
Graft Huwelijksintekenboek 1656 – 1811
periode 1656-1662

17-11-1656
Claes Cornelisz Valck, jongesel van de Rijp wonende tot Nieuwe Nierop, met Maeritjen Cornelis, 
jongedochter wonende in 't Noordeijnt compareerde vanwegen de bruijdegom Pieter Pietersz 
Daniels haeren vrunt ende van wegens de bruijt Jacob Tuenisz haeren wettelicken voochd, 
versochten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven soude werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

18-11-1656
Dirck Claesz, jongesel wonende op Graftdijck met Trijn Claes, jongedochter wonend tot Graft sijn 
haer drie zondaeghse proclamatien in de gereformeerde kercke soo gestaen ende ingewilligt, 
compareerde voor de bruijdegom Claes arisz sijnen vader ende van wegen de bruijt Claes Wilms 
Mackes, haeren vader.

25-11-1656
Jan Cornelisz, jongesel wonend in 't Noordeijnt met Vokel Aerians, jongedochter wonende tot 
Zuijdschermer, compareerde vanwegen de bruijdegom Cornelis Jansz, sijnen vader ende van wegen 
de bruijt Wilm Wilmsz haeren zwager, versochten dat de voorschreven geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

25-11-1656
Poulus Allertsz Poeser, weduwnaer met Ymnetjen Wouters, weduwe beijden wonende tot Graft, 
compareerde de bruijdegom zelfs in persoon ende van wegen de bruijt Jan Bartelsz haeren zwager, 
versogten dat haeren huwelijcse geboden souden ingeschreven werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

25-11-1656
Coen Heijndricksz van Bijlevelt, jongesel met Ymmetjen Lodewijcks, jongedochter beijde wonende 
tot Graft, compareerde bruijdegom zelfs in persoon ende van wegen de bruijt Germent Cornelisz, 
haeren oom, versogten dat de voornoemde personen haer huwelijce souden ingeschreven werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

25-11-1656
Pieter Cornelisz, jongesel met Neeltjen Pieters, jongedochter beijde wonende tot Graft, 
compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Joosten, sijnen vader ende van wegen de bruijt 
Jacob Pietersz haeren vrundt, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

02-12-1656
Salomon Jacobsz, weduwnaer tot Graft met Trijn Jans, jongedochter wonende tot Rijp, compareerde 
van wegen de bruijdegom Jacob Lenaertsz, sijnen vader ende van wegen de bruijt Jacob Cornelis, 
haren oom, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

09-12-1656
Pieter Dircksz, jongesel compareerde voor hem Jan Dircksz, sijnen broeder met Neel Cornelis, 
jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Cornelisz haeren vrunt, 
versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.
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09-12-1656
Cornelis Claesz, jongesel, compareerde voor hem Garbrant Tuenisz, sijnen voochdt met Trijntje 
Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Zijvert Pietersz, haeren 
vrunt, versogten dat haere huwelijcse geboden souden werden ingeschreven om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

16-12-1656
Cornelis Dircksz, weduwnaer tot Graft, compareerde voor hem Pieter Dircksz, sijnen broeder met 
Maeritjen Claes, weduwe wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Tuenis Pietersz haere 
oom, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

16-12-1656
Claes Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Cornelisz Kan, sijnen vader met Marijtjen 
Cornelis, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Pietersz kadt, 
haeren steifvader, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

24-12-1656
Lauris Dircksz, weduwnaer met Haesjen Crekis, jongedochter, beijde wonende tot Graft, 
compareerde van wegen de bruijdegom Dirck Cornelisz, sijnen zwager ende van wegen de bruijt 
Jan Laurisz Appel, haeren buijring, versogten dat de voorechreven personen haere drie huwelijcse 
geboden souden ingeschreven werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

24-12-1656
Pieter Jansz, jongesel wonende in 't Noordeijnt met Aeff Jans, jongedochter wonende tot 
Noordschermer, compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Jansz, sijnen zwager ende van 
wegen de bruijt Ariaen Jansz haeren zwager, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

30-12-1656
Cornelis Jacobsz, jongesel met Dieuwer Huijgens, jongedochter wonende beijde tot Graft, 
compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Arnetsz, sijnen vrunt ende van wegen de bruijt 
Jacob Jacobsz haeren oom, versogten dat de voorschreven personen haer drie huwelijcse geboden 
bij den predicant bevestigt souden werden.

30-12-1656
Pieter Baertsz, jongesel met Neel Flores, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van 
wegen de bruijdegom Jan Pietersz Sloten, sijnen oom ende van wegen de bruijt Flores Jansz, haeren 
vader, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven osuden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

06-01-1657
Olof Jansz, jongesel wonende in 't Noordeijnt met Jannetje Jans, jongedochter wonende tot Graft, 
compareerde de bruijdegom zelfs in persoon ende van wegen de bruijt Cornelis Carsen haeren 
zwager, versogten dat haere drie huwelijcse geboden souden werden ingeschreven om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.
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06-01-1657
Sijmon Heijnes, jongesel met trijntje Nanninghs, jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, 
compareerde van wegen de bruijdegom Tuenis Heijnes, sijnen broeder ende van wegen de bruijt 
Jacob Pietersz haeren oom, versogten dat de huwelijcse geboden van voornoemde personen 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

06-01-1657
Jacob Cornelisz, jongesel wonende tot Graft met Anne Adriaens, weduwe wonende in de Rijp, 
compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Jacobsz, sijnen vader ende van wegen de bruijt 
Maerten Claesz, haeren stiefvader, versogten dat de voormelde personen haere huwelijcse geboden 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant t ebevestigen.

06-01-1657
Maerten Jansz, jongesel wonende tot Graft met Risgen Aris, jongedochter wonende in de Rijp, 
compareerde van wegen de bruijdegom Adam Cornelisz sijnen wettelijcke voochd ende van wegen 
de bruijt Cornelis Jansz, haeren zwager, versogten dat de voornoemde personen haere huwelijcse 
geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

06-01-1657
Balser Ariaensz, jongesel met Trijn Ariaens, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde 
voor de bruijdegom Jan Jansz Grafemaeker, sijnen oom ende van wegen de bruijt Arien Cornelisz, 
haren vader, versogten dat de voornoemde personen haere huwelijcse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

13-01-1657
Maerten Adriaensz, jongesel met Trijn Tuenis, beijden wonende op Graftdijck, compareerde voor de 
bruijdegom Claes Arisz sijnen broeder ende van wegen de bruijt Jacob Tuenisz haeren broeder, 
versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

13-01-1657
Tuenis Wilmsz, weduwnaer wonende tot Zuijdschermer met Anne Dircks, weduwe wonende tot 
Graft, compareerde bruijdegom zelfs in persoon ende van wegen de bruijt Dirck Cornelisz, haeren 
vader, versogten dat haere huwelijcse geboden souden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

20-01-1657
Pieter Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Pietersz Sloten, sijnen vader 
met Jantgen Pieters, jongedochter wonende op de Oosterbuert, compareerde van wegen de bruijt 
Pieter Ronghsz, haeren vader, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

20-01-1657
Egbert Meijnertsz, jongesel wonende op de oosterbuert met Guerte Bartels, jongedochter wonende 
op de Westerbuert van Graftdijck, compareerde van wegen de bruijdegom Meijndert Claesz sijnen 
vader ende van wegen de bruijt Cornelis Bartels, haeren broeder, versogten dat de huwelijcse 
geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
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27-01-1657
Cornelis Pietersz, jongesel met Crijntje Claes, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde 
van wegen de bruijdegom Jan Pietersz sijnen broeder ende van wegen de bruijt Jan Claesz Schout 
haeren broeder, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

27-01-1657
Cornelis Jacobsz, jongesel wonende op de Oosterbuert met Aeltjen Cornelis, jongedochter wonende 
tot Graft, compareerde van wegen de bruijdegom Jacob Tuenis, sijnen vader ende van wegen de 
bruijt Jacob Claesz, haeren oom, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij de predicant te bevestigen.

27-01-1657
Cornelis Jansz, jongesel met Dieuwer Wilms, jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, 
compareerde beijden zelfs in persoon doch met consent van ouders ter wederzijde, versogten dat 
haere geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

27-01-1657
Henrick Henricksz, weduwnaer compareerde zelfs in persoon met Jannetje Wilms, weduwe 
compareerde voor haer Jan Claesz Schipper, allen buijren alhier, versogten dat haere huwelijcse 
geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

03-02-1657
Jacob Jacobsz, jongesel met Ariaentje Claes, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde 
van wegen de bruijdegom Tuenis Gleijnis, sijn oom ende van wegen de bruijt Arian Cornelisz, 
haeren oom, versogten dat haere huwellijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

10-02-1657
Jacob Cornelisz, jongesel met Neel Cornelis, jongedochter beijden wonende op de Oosterbuert, 
compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Cornelisz sijnen broeder ende van wegen de bruijt 
Cornelis Cornelisz haeren vader, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

10-02-1657
Jacob Cornelisz Ingelants, jongesel met Maritgen Dircksz, jongedochter beijde wonende tot Graft, 
compareerde van wegen de bruijdegom Rongh Olafs, sijnen oom ende van wegen de bruijt Claes 
Maertensz haeren oom, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

10-02-1657
Gerrid Dircksz Nomes, weduwnaer wonende op 't Noordeijnt met Aechte Cornelis, jongedochter 
mede wonend in 't Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijdegom Jan Dircksz Nomes, sijne 
broeder, van wegen de bruijt Jacob Garbrantsz, haeren oom, versogten dat haere huwelijcse 
geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
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17-02-1657
Jan Claesz, weduwnaer wonende op de oosterbuert met Anne Hermans, jongedochter wonende in 
de Beemster, compareerde de bruijdegom zelfs in persoonvan wegen de bruijt Hans Maertens, 
haeren oom, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

24-02-1657
Tuenis Nanninghsz, jongesel wonende in 't Noordeijnt met Marij Pieters, jongedochter wonende in 
de Rijp, compareerde van wegen de bruijdegom Nanningh Cornelisz sijnen vader ende van wegen 
de bruijt Cornelis Pietersz, haeren broeder, versogten dat de huewelijcse geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

24-02-1657
Dirck Jansz Nomes, jongesel wonende in de Rijp met Barbertjen Huijberts jongedochter wonende 
alhier, compareerde van wegen de bruijdegom Jan Dircksz sijnen vader ende van wegen de bruijt 
Cornelis Jansz Delfshaven haeren oom, versogten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

03-03-1657
Claes Jacobsz, jongesel wonende alhier met Trijntjen Jacobs, jongedochter wonende tot 
Zuijdschermer, compareerde van wegen de bruijdegom Jacob Jacobsz, sijnen broeder ende van 
wegens de bruijt Aerails Vansz haere voochde, versogten dat voorschreven personen haere 
huwelijcse  geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

10-03-1657
Claes Cornelisz jongesel met Neel Jans, jongedochter beijden wonende op Graftdijck, compareerde 
van wegen de bruijdegom Dirck Pietersz haeren oom ende van wegen de bruijt Lauris Jansz haeren 
buijrens, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

10-03-1657
Pouwlis Claesz, jongesel met Dieuwer Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, 
compareerde van wegens de bruijdegom Arian Cornelisz, sijnen oom ende van wegens de bruijt 
Jacob Cornelisz, haeren broeder, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

24-03-1657
Cornelis Claesz, jongesel met Aefge Jans beijden wonende tot Graft, compareerde van wegen de 
bruijdegom Cornelis Dircksz, sijnen swager ende van wegens de bruijt Jacob Jansz, haeren broeder, 
versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

24-03-1657
Jochem Michielsz met Neeltje Ares jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van 
wegens de bruijdegom Tuenis Dingenumsz, sijnen oom ende van wegens de bruijt Arent Aresz, 
haerer broeder, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.
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31-03-1657
Mieus Cornelisz, weduwnaer met Ariaen Jans, weduwe beijde wonende op de Laen in den banne 
van Graft, compareerde de bruijdegom zelfs in persoon ende van wegens de bruijt Louwlis Jansz 
haerer broeder versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

07-04-1657
Cornelis Jansz Colles, jongesel wonende tot Graft met Trijntje Jans, jongedochter wonende tot Rijp, 
compareerde van wegen de bruijdegom Jan Claesz Vinck sijnen wettelijcke voocht ende wegens de 
bruijt Jan Claesz haren vader, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

09-06-1657
Jacob Sijmonsz Adel, weduwnaer wonende in den Schermeer met Haesjen Claes, jongedochter van 
Ursem, compareerde de bruijdegom met wettelijck bescheijt van bruijts broeder, versogten dat 
haeren huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

24-06-1657
Gerrid Dircksz, jongesel compareerde zelfs in persoon met Maeritgen Jans, weduwe beijde 
wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Ariaen Cornelisz Kaegsman, haeren buijrman, 
versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

30-06-1657
Jacob Claesz, jongesel wonende in den Schermeer, compareerde zelfs in persoon met Maeritgen 
Jans, jongedochter wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Cornelis Olofsz, haeren 
buijrman, versochten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

29-09-1657
Sijmon Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Jansz sijnen vader, 
met Aeft jacobs, jongedochter wonende tot Noortschermer, compareerde voor haer Jan Lubbertsz 
haeren oom ende wettelijcke voocht, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

06-10-1657
Evert Gertsz, jongesel, compareede voor hem allert Claes, sijnen oom, met Aechte Claes, 
jongedochter beijde woonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Jan Claes Bergen, haeren 
broeder, versochten dat haere huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

27-10-1657
Jan Jansz, jongesel van Groeningen wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Gootjen Jansz 
Backer met Jaepjen Jacobs, jongedochter wonende tot Zuijtschermer, compareerde voor haer 
Cornelis Cornelisz, haeren oom ende Cornelis Jansz haeren halven broeder, versochten dat haere 
huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven soude werden om dan voorts bij den predicant te 
bevestigen.
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18-11-1657
Gerrid Evertsz backer, schoolmeester alhier, met Maritjen Jans, jongedochter tot Colhorn vertonend 
wettelijck bescheijt gesags aenteijckeninge tot Kolhorn voornoemt, versochten datte geboden van 
vermelde personen souden ingeschreven werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

24-11-1657
Jan Dieloffsz, jongesel, compareerde voor hem Dieloff Dircksz, sijnen vader, met Marij Cornelis, 
weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor hser Cornelis Jansz Cuijper, haren vader, 
versochten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

02-12-1657
Wilm jansz, jongesel met Maeritjen Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde met 
wettelijck bescheijt dat hare huwelijcse geboden tot Wessanen al waer de bruijt vandaen was, 
wettelick waren ingewilligt, versogten voorts zelven hier van gelijcken souden geschieden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

15-12-1657
Cornelis Claesz, jongesel wonende op Graftdijck, compareerde zelfs in persooon met Annetgen 
Cornelis van Egmont op zee, versogten van wegen de bruijt wettelijck bescheijt  versogten dat haere 
huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

15-12-1657
Cornelis Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Cornelisz, sijnen 
broeder, met Brecht Claes, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor haer Dirck Claesz 
haere broeder, versogten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

29-12-1657
Pieter Dircksz. Jongesel, compareerde voor hem Dirck Pietersz, sijnen vader, met Hillegont Pieters, 
jongedogter wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Jacob Pieters, haere broeder, versogten 
dat haere huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

29-12-1657
Tuenis Heijnes, weduwnaer, compareerde voor hem Dirck Heijnes, sijnen broeder, wonende tot 
Graft, met Anne Jans, weduwe wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Dircksz, 
haere buijrman, versogten dat haren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

05-01-1658
Gerrid Jacobs, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Jacob Gerrids, sijnen 
vader, met Lijsbeth Pieters, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor haer Ebilus Pieterz, haere 
broeder, versochten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.
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05-01-1658
Pieter Abelsz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, met Geert jans, jongedochter wonende tot 
Graft, compareeden beijden zelfe in persoon, versochten dat haere huwelijcse geboden 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

12-01-1658
Sijmon Adams Smith, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon met Marij Jacobs, weduwe beijde 
wonende tot Graft, compareerde voor haer Gerrid Jacobsz, haeren broeder, versochten dat haere 
huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

12-01-1658
Dirck Pietersz Schrijver, schoolmeester tot Westmijsen, weduwnaer compareerde zelfs in persoon, 
met Maertje Maertens, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Cornelisz, haeren 
zwager, versochten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

12-01-1658
Sijmon Claes, jongesel compareerde voor hem Dirck Claes, sijnen broeder, met Neel Jacobs, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Pietersz, haeren vader, 
verochten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voort bij den 
predicant te bevestigen.

12-01-1658
Albert Claesz, jongesel compareerde voor hem Claes Albertsz, sijnen vader, met Trijn Dircks, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Dircksz, haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

12-01-1658
Cornelis Jansz, jongesel wonende in den Purmer, compareerde zelfe in persoon, met Anna Jacobs, 
jongedochter wonende in de Schermeer in den banne van Graft, compareerde voor haer Cornelis 
Michielsz, haeren buijrman, versogten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

19-01-1658
Claes Jacobsz, weduwnaer met Trijn Jacobsdr, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerden 
beijden zelfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

19-01-1658
Jan Aeriaenz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Jacob Aeriaensz, sijnen 
broeder, met Wolmoet Cornelis, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Dirck 
Claes, haeren zwager, versochten dat haeren huwelijcse geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen 't welcke is ingewilligt.

26-01-1658
Ariaen Cornelis, jongesel, compareerde voor hem Jacob Cornelis, sijnen broeder, met Claertjen 
Dircks, weduwe beijden wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Dirck Ariaens, haeren 
vader, versochten dat haeren huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
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den officier te bevestigen.

26-01-1658
Claes Cornelisz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde zelfs in persoon geassisteerd met 
Jacob Pieters Zwager, sijnen voocht, met Jannemoer Jans, jongedochter, compareerde voor haer 
Pieter Jansz, Jensis, haeren voocht, versogten dat haere huwelijcse geboden wettelijck ssouden 
worden ingewilligt om dan voorts bij den predicant te werden bevestight.

02-02-1658
Gerrid Dircks, jongeel wonende tot Graft, compareerde voor hem Pieter, sijnen broeder, met Geert 
Cornelis, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Carstens, haeren 
vrunt versochten dat haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

02-02-1658
Tuenis Garbrantsz, jongesel wonende tot Graft, met Greate Cornelis, jongedochter wonende in de 
Beemster, compareerde voor hem garbrabt Tuenis emt wettelijck bescheijt dat de huwelijcse 
geboden in de Beemster waren ingeschreven met belastinge alhier van geleijcken te gescchieden om 
voorts bij den predicant te bevestigen.

09-02-1658
Jan Lubbertsz, jongesel met Maritjen Lubbers, jongedochter beijden wonende tot Graft, 
compareerde zelfe in persoon, versochten haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

09-02-1658
Pieter gertsz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnde, met Maritjen Jans, jongedochter wonende tot 
Alckmaer, compareerde de bruijdegom zelfs in persoon met wettelijck bescheijt dat haere 
huwelijcke geboden tot Alckmaar waren ingeschreven, versogten derhalven alhier van gelijk gedaen 
te werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

09-02-1658
Crijn Pietersz, weduwnaer met Neel Cornelis, weduwe beijden wonende in 't Noordeijnt, 
compareerde de bruijdegom zelfs in persoon, voor den bruijt Jan Jansz, haeren oom, versogten dat 
haere huwelijcse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

09-02-1658
Tijs Jansz, jongesel met Neel Jacobs, jongedochter wonende op de Laen in den banne van Graft, 
compareerde voor de bruijdegom Sijmon Cornelisz Boscher sijnen oom, van wegen de bruijt Jacob 
Jacobsz, haeren broeder, versogten dat haere geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

09-02-1658
Tuenis Cornelisz, jongesel wonende op Graftdijck, compareerde zelfe in persoon met Griete 
Heertjes, jongedochter wonende in den Ackersloterwoude, compareerde voor haer Dirck jaspersz, 
haeren neef, versogten dat hare huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.
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09-02-1658
Jacob Jacobsz, weduwnaer wonende tot Graft, met Aeft jans, weduwe wonende op de Oosterbuert, 
compareerde de bruijdegom zelfe in persoon metwettelijck bescheijt, versocgte dat haere 
huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te mogen 
bevestigen.

09-02-1658
Jan Cornelisz, jongesel wonende op Graftdijck met Neeltjen Dircks, jongedochter wonende tot 
Heemskerck, compareerde de voornoemde bruijdegom zelve in persoon met wettelijck bescheijt dat 
de huwelijckse geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

16-02-1658
Pouwels Taemsz, weduwnaer wonende tot Graft met Ariaentjen Jans, weduwe wonende tot Wormer, 
vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden te Wormer sijn ingeschreven, versogten alhier 't 
selve om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

02-03-1658
Cornelis Heijndericksz, jongezel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Sijmon 
Heijndericksz, sijnen broeder, met IJsoutjen Maertens, jongedochter wonende in de Rijp, versochten 
dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

16-03-1658
Cornelis Cornelisz, jongesel wonende tot Jhisp. Compareerde zelfs in persoon, met Guiertjen Jans, 
jongedochter wonende tot Graft, compareeerde voor haer Jan Claesz Schippers, haeren wettelijcke 
voocht, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

23-03-1658
Cornelis Jansz, jongesel, compareerde voor hem Meijndert Sijmons, sijnen neef, met Trijn Cornelis, 
jongedochter beijden wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Jan Cornelisz, haeren 
broeder, versochten dat haere huwelijckse heboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

23-03-1658
Cornelis Jansz Crijnsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Thijs Claesz, sijnen 
zwager, met Neel Dircks, weduwe wonende in de Rijp, compareerde voor haer Gleijn Bastiaensz, 
haeren zwager, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

23-03-1658
Jacob Pietersz, jongesel wonende op Graftdijck, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijnen neef, 
met Trijn Claes, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Claesz, 
haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.
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30-03-1658
Cornelis bartsz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt met Trijn Pieters, weduwe wonende tot 
Wormer, compareerde de voornoemde bruijdegom zelfe in persoon met wettelijk bescheijt dat de 
geboden tot Wormer waren ingewillicht, om dan voorts bij den officier te bevestigen.

30-03-1658
Claes Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jeoreansz, sijnen vader, met Jannetjen 
Heijndericks, jongedochter, compareerde voor haer Tijs Jansz, haeren neef, beijden wonende tot 
Graft, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

30-03-1658
Jan Aertsz Poel, lijnslager, weduwnaer tot Graft met Stijntgen Hewack, weduwe met Claes Dircksz 
Backer wonende tot Purmerendt, compareerde beijden zelfe in persoon, versochten dat haeren 
huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

11-08-1658
Abraham Arentsz, jongesel met Guijertje Jans, beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde 
wegens de voorschreven bruijdegom Isaack Arentsz, sijnen broeder, van wegens de bruijt Jan 
Heijcksz Criegh, haeren oom, versochten dat vermelde personen haeren huwelijckse geboden 
wettelijck ingewillicht souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

17-08-1658
Michiel Miensz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Garbrantsz, sijnen oom met Sijtgen 
Adriaens, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Claesz, sijnen 
oom, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

21-08-1658
Mieus Cornelisz, weduwnaer wonende op de Laen met Annetjen Hermans, weduwe wonende op de 
Oosterbuert, compareerde beijden zelfe in persoon, versochten dat haeren huwelijckse geboden 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

28-08-1658
Henrick Jans Backer, jongesel compareerde voor hem Gootjen Jansz Backer, sijnen broeder, met 
Anne Dircksz, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Lauris Dircksz, 
haeren broeder, versochte dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

28-08-1658
Jan Adamsz van Rijssen, jongesel compareerde zelfe in persoon met Teuijni Tuenis, jongedochter 
beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Tuenis, haren broeder, versochten 
dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

28-08-1658
Jacob Pietersz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Pieter Jansz Vlottes, 
haeren zwager, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
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voorts bij den officier te bevestigen.

29-08-1658
Pieter Adriaensz Steringh, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Adriaen Steringh sijnen 
oom met Aecht Claes Zwaens, jongedochter wonende tot Rijp, compareerde voor haer Adriaen 
Lamberts haeren stiefvader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

05-10-1658
Pieter Cornelisz, weduwnaer wonende tot Graft met jantjen Claes, jongedochter wonende op de 
Oosterbuert, vertonende wettelijck bescheijt van D. Steringa dat haere huwelijckse geboden 
wettelijck waren ingeschreven om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

05-10-1658
Jan Jansz IJeves, jongesel compareerde voor hem Jan Jansz IJvesz sijnen vader wonende in de Rijp, 
met Maeritjen Aves, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Wilm Aves, haeren 
broeder, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den schoudt te bevestigen.

05-10-1658
Cornelis Cornelisz, jongesel uijt de Beemster, compareerde zelfe in persoon, met Niesje Jans, 
weduwe beijden wonende in de Schermeer, compareerde voor haer Albert Tuenisz, haeren zwager, 
versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

05-10-1658
Tuenis Tuenisz Windigh, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Jacob 
Tuenisz, sijnen broeder, met Dieuwer Balsers, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor 
haer Jan Jansz Mieues, haeren oom, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

02-11-1658
Dirck Dircksz, weduwnaer wonende in den Ackersloter Woude, compareerde zelfe in persoon met 
Aechte Cornelis, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Dircksz, haeren 
buijrman, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

17-11-1658
Dieloff Sijmonsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Sijmon Dieloffsz, sijnen 
vader, met Lijsbeth Tuenis, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Tuenis Jansz 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

30-11-1658
Tuenis Jochems, jongesel, compareerde voor hem Pieter Garbrantsz, sijnen oom, met Aefje 
Cornelis, jongedochter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haeren 
vader, versochten dat de huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.
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30-11-1658
Jacob Tuenisz, weduwnaer, compareerde voor hem Tuenis Gleijnes, sijnen vader, met Neel 
Heertjes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Heertjes, haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

30-11-1658
Dirck Gertsz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Geritsz, sijnen vader, met Lijsbeth Jacobs, 
jongedochter beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jacobsz, haeren oom, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

07-12-1658
Jan Jansz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Sijmonsz, sijne zwager, met 
Aefjen Gerridts, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Gerrid Claesz Gleijnes, 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

07-12-1658
Dirck Pietersz, jongesel wonende tot Oossane, compareerde zelfe in persoon met bescheijt van 
consent van sijn vader Pieter Dircksz, met Jefjen Jans, jongedochter wonende in 't Zapmeer, 
compareerde voor haer Geret Jans, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

07-12-1658
Claes Cornelisz Luijper, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Luijper, sijnen vader, met 
Aechte Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Gertsz, 
haeren oom, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

11-12-1658
Jacob Claes Knijper, weduwnaer wonende tot Zchermerhorn, met Aeltjen Roelofs, jongedochter 
van Graft, compareerde van wegen de voorschreven personen Jan jansz Cnijper, neef van de 
bruijdegom met bescheijt van haeren beijden consent welck comfort of bescheijt de bruijts moeder 
heeft geconsenteert, tevolgen versogten voorts de geboden van voorschreven personen souden 
werden ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.

14-12-1658
Wilm Dielofsz, jongesel, compareerde voor hem cornelis Jacobsz, sijnen neef, met Marij Cornelis, 
jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haeren vader, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

21-12-1658
Wilm Karsen, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Joosten, sijnen oom, met Nies Cornelis, 
jongedochter beijden woonende tot Graft, compareerde voor haer Volckert Pietersz, haeren oom, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.
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28-12-1658
Pieter Dircksz, weduwnaer, compareerde voor hem Claes Dircksz, sijnen broeder, met Guirte 
Gerridts, weduwe beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Cornelisz, haere 
zwager, versochten dat haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

04-01-1659
Claes Jacobsz, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Abelsz, sijnen zwager, met Aeltjen Claes, 
weduwe beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Dirck Claesz haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

06-01-1659
Claes Dircksz, jongesel wonende in de Schermeer, met Guirt Allerts, jongedochter wonende tot 
Opdam, compareerde de bruijdegom zelfe in persoon met wettelijck bescheijt van de officier te 
Opdam dat de geboden aldaer waren ingeschreven, voorts versochten 't zelve mede ingewilligt te 
werden om dan voorts bij den schout te bevestigen, 't welck alhier mede is geconsenteert.

14-01-1659
Brem Cornelisz, jongesel, compareerde zelfe in persoon met Marij Bartels, jongedochter beijde 
wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Egbert Meijnertsz, haeren zwager, versochten dat 
haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

14-01-1659
Gootjen Gootjesz, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Jansz Olijslager, sijnen zwager, met Neel 
Cornelis, beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Maerten Maertensz, haeren 
vrund, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

14-01-1659
Claes Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijnen broeder, met Dieuwer Jans, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, haeren oom, 
versochten dat haeren huwelijcke geboden wettelijk ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

14-01-1659
Cornelis Tuenisz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Tuenisz, sijnen broeder, wonende in 't 
Noordeijnt, met Madeleen Wilms, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan 
Wilmsz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcke geboden ingeschreven souden werden 
om dan voort bij den predicant te bevestigen.

14-01-1659
Pieter Cornelisz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Tuenisz, sijnen 
vader, met Aechte Claes, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Sijmon Claes, 
haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.
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18-01-1659
Jan Cornelisz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Jansz, sijnen vader, 
met Aefjen Arents, jongedochter winende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Arentsz, 
haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

18-01-1659
Jacob Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Maertensz, sijnen oom, met Weijntjen Jans, 
jongedochter beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Pieter Tuenirsz, haeren 
zwager, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

25-01-1659
Gleijn Tuenisz, jongesel, compareerde voor hem Tuenis Gleijnisz, sijnen vader, met Dieuwer 
Pieters, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Pieter Pietersz, 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

01-02-1659
Cornelis Danielsz, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde zelfe in persoon, met Maeritjen 
Maertens, jongedochter uit 't Noordeijnt mede wonende in de Rijp, compareerde voor haer Maerten 
Jansz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

01-02-1659
Maerten Pietersz Geelis, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Allert Claesz, sijnen 
zwager, met Grietje Goverds, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Jansz 
Nellis, haeren  buijrman, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

15-02-1659
Gerrid Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Jan Gertsz, sijnen oom, met Jantjen Jans, 
jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Dircksz, haeren zwager, 
versochten dat de huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

15-02-1659
Mr. Jan Muerlinck, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon, met Neel Heertjes, weduwe beijden 
wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Dirck Tuenisz, haeren oom, versochten dat 
haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven spuden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

15-02-1659
Cornelis Jansz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Dirck Pietersz, sijnen 
zwager, met Aefjen Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob 
Cornelisz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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15-02-1659
Taems Heertgensz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Heertjen Jansz Kinnes, 
sijnen vader met Neel Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Cornelisz 
Brouwer, haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingewillicht souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

22-02-1659
Jan Jansz, weduwnaer wonende tot Graft, met Trijn Bartels, weduwe wonende op de Laen van 't 
Oosterbuert, vertonende wettelijck bescheijt dat de huwelijckse geboden op Oostgraftdijck waren 
ingewilligt bij D.Heringa, versochten haer insgelijks souden werden gedaen 't welck geaccordeert 
om voorts bij den predicant te bevestigen.

01-03-1659
Pieter Pietersz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Baert Pietersz Nantges, sijnen 
stiefvader, met Anne Pieters, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Pieter 
Arentsz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

08-03-1659
Pieter Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Pauwels Dircksz, sijnen broeder, met Grietjen 
Pieters, jongedochter, beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter Cornelisz Kas, 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijk ingeschreven souden werden 
om dan voorts in den kercke te bevestigen.

29-03-1659
Sijmon Wilmsz, jongesel wonende tot Graft met Neeltjen Jacobs, jongedochter wonende tot 
Zuijtschermer, compareerde voor Wilm Sijmonsz de vooschreven bruijdegoms vader met wettelijck 
bescheijt datte huwelijckse geboden tot Zuijtschermer waeren ingewilligt versochten alhier van 
gelijck 't welck is ingewilligt om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

02-04-1659
Herman Danielsz, jongesel wonende tot Amsterdam, compareerde zelfe in persoon, met Wettelijck 
bescheijt van sijn vader ende moeder, met Trijntjen Cornelis, weduwe wonende tot Graft, 
compareerde voor haer Zijbren Pietersz, haeren oom, versochten dat haeren huwelijckse geboden 
wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

26-04-1659
Jan Cornelisz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Jansz, sijnen 
vader, met Aecht Dircksz, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Volckert 
Pietersz, haeren oom, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

15-06-1659
Dr Cornelis Canteris, jonghman, bedienaer des Goddelijcks woorts alhier, met Catharina van den 
Luffels, jongedochter wonende tot Rotterdam, compareerde met wettelijck bescheijt van den 
kerckeraed tot Rotterdam datte huwelijckse geboden aldaer waren ingewilligt, versochten derhalven 
hier insgelijck mochten geschieden 't welcke oock is geconsenteert om mede indese kercke 
geproclameert te werden.
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28-06-1659
Cornelis Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jacob Lucasz van 't Slot, sijnen oom, met Zijbregh 
Jans, jongedochter beijden wonende tot Graft, compareerde voor haer Mr. Jan Muerlinck, haeren 
stiefvader, versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

12-07-1659
Arent Jansz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Claesz Pender, sijnen neef, met Anne Dircks, 
jongedochter beijden wonende alhier, compareerde voor haer Jacob Pietersz haeren oom, 
versochten dat haren huwelijcke geboden wettelijck  ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

30-08-1659
Jan Cornelisz, weduwnaer, compareerde voor hem Maerten Jans Loueck, sijnen zwager met Neel 
Heertjes, jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Jacobsz 
Rogelaer, haeren zwager versochten dat haeren huwelijcke geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

07-09-1659
Jan Cornelis, jongesel wonende tot Uijtgeest met Metjen Jans Jans, jongedochter van de 
Oosterbuert mede jeenswoordig woonagtih tot Uijtgeest voorschreven, compareerde de 
voorschreven bruijdeom zelfs in persoon met bescheijt de geboden in Uitgeest waren ingewillit 
versochten mede om elijcken souden geschieden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

13-09-1659
Jacob Lammertsz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Dircksz Proets, sijn  stiefvader, metTrijn 
Dircks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Crelis Pietersz haere 
zwager, versogten dat haere huwelijkse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

19-09-1659
Dirck Jansz, jongesel wonende tot Wessanen, compareerde voor hem Jan Jansz sijne vader, met 
Dieuwer Cornelis, jongedogter wonende in 't Noordeijnde, compareerde voor haer Gerrid Dircksz 
Nomes, haere zwager, versogten dat haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

19-09-1659
Jasper Wilmsz, jongesel wonende in Noort Scharwou op Langedijck, compareerde zelfs in persoon, 
met Maritjen Claes, jongedogter, compareerde voor haer Jacob Laurusz haere zwager, versogten dat 
haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant 
te bevestigen.

27-09-1659
Gerrid Heijndricksz, jongesel, compareerde voor hem Herman Heijndricksz sijne broeder, met 
Leentjen Heijndricx, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt 
Zijbert Pietersz haere buijrman, versogten dat haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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04-10-1659
Jan Jansz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Dircksz Castricum sijne oom, met Trijntje 
Ares, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Aris Cornelisz hare vader, 
versochten dat hare huwelijckse geboden wettelijck ingewillicht souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

04-10-1659
Claes Claesz, jongesel, compareerde voor hem Jochem Cornelisz sijne oom, met Baafjen Alberts, 
jongedochter woonachtig in de Rijp, compareerde voor haer Marten Claesz haer meester, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

04-10-1659
Cornelis Claesz Bergen, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Claesz Bergen, sijne broeder, met 
Lobberigh Jans, jongedogter, beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jochem Cornelisz 
haere oom, versochten dat haere huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

11-10-1659
Jan Tuenisz, jongesel, wonend op de Oosterbuert, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz sijne 
neve, met Neel Jans, jongedochter wonend op Graftdijck, compareerde voor haer Cornelis Jansz 
haere broeder, versochten dat hare huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

11-10-1659
Pieter Jansz, weduwnaer, compareerde voor hem Jan Jansz Gorter, sijne vader, met Neel Jans, 
jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Dissel, haere vader, 
versochten dat haren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

18-10-1659
Claes Roelofsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Dircksz Plaijsier, sijnen stiefvader, met 
Maritjen Tuenis, jongedochter van Purmerent doch beijde wonende in de Starnmeer, compareerde 
van wegen de bruijt Pieter Wilmsz hare voocht, versochten dat gemelde personen wettelijck 
ingewillicht souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

08-11-1659
Heijn Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Jasper Claesz, sijne stiefvader met Vokel IJsbrants 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jacobsz, haere buijrman, 
versochten dat haren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

08-11-1659
Jan Jansz Vuick, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Tuenisz Vuick sijnen 
vader, met Neeltjen Jans, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Jansz, 
haeren broeder, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck ingewillicht souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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21-11-1659
Mr. Teunis Pietersz, weduwnaer, secretaris van Schellinckwoud, compareerde zelfs in persoon. Met 
Marritjen Jans, jongedochter van Graft, compareerde voor haer Dirck Jansz haeren broeder, 
versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

29-11-1659
Jacob Huijbertsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jacobsz, sijne neve, wonende in 't 
Noordeijnt, met Guijrt Jans, jongedochter, compareerde voor haer Sijmon Claesz haeren zwager, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

29-11-1659
Garbrant Dircksz, weduwnaer, compareerde voor hem Herman Teunisz, sijne goeden vrunt, met 
Marij Dircks, jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Wilm Jansz 
Crieck, haere neve, versochten dat haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts voor den officier te bevestigen.

29-11-1659
Allert heijndricksz, jongesel, compareerde voor hem Sijmon Sijmonsz, sijne zwager, met 
Adriaentjen Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Pietersz, 
haer vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ineschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

13-12-1659
Claes Adriaensz, jongesel, compareerde voor hem Maerten Jansz, sijne stiefvader, met Griet jans, 
jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Wilm jansz, haeren broeder, 
versochten dat haere huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

20-12-1659
Gloss Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Jansz, sijnen broeder, met 
consent van de vader Jan Olofsz, met Jantjen Claes, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde 
voor haer Claes Jansz van Zaendam, haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden 
wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

20-12-1659
Cornelis Pietersz Roleeuw, weduwnaer wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Pietersz 
Roleeuw, sijne broeder, met Trijntjen Pieters, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde 
voor haer Jacob Pietersz Paij, haeren oom, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

20-12-1659
Pieter Claesz Olij, jongesel, compareerde voor hem Claes Wilms Mackes, sijne vader, met Marij 
Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Claesz Schippers, haeren 
vader, versochten dat haren huwelijckse eboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.
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20-12-1659
Davith Lodewijcksz, weduwnaer wonende in de Rijp, met Aecht Jans, weduwe wonende tot Graft, 
compareerde beijden zelfs in persoon, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

20-12-1659
Gerrid Gerritsz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Gerridsz, sijne vader, met Guijrt Arents, 
weduwe beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Gerrid Maertensz, haer 
schoonvader, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

17-01-1660
Claes Cornelisz Zwart, jongesel, compareerde voor hem Jacob Cornelisz, sijne broeder met Trijn 
Jacobs, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Jacobsz hare broeder, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

24-01-1660
Hans Albertsz, jongesel, compareerde voor hem Louris Jacobsz sijn zwager, met Guijrt Michiels, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Pietersz Sloten emde Cornelis 
Jansz Bruijn haere voochden, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

24-01-1660
Jacob Gijsbertsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Gijsbert Jansz, sijne vader, 
met Anne Coertrijel, jongedochter wonende in 't Zapmeer, compareerde voor haer Otto Jansz haer 
meester, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

24-01-1660
Jan Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jacobsz, sijne broeder, met Claertjen Floris, 
jongedochter beijde wonende op de Oosterbuert, compareerde voor haer Dirck Ariaensz haeren 
oom, versochten dat haren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestien.

24-01-1660
Heijndrick Jansz, jongesel, compareerde voor hem Tuenis Gleijnisz, sijnen oom, met Neel Dircks, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde wegens de bruijt Aris Crijnisz, haere zwager, 
voorts oock beijde personen, versochten dat haar huwelijcke geboden ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

06-02-1660
Claes Dircksz, weduwnaer wonende tot Westsanen, compareerde voor hem Cornelis Dircksz, sijn 
broeder, met Maritjen Dircks, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Pieter 
Dircksz haer broeder, versochten dat haeren huewlijckse geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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28-02-1660
Jan Pietersz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, met Neel Pieters, weduwe wonende in de Rijp, 
compereerde wegens de bruijdegom Cornelis Maertensz sijne zwager ende voor den bruijt Lauris 
Pietersz haere broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

12-03-1660
Jan Cornelisz, weduwnaer, compareerde zelfs in persoon, met Lijsbeth Frericks, jongedochter 
beijde wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Dirck Wilmsz Lakeman, haeren oom ende 
voocht, versochten dat haeren huwelijckse eboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

20-03-1660
Garbrant Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Garbrantsz sijne vader, met Marij 
Huijgen, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Huijbert Huijgen haeren 
broeder, versogten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

20-03-1660
Jan Arisz, jongesel, compareerde voor hem Arent Arisz, sijne broeder, met Pietertjen Lamberts, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Heijndericksz haeren oom, 
versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

29-05-1660
Cornelis Jansz, jongesel wonende tot Colhorn, compareerde zelfs in persoon geadsisteert met Mr. 
Gerrid Davits Backer, sijnen zwager, met Guijrtje Jans, weduwe wonende in 't Noordeijnt, 
compareerde mede zelfs in persoon, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck 
ingewillicht souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

10-06-1660
Gerrid Sijmonsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde zelfs in persoon, met Lijsbeth Claes, 
jongedochter wonende tot Rijp, compareerde voor haer Herman Tijsz, versochten dat haeren 
huwelijckse geboden ineschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

14-08-1660
Tuenis Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Zijvert Dircksz, sijne broeder, met Grietjen 
Meurlincks, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan Muerlinck, haeren 
broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck werden ingeschreven souden werdn 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

10-09-1660
Poulus Claesz, jongesel, schoolmeester tot Graft wonende tot Oostsanen, compareerde voor hem 
Pieter Jansz Nellius, sijne voocht, met Neel Jans, jongedochter wonende tot Graft, compareerde 
voor haer Jan Jansz Bestavaer, haeren vader, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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10-09-1660
Claes Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Jasper Olafsz, sijne stiefvader, met Geerte Pieters, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde wegens de bruijt Jan Olofsz, haeren 
buijerman, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den schout te bevestigen.

10-09-1660
Claes Jansz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Jan Tjeerdsz sijn meester, met 
Guijrte Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz, 
haeren broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

02-10-1660
Jacob Pietersz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Claes Jacobsz, sijne oom, met 
Maritjen Cornelis, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Cornelisz haere 
broeder, versochten dat haeren huwelijckse geboden wettelijck ingeschreven souden werde om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

02-10-1660
Cornelis Jacobsz, weduwnaer wonende alhier met Adriaentje Michiels, jongedochter wonende in de 
Rijp, vertonende wettelijck bescheijt dat haren huwelijckse geboden in de Rijp wettelijck waren 
ingeschreven versochten hier van gelijk 't zelfe werden gedaen om dan voorts bij den predicant te 
bevestigen.

16-10-1660
Frans Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jeroensz, sijne vader, met Hilletje Harmens, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Hans Wesselsz, haeren oom, 
versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

16-10-1660
Lauris Sijmonsz, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Sijmonsz, sijne broeder, met Aeltjen 
Jaspers, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde van wegens de bruijt Dirck Jansz Cramer, 
haeren oom, versochten dat haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

16-10-1660
Claes Cornelisz Valck, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Pietersz met Neel Pieters, 
jongedochter beijde wonend in 't Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijt Cornelis Maertensz 
haeren zwager, versochten dat aheren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

23-10-1660
Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz, sijne vader, met Vroutjen 
Jans, jongedochter wonende op de Oosterbuijrt, compareerde voor haer Jan Cornelisz Aves, haren 
vader, versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.
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23-10-1660
Pieter Carssensz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Joostensz, sijne oom, met Marij 
Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegens de bruijt Jan Wilmsz, 
haeren neef, versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

23-10-1660
Claes Jansz Aves, jongesel, compareerde voor hem Claes Sijmonsz, sijne oom, met Jannetjen 
Flores, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Abraham Jansz, haeren oom, 
versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

06-11-1660
Claes Sijbersz, jongesel, compareerde voor hem Zijbert Pietersz sijne vader, met Neel Lodewijcks, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegens de bruijt Pieter Cornelisz, hare 
oom, versochten dat haren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

06-11-1660
Claes Wilmsz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde zelfs in persoon met Lijsbeth Jans, 
jongedochter wonende tot Bloczijl, compareerde mede zelfs in persoon, versochten dat haren 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te 
bevestigen.

13-11-1660
Cornelis Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Albert Claesz sijne neef, met Trijn Jans, 
weduwe beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde van wegens de bruijt Maerten Jelgersz 
haeren buijerman, versochten dat haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

13-11-1660
Gerrid Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Marcellius dircksz sijne broeder, met Jannetje 
Dircks, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde wegens de bruijt Cornelis Dircksz 
haere broeder, versochten dat haren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

21-11-1660
Claes Cornelisz, weduwnaer wonende tot Enckhuijsen met Neel Cornelis, jongedochter wonende 
tot Graftdijck, compareerde met wettelijck bescheijt dat de geboden tot Enckhuisen waren 
ingewillicht mits dat alhier insgelijck souden geschieden 't welcke is geconseert.

21-11-1660
Jan Cornelisz Bruijn, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Jansz Bruijn sijne vader, met Neel 
Sijmons, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Sijmons, 
versochten dat hare huwelijcks geboden wettelijck ineschreven souden werdn om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.



Graft Huwelijksintekenboek 1656 – 1811
periode 1656-1662

04-12-1660
Jan Meijndertsz, jongesel wonend op de Oosterbuert, compareerde voor hem Meijnert Claesz sijne 
vader, met Brecht Pieters, jongedochter wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Cornelis 
Pieters, haren broeder, versochten dat hare huwelijcks eboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

04-12-1660
Pieter Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Adriaen Cornelisz sijne broeder, met Trijn Jans, 
jongedochter beijde wonende op Graftdijck, compareerde van wegens de bruijt Tuenis Appel, haren 
buijerman, versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.

04-12-1660
Cornelis Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Cornelisz sijne 
broeder, met Lijsbeth Jacobs, jongedochter wonende tot de Rijp, compareerde voor haer Jacob 
Jansz, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

11-12-1660
Jan Claesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Pieter Jansz Pieters sijn stiefvader, 
met Aechte Pieters, jongedochter wonende tot Graft,  compareerde voor haer Mr. Jan Muerlinck een 
van haer wettelijcke voochden, versochten dat voorschreven personen hunne huwelijcks geboden 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

25-12-1660
Sijmon Cornelisz, jongesel wonende op Driehuijs, compareerde zelfs in persoon, met Pieters, 
jongedochter wonende op Graftdijck, compareerde voor haer Jacob Pieters haere broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.
[NB. De voornaam van de bruijt wordt hier niet vermeld].

28-12-1660
Jan Olofsz, jongesel, compareerde voor hem Mr. Jan Muerlinck, sijne voocht, met Guijrte Claes, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Cornelisz haren vader, 
versochten dar haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

01-01-1661
Heertjen Jansz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Jacobsz Vogeles, sijne oom, met Garberigh 
Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Gertsz 
Slocker, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

01-01-1661
Sijmon Adriaensz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jacob Lodewijcksz, sijne 
oude oom, met Trijn Jacobs, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jacob Iensz, 
haeren vader, versochten dat hare huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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01-01-1661
Pieter Jansz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Pietersz Kadt, sijne vader, met 
Duijfjen IJsbrants jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Pietersz Boll, 
haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

08-01-1661
Dirck Miensz, jongesel, compareerde voor hem Claes Miensz, sijnen broeder, met Guijrtjen Claes, 
weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde van wegens de bruijt Cornelis Jansz Aves, haeren 
neef met consent soo hij verclaerde van de vader, versochten dat haren huwelijcks geboden 
wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

08-01-1661
Claes Jansz, jongesel wonende tot Graft, met Maritjen Claes, jongedochter wonende tot Noort 
Schermer, compareerde met wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Groot Schermer 
waren ingewillicht, versochten alhier van gelijck 't welck is geconsenteert.

22-01-1661
Pieter Dirckxz Geelis, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Pietersz Gelis, 
sijn vader, met Vrouwe Pieters, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jan 
Willemsz haeren zwager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

22-01-1661
Jacob Cornelisz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Pieter Cornelisz sijne 
zwager, met Aechte Pieters, jongedochter mede in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob 
Pietersz haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

22-01-1661
Adriaen Dirckxz, compareerde voor hem zelf, weduwnaer wonende tot Graft, met Neel Jacobs, 
weduwe mede alhier, compareerde voor haer Jacob Jacobsz, haeren broeder, versochten dat haeren 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te 
bevestigen.

05-02-1661
Maerten Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor  hem Cornelis Maertensz, sijne 
vader, met Dieuwer Jans, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan IJversz 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

05-02-1661
Pieter Jochemsz, weduwnaer tot Graft, met Maritjen Vechters, jongedochter wonende tot Zaendam, 
compareerde de bruijdegom zelfe in persoon, met wettelijck bescheijt dat de geboden tot Zaendam 
waren ingewillicht mits dat tot Graft insgelijks sal geschieden om bij den predicant te bevestigen.
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05-02-1661
Pieter Adriaensz, jongesel wonende tot Ackersloot, compareerde voor hem Jacob Pietersz sijne 
oom, met Hillegont Corstens, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Cors Jansz, 
haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den officier te bevestigen.

19-02-1661
Gerrit Claesz, weduwnaer compareerde voor hem Jan Jansz sijne zwager, met Neeltjen Wilms, 
weduwe, compareerde voor haer Jan Claesz, haren zwager, versochten dat haeren huwelijcks 
geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

19-02-1661
Pieter Pietersz Valck, weduwnaer van Graft met Guertjen Lammerts, weduwe beijde wonende tot 
Amsterdam, met wettelijck bescheijt dat de proclamatien tot Amsterdam waren ingewillicht om 
aldaer in de kerck geproclameert te werden mits dat alhier van gelijk souden geschieden.

26-02-1661
Lauris Dircksz, weduwnaer, met Madeleen Alberts, jongedochter beijde wonende tot Graft, 
compareerde beijde in persoon, versochten dat haere huwelijks geboden ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

05-03-1661
Cornelis Jansz, weduwnaer wonende op de Oosterbuijert, met Mareitjen Jans, jongedochter 
wonende in den banne van Acersloot vertonend wettelijck bescheijt datte geboden tot Acersloot 
waren ingeschreven mits dat hier insgelijks souden geschieden 't welck is geconsenteert om voorts 
bij den officier te bevestigen.

19-03-1661
Jan Adamsz, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Pieter Tuenisz sijne 
zwager, met Griete Gerrits, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Gerrid Claesz 
haeren vader, versochten dat haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

19-03-1661
Garbrant Jansz Colles, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Dirck Jansz Kadt, sijne 
broeder, met Marij Jans, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Gerrid Dircksz 
Meijer, haeren stiefvader, versochten dat haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werde om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

12-04-1661
Jan Juriaensz, jongesel wonende in de Beemster, compareerde voor hem Juriaen jansz, sijne vader, 
met Neel Cornelis, jongedochter wonende tot Graft, comparerde voor haer Jan Pietersz Kadt haeren 
stiefvader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

23-04-1661
Jan Cornelisz Schoen, jongesel wonende tot Graft, met Marij Jans, jongedochter wonende tpt 
Purmerendt vertonende wettelijck bescheijt dat haeren huwelijcks geboden tot Purmerent waren 
ingewillicht, versochten hier insgelijks 't welck is geconsenteerd om dan voorts bij den officier te 
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bevestigen.

21-05-1661
Flores Jansz, jongesel, compareerde zelfe in persoone met Haesjen Claes, weduwe beijde wonende 
in de schermer in de banne van Graft, compareerde voor den weduwe Jan Claesz haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

04-06-1661
Jan Jansz, weduwnaer wonende tot Noort Schermer, met Zijte Maertens, weduwe wonende tot 
Graft, compareerde beijde zelfe in persoon, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

04-06-1661
Claes Jansz Oomes, jongesel, compareerde zelfe in persoon, met Niesjen Cornelis beijde wonende 
in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Taems Cornelisz haer behuwde vrindt, versochten dat 
haeren huwelijcks geboden wettelijck ineschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

16-07-1661
Jan Pietersz, jongesel wonende alhier met Trijn Pauwels van Middelie mede van alhier, vertonend 
wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Middelie wettelijck waren ingewillicht met 
belastinge hier mede te mochen gaen, versochten desselve hier sullen ineschreven om voorts bij den 
predicant te bevestigen.

23-07-1661
Cornelis Jacobsz Roboll, jongesel wonende tot Schermerhorn, met Cniertjen Vochters, jongedochter 
wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijdegom Simon Claesz Roboll sijne oom ende 
voocht, van wegen de bruijt Wigger Vochtersz haeren broeder, versochten dat hare huwelijcks 
geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

23-07-1661
Jan Sijmonsz, jongesel wonende tot Schermerhorn, met Geertjen Vochters, jongedochter wonende 
tot Graft, compareerde van wegen de bruijdegom Jan Jacobsz Marius sijne oom ende voocht, van 
wegen de bruijt Wigger Vochtersz haeren broeder, versochten dat hare huwelijcks geboden 
wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

23-07-1661
Arian Jansz, jongesel, compareerde zelfe in persoon, met Ariaemtje Jans, jongedochter beijde 
wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Stijn Dieloffsz haren oom, versochten dat 
haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant 
te bevestigen.

30-07-1661
Jochem Michielsz, jongesel van Uitgeest met Cnijrtjen Jacobs, jongedochter wonende tot Graft, 
compareerde van ween de bruijdegom Abraham jansz sijne oom ende Jan Michielsz haeren broeder 
ende van wegen de bruijt Willem jacobsz Mackes hare voocht ende Lauris Jacobsz haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.
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20-08-1661
Andries Jacobsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Wilm Sijmonsz sijne 
buijerman met Maritjen Jans, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Jan Jansz 
hare vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

27-08-1661
Jan Adrianesz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Arent Pietersz sijne zwager, 
met Marij Jacobs, jongedochter van Graft, compareerde voor haer Dirck Jansz hare zwager, 
versochten dat hare huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier 
te bevestigen.

29-09-1661
Pieter Jacobsz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem IJsbrant Jacobsz, sijne broeder, 
met Guerte Pieters, weduwe wonende alhier, compareerde voor haer Jacob Pietersz haren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

08-10-1661
Arent Jacobsz, weduwnaer, compareerde voor hem Gerrid Jacobsz, sijne broeder, met Teetjen 
Pieters, weduwe, compareerde voor haer Cornelis Cornelisz Rogh haren oom, versochten dat hare 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

08-10-1661
Pouwels Gerridsz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Gerrid Gerridsz sijne 
broeder, met Trijn Dircks, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Gerrit Dircksz 
hare zwager, versochten dat hare huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

15-10-1661
Cornelis Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Lauris Dircksz, sijne broeder, met Trijn Wilms, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Sijmon Wilms haren 
broeder, versochten dat haren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den predicant te bevestigen.

15-10-1661
Sijmon Garbrantsz, jongesel, compareerde zelfe in persoon, met marij Heijnes, weduwe wonende 
tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Jacob Pietersz Decker haeren vruindt versochten dat 
haren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den schout te 
bevestigen.

22-10-1661
Gleijn Gertsz, jongesel, compareerde voor hem Gerrid Claesz sijne vader, met Anne Jans, 
jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Jansz Dissel, haren vader, 
versochten dat haren huwelijcks geboden wetttelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij 
den officier te bevestigen.
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29-10-1661
Tuenis Jansz Gelis, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Adam Cornelisz, sijne 
voocht, met Claesjen Maertens, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Claes 
Claesz Wilms, haeren oom, versochten dat haren huwelijcks geboden wettelijck ineschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

05-11-1661
Claes Baertsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Baert Pietersz, sijne vader, met 
Aeltjen Jacobs, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Cornelis Jacobsz, 
haere broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

12-11-1661
Bartell Wilmsz Coster, jongesel, compareerde voor hem Jan Lourisz sijne oom, met Trijn Cornelis, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Jacob Pietersz Colles, 
haeren voocht, versochten dat haeren huwelijcks eboden wettelijck ingeschreven souden werden om 
dan voorts bij den predicant te bevestigen.

12-11-1661
Jan Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Claes Claesz sijne stiefvader, met Aeltjen Adriaens 
wonende in de Rijp, compareerde voor haer Arent Pieters haren zwager, versochten dat hare 
huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

12-11-1661
Cornelis Lambertsz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Dircksz, sijne stiefvader, met Guijrtjen 
Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Mr. Jan Muerlinck, 
haeren wettelijcke voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

03-12-1661
Jan Dircksz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Dircksz, sijne broeder, met Maritjen Claes, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Wilm Sijmonsz, haeren 
buijrman, met wettelijck bescheijt van haer vader Claes Remmerts wonend tot Monnickendam, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

03-12-1661
Jan Jansz Ridder, jongesel, compareerde voor hem Pieter Jansz Ridder, sijne broeder, met Jantjen 
Jans, weduwe, compareerde voor haer Pieter Jansz, haren broeder, versochten dat haere huwelijcks 
geboden wettelijck ingscheven souden weren om dan voorts bij den predicant te bevestigen

03-12-1661
Dirck Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Claes Jacobsz sijne broeder, met Neel Cornelis, 
jongedochter beijde wonende alhier, compareerde voor de bruijt Claes Jacobsz, haeren meester, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.
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10-12-1661
Jan Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Jansz, sijne vader, met 
Neel Jans, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Bouwer, haren 
vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

17-12-1661
Jacob Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Frericksz, sijne vader, met Maritjen 
Tuenis, jongedochter, beijde wonende op Gaftdijck, compareerde van wegen de bruijt Tuenis 
Pietersz Appel, haeren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

20-12-1661
Dirck Mierisz, jongesel van Graft, compareerde voor hem Pieter Cornelisz sijne voocht, met Trijn 
Dircks, jongedochter wonende tot Zaendam, compareerde voor haer Dirck Sijmonsz haeren vader, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

31-12-1661
Dirck Wilmsz Lakeman, weduwnaer wonende tot Graftdijck met Neeltjen Claes, weduwe wonende 
tot Lansmeer vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden tot Lansmeer bij den schout waren 
ingewillicht mits hier insgelijks souden geschieden 't welck is geschiet, om voorts bij den officier te 
bevestigen.

31-12-1661
Jacob Baltesz, jongesel, compareerde ze;fe in persoon, met Dieuwer Lauwes, jongedochter beijde 
wonende tot Graftdijck, compareerde van wegen de bruijt Lauwis Kauwisz haren vader, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

31-12-1661
Pieter Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijne broeder, met Trijntgen 
Cornelis, weduwe beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde van wegen de bruijt arent 
Cornelisz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den schoudt te bevestigen.

07-01-1662
Pieter Claesz, jongesel, compareerde voor hem Claes Albertsz, sijne vader, met Zara Jans, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de brujt Pieter Jansz, haeren 
broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

07-01-1662
Jacob Cornelisz, weduwnaer wonende tot Oost Graftdijck, compareerde van wegen hem Pieter 
Cornelisz, met Hillegont Wilms, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Cornelis 
Dircksz Valck, haeren oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.
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07-01-1662
Cornelis Wilmsz, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon, met Maritjen Lamberts, jongedochter 
beijde wonende tot Graft, compareerde van wegen de bruijt Pieter Dircksz Boots,  haeren stiefvader, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

07-01-1662
Jan Jansz, jongesel alhier, compareerde zelfe in persoon met sijn vader Jan Olofsz, met Zeitjen 
Zalomons, weduwe wonende tot Zaendam, compareerde zelfe in persoon, versochten dat haeren 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant te 
bevestigen.

14-01-1662
Pieter Cornelisz, jongesel wonende tot Graft, met Lijsbeth Pieters, weduwe wonende in de Rijp, 
compareerde van wegen de bruijdegom Cornelis Jansz, sijne vader, van wegen de bruijt Pieter 
Reijndersz, haren zwager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

21-01-1662
Taems Claesz, jongesel, compareerde voor hem Dirck Claesz, sijnen broeder, met Aecht Jacobs, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jacob Claesz Backer, haren 
oom, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

28-01-1662
Cornelis Olofsz, weduwnaer, compareerde zelfe in persoon, met Maritjen Jans, jongedochter beijde 
wonende tot Graftdijck, compareerde van wegen de bruijt Cornelis jansz, haren broeder, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

28-01-1662
Cornelis Dircksz, jongesel, compareerde zelfe in persoon, wonende tot Graftdijck, met Neel Arents, 
jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Zijger Arentsz, haren broeder, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

07-02-1662
Wigger Jansz, jongesel van Harlingen, compareerde zelfe in persoon, met Jaepjen Boudewijns, 
jongedochter van Graft, compareerde voor haer Cornelis Martensz haeren oom, versochten dat 
haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den predicant 
te bevestigen.

04-03-1662
Jan Dircksz, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Oloff Jansz, sijne oom, met 
Maritjen Franses, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Zijwert Dircksz, haeren 
neef, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.
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04-03-1662
Cornelis Jacobsz Relck, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Claes Baertsz, 
sijne zwager, met Marij Jacobs, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Claes 
Jacobsz, haeren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

04-03-1662
Garbrant Jansz, jongesel wonende tot Noort schermer, compareerde zelfe in persoon, met Geertjen 
Jans, jongedochter wonende op de Oosterbuijrt, compareerde voor haer Dirck Jansz, haeren 
broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

11-03-1662
Jasper Wilms, weduwnaer wonende tot Graft, met Neeltjen jacobs, jongedochter wonende tot 
Alckmaer, vertonende wettelijck bescheijt dat de geboden tot Alckmaer sijn ingewillicht om alhier 
ende daer bij den schout geproclameert te werden.

18-03-1662
Cornelis Jacobsz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Cornelisz, sijne vader, met Anne Claes, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Vien Claesz, haeren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.

18-03-1662
Gerrid Jacobsz, jongesel, compareerde voor hem Sijmon Jacobsz, sijne broeder, met acye van 
consent van den vader Jacob Sijmonsz, met Adriaentjen Adriaens, jongedochter beijde wonende in 't 
Noordeijnt, compareerde voor haer Jacob Adriaensz, haren broeder, versochten dat haeren 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.

25-03-1662
Jan Gerridsz Ruts, jongesel wonende in de Rijp, compareerde voor hem Dirck Gerridsz, sijne 
broeder, met Trijn Claes, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Claes Jansz 
Snijder, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

11-06-1662
Gerrid Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Pietersz, sijne vader, met Marij Claes, 
jongedochter beijde wonende op Oost Graftdijck, compareerde voor haer Sijmon Cornelisz, haer 
voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

01-07-1662
Cornelis Claesz Mackes, jongesel wonende alhier, compareerde voor hem Sijmen Claesz mackes, 
sijne voocht, met Haesjen Ares, jongedochter wonende in de Rijp, compareerde voor haer Aris 
Claesz, haren vader, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden 
werden om dan voorts bij den predicant te bevestigen.
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15-07-1662
Gerrid Jansz, weduwnaer wonende tot Zaendijck, compareerde zelfe in persoon, met Lijsbeth 
Cornelis, jongedochter van Graft, compareerde voor haer Claes Claesz, haren stiefvader, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

02-09-1662
Cornelis Pietersz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Pietersz, sijne broeder, met Garmentj 
Cornelis, jongedochter beijde wonende tot Oost Graftdijck, compareerde van wegen de bruijt 
Cornelis Cornelisz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck 
ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

21-09-1662Jan Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Claes Jansz, sijne oom, met Anne Jans, 
weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Cornelis Jansz, haren neef, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
officier te bevestigen.

21-09-1662
Claes Claesz, jongesel wonende tot Graft, met Trijntjen Pieters, jongedochter wonende tot Zuijt 
Schermer, compareerde met wettelijck bescheijt dat haren huwelijcks geboden tot Zuijt Schermer 
waren ingeschreven, versochten hier insgelijck, 't welcke hier is toegepast om voorts bij den 
predicant te bevestigen.

28-09-1662
Jan Albertsz, jongesel van Noort Schermer, compareerde voor hem Cornelis Heijndricksz, sijne 
oom, met Neel sijmons, jongedochter wonende alhier, compareerde voor haer Allert Sijmonsz, 
haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den officier te bevestigen.

28-09-1662
Jan Jacobsz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Jansz Rouwijn, 
sijne oom, met Neeltjen Dircks, jongedochter wonende tot Graft, compareerde voor haer Jochem 
Michielsz sld haren voocht, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven 
souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

28-09-1662
Wilm Jacobsz, weduwnaer wonende alhier met Trijn Claes, jongedochter wonende tot Graftdijck, 
vertonend wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Graftdijck sijn ingewillicht 't welck op 
't selve gelijck alhier insgelijck is geschiedt om voorts bij den predicant bevestigt te werden.

19-11-1662
Jan Maertensz, jongesel, compareerde voor hem Cornelis Pietersz, sijne zwager, met Antjen 
Cornelis, jongedochter beijde wonende op de Vinckhuijsen, compareerde voor de bruijt Rem 
Claesz, haren buijervrijch met consent van Rijck Volckerts, de bruijts moeder, versochten dat haeren 
huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te 
bevestigen.
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25-11-1662
Gerrid Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Gertsz Matselaer, sijne  oom, met 
Crijntjen Jans, jongedochter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Jansz Gorter, 
haren zwager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden 
om dan voorts bij den predicant te bevestigen.

02-12-1662
Cornelis Pietersz, weduwnaer tto Driehuijs, compareerde zelfe in persoon, met Aeltjen Dircks, 
weduwe wonende tot Graft, compareerde voor haer Jacob Pietersz Colles, haren voochd, versochten 
dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den 
predicant te bevestigen.

16-12-1662
Adriaen Ghijsbertsz, jongesel, compareerde voor hem Jan Ghijsbertsz, sijne broeder, met Machtel 
Jans, jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor haer Heertjen Jans, haren broeder, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den officier te bevestigen.

16-12-1662
Pieter Crijnsz, jongesel wonende in 't Noordeijnt, compareerde zelfe in persoon met wettelijck 
bescheijt van 't consent van sijne vader, met Anne Heijnderickx, jongedochter wonende in de Rijp, 
compareerde voor haer Jeroen Heindericksz, haren broeder, versochten dat haeren huwelijcks 
geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts bij den officier te bevestigen.

23-12-1662
Jan Jansz, jongesel, compareerde voor hem Jan Jansz Dissel, sijne vader, met Trijn maertens, 
jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Tuenis Maertensz, haren 
broeder, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den officier te bevestigen.

30-12-1662
Jacob Cornelisz. Jongesel in de Schermeer in de banne van Graft, met Mintjen Jacobs, jongedochter 
van Neck,  compareerde beijde zelfe in persoon, met bescheijt dat de huwelijcks geboden tot 
Purmerent wettelijck waren ingeschreven met versoeck tot Graft insgelijck soude geschieden 't 
welck is geconsenteert om voorts bij den officier te bevestigen.

30-12-1662
Adriaen Cornelisz, jongesel, compareerde voor hem Claes Cornelisz, sijne broeder, met Adriaentjen 
Jans, jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor haer Jan Cornelisz, haren 
zwager, versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan 
voorts bij den predicant te bevestigen.

30-12-1662
Pieter Jansz, jongesel, compareerde voor hem Claes Sijmonsz, sijne oom, met Neel Wilms, 
jongedochter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Wilm Jans, haren vader, 
versochten dat haeren huwelijcks geboden wettelijck ingeschreven souden werden om dan voorts 
bij den predicant te bevestigen.
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30-12-1662
Claes Cornelisz, jongesel van Graft, met Dieuwer Claes, jongedochter van Graftdijck, compareerde 
met wettelijck bescheijt dat de huwelijcks geboden tot Graftdijck wettelijck waren ingeschreven, 
versochten hier insgeklijcks 't welck is geconsenteert om voorts bij den predicant te bevestigen.
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