met Sofia Cornelis van den Acker, jongedogter,
geboortig en wonende mede alhier, bruydegom en bruyt
en ten oerconde bij mij als secretaris getekent op dato ut supra.
Cornelis Pijl, 1744
Op den 2e April sijn de voorn. Hendrik Gijsbert (gebleken
sijnde van sijn vaders consent) en Sofya van den Acker, naerdat

de 3 huwelijksproclamatien onverhindert sijn gegaan, wettelijk
getrouwt en daervan aan haer acte uytgegeven.
In kennisse van mij als secretaris
Cornelis Pijl, 1744
/
Naardat Lambert Struyven, weduwnaar van hier, met Maria van der
Leeuw, jongedogter, wonende onder 't Hoff van Delft, bij de heeren commissarissen der huwelijkse saken tot Delft in wettige ondertrouw sijn
opgenomen den 6e Augustus 1746, hebben deselve voor de kerk alhier
de 3 gewone huwelijksproclamatien onverhindert gehat, waervan den 25e Augustus verclaring is getekent door mij,
Cornelis Pijl, secretaris 1746
Op den 12en April 1765 zijn in wettige ondertrouw
opgenomen en dus de huwelijksproclamatien gegundt
aan Theodorus off Dirk Beckers alias Kloots, jongman, geboortig van
Cleyne Brogel int land van Luyk, met Pieternella
van den Acker, jongedogter, geboren en woonende alhier,
bruydegom en bruydt, en ten oirconden bij hen geteekent op dato ut supra.
Derick Beckers
Pieternalla van Ackeren
Op den 29e April 1765 zijn de voorn. perzoonen
nadat de 3 zondaegse proclamatien onverhindert zijn
gegaan, ten overstaan van Cornelis Pijl, schout, Willem
Bruygom, scheepen en den ondergeschreeve secretaris, wettelijk getrouwt en daarvan acte uytgelevert.
In kennisse van mij
P. Pijl, secretaris, 1765
Op den 22e Mey 1767 zijn in ondertrouw opgenomen en dus de huwelijkse proclamatien gegund aan
Theodorus off Dirk Beckers alias Kloot, weduwenaar
/8/
van Pieternella van Ackere, met Geertruy Tielemans
Verbraake, jongedogter, beyde hier woonende.
Op den 8e Juny 1767 zijn de voorn. perzoonen,
naedat de 3 gewone proclamatien onverhindert zijn
gegaan, ten overstaan van Cornelis Pijl, schout, Willem
Bruygom en Cornelis de Kraay, scheepenen, en secretaris
wettelijk getrouwt en daarvan acte uytgelevert.
In kennisse van mij,
P. Pijl, secretaris, 1767
Op heden den 17e September 1768 zijn
Meyer Abrahams, weduwnaar, geboortig van Venendaal
en woonende alhier, met Johanna Levi Heyman,
jongedogter, geboren de Vinkeveen, gewoond hebbende

te Rotterdam, alwaar in ondertrouw zijn opgenomen op den [open plek] November 1767, nadat zoo
hier voor de kerk, als van het raadhuys te Rotterdam
in voorn. maand November 1767 de gewoone
huwelijksproclamatien onverhindert hebben gehadt, in den huwelijken staat bevestigdt,
present Cornelis Pijl, schout, Willem Bruygom,
Cornelis de Kraay, Adriaan Backer, Okker Backer
en Leendert Backer, scheepenen.In kennisse van mij,
[geen ondertekening]
[In de marge staat:] NB. Deze perzoonen zijn van den Joodsen godsdienst.
/9/
Den 24e July 1795 zijn in wettige
ondertrouw opgenomen Hendrik
Haagsman, gebore en wonende
te Alblasserdam, met Maria van
Wijngaarden, jongedogter, gebore van
Wijngaarden en tans wonende
alhier.
Actum den 24 July 1795.
X Dit merk stelde Hendrik Haaksman
Maria van Wijngaarde
In kennisse van mij als secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl, secretaris.
/
Den 28e Augustus 1795 zig ten
ondertrouw aangegeven en de
huwelijksproclamatien gegunt aan
Henricus Johannis de Swart, weduwenaar van Theresia Koks, gebore
van Roermonde, tans wonende alhier, met Betje van Holte, jongedogter,
gebore te Molenaarsgraaff en mede
wonende alhier.
Johannes Henricus de Swart
Lijsbet van Holten
/10/
Op den 11 September 1795 zig in de
ondertrouw aangegeven Willem de Wit,
jongman van hier, met Sijgje de Quetter,
jongedogter van Giesenieuwkerk, en aan dezelve de huwelijksgeboden gegunt, zooals
zij beyde bij de ondertekening verklaren.
X Dit merk steldeWillem de Wit
& Dit merk stelde Sijgje de Quetter
Op den 11 September 1795 zig in den huwelijke staat aangegeven Hendrik Otto,
jongman, gebore van Papendrecht en wonende alhier, met Elizabet de Wit, jongedogter,

gebore en wonende alhier, aan dezelve de
huwelijksgeboden gegunt, zooals bij
de ondertekening verklare.
X Dit merk stelde Hendrik Otto
& Dit merk stelde Elizabet de Wit
Den 10 September [geen jaartal vermeld] zig ten ondertrouw aangegeven Jan Kamerman, jongman, gebore van Holten
in Overijssel, met Maria Velthuysen, jongedogter, gebore te Nieuw
Leckerland en wonende alhier.
X Dit merk stelde Jan Kamerman
& Dit merk stelde Maria Velthuysen
/11/
Den 23e October 1795 zijn in den
ondertrouw opgenomen en vervolgens
de huwelijksgeboden gegunt aan
Egbert Romein, jongman, gebore en wonende
te Gorinchem, met Adriana Vogelzang, jongedogter, gebore en wonende
te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam dato als boven.
Egbert Romijn
Adryana Voglesang
In kennisse van mij secretaris,
Cornelis Alidanus Pijl
/12/
[Lege pagina]
/13/
Den 16e December 1797 zijn in ondertrouw opgenomen David de Hartog,
weduwenaar van Grietje Visser, gebore
en wonenden te 's Gravendeel, met
Woutrina de Graaff, jongedogter, geboren en wonende
te Alblasserdam.
[Geen ondertekening]
Den 26 January 1798 zijn in ondertrouw
opgenomen Pieter Bastiaanse Sterk, jongman,
geboren en wonende te Hoffwegen, met Mijntje
Stout, geboren en wonende te Alblasserdam.
[Geen ondertekening]
/14/ [Lege pagina]
/15/
den 29e Mey 1800 zijn in ondertrouw opgenomen en de ordinaire
huwelijksproclamatien gegunt aan
Jan de Kraay, jongman, met Geertruy
Teeuwe, jongedoger, beyde gebore en wo-

nende te Alblasserdam.
[Geen ondertekening]
/16/
[Lege pagina]
/17/
Burgerlijke stand Alblasserdam
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Aantekeningen betreffende de voltrokken huwelijken 1725-1811

Trouwaantekeningen Alblasserdam

Bron: regionaal Archief Dordrecht, toegang 663 inventarisnummer 6.
De hieronder gemelde personen komen niet voor in het
kerkelijke trouwboek. Ze zijn getrouwd voor schout en schepenen van Alblasserdam.
Een aantal pagina's van dit dossier is zodanig verbleekt dat de tekst vrijwel niet meer is te
lezen.
Zie de namenindex aan het eind.
/2/
Wert voor de eerste mael voorgestelt de huiwelijckse proclamatie van Jan Smetens, geboertich uyt Lant van Luyck, jongman, jegenwoordigh woonende alhier,
met Marya Aerse Verbraecke,
mede woonende alhier, soo imant
hiertegens weet wettelijck
in te brengen , spreecke ter
behoorlijcken tijt en plaetse.
Segget voort etc.
[Getrouwd ca. 1725. Ze staan niet in het kerkelijke trouwboek]
Men doet een yder weeten dat
voor de tweede mael wert
voorgestelt de huwelijckse proclamatie van Jan Smeetens, geboortigh uyt Lant van Luyck, jongman
alhier, met Marya Aerse
Verbraecke, soo iemant hiertegens iet wettelijck weet in
te brengen, die spreecke ter
behoorlijcke tijt en plaetse.
Segge t voort.
/3/
Ik ondergeschreven verklare dat de personen,
namelijk Jan Claasen Kort, jongman
van Alblasserdam en Geertruy Jansen
Nouwe, jonge dogter van Rijsoort,
hebben gehad hare drie sonnedaagse
geboden, sonder dat eenige verhindernis
is gekomen, waarom deselve in den
huwelijken staat niet zouden bevestigt werden. Actum den 12 November
1712.
Bij mij geregtsbode van
Rijsoort en in absentie
van den secretaris.
G. Reynen, 1712
[Dit echtpaar staat niet in het kerkelijke trouwboek]
/4/
Wij ondergeschreven Wouter Sevenbergen, geboortigh tot Sevenbergen voornt. ter eenre, ende
-1-

Johanna van der Ligt, jonge dogter, geboortigh en
woonende tot Alblasserdam ter ander sijde,
verclare ons in den ondertrouw aen te geven,
versoekende derhalven behoorlijke huwelijcx proclamaties, om ons vervolgens in den huwelijken staet
te laten bevestigen. Actum Alblasserdam 4 Ocotber 1727.
X Dit merk stelde Johanna van der Ligt
& Dit merk stelde Wouter van Sevenbergen
Den bruydegom tot Sevenbergen aengegeven pro deo
en de bruyt tot Alblasserdam ydem
Desen hebben haer 2e huwelijcxe proclamatie
Wouter van Sevenbergen, jonkman, geboortigh van
Sevenbergen, met Johanna van der Ligt, jonge dogter,
geboortigh en woonende alhier, is er imant die
iets wettelijks weet in te brengen,waerom de
voorsz. persoonen in den huwelijcken staet niet soude
werden bevestigt, die spreke op sijn tijt en plaetse.
Zegget voorts.
De 1e reys gepubliceert den 5en October 1727 voor de kerke
tot Alblasserdam.
2e reys op Zondage den 12en dito.
3e reys den 19 October.
[Dit echtpaar staat niet in het kerkelijke trouwboek]
/5/
Wouter van Zevenbergen, jongman en aenstaende
bruydegom met Johanna van der Ligt, jonge dogter tot
Alblasserdam, heeft ter secretary van Zevenbergen aengeving gedaen ingevolge d'ordonnantie opt middel van trouwen
geëmaneert, ende alsoo denselven Wouter van Zevenbergen
van gering vermogen is, versogt hij acte pro deo, waertoe dese dient. Actum Zevenbergen voornt. den 1e October
1727.
Bij mij als clerq
P. Simonides 1727
/6/
Ik ondergeschreven verclare bij dese mij aen te geven
om in den huewlijken staet te trede
met Wouter van Zevenbergen, geboortigh
van Sevenbergen ende ten opsigte van de
ordonnantie opt middel vant trouwen
geëmaneert, als gehoorende onder de onvermogene, verclaere mij dien conform aen te
geven, gedaen in Alblasserdam den 4e October 1727.
X Dit merk stelde Johanna van der Ligt.
Aldus aen mij secretaris van Alblasserdam aengegeven op datum ut supra
Cornelis Pijl 1727
/7/
Men maekt hiermede aen een ider bekent als
dat op den 4e October 1727 tot Alblasserdam in wettigen
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ondertrouw opgenomen zijn Wouter van Zevenbergen,
jongman, geboortigh alhier, met Johanna van der Ligt,
jonge dogter, geboortigh en woonende tot Alblasserdam
voornoemt, indien imande itwes op deselve persoonen
wiste in te brengen waeromme niet in den huwelijcken
staet souden mogen werden bevestigt, die spreke ter
regter tijt en plaetse en swijge hier namaels stil.
Segget voorts
Het 1e gebot gedaen den 12e October 1727.
Het 2e den 19e dito.
Ende het 3e den 26e dito.
Balthasar Nouerney
/8/
Pro deo
Ik ondergeschreven, mij sullende begeven ten huwelijken state
met Lena Langeraers, woonende tot Dordregt,
ende ten opsigte van het middel opt trouwen geëmaneert, volgens inhoude van de ordonnantie daarvan
sijnde, gehoorende onder de onvermogene, verclare mij
conform de voorsz. ordonnantie aan te geven, gedaan in
Alblasserdam den 3en December 1728.
X Dit merk stelde Tielman Verbraek
Aldus aan mij secretaris van
Alblasserdam aangegeven op datum ut supra
Cornelis Pijl 1728
/9/
[Gedrukte invultekst]
Wij ondergescheven ons sullende begeven ten houwelijcken
staat met malcanderen
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert, volgens inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onde de onvermogende ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 17en Mey 1732
Joannes Heylighen
X Dit merk stelde Mary Aerts Verbraek, weduwe van Jan Smits
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl 1722
/10/
[Gedrukte invultekst]
Wij ondergescheven ons sullende begeven ten houwelijcken
staat met malcanderen
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert, volgens inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onde de onvermogende ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 3e October 1733.
X Dit merk stelde Maria Aarts Verbraek
Lindert Wuyten
-3-

De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl 1733
/11/
Wert bekent gemaekt dat sigh in ondertrouw
hebben begeven Leendert Wuyten, jongman, geboortigh
van Neer Pelt in't lant van Luyk, met Mary
Aerts Verbraek, weduwe van Jan Smits, wonende alhier,
omme indien imant eenige redenen wiste waerom
voorn. persoonen niet souden in den huwelijken staet
bevestigt werden, deselve ter behoorlijker tijt en plaets
bekent te maken.
Sijnde dit op heden den 4e October 1733 t'eerste voorstel.
/12/
Wij ondergeschreven, ons met malkanderen
ten huwelijken state sullende begeven en ten opsigte van't middel
opt trouwen geëmaneert, volgens den inhoude der
ordonnantie daervan sijnde, gehoorende ider onder de classis van drie gulden, verclare ins dien
conform aen te geven om vervolgens voorsz. regt
te voldoen, gedaen in Alblasserdam den 9e maert
1736.
X Dit merk stelde Gerrit van der Ligt
Antje Bors
Ontfangen bij mij secretaris van Alblasserdam de
voorsz. ses gulden huyden dato ut supra.
Cornelis Pijl 1736
/13/
[Gedrukte invultekst]
De heeren commissarissen van de huwelijckse saken in 's Gravenhage, hebben de drie huwelijkse proclamatien van de puye vant raadhuys derselver stede ingewillight aan Paulus Borst, jongman, geboren en wonende
te Alblasserdam, met Albertina Dribberingh,
jonge dochter, geboren en wonende alhier,
met belastinge deselve aan de heeren tot aanteyckeninge van de geboden tot Alblasserdam gecommitteert insgelijx te versoeken. Actum den 2 Juny 1736.
In kennisse van mij secretaris
Joh. van Rensse
/14/
3 poreclamatien
ƒ 0.12.0
Zegel
ƒ 0.8.0
Acta ooff certificatie
ƒ 0.12.0
Zegel
ƒ 0.8.0
ƒ 2.0.0
/15/
[Gedrukte invultekst]
Pro Deo
Wij ondergeschreven ons sullende begeven ten houwelijcken
staat met malcanderen
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert vol-4-

gens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 3en November 1736.
Wilhelmus Sijndorff
Adriana van Ackeren
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl
/16/
Joris Cornelis van Klaveren
/17/
Wij ondergeschreven ons sullende begeven ten houwelijcken
staat met malcanderen
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 11en December 1739.
X Dit merk stelde Dielis Gerritsz van Dijk
& Dit merk stelde Johanna Lamberts van den Heuvel
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl 1739
/18/
Het opschrivt der briev
Getuigschrivt voor Theodorus Aengebroek anders Cloots
De inhoud
WelEerw. heer pastor!
Ik getuige dat Theodorus een wettige soon in
het jaar 1740 den 14 Maart geboren van Joannes
Aengebroek anders Cloots en Elisabeth desselvs
huisvrouwe onder de doopgetuigen Henricus
Cloots anders Maesen en Dimpna Vaesen, is
een waarnamer van de Rooms Catholyke godsdienst, den tijd welken hij hier verkeert heeft,
maar dat hij nu drie jaren buiten lands
sijne konst (of werk) geoeffent heeft, zijnde
nogtans voor sooverre ik weet nooit getrouwt.
Waarom ik hem na sijne gesteldheid .....
...........
aanbevele, die ben
U WelEd. dienstw. dienaar
P.L. Tielen, pastor
in Neder Brogel en van
het Beringse district opperouderling.
P.S. Volgens een aan mij vertoond brievje, schijnt
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sijne broeder welke van sijne ouden nog maar
in leeven is, in sijn aanstaand houwlijk toe te
stemmen.
Clijne Brogel
desen 31 December 1764
[In de marge stond hierbij geschreven:]
N.B. In de aanprijsinge vond ik weegens eenige verkorting en duisterheid van de letteren eenige twijffeling waarom ik daer niet naa
geraden heb maar met ......... opengelaten, het is niets bijsonders. C.P.
/19/
Multum reverende domini pastor
Fidem facio Theodorum filium legitimum
anno 1740 sub mente martio die 14 natum
ex Joanne Aengebroeck alias Cloots et Elisabeth
uxore ejus sub partino Henrico Cloots alias
Maesen et Matrina Dimpna Vaesen esse Romane
Caztholicæ religionis cultorem pro tempore
quo hic degeret ast per 3 annos peregré.
actem suam exercuisse nullo tamen quod suam
martimoniali l;igamine irretitum unde illum
pro dispositione ende s.s. reliqauqi vita salutari
sali vestro recommende qui sum.
Vester promptus famulus
P.L. Tielns, pastor in
Brogel inferiori et
distictus Beringensis
archi presbyter.
Clijne Brogel hac
31 decemberis 1764
P.S.
/20/
P.S. Fauta seedulani mihi monstratum
viditur mator ejus ex parentibus sola
superstes in futurum ejus matrimonium
censentire.
/21/
Littere testimoniales
pro Theodor Aengerbroeck alias Cloots
/22/
Elisabeth Gennens, wedevrou
van Joannus Beckers, moeder van
Derick Beckers, mijnen soon, ick staen
het volcomelijck toe dat mijnen soon
in den houwelijck gaet met Peternel
van Ackeren tot Alblasserdam.
Ick Elisabeth Gennens woenachtight in
Weghmael.
Ick Mattijs Gennens, als
borghenmiester van Wijghmal,
regerende ick als oom van
Dirck Beckers, konssenter
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in dit houwelijck.
/23/
[Gedrukte invultekst]
Wij ondergeschreven ons sullende begeven ten houwelijcken
staat met den anderen, namelijk Dierik Beckers van Kleyn Brogel
met Petronella van Ackeren, jongedochter van hier,
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 12en April 1765.
Derick Beckers
Pieternella van Ackeren
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl 1765
/24 links/
Wouter van Sevenbergen, jonkman, geboortigh
van Sevenbergen, met Johanna Pieterse van der
Ligt, jongedogter, woonende alhier tot Alblasserdam, sijn naerdat den bruydegom, volgens verclaringh van den geregtsbode tot Sevenbergen voornt.
op den 12en, 19en en 26en October, ende bruyt
tot Alblasserdam op den 5en, 12en en 19e October
dese jaers 1727 respective drie huwelijcxe proclamatien
voor de kerken van de voorn. plaetsen hadden gehat,
sonder datter eenige redenen van verhinderingh
off belet tegens sijn ingebragt gewerden, op den
29en dito daeraenvolgende, door schout en
schepenen van Alblasserdam voornt. op eene
wettige wijse in den huwelijken staet bevestigt.
't Welk getuygt den ondergeschreven secretaris van Alblasserdam op den 29en
Ocotber 1727 (was getekent) Cornelis
Pijl, secretaris 1727.
/24 rechts/
Derik Beckers, jongman van Cleyn Brogel
in het land van Luyk, dog wonende alhier, zullende trouwen met
Pieternella van Ackeren, jongedochter, geboren
en woonende alhier, in wettige ondertrouw
zijnde opgenomen, hebben ten dien eynde alhier
hunne eerste proclamatie.
Ten eynde dengeenen welke eenige wettige verhinderinge zoude mogen hebben in te brengen tegens voorn.
perzoonen hun voorgenomen huwelijk, zulks ter bequamer
tijdt en plaatse komen te doen.
Zegt het voort.
/25 links/
[Gedrukte invultekst]
Wij ondergeschreven ons sullende begeven ten houwelijcken
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staat met den anderen,
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 22en Mey 1767.
Derick Beckers
X Dit merck stelde Geertruy Tieleman Verbrake
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl 1767
/25 rechts/
Wij, ondergeschreven Dirk Beckers, weduwnaar van Pieternella van Ackeren, en Geertruy Tielemans Verbrake,
woonende onder Alblasserdam, verclaren ons aan te
geven om met den anderen ten huwelijxe staate
te treden, en ten dien eynde de gewoonelijke huwelijksproclamatien te verzoeken voor de kerk.
Actum den 22e Mey 1767.
Derick Beckers
X Dit merk stelde Geertruy Tielemans Verbraak
De eerste proclamatie op Zondag den 24e Mey 1767
De tweede proclamatie op Zondag den 31e dito
De derde proclamatie op Zondag den 7e Juny
/26 links/
[Gedrukte invultekst]
Ick ondergeschreven mij sullende begeven ten houwelijcken
staat met Leendert Boer, jonckman van Bleskensgraaf,
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 10e January 1777.
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Pijl
/26 rechts/
Wij ondergeschreven Johannis
Pijl, geboren en wonende te Alblasserdam ter eenre, ende Sophia van
Asperen, jongedogter, geboren tot
Streefkerk en wonende te Alblasserdam ter andere zijde, verklaaren ons in
den ondertrouw aan te geven, verzoekkende derhalve behoorlijke huwelijksproclamatien om ons vervolgens in
den huwelijken staat te laten bevestigen.
Actum Alblasserdam den 23e Juny
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1792.
Joh. Pijl
Fijgie van Asperen
/27/
Wij ondergeschreven ons zullende
begeven ten huwelijke staat met
malkanderen en ten aanzien van het
middel op het trouwen geëmaneert volgens de inhoude van de ordonnantie
daarvan zijnde, behorende onder de
classis van dertig gulden, verklaare
ons dien conform aan te geven, om
t'voorsz. regt te voldoen.
Actum Alblasserdam den 23e Juny
1792.
Joh. Pijl
Fijgie van Asperen
Ontfangen bij mij secretaris
van Alblasserdam bovenstaande sestig guldens.
heden dato als boven
Cornelis Alidanus Pijl
/28/
[Gedrukte invultekst]
Ick ondergeschreven mij sullende begeven ten houwelijcken
staat met Maria van Wijngaarden, gebore
van Wijngaarden en wonende te Giessendam
ende ten opsigte van 't middel op het trouwen ge-emaneert volgens den inhoude van de ordonnantie daar van zijnde, behoorende onder de onvermogende, ende die het voorsz. recht niet
konnen betalen, verklare mij dien conform aan te geven, ende
een acte pro deo ofte voor den armen te versoeken.
Actum den 24e July 1795.
X Dit merk stelde Hendrik Haaksman
De voorsz. acte bij mij secretaris
van Alblasserdam
uytgegeven, huyden als boven
Cornelis Alidanus Pijl
[Op een los briefje bij deze bladzijde gevoegd:]
Ik ondergeschreven
A. Beenhakker met
mijn vrou bekende toe
te stan dat Jan Beenhakker met
Mrike de Graf
ten ondertrou te
gaan.
Den 13 April 1798
z.o.z.
/29 links/
[Een los briefje:]
21 Juny 1798 aangeven
Pieter Stam, weduwenaar
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van Grietje van de Findert,
met Annigje van Wijen,
weduwe van Huig van
Bokkum van Krimpen.
1801
t'Lijk van Annigje Boon
in de 3e classis ƒ 3.0.0
/29 recht/
Ik ondergetekende Dirk Struys, mij
zullende begeven ten huwelijken state met Johanna van der Pluym te Alblasserdam,
en ten opzichte van het middel op het trouwen
geëmaneerd volgens den inhoud en ordonnantie
daarvan zijnde, behorende onder de classis van
drie guldens, verklare mij dien conform aan te
geven om vervolgends voorschreven regt te
voldoen.
Dirk Struys
Actum den 15e Augustus 1805.
Ontfangen bij mij secretaris
der stad Dordrecht, bovengemelde
drie guldens, den ut supra.
H. Gevaerts
/30/
Ik ondergetekende Johanna
van der Pluym, mij zullende
begeven ten huwelijken state met
Dirk Struys, wonende te Dordrecht,
en ten opzichte van het middel op 't
trouwen, geëmaneerd volgens den
inhoude der ordonnantie daarvan
zijnde, behorende onder de classis
van drie guldens, verklare mij
dien conform aan te geven om vervolgends voorschreven regt te voldoen.
Actum Alblasserdam 16e Augustus
1805.
X Dit merk stelde Johanna van der Pluym
Ontfangen bij mij secretaris
van Alblasserdam bovengemelde drie guldens,
dato ut supra.
Cornelis Alidanus Pijl
/31/
Op den 16e Augustus 1805
hebben zig alhier te Alblasserdam in ondertrouw aangegeven
en zijn de orinaeren huwelijcksprocalmatien gegunt aan Dirk
Struys, geboren te Bremen en
wonende te Dordrecht en Johanna
van der Pluym, jongedogter, geboren te
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Geertruydenberg en laast wonende
alhier.
Actum Alblasserdam dato ut supra
Dirk Struys
X Dit merk stelde Johanna van der Pluym
/32/
Op heden den 24 January 1806
hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinare huwelijksproclamatien verzogt Johannis Herwig,
jongman, geboren te Oud Alblas en Neeltje
Koutstaal, jongedogter, geboren en beide wonende alhier.
Actum Alblasserdam dato als boven.
Yoohannis Herwig
Neeltje Koustaal
/33/
Op heden den twede Mey
1806 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire
huwelijks proclamatien verzogt
Ary Slingeland, jongman, geboren
alhier en Johanna Zweris, jongedogter,
geboren te Tienhoven, en mede wonende alhier.
Actum Alblasserdam dato als boven.Arie Slingerland
X Dit merk steld
Johanna Zweris, mij present
J. Vogelsang
/34/
Op den 13 Juny 1806 hebben
zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien gevraagt, zoo ick bij de ondertekening deses verklare, en dezelve
gegunt aan Cornelis Zaan, jongman,
geboren te Alblasserdam, wonende
te Oud Alblas, met Merrigje Mostert,
jongedogter, geboren en wonende te
Alblasserdam.
Actum Alblasserdam dato als
boven
X Dit merk stelde Cornelis Zaan
Marygje Mostert
/35/
Op den 4 July 1806
hebbe zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt, zoo ick bij de
ondertekening dezes verklare,
ende dezelve gegunt aan
Jan Thoen, jongman,
met
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Marijtye Kooywijck, jongedogter, bijden geboren
en wonende alhier.
Actum Alblasserdam den dato
als boven.
Jan Thoen
Marijtje Kooywijk
/36/
Op den [geen dag ingevuld] September 1806
hebben zig in ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt, zooals bij de ondertekening verzogte,
en zijn aan dezelve gegunt
aan Jan van Gessel, jongman,
gebore te Schoonhoven en wonende alhier, met Maria Velthuyse, jongedogter, geboren te Rotterdam
en wonende mede alhier.
Actum dato als boven.
Jan van Gessel
Maria Velthuysen
/37/
[Gedrukte invultekst]
Wij, commissarissen tot de huwelijkszaken
der stad Rotterdam, verklaren door deze dat
wij tusschen
Jan van Gessel
en Maria Velthuyse
door onzen gezworen kamerbewarer van den huize der
gemeente dezer stad hebben doen afkondigen drie huwlijksche geboden, agter den anderen volgende, waervan
het laetse gebodt is geproclameert den 21 dezer.
En naerdien de voorsz. geboden zijn gegaen zonder eenige
verhindering of beletsel, kunnen de bovengemelde personen te Alblasserdam in den echten staet worden
bevestigd.
Ten bewijze hiervan hebben wij wethouders
voornoemd deze door een onzer secretarissen doen
tekenen op den 21 September 1806.
[ondertekening]
/38/
Op den 21 October 1806 hebben zig
in wettig ondertrouw aangegeven en
de ordinaire huwelijksgeboden verzogt,
zoo als bij de ondertekening dezes verklaren, en mitsdien verleent aan
Symon van den Berg, jongman , geboren
te Streefkerk en Jannetje van der
Kuyl, jongedogter, geboren te Alblasserdam
en wonende beide alhier.
Actum Alblasserdam dato als boven.
Symon van den Berg
Jannetje van der Kuyl
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/39/
Op den 12e December 1806
hebben zig in wettig trouw ondertrouw aangegeven, zooals bij de
ondertekening verklaren, en de
ordinaire huwelijksproclamatien
gegunt aan Aryaeentje Herwig,
jongedogter, geboren te Oud Alblas
en Ary Pals, jongman, geboren alhier
en wonende beide alhier.
Actum Alblasserdam dato als
boven.
Ary Pals
X Dit merk stelde Aryaentje Herwigt
Mij present J. Vogelsang en
Jan van der Hoogt
/40/
Op den 12e December 1806
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven, zoo als bij de ondertekening verklaren, en zijn de
ordinaire huwelijksproclamatien
gegunt aan Fop Korteland, jongman
en Maayke van der Kuyl, jongedogter,
beide geboren en wonende te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam dato als
boven.
Fop Korteland
Mayken van der Kuyl
/41/
Op den 9 January 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien gegunt aan
Wouter van Es, jongman, met Johanna
Spruyt, jongedogter, bijden geboren en wonende
alhier, zooals bij de ondertekening
dezes verklaren.
Actum Alblasserdam hede dato
als boven.Wouter van Es
Johanna Spruit
/42/
Op den sesden February 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven zooals bij de ondertekening
verklare, en de ordinaire huwelijksproclamatien gegunt aan Nicolaas
Renssen, geboren te Amsterdam en
wonende in de stad Briele, en Anna
Breur, weduwe van Ary Bakker, geboren te Naaltwijk en wonende
alhier.
Actum Alblasserdam dato als boven.
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N. Renssen
A. Breur, weduwe A. Bakker
/43/
Commissarissen van huwelijkszaaken te
Brielle attesteeren bij deeze, dat de drie
huwelijkse geboden van
Nicolaas Renssen, jongman,
gebooren te Amsterdam en woonende
binnen deeze stad
en
Anna Breur, weduwe van Ary
Bakker, gebooren te
Naaltwijk en woonende te Alblasserdam,
van de puye van het raadhuys deezer stad zonder
eenige verhindering zijn geproclameerd, het laatste
derzelve op heeden, en dat mitsdien dezelve persoonen
zooveel ons aangaat in den H. egten staat kunnen
bevestigd worden.
Actum Brielle 22 February 1807.
Commissarissen voornoemt,
ter ordonnantievan dezelve
[ondertekening] secretaris
/44/
Op den 26e Maart 1807 hebben
zig in wettige ondertrouw aangegeven,
zooals bij de ondertekening verklaren,
en den ordinaire huwelijksproclamatien gegunt aan Leendert de Kievit,
weduwenaar van Dirksje Groenevelt,
geboren te Dubbeldam en Lijntje
Koutstaal, jongedogter, geboren te Alblasserdam, beide wonende alhier.
Actum Alblasserdam dato als
boven.
Leendert Kivet
Lijntje Koustaal
/45/
Op den 10e April 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en zijn aan dezelve
de ordinaire huwelijksproclamatien gegunt aan Tijs Pijl,
jongman, geboren te Oud Alblas en
wonende alhier en Jannigje
Herwig, jongedogter, geboren en wonende
alhier te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam dato als
boven.
Tijs Pijl
Jannigje Herwig
/46/
Op heden den 17 April 1807
hebbe zig in wettig ondertrouw
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aangegeven en de ordinaire
huwelijksproclamatien gegunt
aan Leendert Slooff, weduwenaar van
Cornelia van Pelle, geboren en wonende
in Ridderkerk, met
Lijntje Pijl, weduwe van Willem de Koster
geboren en wonende te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam
dato als boven
J. Vogelesang, loco schout
X Dit merk steld
Leendert Sloof
& Dit merk steld Lijntje Pijl
Mij present J. Vogelsang
/47/
De gewoone huwelijksgeboden van Leendert
Sloof, wedeuwenaar van Cornelia van Pellers,
gebooren en wonende alhier en Lijntje Pijl,
weduwe van Willem de Koster, gebooren en
wonende te Alblasserdam, sijn alhier
te Ridderkerk onverhindert afgeloopen.
Actum den 4 Mey 1807.
In kennisse van mij
J. lagendijk q.q.
/48/
Commissaris van huwelijkse zaken van
Papendrecht certificere bij desen dat op heden
aldaar in wettigen ondertrouw zijn opgenomen
Arnoldus Kriens, jonkman, geboren en wonende te Papendrecht
en
Maria Groeneveld, jongedochter, geboren te Ouderkerk
aan den IJssel en wonende te Alblasserdam,
en verzoeken aan commissarissen van huwelijkszaken van Alblasserdam gemelde personen den drie
gewone huwelijksproclamatien te verleenen en
ons bij den afloop daarvan te informeeren.
Actum Papendrecht 24e April 1807.
In kennisse van mij
J. de Groot, secretaris
/49/
Commissarissen van huwelijkszaken van
Papendrecht en Matena certificeren hiermede dat de drie gewone huwelijksproclamatien van
Arnoldus Kriens, jonkman van Papendrecht
en
Maria Groeneveld, jongedochter, geboren te
Ouderkerk aan den IJssel en wonende te
Alblasserdam alhier onverhindert zijn
afgelopen, permitteren dus dat bovengemelde
personen te Alblasserdam in den echt
werden bevestigd.
Actum Papendrecht 10e Mey 1807.
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Ter ordonnantie van commissarissen voornt.
J. de Groot, secretaris
/50/
Op heden den agtste Mey 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt, zoo als
bij de ondertekening dezes verklaren,
en zijn dezelve gegunt aan Pieter
Korteland, jongman, en Grietje de
Haan, beide geboren en
wonende te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam dato
als boven.
Pieter Korteland
Grietje de Haan
/51/
Extract uit het register
van huwelijkszaken te
Ouderkerk op de IJssel.
Den 11 July 1807 hebben zich ter secretarie
van Ouderkerk op de IJssel in wettigen ondertrouw
aangegeven Willem Bol, jongman, geboren en
woonende tot Alblasserdam en Maegje
Groeneveldt, jongedochter, geboren en woonende
alhier, verzoekende dat hunne huwelijksgeboden zoo hier als te Alblasserdam
op den 12, 19 en 26 dezer maand worden
geproclameerd en geaffigeerd en van den afloop
derzelver blijk werden afgegeven.
Actum dato ut supra.
J. Mijnlief, secretaris
/52/
Extract uit het register der der ondertrouw opgenomen en aangetekenden
personen te Lekkerkerk
1807
27 February Cornelis Dekker etc.
July 25 Leendert Dekker, weduwnaar van
Neeltje Klaasdochter Snoey, geboren en woonende alhier en Jesperina Schornagels,
jongedochter, geboren te Deventer, thans wonende
alhier en bevorens het laatst gewoond
hebbende te Alblasserdam, hebben zig
ten eynde met den anderen een wettig
huwelijk aan te gaan ter secretarie
deser plaatse in wettigen ondertrouw
doen opneemen en aantekenen,
versoekende daarvan bewijs ten
eynde derselven geboden ook te Alblasserdam voornoemd zoude kunnen geschieden.
Accordeerd voor extract
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authenticq met voorsz.
register, bij mij secretaris
te Lekkerkerk, deesen
25 July 1807.
[ondertekening]
/53/
Op heden den elfde September 1807
hebbe zig in wettig ondertrouw
aangegeven en den ordinare huwelijksproclamatien verzogt, zoals bij de
orerteekening dezes verklaren,
Ary Herdenbol, jongman
met
Maria Herwigt, jongedogter, bijde
geboren en wonende alhier.
Actum Alblasserdam
dato als bove.
X Dit merk steld
Ary Herdenbol
& Dit merk steld Maria Herwigt
Mij present J. Vogelesang
/54/
Op heden den 16 October 1807
hebbe zig in wettig ondertrouw aangegeven
en de ordinare huwelijksproclamatien
verzogt, zoals zig bij den onderteekening
dezes verklaren, Jan Roodnat, jongman,
geboren en wonende alhier,
met
Ghiella Groeneveld, jongedogter, geboren te
Ouderkerk op d'IJssel, en mede wonende
alhier.
Actum Alblasserdam heden dato als boven.Jan Roodnat
Ghiella Groeneveldt
/55/
Op den 30e October
1807 hebben zig in ondertrouw
aangegeven ende de ordinaire huwelijksproclamatien gegunt aan
Leendert van Mever, jongman en Johanna Boers, jongedogter, beide geboren
en wonende te Alblasserdam.
Actum dato als boven.
Leendert van Mever
Johanna Boers
/56/
Op den 20e November 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven ende de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt en
zijn dezelve verleent aan Lijntje
de Klerk, weduwe van Willem
Voet geboren te Leckerkerk en
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Frank de Jong, jongman, geboren
en wonende beide te Alblasserdam.
Actum Alblasserdam den 20 November 1807.
Frank de Jong
Weduwe van der Voet
/57/
Op den 13e December 1807
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven, zoals bij de ondertekening deses verklaren, en zijn
de ordinaere huwelijksproclamatien gegunt aan Jan t'Hoen,
jongman, met Aryaantje Kortelant,
jongedogter, beyde geboren en wonende
beyde alhier.
Actum dato als boven
Jan t'Hoen
Aryaantje Korteland
/58/
Op den 8e January 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven ende de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt
en aan dezelve gegunt als
Adrianus Schrijvershoff, jongman,
geboren te Lexmond en wonende
alhier en Jaatje Goedhart, jongedogter,
geboren te Wijngaarde en wonende
Sliedrecht.
Alblasserdam 8e January 1808.
X Dit merk stelde Adrianus Schrijvershoff
& Dit merk stelde Jaatje Goedhart
/59/
Op den 29e January 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven ende de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt en
vergunt aan Leendert Willemsz
Boerman, jongman, geboren te Leckerland en wonende alhier, Amelia
Verstraten, jongedogter, gebore te Jaarsvelt
en wonende [opengelaten].
Actum Alblasserdam dato als boven
Leendert Boerman
Amelia van Straten
/60/
Op den agste April 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven ende de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt, zooals
bij de ondertekening deses verklaren en aan dezelve vergunt, aan
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Maarte Rootnat, jongman, geboren
en wonende te Alblasserdam, en
Maggeltje Binnendijk, jonge dogter,
geboren te Leyerdorp, en mede wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Maarte Roodenat
X Dit merk stelde
Maggeltje Binnendijk
Mij present
Cornelis Alidanus Pijl
/61/
Op den 15e April 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordiniare huwelijksproclamatien verzogt en verleent aan Marinus Vrijenhoek,
jongman, geboren te Overschie en wonende alhier en Geertruy Zuydam,
jonge dogter, geboren te Rijsoort en wonende
te H.I. Ambacht.Alblasserdam dato als boven.
X Dit merk stelde Marynis Vrijenhoek
Gurtje Suidam
/62/
Volgt een verklaring van H.I. Ambacht dat daar
de huwelijkse proclamatien gedaan zijn.
Deze pagina is zo vaag dat de tekst nit goed te lezen is.
/63/
Op den sesde Mey 1808 hebben
zig in wettig ondertrouw aangegeven
en de ordinaire huwelijksproclamatien versogt, zooals bij de ondergetekening deses verklaren, en zijn
dezelve verleent aan Jan van der
Hoogt, laast weduwenaar van Pietertje
Blom, en Pieternella van der Hoogt,
jongedogter, geboren te Krimpen en beiden
wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Jan van der Hoogt
Pieternella van der Hoogt
/64/
Op den sesde Mey 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire
huwelijksproclamatien verzogt,
zoo als bij de ondertekening verklaren en zijn dezelve gegunt
aan Pieter Bol, jongman, geboren
alhier en Adriana Aardoom,
jongedogter te Sgravendeel, beide wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
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Pieter Bol
Adriana Aardoom
/65/
Op den derde Juny 1808
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire
huwelijksproclamatien verzogt,
zoo als bij de ondertekening verklaren en zijn dezelve gegunt
aan Cornelis Nieuwpoort, jongman
geboren te Wijngaarde en wonende
alhier en Annigje Boer, jongedogter, geboren
en wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Cornelis Nuwpoort
X Dit merk stelde Annigje Boer
/66/
De navolgende persoonen zijn
in ondertrouw opgenomen:
1808 &
July 7
David Samuel, jongman, geboren te Frederiks,
student Holsteinsche en wonende te Alblasserdam
met
Blommetje Simons, weduwe van Bastiaan
Abrahams, geboren te Rotterdam en wonende
alhier.
Accordeert voor zo veel t'geëxtraheerde aangaat met het register
der in ondertrouw opgenomen
personen te Ridderkerk, den
7e July 1808.
Wm. van den Broek, secretaris
/67/
Extract
De navolgende personen zijn
in ondertrouw opgenomen.
1808 December 10
Jan Boer, weduwenaar van Sijgje
Roos, geboren en wonende alhier
en Mijnsje Muys, jongedogter, geboren te
Alblasserdam en wonende alhier.
Accordeert voor zo veel t'geëxtraheerde aangaat met het register der in ondertrouw opgenomen personen te Ridderkerk,
den 10 December 1808.
Wm. van den Broek, secretaris
/68/
Suppletoir zegel
ingevolge decreet
van Zijn Majesteit
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den Koning van Holland, dato de 17e
van Grasmaand 1809,
dienende tot
de acte van aangeving
tot het huwelijk van
Leendert Boelen en
Antje Rootnat, omgeslage den 6 van
Wijnmaand 1809
bij mij ondergetekende
te Alblasserdam.
C.A. Pijl secretaris
/69/
Op den sesde van Wijnmaand 1809 hebbe zig in
wettig ondertrouw aangegeven,
zoo als bij de ondertekening dezes
verklaren, Leendert Boelen, jongman en Antje Rootnat, jongedogter,
beide geboren en wonende te
Alblasserdam en dienvolgende
de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt.
Alblasserdam dato als boven.
Leendert Boelen
X Dit merk stelde Antje Rootnat
/70/
Extract uit het
trouwregister te Oudekerk
op d'IJssel
Op den 12e van Bloeymaandt 1810
zijn alhier ter secretarie van Oudekerk voorsz.
in ondertrouw opgenomen en aangetekendt
Maarten Twigt, jongman, geboren te
Hoogvliet en wonende te Alblasserdam
en
Anna Donker, jonge dochter, geboren
en wonende alhier.
Accordeert met voorsz. register,
werdende deze afgegeven ten
einde te Alblasserdam mede
de huwelijksgeboden werden
afgekondigt.
J. Mijnlief, secretaris
/71/
Op den 21e van Hooimaand
1810 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien
verzogt, zoo als dezelve zijn
verleend aan Willem de Kok,
jongman, gebore te Gierendam en
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wonende alhier, en Anna van
de Graeff, jongedogter, gebore te Bleskensgraeff en mede wonende
alhier.
Alblasserdam dato als boven.
X Dit merk stelde Willem de Kok
& Dit merk stelde Anna van de Graeff
Mij present
C.A. Pijl
/72/
Op den 30e van Slagtmaand
1810 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven ende ordinaire huwelijksgeboden verzogt en zijn aan dezelve gegunt aan Cornelis de Vos,
jongman, geboren te Leckerkerk
en Cornelia Bos, gebore te
Alblasserdam, beide wonende
alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Cornelis de Vos
Cornelia Bos
/73/
Lege pagina
/74/
Op den 21e van Wintermaand
1810 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en hebben de
ordinaire huwelijksproclamatien
verzogt en aan dezelve verleent,
Symon van der Hoogt, jongman,
gebore te Dordrecht en wonende te Alblasserdam en Heintje de Vries, jongedogter
geboren te B... en wonende alhier.
Alblasserdam 21e Wintermaand
1810
Simon van der Hoogt
Heintje de Vries
/75/
Op heden den elfden van
Louwmaand 1811 hebben zig in wettig
ondertrouw aangegeven
en de ordinaire huwelijksproclamatien
verzogt, zoo als bij den ondertekening
dezes verklaren
Maarten Vermey, jongman, gebore
en wonende te Zwammerdam
en
Geertrui Diepenbrugge, weduwe van
Ary ..., wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven
Maarten Vermey
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Geertrui Diepenburgge
/76/
Op den agste February
1811 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordiniare
huwelijksproclamatien verzogt,
zoo als bij de ondertekening
dezes verklaren, en zijn aan deselve
verleent aan Hendrik Zanen,
jongman, gebore te Ammerstol en
wonende alhier en Ariaantje
Boele, jongedogter, gebore en wonende
alhier.
Alblasserdam dat als boven.
X Dit merk stelde Hendrik Zane
Ariaantje Boel
/77/
Op heden den 22e van Sprokkelmaand 1811
hebbe zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de drie ordinaire
huwelijksproclamatien verzogt,
zoo als bij de ondertekening dezes
verklaren
Arie Zwartbol, jongman, gebore te Bleskensgraaf, met
Marrigje van Stek, jongedogter, gebore
en huyden wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Arie Swartbol
Margje van Stek
/78/
Op den 26e van Aoril
agttien hondert elff hebben zig
in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksgeboden gegunt aan Ary
Verschoor, jongman, gebore en wonende
te Alblasserdam en Annigje
Stam, jongedogter, gebore te Nieuw leckerland en wonende te Alblasserdam.
Alblasserdam dato als boven.
X Dit merk stelde Ary Stam (bedoeld zal zijn Verschoor)
Annigje Stam
/79/
Op den zeven en twintigsten April 1811 hebben zig
in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt en gegunt
aan Klaas van Walsum, jongman,
gebore en wonende te Krimpen
aan de Lek en Jaapje
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Herwig, jongedogter, gebore en wonende te Alblasserdam.
Alblasserdam dato als bovenKlaas van Walsum
Jaapje Herwig
/80/
Op heden den 17 Mey 1811
hebbe zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt, zo als bij de
ondertekening dezes verklaren,
Herben Borsie, jongman,
met Gerrigje Spruyt, weduwe van
Adriaanis Rijke, bijde gebore en
wonende alhier.
Alblasserdam den 17 Mey 1811.
Herber Borsie
Gerritje Spruyt
/81/
Op den 31e Mey 1811
hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksgeboden vergunt
en zijn aan dezelve berleent, aan
Cornelis Eykelboom, weduwenaar
van Neeltje van den Berg, gebore te Oud Alblas en wonende
alhier en Adriana van der Putten,
jongedogter, gebore te Sliedrecht, en
wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Cornelis Eykelboom
Adrieynana van der Putten
/82/
Op den vijff en twintigste
July 1811 hebben zig na behoorlijk
consent in ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt en zijn
verleent aan Gerrit Schit, jongman, gebore en wonende alhier en
Dirkje Groenevelt, jongedogter, gebore
en wonende mede alhier.
Alblasserdam dato als boven.
X Dit merk stelde Gerrit Schit
Dirkse Groenneveld
/83/
Op den 28e July 1811 hebben
zig andermaal in wettig ondertrouw aangegeven en de huwelijksproclamatien verzogt en verleend
aan Jan Beenhakker, laast weduwnaar van Betje Sees, gebore te Kralingen en
Geertruy Schoutten, laast weduwe
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van Paulus van de Graeff, gebore
en wonende beide alhier.
Alblasserdam dato als boven.
X Dit merk stelde Jan Beenhakker
Geertrui Schouten
/84/
Op den elfden October 1811
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien verzogt en
zijn dezelve verleend aan Cornelis t'Hoen, jongman en Pietronela
Maria Pijl, jongedogter, beide gebore
en wonende alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Cornelis t'Hoen
P.M. Pijl
/85/
Op den vierden October
1811 hebben zig in wettig ondertrouw aangegeven en de ordinaire huwelijksproclamatien
verzogt, zoo als bij de ondertekenen dezes verklaren en zijn
dezelve verleent aan Claas
Stam, jongman, gebore te NieuwLeckerland en wonende alhier
en Dirkje van der Kuyl, jongedogter,
gebore en wondende alhier.
Alblasserdam 4 October 1811.
Kloaas Stam
X Dit merk stelde Dirkje van der Kuyl
/86/
Op den eerste November 1811
hebben zig in wettig ondertrouw
aangegeven, zoo als bij de ondertekening verklaren, en zijn de ordinaire
huwelijksproclamatien verleend aan
Cornelis Es, laast weduwenaar van
Teuntje Boris, gebore te Alblasserdam
en Anna Twigt, jongedogter, gebore te
Kralingen en wonende beide alhier.
Alblasserdam dato als boven.
Cornelis van Es
Anna Twigt
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