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19-01-1702
Jan Jansz Keu, jongman, compareerde voor hem sijn oom Cornelis Jansz Piets met Rijkje Jacobs, 
jongedochter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Claes Heijndriksz Waert, hare 
neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te 
bevestigen.

28-01-1702
Dirk Jacobsz Pondeman, jongman, compareerde voor hem sijn stiefvader Bouwen Krijnen met Marij 
Dirks, jongedochter beijde wonende in t Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer broeder Cornelis 
Dirksz Rood, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

10-02-1702
Jan Gerritsz Haess, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom sijmen Jansz 
Plugger met Neeltjen Lamberts, jongedochter wonende in de Beemster, compareerde voor den bruijt 
haer swager Michiel Heijnis versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den 
predicant te bevestigen.

11-02-1702
Dirk Pietersz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Louris Pietersz met Baefjen Jans, 
jongedogter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Fransz 
Spaens, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

11-02-1702
Claes Cornelisz Prinsen, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Claes Claesz de Oude met 
Trijn Meijnderts, jongedogter beijden wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Albert 
Arentsz Throon, haer vrunt, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den 
officier te bevestigen.

01-04-1702
Pieter Cornelisz Braes, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vrunt Claes Hilbrantsz Gorter met 
Aerjantje Louris, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Dirk Jansz Bergen, 
haer vrunt, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te 
bevestigen.

08-04-1702
Jan Jansz Blau, jongman, compareerde voor hem sijn swager Claes Maertensz 't Hart met Niesjen 
Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer neef Cornelis Jacobsz 
versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

23-09-1702
Bouwen Claasz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Dirk Maertensz sijn stiefvader met 
Garbrig Jacobs, jongedogter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Jan Willemsz Leer, 
haer swager, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

23-09-1702
Maerten Dirksz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn vader Dirk Maertensz met Griet 
Jans, jongedogter wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer oom Jacob Jacobsz 
Kuijper, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

09-10-1702
Jan Meijndertsz Talhout, jongman, compareerde voor hem sijn oom ende voogt Pieter Pietersz Waert 
met Maertje Claes, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer vader 
Claes Claasz Bloothooft, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den 
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officier te bevestigen.

11-10-1702, woensdag
Claes Jansz Slop, jongman wonende in de Schermeer in den banne van Suijdschermer, compareerde 
selfe in persoon met consent van de vader met Heertjen Dirks, jongedogter wonende in de Starnmeer 
in den banne van Graft, compareerde voor den bruijt Sijmon Fredriksz Berkhout haer buurman, 
versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

20-10-1702, vrijdag
Jan Cornelisz Hoef, jongman, compareerde selfe in persoon met Neel Claes, jongedogter beijde 
wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor den bruijt haer broeder Jacob Claasz Makkes, versogten 
dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

28-10-1702
Cornelis Jansz Kuijper, jongman, compareerde voor hem sijn vader Jan Reijersz Kuijper met Welmout 
Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Dircsz Jonker, haer 
swager, versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

28-10-1702
Taems Jansz Schrijver, jongman tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Jan Cornelisz Schrijver 
met Bertra Alberts, jongedogter van Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt Teunis Jacobsz Gleijnis 
haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te 
bevestigen.

04-11-1702
Cornelis Jacobsz Konink, weduwnaer, compareerde voor hem Pieter Adriaen Kleur, sijn vrunt, met Neel 
Pieters, weduwe beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer vader Jan Pietersz 
Koren, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.

25-11-1702
Cornelis Cornelisz Jongh, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Cornelisz Jongh met 
Lijtje Pieters, jongedogter beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt Claes Claasz de 
Oude, haer voogt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant 
te bevestigen.

27-01-1703
IJsbrand Heertjesz, weduwnaer wonende tot Egmont Bonnen, compareerde selfe in persoon met 
Trijntjen Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt haer broeder Cornelis 
Cornelisz Wever, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts door den geregte 
te bevestigen.

03-03-1703
Cornelis Claasz Liet, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Claes Cornelisz 
Liet met Aagt Allerts. Jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor den bruijt haer 
stiefvader Dirk Jansz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den 
predicant te bevestigen.

03-03-1703
Jacob Jaspersz, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Claes Jaspersz met 
Marij Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Jan Willemsz Pik haer 
swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te 
bevestigen.

10-03-1703
Cornelis Gerritsz Lijnslager, weduwnaer wonende in 't Noordeijnt met Anne Cornelis Gorters, weduwe 
wonende tot Krommeniedijk vertonenden bescheijt dat tot Krommeniedijk de geboden waren 
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ingeschreven, voorts alhier daerop is ingewilligt om voorts bij den officier te bevestigen.

16-06-1703
Jan Willemsz Pik, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor den bruijdegom sijn broeder Pieter 
Willemsz Pik met Maertjen Louris, weudwe wonende tot Rijp, compareerde voor den bruijt Jacob 
Josephs, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den 
predicant te bevestigen.

24-06-1703
Jan Fransz, jongman van Graft, met Cornelisjen Frederiks, jongedogter wonende tot Avenhorn 
vertonenden bescheijt dat de geboden tot Avenhorn waren ingeschreven 't welck bij ons daer op mede 
is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.

25-08-1703
Floris Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem seijn swager Frans Dirksz Smit met Griet Jans, 
weduwe beijde wonende in 't Noordeijnt, compareerde voor den bruijt haer oom Cornelis Willemsz Ligt, 
versogten dat den geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

29-09-1703
Jan Cornelisz Kramer, jongman compareerde voor hem sijn stiefvader Jan Pietersz Piet met Niesjen 
Cornelis beijde wonende tot Graft, compareerde voor den bruijt Maerten Hart, haer buerman, versogten 
dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

29-09-1703
Claas Harmensz Krul, jongman, compareerde voor hem sijn swager Gijsbert Ariansz met Trijn Crelis, 
jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer buerman Abram Goversz, 
versochten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

29-09-1703
Bartel Sijmensz, jongman, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Sijmensz Kuijp met Maertjen 
Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Kolles, versochten dat 
de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.

06-10-1703
Fredrik Jansz, jongman tot Graft met Bregt Dirks, jongedogter uit de Beemster versogten (hij door sijn 
swager Gerrit Jellesz, sij door haar swager Jakob Pietersz, welke verklaerde dat de bruijds moeder 't 
huwelijk toestaat) huwelijkse geboden 't welk toegestaan is omme na behoorlijk voorstellinge in de kerk 
bevestigt te werden.

13-10-1703
Pieter Hendriksz Helder, weduwnaer met Neeltje Pieters, weduwe beide selfs verschijnende en 
woonende tot Graft, versoeken huwelijkse geboden. Toegestaan om na de verrichte voorstellinge door 
den geregte bevestigt te worden.

13-10-1703
Dirk Jansz Brouwer, jongman met Trijn Jans, jongedogter beide woonende tot Graft, versoeken (voor 
de bruijdegom sijn oom Pieter Kok, voor de bruijd haar broeder Gerrit Jansz, welke verklaaren dat de 
wederzijdse moeders consent dragen) huwelijkse geboden. Toegestaan om na verrichte voorstellinge in 
de kerk bevestigt te worden.

20-10-1703
Kars Arentsz, jongman met Maartje Jans, jongedogter beide woonende tot Graft, versoeken (hij door 
sijn broeder Jan Arentsz die verklaart dat de vader consenteert, sij door haar neev en voogd Jan Dirksz 
Jonker, die verklaart dat de moeder bewilligt) huwelijkse geboden in de kerk, 't selve is hun toegestaan.
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10-11-1703
Klaas Jansz Bakker, weduwnaer met Lijsbeth Dirks, jongedogter beide woonende tot Graft versochten 
(hij door sijn oom Kornelis Jansz Kat, sij door haar behuwdnaer Willem Kornelisz Spaans) huwelijkse 
voorstellinge in de kerk 't welve is hun toegestaan.

17-11-1703
Kornelis Ariaansz Rood, weduwnaer tot Oostgraftdijk met Antje Jans, weduwe tot Rijp beiden op 
vertoont bewijs dat hunne huwelijkse geboden tot Rijp waaren ingeschreven, versochten huwelijkse 
geboden door den geregte bevestigt te werden toegestaan.

17-11-1703
Jan Kornelisz Singer, weduwnaer tot Graft versogt (door sijn buurman Jan Klaasz Swaan) huwelijkse 
voorstellingen met Trijn Dirks, weduwe tot Rijp (sij door haar neev Jan Tuk) om in de kerk afgekondigt 
en aldaar bevestigt te werden 't selve hun toegestaan.

08-12-1703
Jacob Ariansz, weduwnaer tot Westgraftdijk versoekt (door zijn neeff Bartel Remmersz) huwelijkse 
voorstellinge met Simetje Jans meede tot Graftdijk (sij door Auwel Jansz haar broeder) om door den 
geregte bevestigt te werden toegestaan.

22-12-1703
Jan Willemsz Bakker, jongman tot Westgraftdijk door zijn oom Crelis Ariansz Smit, versoekt huwelijkse 
voorstellinge met Barbare Claas, jongedogter tot Westgraftdijk (sij door Jan IJsbrantsz haar oom) om in 
de kerk afgekondigt en aldaar bevestigt te werden sulx is toegestaan.

22-12-1703
Jan Cornelisz Bakker, jongman tot Westgraftdijk versoekt (door zijn schoonvader Willem Arians Voogd) 
huwelijkse voorstellinge met Maartje Arians, jongedogter mede tot Westgraftdijk (zij door haar vader 
Arian Kors, schoolmeester en notaris tot Westgraftdijk) om in de kerk afgekondigt en bevestigt te 
werden, toegestaan.

28-12-1703
Dirk Gerritsz, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Gerrit Pietersz huwelijkse voorstellinge 
met Neeltje Cornelis, jongedogter in de bedijkte Schermeer in de ban van Akersloot, zij door haar vader 
Cornelis Cornelisz Molenaar, om door de agbare geregte bevestigt te werden is toegestaan.

28-12-1703
Jacob Cornelisz, jongman in 't Noordeijnd versoekt door zijn broeder Cornelis Cornelisz huwelijkse 
voorstellinge met Maartje Jans mede in 't Noordeijnd, zij door haar oom Jan Meijertsz Matselaar, om 
door d'agbare geregte bevestigt te werden.

19-01-1704
Jan Jansz de Boer, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jan Reijersz huwelijkse voorstellinge 
met Lijsbet Pieters, jongedogter ook tot Graft, zij door haar swager Wouter Jansz, om door d' agbare 
geregte bevestigt te werden.

26-01-1704
Roelof Jacobsz, weduwnaer tot Graft versoekt door zijn steijfvader Cornelis Pietersz buwelijkse 
voorstellinge met Trijn Gerrits, jongedogter mede tot Graft, zij door Claas Hendriksz om in de kerk alhier 
afgekondigt te werden en bevestigt.

04-02-1704
Mathijs Kuiper, jongman tot Westgraftdijk versoekt voor hem selff huwelijkse voorstellinge met Guurtje 
Louwris uijt Purmerend, jongedogter, zij door haar vader Louwris Jacobsz Petten, om door d' agbare 
geregte bevestigt te werden.
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09-02-1704
Simon Dirksz Dik, jongman tot Westgraftdijk versoekt voor hem selven huwelijkse voorstellinge met 
Jantje Jans, weduwe wonende mede tot Westgraftdijk, zij door Cornelis Jansz om door d' agbare 
geregte bevestigt te werden.

09-02-1704
Kars Gerritsz, jongman tot Graft versoekt door zijn steijfvader Jacob IJsertsz huwelijse voorstellinge 
met Trijn Dirks mede tot Graft, zij door haar vader Dirk Jansz om in de kerk alhier afgekondigt te 
werden.

10-02-1704
Dirk Simonsz Jonker, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Cornelis, 
jongedogter in de Noord Schermer, zij door Cornelis Lambert Blom, om in de kerk alhier afgekondigt te 
werden.

16-02-1704
Hein Tijsz, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Claas Tijsz huwelijkse voorstellinge met Duifje 
Gerrits, weduwe mede tot Graft, zij door Claas Hendriksz, om in de kerk alhier bevestigt te werden.

08-03-1704
Huibert Dirksz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selvs huwelijkse 
voorstellinge met Maarij Jacobs, jongedogter in de Uitgeester woude, zij door haar broer Willem 
Jacobsz, om door d' agbare geregte bevestigt te werden.

12-03-1704
Krijn Klaasz Kraai, jongman in de Rijp versoekt door Floris Jacobsz Schoenmaker huwelijkse 
voorstellinge met Maartje Jacobs, jongedogter tot Graft, zij door Klaas Hendriksz, om alhier in de kerk 
bevestigt te werden.

03-05-1704
Dirk Vegters, weduwnaar tot Graft versoekt door Jacob Jacobsz zijn oom huwelijkse voorstellinge met 
Neel Cornelis, jongedogter mede tot Graft, zij door Jan Smit, om in de kerk alhier bevestigt te werden.

17-05-1704
Jan Meijertsz Matselaar, weduwnaar in 't Noordeijnd versoekt door zijn broeder Cornelis Meijertsz met 
Anne Cornelis, jongedogter tot Rijp, zij door Hein Maartens, huwelijkse voorstellinge om door d' agbare 
geregte bevestigt te werden.

27-05-1704
Gerrit Teunisz Lijnslager versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Leijntje Klaas, 
jongedogter tot Oost Serdam omme door d' agbare geregte bevestigt te werden.

28-06-1704
Krijn Jansz, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Muus Miecheilsz met Jantje Dirks, 
mede tot Graft, zij door Willem Olij om alhier in de kerk bevestigt te werden.

12-07-1704
IJsbrant Pietersz Kat, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Jan Pietersz Kat, zijn broer 
met Maartje Klaas, jongedogter mede tot Graft, zij door Mr. Reinier Kramer, om alhier in de kerk 
bevestigt te werden.

02-08-1704
Kornelis Jacobsz Biersteker, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Cornelis 
Cornelisz Bakker, zijn swager met Neeltje Sijmens, jongedogter tot Zuid Schermer, zij door haar vader 
Mr. Sijmen om alhier in de kerk bevestigt te werden.



Graft Huwelijksintekenboek 1656-1811
periode 1702-1710

02-08-1704
Pieter Klaasz, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selvs met Aaltje 
Egberts, zij door haar broer Willem Egbertsz om door d' agbare geregte bevestigt te werden.

21-09-1704
Klaas Pietersz Kramer, jongman versoekt huwelijkse voorstelling door zijn oom Kornelis Kan met 
Pietertje Ijsbrant, jongedogter beide tot Graft, zij door R: Smit om alhier in de kerk bevestigt te werden.

27-09-1704
Jan Gerritsz, jongman in Starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selvs huwelijkse 
geboden met Aafje Cornelis, jongedogter in de Beemster, zij door haar selfs om door d' agbare geregte 
bevestigt te werden.

07-10-1704
Klaas Fredriksz, jongman woonende tot Krommenie versoekt voor hem selvs huwelijxe geboden met 
Aagje Pieters, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Kornelisz, om alhier in de kerk bevestigt te 
werden.

18-10-1704
Arian Cornelisz Smjt, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Cornelis Ariansz Smit 
huwelijkse geboden met Aagje Weijerts, jongedogter tot Graft, zij door jacob Jansz om alhier in de kerk 
bevestigt te werden.

25-10-1704
Mr. Jacob Swem, jongman in 't Noordeijnd versoekt door zijn broer Jornelis Jacobsz Swem huwelijxse 
geboden met Guurtje Cornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar vader Kornelis Can om door den 
officier te werden bevestigt.

01-11-1704
Arent Ariansz Krijk, weduwnaar in 't Noordeijnd versoekt door zijn broer Aris Krijk huwelijkse 
voorstellinge net Dieuwtje Pieters, weduwe tot Graft, zij door Jan Aris, haar neev, om door den officier 
bevestigt te werden.

01-11-1704
Pieter IJsbrantsz Mars, jongman in 't Noordeijnd versoekt door Pieter Slooten huwelijkse geboden met 
Lijsbetje Bisch, jongedogter tot Rijp, zij door Mr. Reinier Kramer, haar oom, om door den officier 
bevestigt te werden.

08-11-1704
Kornelis Klaasz, jongman in de Schermer onder de banne van Graft versoekt door hem selvs 
huwelijkse voorstellinge met Trijntje Gerrits, jongedogter te Noord Schermer, zij door Kornelis Pietersz, 
haar neef, om in de kerk afgekondigt en bevestigt te werden.

08-11-1704
Klaas Klaasz Valk, weduwnaar in 't Noordeijnd versoekt door zijn broer Kornelis Klaasz Valk huwelijkse 
voorstellinge met Guurtje Theunis, zij door haar broer IJsbrant Theunisz Lijnslager om door den officier 
bevestigt te werden.

17-12-1704
Kornelis Bakker, jongman versoekt door zijn broer Klaas Bakker huwelijkse voorstellinge met Neeltje 
Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar swager Willem Kornelisz Spaans, om alhier in de kerk 
afgekondigt en bevestigt te werden.

17-01-1705
Jan Kornelisz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Kornelis Pietersz huwelijxe voorstellinge met 
Marij Kornelis, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Kornelis Dirksz Turk, om door den officier 
bevestigt te werden.
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29-01-1705
Jan Dirksz, jongman versoekt door zijn schoonvaar Arian Zeman huwelijkse voorstellinge met Trijn 
willems, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Kornelis Gerritsz, om door den officier bevestigt 
te werden.

29-01-1705
Pieter Jansz Koeman, jongman in de Beemster versoekt voor hem selvs huwelijkse voortsellinge met 
Grietje Dirks, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Jan Kolles om in de kerk afgekondigt en 
bevestigt te werden.

29-01-1705
Johannes Jacobsz Uitersman, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader met Antje 
Kornelis, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Kornelis Reijersz om door den officier bevestigt 
te werden.

31-01-1705
Jan Pietersz Ridder, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selvs met Geertje 
Siemens, weduwe beide tot Graft, zij door Jan Arentsz om alhier in de kerk bevestigt te werden.

04-02-1705
Jan Kornelisz, weduwnaar tot Uijtgeest versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Jannetje 
Jans, weduwe tot Oostgraftdijk, zij door Kornelis Adriaansz haar swager om door den officier bevestigt 
te werden.

07-02-1705
Johannes Hendriksz, jongman versoekt door zijn vader Hendrik Florisz huwelijkse voorstellinge met 
Maartje Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader om door den officier bevestigt te werden.

07-02-1705
Willem Pietersz, jongman versoekt door zijn vader Pieter Willemsz huwelijkse voorstellinge met Breghje 
Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Klaasz Slooten om alhier in de kerk bevestigt te 
werden.

28-02-1705
Kornelis Jansz, jongman versoekt door zijn broer Jan Kolles huwelijkse voorstellinge met Beertje Jans, 
jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Rongsz om door de kerk alhier bevestigt te werden.

28-02-1705
Kornelis Klaase Slooten, weduwnaar versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Grietje 
Ariens, zij mede voor haar selve, beide tot Graft om in de kerk alhier bevestigt te werden.

07-03-1705
Klaas Theunisz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met aagte Pieters, 
jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Gerrit Pietersz haar broer, om door den officier bevestigt te 
werden.

14-03-1705
Jacob Pietersz, weduwnaar versoekt door Pieter Andertsz zijn neev huwelijkse voorstellinge met 
Wijment Kornelis beide tot Westgraftdijk, zij door Pieter Jacobsz, haar oom, om door den officier 
bevestigt te werden.

11-04-1705
Hendrik Kornelisz Bom, weduwnaar versoekt door zijn vader Kornelis Lambertsz Bom huwelijkse 
voorstellinge met Guurtje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Pieter Jansz om alhier in 
de kerk bevestigt te werden.
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09-05-1705
Pieter Arentsz Throon, weduwnaar versoekt voor hem selvs huwelijkse voorstellinge met Neeltje 
Kornelis, jongedogter beide in 't Noordeijnd, zij door Jan Gerritsz om door den officier bevestigt te 
werden.

09-05-1705
IJsbrant Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn oom Kornelis Pietersz Kan huwelijkse voorstellinge 
met Neel Reintjes, jongedogter, zij door haar vader Reijer Jansz om alhier door den officier bevestigt te 
werden.

16-05-1705
Adriaan jacobsz van der Steen, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jacob Hendriksz van der 
Steen huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, jongedogter tot Schermerhorn, zij door haar vader 
Kornelis Dirksz om alhier in de kerk bevestigt te werden.

06-06-1705
Jan Klinkert, weduwnaar versoekt door zijn neef Jan Danser huwelijkse voorstellinge met Geertje Jans, 
jongedogter beide tot Graft, zij door Mr. Gerrit van Thiel om alhier in de kerk bevestigt te werden.

13-06-1705
Klaas Gerritsz IJperts, jongman tot Westgraftdijk versoekt door zijn vader Gerrit Klaasz IJpers met Marij 
Jans tot Oostgraftdijk, zij door haar vader Jan Jansz om door den officier bevestigt te werden.

27-06-1705
Pieter Kramer, jongman versoekt door zijn vader Reinier Kramer huwelijkse voorstellinge met Krijntje 
Aris, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Kornelis Jacobsz Kuiper om alhier in de kerk 
bevestigt te werden.

08-08-1705
Theodorus Nonnikkemols, jongman en bedienaar des Goddelijks woorts tot Oostgraftdijk versoekt door 
zijn neev Pieter Wijngaart huwelijkse voorstellinge met Bregje Muurlink, jongedogter tot Graft, zij door 
haar neev R.A. Smit om alhier in de kerk bevestigt te werden.

22-08-1705
Barent Harmentsz, jongman versoekt door Klaas Kornelisz Bergen huwelijkse voorstellinge met Trijn 
Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Sijmonsz om voor den officier bevestigt te 
werden.

12-09-1705
Jan Arisz, weduwnaar versoekt door zijn vader Arent Karsz huwelijkse voorstellinge met Grietje Ilp, 
jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Mr. Klaas Ilp omme alhier in de kerk bevestigt te 
werden.

19-09-1705
Hendrik Pietersz, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neel 
Harmsen, weduwe tot Rijp, zij door Aldert Klasen om door den officier bevestigt te werden.

19-09-1705
Jan Jansz Kist, jongman versoekt door zijn oom Stoffel Jansz huwelijkse voorstellinge met Bregt 
Bastiaans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Klaas Maartensz Kan om in de kerk bevestigt 
te werden.

09-10-1705
Jan Kornelisz, jongman versoekt voor hem self huwelijkse voortsellinge met Maartje Pieters, weduwe 
beide tot Graft, zij door Willem Pieters Olij om in de kerk bevestigt te werden.
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07-11-1705
Jan Kornelisz Louwe, jongman versoekt door zijn broer Louris Kornelisz Kosterman huwelijkse 
voorstellinge met Grietje IJsbrants jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Jacob Luitsz om in de 
kerk bevestigt te werden.

07-11-1705
Jan Dirksz, weduwnaar alhier versoekt huwelijkse voorstellinge door Ariaan Pietersz, zijn schoonvader, 
met Aagte IJsbrants. Weduwe wonende tot Rijp, zij door Gerrit Dirksz, haar swager, om door den 
officier benestigt te werden.

07-11-1705
Kornelis Avis, jongman versoekt door zijn broer Jan Avis huwelijkse voorstellinge met Aagje Dirks, 
jongedogter beide tot Graft, zij door Pieter Jansz om door den officier bevestigt te werden.

21-11-1705
Klaas Jansz Klinkert, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Jan Klinkert huwelijkse voorstellinge 
met Merijtje Jacobs, jongedogter in de Rijp, zij door Kornelis Jansz, om alhier in de kerk bevestigt te 
werden.

28-11-1705
Jacob Thijmensz, jongman versoekt door zijn broer Thijmes Thijmensz huwelijkse voorstellinge met 
Vrouwtje Pieters, jongedogter beide in 't Noordeinde, zij door Simon Leendertsz om door den officier 
bevestigt te werden.

02-01-1706
Jan Jacobsz Houwe, weduwnaar versoekt door zijn broer Pieter Jacobsz Houw huwelijkse voorstellinge 
met Marij Pieters, weduwe beide in 't Noordeinde, zij door haar broer Krijn Pietersz om door den officier 
bevestigt te werden.

09-01-1706
Kornelis Klasen, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn broer Jan Klasen huwelijkse voorstellinge met 
Martijntje Maartens, weduwe tot Westgraftdijk, zij door haar vader Maarten Klasem om in de kerk 
bevestigt te werden.

28-01-1706
Klaas Jacobsz Kriek, jongman versoekt door Pieter Klaasz Valk huwelijkse voorstellinge met Neeltje 
Jans, jongedogter beide in 't Noordeind, zij door haar broer Pieter Jansz Buis om door den officier 
bevestigt te werden.

18-01-1706
Kornelis Ariaansz, weduwnaar versoekt door zijn neeff Jan Pietersz Kan huwelijkse voorstellinge met 
Leijsbeth Jans, weduwe beide tot Graft, zij door Dirk Gerritsz, haar swager, om in de kerk bevestigt te 
werden.

06-01-1706
Jacob Dirksz Boer, jongman versoekt door Pieter Jansz huwelijkse voorstellinge met Geertje Dirks, 
weduwe beide a;hier, zij door Vrerik Jansz, om in de kerk bevestigt te werden.

03-04-1706
Dirk Vegtersz, weduwnaar tot Graft versoekt door zijn swager Dirk Pit huwelijkse voorstellinge met 
Marijtje Louwris, jongedogter tot Schermerhorn om alhier in de kerk bevestigt te werden.

22-04-1706
Mr. Heertjen Gerritsz Vredenhuis, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met 
Aagte Maartens, weduwe zij mede voor haar selve, wonende beide in 't Noordeind om in de kerk 
bevestigt te werden.
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29-04-1706
Pieter Jansz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Garmentje Sijmons, 
beide in 't Noordeinde, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.

22-05-1706
Jacob Dirksz, jongman tot Rijp versoekt door zijn vader Dirk Haan huwelijkse voorstellinge met aagte 
Jaspers, jongedogter tot Graft, zij door haar broeder Krijn Jaspersz om in de kerk bevestigt te werden.

05-06-1706
Jan Klaasz Leertouwer, weduwnaar tot Graft met Maartje Floris, jongedogter tot Rijp versoeken 
huwelijkse voorstellinge, hij door Pieter Willemsz en zij door Floris Jansz haar vader, om door den 
officier bevestigt te werden.

21-08-1706
Hendrik Kornelisz Schuurman, jongman tot Graft versoekt door zijn swager Jan Dirksz Mol huwelijkse 
voorstellinge met Maartje Floris, jongedogter in 't Noordeind, zij door haar voogd Pieter Arentsz Throon, 
om door den officier bevestigt te werden.

21-08-1706
Kornelis Klaasz Vink, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Aafje Pieters, 
jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Pieter Pietersz om door den officier bevestigt te werden.

11-09-1706
Ariaan Dirksz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna Kornelis, 
jongedogter beide tot westgraftdijk, zij door haar broer Theunis de Boer, om door den officier bevestigt 
te werden.

25-09-1706
Klaas Jansz, weduwnaar van de Vinkhuisen versoekt door zijn broer Willem Jansz huwelijkse 
voorstellinge met Guurtje Pieters, jongedogter tot Akersloot, zij mede door haar broeder Simon 
Pietersz, om door den officier bevestigt te werden.

23-10-1796
Heertje Jacobs, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Griet Jacobs, 
jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Klaas Egges, om door den officier bevestigt te werden.

13-11-1706
Dirk Bont, weduwnaar in de Rijp versoekt door Willem Koper, zijn neev huwelijkse voorstellinge met 
Neeltje Lakeman, weduwe tot Graft, zij door R. Arentsz Smit, om in de kerk bevestigt te werden.

27-11-1706
Jan Klinkers, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Klaas Klinkert met Annetje 
Danser, jongedogter beide tot Graft, zij door de Heer Abraham van Bronkhorst haar neef, om in de kerk 
bevestigt te werden.

11-12-1706
Jacob Huibertsz Swart, jongman in 't Noordeinde versoekt door zijn swager Arent Klaasz huwelijkse 
voorstellinge met Maartje Alberts, jongedogter tot Graft, zij door Klaas Jacobs Boer, haar swager om 
door den officier bevestigt te werden.

25-12-1706
Barent Pietersz Huisman, jongman met Grietje Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager 
Kornelis Klaasz Vink om door den officier bevestigt te werden.
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27-12-1706
Dirk Auwelsz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Duifje Pieters, 
jongedogter tot Oost Zaardam, zij door haar vader om door den officier bevestigt te werden.

08-01-1707
Dirk Jansz Mol, jongman versoekt door zijn oom Kornelis Kornelisz Mol huwelijkse voorstellinge met 
Anna Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Kornelis Pietersz Waard, om door den 
officier bevestigt te werden.

15-01-1707
Hubert Kornelisz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Klaas, 
weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Klaas Kornelisz Waard, om in de kerk bevestigt te 
werden.

27-01-1707
Albert Kornelisz Waard, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met 
Hendrikje Jans, weduwe tot Driehuisen, zij voor haar selve om in de kerk bevestigt te werden.

05-02-1707
Jacob Heines, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Michiel Heines met Neeltje 
Willems, weduwe beide tot Graft, zij door Jan Pietersz om in de kerk bevestigt te werden.

12-02-1707
Barent Koopman, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met 
Trijntje Pieters, jongedogter tot Zuid schermer, zij door Klaas Kornelisz Kuiper, om door den officier 
bevestigt te werden.

25-02-1707
Paulus Jansz, jongman uit de Akerslooter Woude versoekt voor hem selve huwelijkse geboden  met 
Pietertje Dirks, jongedogter uit de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Ariaan 
Dirksz, om door den officier bevestigt te werden.

26-02-1707
Rong Dirksz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Willem Olij met Gerbreg Klaas, 
jongedogter beide tot Graft, zij door Kornelis Baartsz om door den officier bevestigt te werden.

26-02-1707
Hendrik Jansz, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, 
jongedogter beide tot Graft zij door Jacob Evertsz om in de kerk bevestigt te werden.

12-03-1707
Jan Kornelisz Swan, jongman versoekt door zijn vader Jan Pietersz huwelijkse voorstellinge met 
Neeltje Jaspers, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Krijn Jaspers om in de kerk bevestigt 
te werden.

19-03-1707
Kornelis Kornelisz Keiser, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan Boon met Sara 
Abrahams, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt 
te werden.

26-03-1707
Pieter Klaasz, jongman wonende tot Noord Schermer versoekt door zijn brooeder Maarten Klaasz 
huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter tot Westgraftdijk, zij door haar oom Jan Pietersz 
om voor den officier bevestigt te werden.
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23-04-1707
Jan Simonsz, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn schoonzoon Barnert 
Hermensz met Marij Jans, weduwe mede alhier, zij door haar broer Vrerik Jansz om in de kerk 
bevestigt te werden.

09-06-1707
Samuel Tijmons, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Vrerik xxxx met 
Maartjen Dirks, jongedogter tot Graft, zij door Diek Pieters Mol om in de kerk bevestigt te werden.

28-06-1707
Jan Kornelisz Garn, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, 
jongedogter beide tot Oostgraftdijk, zij door Kornelis Gerritsz om door den officier bevestigt te werden.

03-07-1707
Dirk Pietersz Krol, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door sijn soon Pieter Jonas met Neel 
Arents, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Arent Kornelisz om in de kerk bevestigt te 
werden.

15-07-1707
Gerardus Voshout, weduwnaar, chirurgijn tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge 
met Maria Hondius, jongedogter tot Amsterdam, zij door Grietje Roelofs, om in de kerk bevestigt te 
werden.

23-07-1707
Pieter Pietersz Bakker, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Jacob Jacobsz Schippers met 
Aaltje Simons, weduwe beide tot Graft, zij door haar oom Dirk Gerritsz om in de kerk bevestigt te 
werden.

06-08-1707
Kornelis Klaasz Kuiper, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje 
Pieters, jongedogter beide in 't Noordeinde, zij door Aris Gorter, om door den officier bevestigt te 
werden.

27-08-1707
Kars Gerritsz, weduwnaar versoekt door zijn vader Jacob Ijvertsz huwelijkse voorstellinge met Marij 
Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door haar stiefvader Jan Vreriksz Dekker om in de kerk bevestigt 
te werden.

17-09-1707
Simon Thaamsz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Kornelis Jacobsz met 
Diewer Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Frans Jansz, om in de kerk bevestigt te 
werden.

17-09-1707
Leendert Pietersz, jongman versoekt huwelijkse voostellinge door zijn oom Jacob Leendertsz met 
Lijsbeth Bastiaans, jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Maartensz kan haar broeder, om door 
den officier bevestigt te werden.

30-09-1707
Jan Bos, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Mr. Pieter van den Bos 
met Anna Prins, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Pieter Auwelsz Prins, om in de kerk bevestigt 
te werden.

01-10-1707
Jan Barentsz, weduwnaar wonende in Noordeindermeer in de banne van Zuid Schermer versoekt 
huwelijkse voorstellinge met Neeltje Pieters, weduwe in Noordeinde, zij door Willem Jansz, om door 
den officier bevestigt te werden.
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08-10-1707
Hendrik Jacobsz, jongman versoekt door zijn broeder Rem Jacobsz huwelijkse voorstellinge met 
Maartje Maartens, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Maarten Molenaar om in de kerk 
bevestigt te werden

15-10-1707
Jan Pietersz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Pieter Klaasz huwelijkse voorstellinge met 
Aaltje Kornelis, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer Jacob Kornelisz om door den officier bevestigt 
te werden.

22-10-1707
Leendert Jacobsz, weduwnaar tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Pieter 
Jansz met Hillegont Jans, weduwe in de Vinkhuizen, zij door haar swager Dirk Kornelisz Avis, om door 
den officier bevestigt te werden.

22-10-1707
Jacob Ariaansz, jongman tot Oostgraftdijk versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met 
Garbrig Dirks, weduwe in ;t Noordeinde, zij door oom Dirk Gerritsz om door den officier bevestigt te 
werden.

29-10-1707
Jan Pietersz de Waart, jongman versoekt door Pieter Kornelisz Visjager huwelijkse voorstellinge met 
Anna Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Jan Pietersz om in de kerk bevestigt te 
werden.

29-10-1707
Pieter Jacobsz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Jacob Pietersz Soet huwelijkse voorstellinge 
met Maartje Pieters, jongedogter tot Rijp, zij door haar oom Heertjen Bastiaans, om door den officier 
bevestigt te werden.

29-10-1707
Tijmon Tijmonsz Kat, jongman in 't Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder 
Jacob Tijmonsz met Duifjen Leenderts Lakeman, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Leendert 
Lakeman, om door den officier bevestigt te werden.

05-11-1707
Louris Kornelisz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan simonsz 
Visscher met aagje Meijers, weduwe in 't Noordeinde, zij door haar broer Kornelis Meindertsz, om door 
den officier bevestigt te werden.

26-11-1707
Klaas Jacobsz Swaan, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jacob Klaasz Swaan 
met Grietje Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Dirksz haar schoonvader om in de kerk 
bevestigt te werden.

03-12-1707
Kornelis Pietersz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge met Trijn Kornelis, weduwe beide tot 
Oostgraftdijk, zij door haar broer Simon Kornelisz om door den officier bevestigt te werden.

29-12-1707
Dirk Jacobsz Swan, weduwnaar in 't Noordeinde met Sara Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar 
vader Kornelis Kan om door den officier bevestigt te werden.

07-01-1708
Kornelis Karsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kars Kornelisz met Neel 
Klaas, jongedogter beide tot Graft, zij door Pieter Kornelisz Visjager om door den officier bevestigt te 
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werden.

14-01-1708
Jacob Engelsz, jongman versoekt door zijn broer Dirk Engelsz huwelijkse voorstellinge met Guurte 
Kornelis, weduwe beide tot Oostgraftdijk, zij door Jan Pietersz om door den officier bevestigt te werden.

04-02-1708
Dirk Jacobsz, jongman tot Graftdijk versoekt door zijn broer Klaas Jacobsz huwelijkse voorstellinge met 
Trijn Kornelis, jongedogter tot Graft, zij door haar broer Roeloff jansz om in de kerk bevestigt te werden.

04-02-1708
Dirk Simonsz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Duifje Gerrits, 
jongedogter beide in de Schermeer onder de banne van Graft, zij door Dirk Wijbroer haar stijfvader om 
door den officier bevestigt te werden.

18-02-1708
Jan Jansz Kolles, weduwnaar versoekt door zijn broer Pieter Verwielen huwelijkse geboden met 
Maartje Jacobs, jongedogter beide tot Graft, zij door Simon Appel haar oom, om in de kerk bevestigt te 
werden.

25-02-1708
Kornelis Bartelsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge voor zijn vader Bartel Teunisz met Neeltje 
Jans, jongedogter beide tot Graftdijk, zij door haar neef Kornelis Pietersz om door den officier bevestigt 
te werden.

28-04-1708
Jan Kramer, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Kornelis Danser met Guurtje Simons, 
jongedogter beide tot Graft, zij door Klaas Dirks Swart om in de kerk bevestigt te werden.

28-04-1708
Simon Kornelisz Koopman, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader 
Kornelis Simonsz met Wijbrig Jans, jongedogter op Matten om door den officier bevestigt te werden.

12-05-1708
Jan Pietersz, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Bartel Pietersz met 
Aafje Jans, weduwe in 't Noordeinde, zij door kornelis Kornelisz Bakker om in de kerk bevestigt te 
werden.

02-06-1708
Krijn Jaspersz Olij, weduwnaar versoekt door Willem Olij huwelijkse voorstellinge met Grietje Kornelis, 
weduwe beide tot Graft, zij door haar vader Kornelis Bergen om in de kerk bevestigt te werden.

09-06-1708
Maarten Engelsz, jongman tot Oostgraftdijk versoekt door zijn broer Dirk Engelsz huwelijkse 
voorstellinge met Trijn Pieters, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar 
vader Pieter Arentsz om door den officier bevestigt te werden.

07-07-1708
Thaams Jansz Schrijver, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Douwe Jacobsz 
met Guurtje Germants, jongedogter tot Rijp, zij door haar neef Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te 
werden.

07-07-1708
Klaas Kornelisz Erg, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Jan Kornelisz 
Erg met Trijn Gerrits, jongedogter tot Graft, zij door Jan Pietersz om door den officier bevestigt te 
werden.
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21-07-1708
Pieter Klaasz, jongman tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Diewer Klaas, 
jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Baartsz om door den officier bevestigt te werden.

26-08-1708
Klaas Pietersz Schouten, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge met Grietje Hillebrants, 
weduwe, zij mede voor haar selve, wonende beide tot Graft om door den officier bevestigt te werden.

15-09-1708
Maarten Hendriksz, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Hendrik 
Jeroensz met Jannetje Jans, jongedogter in 't Noordeinde, zij door Jan Meijertsz om door den officier 
bevestigt te werden.

22-09-1708
Willem Klaasz, jongman tot Uitgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Guurtje 
Klaas, jongedogter in de Starmeer in den banne van Graft, zij door haar broer Jacob Klaasz om door 
den officier bevestigt te worden.

06-10-1708
Jan Reintjesz, jongman tot Graft versoekt door zijn vader Reintje IJmer huwelijkse voostellinge met 
Guurtje Jans, jongedogter in 't Noordeind, zij door haar oom Kornelis Kornelisz om in de kerk bevestigt 
te werden.

06-10-1708
Pieter Jansz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Jan Pietersz met 
Maartijntje Maartens, weduwe tot Graft, zij door Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te worden.

13-10-1708
Barent Theunisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Wouter Jansz met Duifje Dirks, 
jongedogter beide tot Graft, zij door Ariaan Zeman desselve stijfvader om door den officier bevestigt te 
werden.

13-10-1708
Barent Jansz Termaat, weduwnaar tot Jisp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met 
Willemijntje van Zandbergen, weduwe tot Graft, zij door Kornelis Ariaansz Kramer om in de kerk 
bevestigt te werden.

20-10-1708
Klaas Kornelisz Bergen, weduwnaar versoekt door zijn vader Kornelis Bergen huwelijkse voorstellinge 
met Maartje Pieters, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Aris Olij om in de kerk bevestigt te 
werden.

27-10-1708
Heertje Gerritsz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Ariaan Kinten met 
Bregt Dirks, weduwe beide tot Graft, zij door Gijsbert Ariaansz om in de kerk bevestigt te werden.

01-11-1708
Jan Kornelisz van Assen, weduwnaar tot Krommenijer Horn versoekt voor hem selve huwelijkse 
voorstellinge met Grietje Dirks, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar vader Dirk Jansz om door den 
officier bevestigt te werden.

03-11-1708
Floris Klaasz, weduwnaar op de Vinkhuisen versoekt door zijn neev Pieter Schots huwelijkse 
voorstellinge met Rijkje Jacobs, weduwe tot Graft, zij door haar swager Krijn Jacobs om in de kerk 
bevestigt te werden.
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03-11-1708
Dirk Danielsz, weduwnaar versoekt huwelijkse geboden door zijn swager Dirk Vegtesz met Trijntje 
Arents, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Kornelis Arentsz om in de kerk bevestigt te 
werden.

03-11-1708
Dirk Jacobsz Kramer, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Aris Jacobsz met 
Trijntje Frans, jongedogter beide tot Graft, zij door Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt te 
werden.

10-11-1708
Pieter Kornelisz, weduwnaar in 't Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met 
Gerbrig Jacobs, weduwe tot Rijp, zij door haar vader Jacob Kramer om door den officier bevestigt te 
werden.

22-11-1708
Jan Meijertsz Matselaer, weduwnaar in 't Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge 
met Grietje Tijses, weduwe tot Schagen om door den officier bevestigt te werden.

07-12-1708
Lambert Simonsz, jongman van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Maartje 
Pieters, jongedogter in de Schermeer, zij mede voor haar selven om in de kerk bevestigt te werden.

15-12-1708
Kornelis Lambertsz Bom, weduwnaar tot Graft versoekt voor hem selve huwelijkse geboden met Grietje 
Jacobs, weduwe tot Driehuis, zij door Simon Jacobsz, om in de kerk bevestigt te werden,

15-12-1708
Jacob Dirksz de Boer, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn swager Samuel Tijmonsz 
met Neel Dirks, jongedogter beide tot Graft, zij door haar neef Pieter Jansz om in de kerk bevestigt te 
werden.

22-12-1708
Kornelis Aldertsz, jongman van Zuid Schermer versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Willem 
Aldertsz met Geertje Theunis, jongedogter in 't Noordeinde, zij door haar vader Theunis Rooleeuw, om 
door de officier bevestigt te werden.

29-12-1708
Gerrit Klaasz, jongman van Berghen versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Aaltje 
Ariaans, jongedogter in de Starmeer in den banne van Graft, zij door haar vader Ariaan Gerritsz om 
door den officier bevestigt te werden.

29-12-1708
Maarten Jellisz, jongman versoekt door zijn broer Pieter Jellisz huwelijkse voorstellinge met Maartje 
Jans, jongedogter beide in 't Noordeinde, zij door haar vader Jan Dirksz om door den officier bevestigt 
te werden.

10-01-1709
Jan Jacobsz , jongman in de Scharmeer onder den banne van Heerhugowaart versoekt huwelijkse 
voorstellinge met Lijsbet Simons, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar 
vader simon Vreriks om door den officier bevestigt te werden.

12-01-1709
Jacob Dirksz, jongman in de banne van Uitgeest versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met 
Aagje Gerrits, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar broer dirk Gerritsz om door den officier bevestigt 
te werden.
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02-02-1709
Jacob Gerritsz, weduwnaar op Driehuisen versoekt door zijn broer Klaas Gerritsz huwelijkse 
voorstellinge met Griete Dirks, weduwe tot Graft, zij door Floris de Waart om in de kerk bevestigt te 
werden.

09-02-1709
Kornelis Reijersz, jongman versoekt door zijn swager Jan Kornelisz huwelijkse voorstellingen met 
Neeltje Jans, jongedogter beide van Oostgraftdijk, zij door haar vader Jan Klaasz Kokkes om door den 
officier bevestigt te werden.

16-02-1709
Melle Kornelisz, weduwnaar versoekt door zijn broer Floris Kornelisz huwelijkse voorstellinge met 
Griete Arents, weduwe beide tot Graft, zij door haar broeder Kornelis Arentsz om in de kerk bevestigt te 
werden.

02-03-1709
Pieter Kornelisz Helder, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door Jan Evertsz Boon met Aafje 
Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Pieter Lomp pm door den officier bevestigt te 
werden.

09-03-1709
Maarten Dirksz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Gerrit Dirksz met 
Soutje Kornelis, jongedogter tot Oostgraftdijk, zij door haar swager Ariaan Kornelisz om door den 
officier bevestigt te werden.

23-03-1709
Kprnelis Dirksz Kat, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Dirk Kornelisz met 
Lijsbeth Theunis, jongedogter wonende beide in 't Noordeinde, zij door haar broeder Ijsbrant Theunisz 
Windig om door den officier bevestigt te worden.

29-03-1709
Jan Jacobsz, weduwnaar van Marken Binnen onder de banne van Uitgeest versoekt voor hem selve 
huwelijkse voorstellinge met Trijntje Dirks, jongedogter in de Starmeer onder de banne van Graft, zij 
door haar broer Ariaan Dirksz om door den officier bevestigt te werden.

31-03-1709
Jan Kornelisz Wit, jongman tot Oostgraftdijk versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Kornelis 
Kan met Vroutje Jacobs, jongedogter aan den Burg op den eilande Texel, zij door Floris Pietersz om 
door den officier bevestigt te worden.

06-04-1709
Dirk Jansz Mijnes, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Pieter Maartensz Kleur met 
Diewer Klaas, jongedogter uit Noordeinde, zij door Dirk Arentsz, haar oom om door den officier 
bevestigt te werden.

07-05-1709
Ariaan Jacobs, jongman versoekt door zijn swager Hendrik Jansz huwelijkse voorstellinge met Geertje 
Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vrunt Dirk Klaasz om in de kerk bevestigt te worden.

01-06-1709
Pieter Kornelisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Klaas Jaspersz met Trijn 
Heertjes, jongedogter  beide tot Graft, zij door Pieter Kornelisz om in de kerk bevestigt te werden.
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13-07-1709
Kornelis Pietersz Molenaar, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter 
Germentsz molenaar met Trijntje Foppes, jongedogter tot Graft, zij door Dirk Jansz Schagen om in de 
kerk bevestigt te werden.

10-08-1709
Jan Simonsz Bakker, jongman versoekt door Pieter Braak huwelijkse voorstellinge met Beertje Jans, 
weduwe beide tot Graft, zij door haare swager Hendrik Bom om in de kerk bevestigt te worden.

31-08-1709
Dirk Best, weduwnaar versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jans, jongedogter 
beide tot Graft, zij mede voor haar selve om door den officier bevestigt te werden.

31-08-1709
Kornelis Klaasz, jongman versoekt door zijn swager Dirk Jansz huwelijkse voorstellinge met Fijtje 
Pieters, jongedogter beide in 't Noordeind, zij door Pieter Kornelisz haar vader om door den officier te 
bevestigen.

17-09-1709
Ariaan Kornelisz Broertjes, jongman versoekt door zijn vader Kornelis Broertjes huwelijkse voorstellinge 
met Maartje Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door Jacob Dirksz de Boer om in de kerk bevestigt te 
werden.

19-10-1709
Arent Ariaansz Kriek, weduwnaar in 't Noordeind versoekt door zijn broer Aris Kriek huwelijkse 
voorstellinge met Guurtje Dirks, jongedogter tot Noord Schermer, zij door Jan Piet haar broer om door 
den officier bevestigt te worden.

09-11-1709
Jan Pietersz, weduwnaar versoekt door zijn neef Mr. Van den Bosch huwelijkse voorstellinge met Neel 
Klaas, weduwe beide tot Graft, zij door haar broer Jan Klaasz om in de kerk bevestigt te werden.

29-11-1709
Hendrik Schilder, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse voordtellinge voor hem selve met Marijtje 
Jacobs, weduwe tot Oterleek om in de kerk bevestigt te werden.

07-12-1709
Kornelis Zimonsz Ruts, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Gerrit 
Zimonsz met Marij Jans, jongedogter tot Graft, zij door haar swager Jan Zimonsz om in de kerk 
bevestigt te worden.

07-12-1709
Klaas Dirksz Mars, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Maarten Klaasz 
met Aaltjen Klaas Aves, weduwe tot Graft, zij door haar broer Kornelis Aves om door den officier 
bevestigt te werden.

08-12-1709
Gerrit Dirksz de Neijer, weduwnaar tot Rijp versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Bregt 
Klinkert, weduwe tot Graft, zij door haar broer Abraham Klinkert om in de kerk bevestigt te werden.

19-12-1709
Rem Jacobsz Bakker, weduwnaar versoekt door Jan de Bakker huwelijkse voorstellinge met Diewer 
Jans, weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Dirk Aris om in de kerk bevestigt te werden.

21-12-1709
Ariaan Dirksz, jongman versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Maartje Jacobs, 
jongedogter beide in de Starmeer onder de banne van Graft, zij door haar broer Kornelis Jacobsz om 
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door den officier bevestigt te werden.

04-01-1710
Klaas Olij versoekt huwelijkse voorstellinge door Aris Olij, zijn oom, met Neeltje Jans, jongedogter beide 
tot Graft, zij door Jacob Jacobsz Schipper om in de kerk bevestigt te werden.

31-01-1710
Dirk Jacobsz van Kleeff, jongman met Aagje Pieters van Duin, jongedogter beide tot Graft versoeken 
zelfs in persoon huwelijkse geboden met elkanders om door den officier bevestigt te werden.

01-02-1710
Kornelis Klaasz, jongman in de Starmeer onder de banne van Graft versoekt huwelijkse voorstellinge 
voor hem selve met Diewer Zimons, jongedogter van Berkhout om door den officier bevestigt te 
worden.

01-02-1710
Jan Bartelsz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Bartel Bremmes met Vroutje 
Dirks, jongedogter beide tot Graftdijk, zij door Klaas Kornelisz Swager om door den officier bevestigt te 
worden.

01-02-1710
Jacob Klaasz, jongman in de starmeer onder de banne van Graft versoekt voor hem selve huwelijkse 
voorstellinge met Anna Dirks, jongedogter tot Graftdijk, zij door haar swager Pieter Kornelisz om door 
den officier bevestigt te werden.

22-02-1710
Jacob Jansz Sen, jongman tot Graft versoekt huwelijkse voorstellinge door Dirk Mol met Lijsbeth 
Pieters, weduwe in 't Noordeind, zij door Pieter Pietersz, haar broer om in de kerk bevestigt te werden.

02-03-1710
Jacob Jaspersz Olij, jongman versoekt door Willem Olij huwelijkse voorstellinge met Jacobje Pieters, 
jongedogter beide tot Graft, zij door haar broer Gerrit karman om door den officier bevestigt te worden.

08-03-1710
Kornelis Gerritsz, weduwnaar tot Graft met Lijsbeth Jans, weduwe tot Rijp versoeken met den anderen 
huwelijkse voorstellinge, hij door Heertje Gerrits. Zij door Jan Jansz Kan om in de kerk bevestigt te 
werden.

15-03-1710
Jan Teunisz Lijnslager, jongman in 't Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder 
IJsbrand Theunisz Windig met Aaltje Jacobs, jongedogter tot Rijp, zij door haar broer Klaas Jacobsz 
om door den officier bevestigt te werden.

19-04-1710
Dirk karelsz Slot, jongman in 't Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Anna 
Brouwers, jongedogter tot Driehuis, zij door haar neef Mr. Jan Aling om door den officier bevestigt te 
werden.

10-05-1710
Louris Pietersz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Aagte Pieters, 
jongedogter beide in 't Noordeinde, zij voor haar selve om door den officier bevestigt te worden.

31-05-1710
Jacob Remmensz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Rem Jacobsz met Trijntje 
Jans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Hendrik Schilder om in de kerk bevestigt te 
werden.
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04-06-1710
Bartel Pietersz, weduwnaar versoekt door Klaas Hakjes huwelijkse voorstellinge met jantje Dirks, 
weduwe beide tot Graft, zij door haar swager Willem Olij om in de kerk bevestigt te werden.

04-06-1710
Krijn Olofsz, jongman in 't Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Jan Meijertsz 
met Grietje Willems, jongedogter tot Rijp, zij door haar swager Dirk Jacobsz om door den officier 
bevestigt te worden.

19-07-1710
Jacob Muusz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn oom Klaas Klaasz met Guurtje 
Frans, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Evert Jansz om in de kerk bevestigt te werden.

09-08-1710
Arent Zijmonsz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Zijmon Jacobsz met 
Trijntje Olofs, jongedogter in 't Noordeinde, zij door haar oom Jan Meijertsz om door den officier 
bevestigt te werden.

06-09-1710
Arent Pietersz, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Pieter Arentsz met Jantje 
Pieters, jongedogter beide tot Graft, zij door haar neef Jan Pietersz om door den officier bevestigt te 
worden.

06-09-1710
Aldert Groot, weduwnaar tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Germant Groot met 
Trijntje Jans, jongedogter tot Graft, zij door Kornelis Sloten om in de kerk bevestigt te worden.

20-09-1710
Gerrit Jansz, weduwnaar in 't Noordeinde versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broer Theunis 
Jansz met Maartijntje Maartens, weduwe tot Graft, zij door haar neef Hendrik Bom, om in de kerk 
bevestigt te werden.

27-09-1710
Gerrit Pietersz Karman, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijntje Jans, 
weduwe, zij voor haar selve, wonende beide tot Graft om in de kerk bevestigt te worden.

01-10-1710
Jacob Kornelisz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Kornelis Jacobsz met 
Trijntje Jacobs, jongedogter beide in 't Noordeinde, zij door haar broer Klaas Jacobsz om door den 
officier bevestigt te worden.

01-11-1710
Ariaan Zijmons, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn stijfvader Theunis Jansz met 
Hendrikje Jacobs, jongedogter beide tot Graft, zij door haar broeder Ariaan Jacobsz om in de kerk 
bevestigt te worden.

08-11-1710
Arent Jacobsz, jongman in 't Noordeinde versoekt door Jacob Visser huwelijkse voorstellinge met Neel 
Jans, jongedogter tot Rijp, zij door haar vader Jan Kramer om in de kerk bevestigt te worden.

15-11-1710
Jacob Jacobsz Schipper, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door Rong Schouten met 
Maartje Maartens, weduwe wonende beide tot Graft, zij door haar broeder Dirk Molenaar om in de kerk 
bevestigt te worden.
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22-11-1710
Willem Kornelisz Keijser, jongman versoekt huwelijkse geboden door zijn oom Jan Evertsz Boon met 
Lijsbet Kornelis, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Klaas Wiel om in de kerk bevestigt te 
worden.

22-11-1710
Ariaan Zijmonsz ,jongman versoekt huwelijkse geboden door zijn broer Lambert Zijmonsz met Jantje 
Jans, jongedogter wonende beide tot Graft, zij door haar neef ariaan Broertjes om in de kerk bevestigt 
te werden.

29-11-1710
Pieter Klaasz Gong, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Klaas dirksz met Trijn 
Maartens, jongedogter beide tot Graft, zij door haar oom Jan Kornelisz Jellis om in de kerk bevestigt te 
werden.

02-12-1710
Pieter Tijsz, jongman in 't Noordeinde versoekt voor hem selve huwelijkse voorstellinge met Neeltje 
Petten, jongedogter tot Purmerend, zij door haar swager Mathijs Kuiper om door den officier te 
bevestigen.

06-12-1710
Daniel Jansz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn broeder Pieter  Jansz met 
Guurtje Kornelis, jongedogter wonende tot Graft, zij door haar broer Pieter ornelisz om in de kerk 
bevestigt te worden.

06-12-1710
jan Jacobsz Hou, weduwnaar versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn neef Germant Gerritsz met 
Neel Jacobs, jongedogter wonende beide in 't Noordeinde, zij door haar broer Arent Jacobsz Root om 
door den officier bevestigt te worden.

13-12-1710
Jan Dirksz, jongman versoekt huwelijkse voorstellinge door zijn vader Dirk Jansz met Maartje 
Abrahams, jongedogter beide tot Graft, zij door haar vader Abraham Govertsz om in de kerk bevestigt 
te worden.

13-12-1710
Wiggert Hendriksz, jongman tot Rijp versoekt huwelijkse voorstellinge voor hem selve met Trijn 
Cornelis, weduwe tot Graft, zij door haar broer Jacob Kornelisz om in de kerk bevestigt te worden.
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