Gerechtshuwelijken Lisse 1580-1624

Bron: Nationaal Archief, toegang 3.03.08.091 , inv.nr. 44, 45, 117, 118 en 128
Door de Staten van Holland werd op 1 april 1580 de ‘Politieke Ordonnantie’ afgekondigd. Hierin waren ook regels
opgenomen met betrekking tot het sluiten van huwelijken, waarmee in feite het gerechtshuwelijk in Holland werd
geformaliseerd. Weinig bekend zal zijn dat al eerder, op 15 mei 1576, door het Baljuwschap van Rijnland een
ordonnantie werd afgekondigd waarin was opgenomen dat al degenen (swakken en andersgesinden personen….) ,
die sinds St Jansmis zomer 1572 als man en vrouw tezamen leefden en (daar kwam het op neer) niet in de
Gereformeerde Kerk waren getrouwd, binnen 14 dagen voor Baljuw en twee mannen van Rijnland dienden te
verschijnen om daar alsnog een wettelijk (burgerlijk) huwelijk te laten sluiten. Hetzelfde ging gelden voor
toekomstige echtparen die niet Gereformeerd waren.
Deze ordonnantie werd niet naar behoren nageleefd en op 16 februari 1580 vervangen door een die grotendeels
hetzelfde was geformuleerd, maar waarin geregeld werd dat het huwelijk gesloten kon worden voor schout en
gerecht van een ambacht. Een stuk prakischer natuurlijk. Kort daarna werd dus, zoals gezegd, de landelijke
(Hollandse) ordonnantie van kracht – zoals Simon van Leeuwen in zijn Costumen van Rijnland stelt, naar voorbeeld
van de Rijnlandse Ordonnantie – en was de eigen regeling van Rijnland alweer overbodig.
In de Dingboeken van de Vierschaar van Lisse zijn vanaf 1580, tussen de gebruikelijke geschillen over betalingen e.d.
door, gerechtshuwelijken opgetekend. De eerste afkondiging is al van 8 maart, enkele weken na het van kracht
worden van de Rijnlandse Ordonnantie, terwijl in mei 1582 pas sprake is van een huwelijk op basis van de
Ordannantie van de Staten van Holland. De eerste 6 of 7 huwelijken zijn daarom unieke, Rijnlandse huwelijken.
De hierna volgende bewerking van de huwelijksinschrijvingen vormt een uittreksel uit de vaak slecht leesbaar zijnde
of beschadigde Dingboeken van Lisse. Het zijn er ruim 120, van 1580 doorlopend tot 1624. Vanaf 1687 staan er
weer huwelijken in maar omdat die ook in kopie in de bekende DTB-boeken zijn opgenomen, zijn deze hier slechts
als toevoeging in lijstvorm weergegeven.

ORA Lisse 117

08-03-1580
22-03-1580
05-04-1580

117/--: Deze nae beschreven personen zijn gecomp(a)reert voor schout en(de) schepenen van
Lisse volgende die ordonnantie by Baillu en(de) ma(n)nen van Rynlant daer van gemaect van date
den XVJen february a(n)no XVC tachentich belangen(de) op het trouwen
den VIIJen marty a(n)no alsboven 1e proclamatie Jan Dircxs zn en(de) Maritgen Pouwels dr
den XXIJen marty Jan Dircxs zn en(de) Maritgen Pouwels dr
den Ven aprilis Jan Dircxs zn en(de) Maritgen Pouwels dr
117/--: primo proclamatie Willem Adriaenss en(de) Maritgen IJsbrants dr

22-03-(1580)

117/-- (akte beschadigd): Up huijden den XXIJen marty (
) soo compareerden Maerten
Symons zn (en) (
) Theeus dr Vlamingen (en) Cornelis M(
) en(de)
Maritgen Gerrits dr de welcke comp(aranten) verclaerden en(de) versochten aende voors.
gerechte hoe dat zy begeerden zeeckere acte te hebben achtervolgende d'ordonna(tie) daer van
gemaect op het trouwen van date den XVJen february a(n)no LXXXC bij bailliu en(de) mannen van
Rynlant en(de) hebben d'zelve gerechten mitsdesen haer comparanten geconsenteert dat zy sullen
mogen trouwen () en(de) de geboden vandien te geven inde predicatie van Lisse comenden dese
geteijckent by Jacob Dircx zn en(de) Willem Wouters zn schepenen van Lisse ten dage en(de) jare
als boven

12-01-1581

117/-- (akte beschadigd): (
) zoo compareerden voor mij (
) Heusden schout tot
Lisse en(de) (
) ondergeschreven schepenen in hare propere (per)sonen Pieter
Zijmons zn wonende opte Lucht en(de) Neeltgen Louris dr de wedue van Jan Gerrits zn
Noorderman za. wonen(de) tot Lisse ende bekenden voor ons openlicken dat zij met malcanderen
begeerden te verzamelen inden echtelicken state ende overzulcx an ons versouchten consent
achtervolgende d'ordonnantie op trouwen gemaect bij bailliu en(de) gesworen mannen van
Rijnlant van date den XVJen februarij a(n)no XVC en(de) tachtich om(m)e bijden predicant van Lisse
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drie sonnendae(ch)sche geboden onder de predicatie te doen en(de) nadien getrout te worden Soo
hebben wij schout en(de) schepenen ter requisitie vande voors. comp(ar)anten hen t'zelve
toegelaten en(de) geconsenteert, toelaten en(de) (con)senteren bij deze onse jegenwoordige acte
en(de) voorts den voors. predicant mits desen belast en(de) bevolen t'gene voors. staet te doen
en(de) hem hier na zal reguleren oirconde des waerheijts heb ick schout (voor)s. mitsgaders Claes
Cornelis zn en(de) Willem van der Let Wouters zn schepenen als getuijgen deze onze acte
ondergeteijkent upten XIJen Januarij a(n)no XVC een en(de) tachtentich
29-01-1581

117/--: Op huijden den XXXIXen Januarij a(n)no XVC LXXXVI compareerden voor mij
ondergeschreven schout en(de) schepenen van Lisse Engel Adriaens zn en(de) Pietertgen
Pouwels dr (.....)
de rest van de acte is vrijwel woordelijk gelijk aan de voorgaande; de ondertekenende schepenen
zijn Jan Jacops en Pieter Aelberts

25-07-1581

117/--: Op huijden den XXVen Julij a(n)no XVC LXXXI zoo compareerde voor ons Harman de Vries
als substituijt van Jan Reijerss schout - Cornelis Dircx s en(de) Claes Cornelis s schepenen van Lisse,
Jannetgen Wouters dr ende bekende voor ons opentlicken als dat zij mit Gerrit Adriaenss
thimmerman tot Noortwijck begeerde te (ver)zamelen inden echtelicken state volgende de
nieuwe ordonnan(tie) op trouwen gemaect en(de) versoucht aen ons omme bij de predicant van
Lis drie sonnendaechsche geboden te doen en(de) nadien getrout te worden - hebben wij t'zelve
mitsdesen haer toegelaten en(de) bij den voors. predicant te mogen trouwen en(de) hem t'selve
mits dese belast te doen mits dat den voors. Gerrit Adriaenss gehouden sal wesen vuijt zijne
dorpe het bescheijt te brengen en(de) te vertonen dat hij aen den andere (per)soon verlooft en es
den ander voors. Jannetgen Wouters dr T'oirconden desen geteijckent ten dage en(de) jaren als voren

01-05-1582

117/--: Compareerden voor schout en(de) schepenen Willem Izacxss en(de) Annetgen Willems dr
welcke zullen vergaderen inden echtelicken staete naer ordonnantie en(de) costumen vande
Christelicke kercke en(de) versoucken om haer verleent te worden drie rechtelicke vierschaer
geboden achtervolgen(de) d'ordonnantie van de heren der staten toe gelaten. Actum de eersten
meij a(n)no LXXXIJ (....) van(de) schout en(de) schepenen det es dat eerste gebodt
het anderden gebodt gedaen inden vierschaer dese XVen maij a(n)no XVC LCCCIJ
opten XXIX meij a(n)no voors. es het derde ofte laetste gebodt inden vierschaer gedaen Alwaer op
egeene oppositie altoos binnen de behoorlicke tijt gedaen noch gevallen es geweest
Op huijden als voren hebben de voors. p(er)sonen malcander getrout bij schout en(de) schepenen
als Jacob Maertss Langevelt en(de) Jan Dircxss Sonnevelt Actum ten dage en(de) jaer als booven

15-05-1582
29-05-1582
29-05-1582
05-06-1584

19-06-1584

117/--: Daar zullen verzamelen inden echtelicken state Lourys Rochuszz ter eenre en(de) Fytgen
Eeuwouts dr beyde wonachtich in Lisse, ter andere zijde Indien daer yemant es die eenyge
letselen ofte hindernissen zy van bloede, swagerschap ofte voorgaende beloften waer door
t'houwelicke vande voors. proclamanten egeen voortganck en soude behooren te hebben wil
voorwenden tselve mach doen, die spreecken nu en(de) zwyge namaels
Dit wesende t'eerste vierschaer gebodt
Twee gebodt gedaen upten XIXen junij XVC LXXXIIIJ
ORA Lisse 44

15-05-1590

44/1v: Op huijden den XVen maij a(n)no XVC tnegentich zijn voor die vande gerechte van Lisse
gecompareert en(de) verschenen Cornelis Pieters zn Keijser als bruijdegom ter eenre, en(de) Aechte
Adrijaens dr beijde van Lisse, als bruijd ter andere zijden dewelcke zoe zij verclaerden vrijmoedich
en(de) ongedwonden van ijmande malcanderen met hande en(de) monde trou belofte hebben
gedaen gevende zulcxs de voors. Cornelis Pieters zn Keijser haer Aechte Adrijaens zijne mannelicke
trouwe en(de) zulcxs haer mitsdesen aennemende voor zijn wettige huijsvrouwe ende wederom(m)e
zij Aechte Adrijaens dr sij hem Cornelis Pieters zn haer vrouwelicke trouwe, en(de) hem mitsdes
overzulcx oock aennemende voor haer wettige man, huijsheer en(de) voucht, met belofte over en(de)
weder over gedaen, van d'een den anderen om lief leet noch geene...hande zaecken aff te gaen noch
verlaten: en(de) zulcx in goeden eendracht minne en(de) lieffde onder den bandt des huwelicxs en(de)
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als wettich man en(de) wijff metten anderen eerlicken en(de) godtsalicheliken volgende de
instellingen godes te leven Alles ter tijt en(de) wijlen toe en(de) zoo lange tot dat de doot
t'jegenwoordige heurluijden huwelick zal hebben gescheijden tot alle t'welck zij Godt almachtig tot
een getuijge op dat hij heurluijder huwelicke met zijn h. geest wil zegenen en(de) begenadigen en(de)
aengeroupen en(de) gebeden hebben Aldus gedaen voor schepenen van Lisse Jacob Dircxs zn van
de Voorden en(de) Laurijs Rochus zn actu(m) ut supra inden Engel openbaerlicken [mij bekend] schout
en secretaris

13-11-1590
18-11-1590
27-11-1590
27-11-1590

30-04-1591
05-05-1591
14-05-1591
14-05-1591

44/3v: Anthonis Baernts zn ter eenre en(de) Aechte Wouters dr ter andere zijden beijde
inwoonders tot Lisse begeren hen te versamelen inden houwelicken state Indien ijemandt op dese
proclamanten ijet te zeggen heeft tzij van swagerschap, bloetverwanten ofte heijmelicke trouwe
die spreecke nu en(de) zwijge namaels
Actum voor d'eerste rechts proclamatie present Willem Thomasse en(de) Cornelis Pieters zn backer
schepenen van Lisse desen XIIJen novembris a(n)no XVC XC in mijnder kennisse
Actum voor d'anderde proclamatie op sonnendach naer de predicatie openbaerlicken voor den
volcke oock ten overstaen van twee schepenen van Lisse bij namen Cornelis Cornelis zn Neesvaer
en(de) Willem Thomas zoon den XVIIJen novembris a(n)no XVC in mijnder kennisse
Gedaen voorden derde en(de) laeste proclamatie opten orddinarijs rechtdach present Cornelis
P(iete)rs backer en(de) Pieter Pouwels nz Coling schepenen in Lisse desen XXVIJen novembris a(n)no
XVC XC in mijnder kennisse
44/4: Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Anthonis Baernts zn als bruijdegom ter
eenre en(de) Aechte Wouters dr als bruijd ter andere zijden beijde onse inwoonders (.....)
volgt de huwelijksakte die verder gelijk is aan de eerder volledig getranscribeerde akte met Cornelis
Pietersz backer en Pieter Pouwelsz Coling als schepenen
44/8v: Cornelis Floris zn ter eenre en(de) Marijtgen Pieters dr ter andere zijden beijde onder Lisse
zullen versamelen inden houwelicken state Isser ijemandt op dese (per)sonen ijet te zeggen heeft
tzij van zwagerschap, bloetverwanten ofte heijmelicke trouwe dije spreecke nu en(de) zwijge
namaels
Actum ter vierschare van Lisse voor d'eerste proclamatie den lesten aprilijs a(n)no XVC en(de)
tnegentich p.m. secretaris
44/9v: Actum op zonnendach den Ven maij nade predicatie voor de anderde proclamatie tusschen
de voorn. Cornelis Florijs zn ende Marijtgen Pieters dr, present ons schepenen tot Lisse Willem
Thomass en(de) Pieter Pouwels zn Coling In mijncder kennisse
Actum ter vierschare voorn. voor de derde proclamatie tusschen de boven genoempde (per)sonen
den XIIIJen maij a(n)no XVC XCI (in mijnder kennisse) als secretaris
44/10: Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Cornelis Florijs zn als bruijdegom ter
eenre en(de) Marijtgen Pieters dr als bruijd ter ander zijden beijde onse inwoonders (.....)
volgt de huwelijksakte die verder gelijk is aan de eerder volledig getranscribeerde akte met Willem
Thomasz en Pieter Powelsz Coling als schepenen
Vanaf hier zijn in de bewerking alleen de persoonsgegevens van het bruidspaar en de data
opgenomen (behoudens afwijkingen). De beschrijving van de huwelijkse geboden en de inhoud van
de huwelijksakte volgen steeds hetzelfde patroon

29-10-1591
04-11-1591
12-11-1591
12-11-1591

44/14: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
44/14v: Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Jan Zijmons zn geboren van Schooten
buijten den stadt Haerlem als bruijdegom ter eenre en(de) Yde Huberts dr ingeboorene van Lisse
als bruijdt ter andere zijde (....)
Actum t'mijne huijse als schout van Lisse staende inde Beeckstraet openbaerlicken present Willem
Thomas zoon en(de) Cornelis Pieters zn backer schepenen van Lisse
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21-01-1592
26-01-1592
04-02-1592
04-02-1592

44/18: eerste gebod
tweede gebod
44/18v: derde gebod
Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Da(m)mas Jacobszzn van der Voorde als
bruijdegom ter eenre en(de) Hillegont Anthonis dr als bruijd ter andere zijden beijde onse
inwoonders (.....)
Actum t'mijne huijse als schoudt van Lisse staende inde Beeckstraet openbaerlicken prsenet Willem
Adriaens zn Schenaert en(de) Pieter Pouwels zn Coling schepenen van Lisse

12-05-1592
18-05-1592
26-05-1592
26-05-1592

44/24: eerste gebod Jan Pieters zn en(de) Anna Willems dr beijde aen de Poel
tweede gebod
derde gebod
44/24v: Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Jan Pieters zn als bruijdegom ter eenre
en(de) Anna Willems dr als bruijd ter andere zijden beijde onse ingebooren inwoonders (.....)
Actum present Willem Adrijaens zn Schenaert en(de) Pieter Pouwels zn Coling schepenen van Lisse
t'mijne huijse als schoult staende inde Beeckstraet openbaerlick

09-06-1592
14-06-1592
23-06-1592
23-06-1592

44/27: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
44/27v: Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Dirck Dignoms zn van Roon als
bruijdegom ter eenre en(de) Gaertgen Adrijaen Corstemansdr als bruijd ter andere zijden beijde
onse ingeboorenen (....)
Gedaen aldus openbaerlicken present Da(m)mas Jeroenssoon Cluft en(de) Pieter Pouwels zn Coling
schepenen desd ambachte van Lisse

01-09-1592
06-09-1592
15-09-1592
15-09-1592

44/29: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
Op huijden datum van desen compareerden voor die van de gerechte van Lisse Claes Gerrits zn
alias Broer als bruijdegom ter eenre en(de) Jannetgen Anthonis dr van Pomelen als bruijd ter
andere zijden beijde althans onse inwoonders (.....)
Aldus gedaen openbaerlicken prsenet Cornelis Cornelis zn Neesvaer en(de) Willem Adrijaens zn
Schenaert, schepenen van Lisse ter herberge van de Drije Woult Vriesen

25-05-1593

44/42: Sijmon Jeroens zn gebooren van Noortwijckerhout ter eenre en(de) Margriete Sijmons dr
alhier tot Lisse ter andere zijden sullen versamelen inden houwelicken staet (....) voor d'eerste
proclamatie
item voor de anderde proclamatie (...)
Actum voor de derde en(de) laeste proclamatie tusschen de voorn. (per)sonen ten fijne van
huwelick, sonder dat daer eenige oppositie es geschijet
NB: er is geen huwelijk opgetekend. Het paar is mogelijk in Noordwijkerhout getrouwd

30-05-1593
06-06-1593

12-10-1593
17-10-1593
26-10-1593
26-10-1593

44/45v: eerste gebod
tweede gebod
44/46: derde gebod
Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Rutgert Aernts zn poorter van Schiedam als
bruijdegom ter eenre en(de) Pietertgen Gerrits dr alhier tot Lisse als bruijd ter andere zijden (.....)
Gedaen aldus openbaerlicken t'mijne huijse als schoudt staende inde Beeckstraet present Willem
Adriaens zn Schenaert en(de) Engel Adriaens zn van Larum schepenen tot Lisse

08-01-1595
17-01-1595
22-01-1595
22-01-1595

44/60v: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
Compareerden voor die van de gerechte van Lisse Dirck Anthonis zn als bruijdegom ter eenre
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en(de) Marijtgen Lenaerts dr als bruijd ter ander zijden, beijde onse ingeboorenen (.....)
Gedaen aldus t'mijne woonstede als schoulte present Engel Adriaens zn van Larum en(de) Roeloff
Gerrits zn wielmaecker schepenen van Lisse
28-03-1595
02-04-1595
09-04-1595
09-04-1595

44/62v: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
Op huijden datum van desen compareerden voor die van de gerechte van Lisse Lenaert Frans zn als
bruijdegom ter eenre en(de) jonge Marijtgen Florijs dr als bruijd ter andere zijden beijde onse
ingeboorenen (.....)
Actum t'mijne woonplaetse als schoult present Engel Adriaens zn van Larum en(de) Roeloff Gerrits
zn wielmaecker schepenen van Lisse openbaerlicken

09-05-1595
14-05-1595
21-05-1595
21-05-1595

44/66v: eerste gebod
tweede gebod
derde gebod
Op huijden den XXIen maij a(nno) XVC vijff en(de) tnegentich zijn voor die van de gerechte van Lisse
in eijgener (per)sone gecompareert en(de) verschenen Adrijaen Willems zn van Steenvoorden als
bruijdegom ter eenre en(de) Hubertgen Pieters dr als bruijdt ter andere zijden beijde inwoonders
van Lisse (....)
Actum t'mijnder woonplaetse als schoult jegenwoordich Pieter Pouwels zn oude schepen en(de)
Roeloff Gerrits zn wielmaecker nije schepen van Lisse openbaerlicken

04-06-1596

44/76: Op huijden datum van desen zijn voor die van de gerechte van Lisse in eijgener (per)sone
gecompareert en(de) verschenen Dirck Engels zn ingeboorene van Velsen als bruijdegom ter eenre
en(de) Neeltgen Dignoms dr ingeboorene tot Lisse als bruijdt ter andere zijden (....)
Actum t'mijnder woonstede als schoult Cornelis van Immerseel staende inde Beeckstraet
openbaerlicken present ons Claes Adrijaens zn Schenaert en(de) Cornelis Claes zn van Velsen
schepenen van Lisse voorn.

15-12-1596

44/81: Op huijden XVen decembris a(nno) XVC zes en(de) tnegentich zijn voor die van de gerechte
van Lisse in eijgener (per)sone gecompareert en(de) verschenen jonge Cornelis Florijs zn als
bruijdegom ter eenre en(de) Adrijaena Pieters dr beijde van Lisse als bruijdt ter andere zijden (...)
Gedaen aldus voor ons schoult Cornelis van Immerseel, Cornelis Claes zn van Velsen en(de) Pieter
ieters zn van Zijtwint schepenen van Lisse voorseijt datum ut supra ten huijse vande (voor)s. schoult
staende inde Beeckstraet

29-04-1597

44/83: Op huijden den naestlesten aprilis a(n)no XVC zeven en(de) tnegentich zijn voor Cornelis
van Immerseel schoult, Willem Mathijs zn en(de) Jan Pieter Mourijns zn schepenen van Lisse in
eijgener (per)sonen gecompareert en(de) verschenen Jan Cornelis zn als bruijdegom ter eenre
en(de) Sebastiana Pancras dr als bruijdt ter andere zijden beijde ingeborenen van Lisse (....)
Gedaen aldus in de Engel onder de jurisdictie van Lisse openbaerlicken ten dage en(de) jaer als
vooren
de 1e 2e en(de) 3e prcoclamatie openbaerl(icken) voor den volcke vuijtgeropen telcken na de
predicatie op sonnendage den XIIJen XXen en(de) XXVIJen aprilis

Marge:
08-07-1597

Marge:

44/86v: Op huijden den 8 Julij 1597 zijn voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult,
Claes Adrijaenss Schenaert en(de) Dirck Dieloffs zn schepenen des ambagts van Lisse in eijgener
(per)sonen gecompareert en(de) verschenen Cornelis Dircxs zn van't Hooch als bruijdegom ter
eenre en(de) Grijetgen Cornelis dr als bruijdt ter ander zijden beijde onse inwoonders (...)
Gedaen aldus t'mijne woonstede inde Beeckstraet tot Lisse openbaerlicken ten dage en(de) jare als
vooren
de 1e en(de) 2e prcoclamatien gedaen openbaerl(icken) op sonnendage telcken na de predicatie den
22en en(de) 29en Junij mitsgaders de derde den 6en Julij 1597
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28-10-1597

Marge:
18-01-1598

Marge:
13-12-1598

Marge:
11-05-1599

Marge:
Marge:
16-05-1599

Marge:
01-06-1599

Marge:

44/89: Compareerden voor mij Cornelis van Immerseel schoult in presentie van Cornelis P(iete)rs zn
en(de) Dirck Dieloffs zn van Outdorp schepenen inde Ambagtsheerlicheijt van Lisse (per)soonlicken
Guilliaum Rogijerss wonende tot Haerlem als bruijdegom ter eenre en(de) Jannetgen Aernts dr
wonende alhier tot Lisse als bruijd ter andere zijden (....)
Gedaen aldus openbaerlicken ten woomnplaetsevan mij schoult voorn(oem)t staende inde
Beeckstraet op ten XXVIIJen octobris a(nno) XVC en(de) tnegentich stilo novo
die proclamatien gegaen den VIJen XIIIJen en(de) XXVJen octobris 1597
44/89v: Op huijden datum desen soo compareerden voor die van de gerechte van Lisse in proper
(per)sonen Laurens Gerrits zn van Langevelt ingebooren tot Hillegom als bruijdegom ter eenre
en(de) Cathrijna Claes Corstemansdr ingebooren alhier als bruijdt ter ander zijden (...) Actum tot
Lisse voor ons Cornelis van Immerseel Corneliss schoult en(de) Cornelis Pieterssoon en(de) Dirck
Dieloffss van Outdorp schepenen ter woonplaetse van Claes Corneliss Corsteman (overmits mijn
jongste zoons Adrijaen indispositie en(de) crancheijt) openbaerlicken op ten XVIIJen Januarij inden
jare ons heeren en(de) salichmaeckers Jesu Christi XVC acht ende tnegentich stilo novo
die proclamatien van dese gedaen sonnendage den IIIJen XIen en(de) XVIIJen Januarij 1598 bij mijnder
kennisse
44/92: Compareerden voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult Cornelis P(iete)rs zn
en(de) Dirck Dieloffs zn van Outdorp schepenen vande Ambachtsheerlicheijt van Lisse in eijgen
(per)sonen Pieter Pieterss Keijser als bruijdegom ter eenre en(de) Margrijete Jeroens Cluften dr
beijde onse ingeboorenen als bruijd ter andere zijden (....)
Gedaen aldus voor ons schoult en(de) schepenen voorn(oem)t ter woonplaetse vanden zelven
schoult staende inde Beeckstraet tot Lisse openbaerlicken opten XIIJen decembris a(nno) XVC acht
en(de) tnegenticj stilo novo
de proclamatien gegaen sonnendage den 29en novemb(ris) 5en en(de) den 13en decemb(ris)
openbaerlicken na de predicatie (.....)
44/96v (akte beschadigd): Op huijden den XVen meij XVC XCIX sijn voor die van de gerechte van Lisse
(
) Aelbert Corneliss Wassenaer als bruijdegom ter eenre en(de) Annetgen Cornelis dr vuijte
Zevenhuijsen (onder Alkemade) als bruijdt ter andere zijnden, mitsgaders Gerrit Corneliss
(Beeckesteijn) als bruijdegom ter eenre en(de) Baertgen Cornelis dr als (bruijdt ter) andere zijden,
onse inwoonders (....)
Actum tot Lisse ut supra inden Engel openbaerlicken voor ons Cornelis van Immerseel Corneliss
schout, Cornelis Pieterss en(de) Jan Pieter Mourijnss schepenen inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse
den 18en 25en aprilis voor en 1en en 2en (mitsgaders) 2en meij voor de derde proclamatien
sonnendage naer de predicatie
die proclamatien gegaen den 25en aprilis opten 2en en(de) 9en meij al sonnendag telcke naer den
predicatie openbaerlicken en(de) alles zonder oppositie off tegenspraack van ijmant
44/97 (akte beschadigd): Op huijden den XVen meij 1599 sijn voor die van de gerechte van Lisse
gecompareert en(de) verschenen Reijer Cornelis zn (onze ingeboorene) als bruijdegom ter eenre
ende Brechte (Lourijs dr) vuijte Zilck als bruijdt ter andere zijden (.....)
Actum tot Lisse t'mijnder woonplaetse als schout staende inde Beeckstraet) openbaerlicken voor
mij en(de) voor ons Cornelis Pieterss en(de) Dirck Dieloffss van Outdotp schepenen inde
Ambachtsheerlicheijt van Lisse voirs.
vrijwel onleesbaar; mogelijk zijn de geboden ook tot Hillegom gegaan
44/97v (akte beschadigd): Compareerden voor ons (Cornelis van Immerseel) schout Cornelis
Pieterszz en(de) (
) schepenen inde Ambachtsheerl(ijckheijt van Lisse) (
) (per)sonen
Pouwels Willemss (
) (Noortwijckerhout) als bruijdegom ter eenre (en(de)) Cathrijna
(Lenaerts dr van) Tetroede onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijde (....)
Actum tot Lisse voor ons schout en(de) schepenen voorn(oem)t t'mijne woonplaetse staende inde
Beeckstraet openbaerlicken opten eersten Junij a(nno) XVC negenentnegentich stilo novo
(
) en(de) 30en meij 1599 sonder datter ijet te zeggen gevallen es also ons t'betooch of attestatie
onder den hant so van schout als de schepenen van Noortwijckerhout geexhibeert ende overleggen es
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08-06-1599

Marge:
19-10-1599

Marge:

(1600)

Marge:
(1600)

Marge:
30-05-1600

44/98 (akte beschadigd): (Op huijden den) datum dese compareerden voor ons Cornelis (van
Immerseel) Cornelis zn schout Cornelis Pieterss en(de) (Jan Pieter) Mourijnss schepenen inde
Ambachtsheerlijckheijt (van Lisse) in eijgen (per)sonen Jacop Meeuss ingeboorene van
Valcken(burch) als bruijdegom ter eenre ende Aeltgen Claes Corstemans dr onse inegboorenen als
bruijdt ter andere zijden (....)
Actum tot Lisse inden Engel openbaerlicken voor ons schout en(de) schepenen voors. opten VIIJen
Junij a(nno) XVC negen en(de) tnegentich stilo novo
(grotendeels onleesbaar) (
) onder de hant vande schout (van Noortwijck?) (geexhibeert) en(de)
(overleggen) es van date (
) Junij 1599
44/99v: (akte beschadigd): Opten dach van (
) (Cornelis) van Immerseel (
)
(Cornelis Pieterss en(de) Dirck Dieloffss (van Outdorp) (schepenen in de Ambachtsheerlickheijt) van
Lisse, (A Corsteman) onse ingeboorene (als bruijdegom ter eenre) (en(de) (Cathrijna) Claes dr vuijte
Zilck als (bruijdt ter andere zijde) (....)
T'geschiede aldus voor ons schout en(de) schepenen voorn(oem)t inden dorpe van Lisse ten
huijse vande voorn(oemde) Cornelis Pieterss openbaerlicken opten XIXen octobris a(nno) XVC
negenentnegentich
(
) proclamatien zijn gegaen opten 4en 10en en(de) 17en octobris 1599 telckens naer de
predicatie voorden volcke sonder dat daer en tegens eenijge wettige opposotie gedaen noch
(ver)hinderinge voort gecomen es en(de) betooch es ons overgelevert en(de) opgelesen datum als
naer volcht
44/--: (akte zwaar beschadigd): (
) in eijgen (per)sonen gecompareert (Willem)
Lourijs zn vuijte Zilck als (bruijdegom ter eenre en(de) Annetgen) Dircx dr onse ingeboorene als
bruijdt ter andere zijden (....)
Gedaen aldus ter woonstede van Dirck Anthoniss van Overgeest staende inde Beeckstraet tot Lisse
ter oircontschappe van t'welck es dese bij ons onder hantteeckent datum als vooren
(aantekeningen geheel verdwenen)
44/--: (akte zwaar beschadigd): (
) in eijgen (per)sonen gecompareert (Pouwels
Corneliss) ingeboorene van Lisse als (bruijdegom ter eenre) en(de) (Maritge) Jans dr mede alhier
(als bruijd ter andere zijden (....)
T'geschiede aldus ter herberge vanden Engel onder de voors. Ambachtsheerlijckheijt voor ons
schout en(de) schepenen voorn(oem)t welcke wij ter kennisse van dien onder hantteeckent hebben
datum ut supra
(aantekeningen geheel verdwenen)
44/-- (akte zwaar beschadigd): (
) compareerden voor ons (schout en schepenen) inden
Ambachtsheerlijcheijt van Lisse Jan Anthonis zn onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre zijde
en(de) (Agnijese) Sijmons dr ingeboorene van (Langevelt) (als bruijd ter andere zijde) (.....)
T'geschiede aldus ter woonplaetse van mij Cornelis van Immerseel schout staende inde Beeckstraet
present ons Claes Adrijaens zn Schenaert nijeu en(de) Bartholmees Joosten zn out loco Pieter
Pieters zn Zijtwint schepenen van Lisse voors. t'welck wij ter kennisse vandien onderhantteeckent
hebben opten XXXen meij int jaer van jubile zestienhondert stilo novo
ORA Lisse 128
In het dingboek 128 krijgen de trouwinschrijvingen een andere vorm. Er wordt gerefereerd aan de
politieke ordonnantie van de Staten van Holland (uit 1580) en naar een trouwformulier dat het
bruidspaar is voorgelezen. Dat formulier is vóór in het Dingboek opgenomen en luidt als volgt:
Op huijden compareerden voor ons schout en(de) schepenen des Ambtachtsheerlijckheijt van Lisse in
eigen persoenen, N. als bruijdegom ter eenre, ende N. als bruijd ter andere zijden, de welcke soe zij
verclaerden vrijmoedich en(de) onbedwongen van ijmande, malcanderen met hande en(de) monde
trouw beloften hebben gedaen, gevende zulcxs de voors. N. haer N. zijne mannelicke trouwe en(de)
zulcxs haer mitsdesen aennemende voor zijn wettige huijsvrouwe ende wederom(m)e zij N. sij hem
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N. haer vrouwelicke trouwe, en(de) hem mitsdesen overzulcx oock aennemende voor haer wettige
man, huijsheer en(de) voucht, met beloften over en(de) weder over gedaen, van d'een den anderen
om lieff leedt noch geenerehande zaecken aff te gaen noch verlaten: en(de) zulcx in goeden
eendracht minne en(de) lieffde onder den bandt des huwelicxs en(de) als wettich man en(de) wijff
metten anderen eerlicken en(de) godtsalicheliken volgende d'instellingen goodes te leven Alles ter tijt
en(de) wijlen toe en(de) so lange tot dat de doot t'jegenwoordig haer huwelick zal hebben
gescheijden Tot alle t'welck zij Godt Almachtig tot een getuijge op dat hij heurluijder huwelick met zijn
h. geest wil zegenen en(de) begenadigen aengeroupen en(de) gebeden hebben
14-10-1603

128/--: Op huijden den XIIIJen octobris a(nno) XVIC en(de) drie stilo novo, soo es de wettelicke
trouwe bevesticht tusschen Mathijs Jacobss van Rhijnsburch als bruijdegom ter eenre en(de)
Annetgen Anthonis dr alhier van Lisse als bruijd ter andere zijden naar dat de drije sonnedaechse
proclamatien so tot Rijnsburch als tot Lisse ter plaetse daer t'recht gehouden wert opten 28en
septemb(ris) den 5en den 12en octob(ris) al laest leden gedaen zijn vuijt crachte van(de) politiecq, bij
mijn(en) E. heeren staten onder ander opt stuck van dien gemaect en(de) toegelaten, waer van
henluijden t'formulier hier vooren te bouck staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen
aldus voor ons Cornelis van Immerseel Corneliss, schout, Da(m)mas Jacobss van den Voort en(de)
Jan Henricxs zn Brebijl schepenen inde ambachtsheerlijckheijt van Lisse voorseijt, opte hoffstede
van Da(m)mas van de Voort genaempt Beeckesteijn, ten dage en(de) jare alsvooren nae noen
ontrent twee uren

26-10-1604

128/--: Op huijden den 26en octobris 1604 stilo novo soe es een wettelicke trouwe van huwelick
bevesticht tusschen Doe Cornelis zn als bruijdegom ter eenre en(de) Adrijana Pieters dr als bruijdt
ter andere zijden naer dat de drie proclamatien alhier daer't recht gehouden wordt den 12en den
17en en(de) den 24en octobris al laest leden daer van openbaerlicken voorden volcke gedaen en(de)
gevallen zijn, vermogens d'ordonnantie en(de) politiecq bijde E. heeren Staten van Hollant en(de)
West Vrieslant onder andere op t'stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer vanden zelve
proclamatien t'formulier hieren vooren te bouck staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen
aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Cornelis Dircxss van't Hooch
en(de) Cornelis Adriaenss Corsteman schepenen inden Ambachtsheerlijcheijt van Lisse opten
hoffstede vanden Engel bij dage en(de) jare als boven, nae noen ontrent een vuijre

24-05-1605

128/--: Op huijden den 24en meij 1605 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Cornelis Anthonis zn als bruijdegom ter eenre en(de) jonge Maritgen
Cornelis dr als bruijdt ter andere zijden naer dat haer drije sonnendaechse proclamatien alhier
openbaerlicken den 1en den 8en en(de) den 15en meij daer te vooren alwaer t'recht gehouden wordt
daer van openbaerlicken voorden volcke telcken als de predicatie geeindicht was, gedaen en(de)
gevallen zijn, deur crachte van(de) d'ordonnantie en(de) politiecq bijde E. heeren Staten van
Hollant en(de) West Vrieslant onder andere op t'stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer
vanden zelve proclamanten t'formulier hieren vooren te bouck staende voorgehouden en(de)
gelesen es Gedaen aldus voor ons ondergeschreven schout en(de) schepenen inden
Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ten huijse van Cornelis Dircxsz van't Hooch staende inden dorpe van
Lisse datum ut supra

24-05-1605

128/--: Op huijden den 24en meij 1605 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Jacob Jeroenss Cluft als bruijdegom ter eenre en(de) Lijsbeth Cornelis
dr Verdel tot Noortwijckerhout als bruijdt ter andere zijden naer dat haer drije sonnendaechse
proclamatien voorden volcke op beijde plaetsen behoorlicken den 8en den 15en en(de) den 22en meij
daer te vooren alwaer t'recht gehouden wordt daer van openbaerlicken voorden volcke telcken als
de predicatie geeindicht was, gedaen en(de) gevallen zijn, deur crachte van(de) d'ordonnantie
en(de) politiecq bijde E. heeren Staten van Hollant en(de) West Vrieslant onder andere op t'stuck
vandien gemaect en(de) toegelaten, waer vanden zelve personen t'formulier hier vooren
geregistreert staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus voor ons Cornelis van
Immerseel Cornelis zn schoult, en(de) Jan Hendricxss Brebijl en(de) Cornelis Adriaenss Corsteman
schepenen van Lisse op datum als boven
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21-08-1605

128/--: Op huijden den 21en augustij 1605 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Cornelis Pieters zn ingeboorene van Voorschoten als bruijdegom ter
eenre en(de) Cathrijna Claes dr wedue van jonge Adrijaen Adrijaenss Corsteman als bruijdt ter
andere zijden naer dat haer drije sonnendaechse proclamatien openbaerlicken voorden volcke so
alhier als tot Voorschoten behoorlicken den 7en den 14en en(de) den 21en augustij gedaen en(de)
gevallen zijn, deur crachte van(de) d'ordonnantie en(de) politiecq bijde E. heeren Staten van Hollant
en(de) West Vrieslant onder andere op t'stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff d'zelve
(per)sonen oick t'formulier hier vooren geregistreert staende voorgehouden en(de) gelesen es
Gedaen aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult, en(de) Jan Cornelis zn van
Santvliet en(de) Corn(eli)s Dircxsz van't Hooch schepenen van Lisse datum ut supra opte hoffstede
vanden voors. bruijdt staende aen Speckelane tot Lijsse ontrent vier uren naer noene

11-10-1605

128/--: Op huijden den XIen octobris a(nno) XVIC en(de) vijff stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen Cornelis Adriaenss Corsteman als bruijdegom
ter eenre en(de) Beatris Lenaerts dr ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdt ter andere
zijden, naer dat ons gebleecken es vande drie sonnendaechse proclamatien so alhier als tot
Noortwijckerhout openbaerlicken voorden volcke gedaen wezende, te weten den 25en septemb(ris)
item den 2en octob(ris) en(de) den 9en octob(ris) laest leden, deur crachte van(de) d'ordonnantie
politiecq bijde E. heeren Staten van Hollant en(de) West Vrieslant onder andere op t'stuck vandien
gemaect en(de) toegelaten, waer aff d'zelve (per)sonen oick t'formulier hier vooren geregistreert
staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus ten huijse vanden bruijdegoms moeder
genaempt Maertgen Jans dr wedue van oude Adrijaen Corneliss Corsteman staende int dorp, voor
ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult, ende Pieter Pouwels Coling ende Corn(eli)s Dircxsz
van't Hooch schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ontrent vier vuijre naer den noen

07-05-1606

128/--: Op huijden den 7en meij a(nno) XVIC en(de) zes stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen Cors Willemss als bruijdegom ter eenre en(de)
Guijertgen Jans dr vuijte Vogelensang als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es
vande drije sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot Overveen openbaerlicken voorden
volcke gedaen wesende, te weten den 24en en(de) den 30en aprilis mitsgaders den 7en meij laest
leden, deur crachte van(de) d'ordonnantie politiecq bijde E. heeren Staten van Hollant en(de) West
Vrieslant onder andere op t'stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff d'zelve (per)sonen
oick t'formulier hier vooren te bouck staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus ten
huijse vanden bruijts vrouwe genaempt Maritgen Lenaerts dr staende opten oudenweij nae den
noen ontrent vijff uren

07-05-1606

128/--: Op huijden den 7en meij 1606 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Aernt Dignumss als bruijdegom ter eenre en(de) Trijntgen Pieters dr
als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien
so alhier den 24en en(de) den 30en aprilis mitsgaders den 7en meij gedaen zijnde gebleecken was,
vuijt crachte van(de) heeren staten ordonnantie en(de) politiecq onder andere op t'stuck vandien
gemaect en(de) toegelaten waer aff heurluijden oick t'formulier hier vooren te bouck staende
voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus ten huijse van mij ondergeteeckent schout, staende
inde Beeckstraet nae den noenen ontrent drije vuijre

30-05-1606

128/--: Op huijden den XXXen meij a(nno) XVIC en(de) zes stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Engel Willemss
ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre en(de) Maritgen Huijgen dr onse
ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es vande drije sonnendaechse
proclamatien so alhier als oock tot Noortwijckerhout daer aff openbaerlicken gedaen wesende, te
weten den 14en den 20en en(de)den 28en meij lestleden deur crachte van(de) ordonnantie en(de)
politiecq op t'stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff hen oick t'formulier hier vooren
geregistreert voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus ten herberge van de Witte Zwane bij
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mij Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult present Pieter Pouwels znColijn en(de) Jan Henricxs
zn Brebijl schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ( ) sondaghe ontrent drie uren nae den
noene
11-06-1606

128/--: Op huijden den XIen junij a(nno) XVIC en(de) zes stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Cornelis Claes zn
Corsteman onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre en(de) Neeltgen Huberts dr ingeboorene
van Schalckwijck bij Haerlem als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es vande drije
sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot Schalckwijck daer aff openbaerlicken gedaen
wesende, te weten den 28en meij, den 4en en(de)den 11en junij lestleden door crachte van(de) politie
bijden E. heeren staten s'lants van Hollandt op't stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff
hen oick t'formulier hier vooren te bouck staende voorgehouden en(de) gelesen es Gedaen aldus
ten herberge van de Witte Swane bij mij Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult present
Cornelis Dircxs zn van't Hooch en(de) Cornelis Adrijaen zn Corsteman schepenen des
Ambachtsheerlijcheijt van Lisse t'sonnendaechs ontrent vijff uren nae den noene

14-11-1606

128/--: Op huijden den 14en novemb(ris) a(nno) 1606 novo soe es in't openbaer een wettelicke
trouwe van huwelick bevesticht tusschen Claes Dircxs zn jong gesell ingeboorene van Voorhout
als bruijdegom ter eenre en(de) Marijtgen Lenerts dr wedue was van Dirck Thonis Franckensse
onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es vande drije
sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot Voorhout gedaen wesende opten 22en en(de)
den 29en octob(ris) mitsgaders den 5en novemb(ris) lestleden door crachte van(de) onder andere
op't stuck vandien toegelaten, waer aff hen t'formulier hier vooren geregistreert voorgelesen es
Gedaen aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Pijeter Pouwels zn Coling
en(de) Cornelis Adrijaen zn Corsteman schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse
t'sdijnsdaechs ontrent twee uren naden noene ten woonplaetse vanden bruijt voorn(eom)t staende
opten oudeweij datum als voren

02-01-1607

128/--: Op huijden den IJen Januarij a(nno) XVIC en(de) zeven stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Cornelis Maertenss
Verdel jong gesell ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre en(de) Geertruijt
oude Adrijaen Corstemans dr jonge dochter onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, naer
dat ons gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot
Noortwijckerhout gedaen opten XVIIJen den XXIIIJen en(de) den XXXen decemb(ris) laestleden
vermogens den heeren staten ordonnantie en(de) politicq op't stuck vandien gemaect en(de)
toegelaten, waer aff heurluijden t'formulier alsvoren te bouck staende opgelesen en(de)
voorgehouden es Gedaen aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Pieter
Pouwels zn Coling en(de) Cornelis Dircxs zn van 't Hooch schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van
Lisse ten herberge van Cornelis Pieterss waert inde Witte Zwane al waer de vierschare gehouden
wordt Actum ut supra opte middach

05-06-1607

128/--: Op huijden den Ven Junij a(nno) XVIC en(de) zeven stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen jonge Pieter Florijss als
bruijdegom ter eenre en(de) Aeltgen Engels dr beijde onse ingeboorenen als bruijdt ter andere
zijden, naer dat ons gebleecken es vande drije proclamatien te weten opten ordinarijs rechtdach de
22en meij item sonnendage nae de predicatie den 27en meij en(de) mede opte ordinarijs rechtdach
als op huijden pijncxter dijnsdag door crachte van(den) E. heeren staten ordonnantie op't stuck
vandien toegelaten, waer aff heurluijden t'formulier hier vooren geregistreert voorgelesen es
Gedaen aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Pijeter Pouwels zn Coling
en(de) Cornelis Dircxs zn van 't Hooch schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse datum als
vooren ten huijse vande wedue wijlen Engel Adrijaens zn Larum des bruijdegoms moeder nae
noene ontrent drie uren
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26-06-1607

128/--: Op huijden den 26en Junij 1607 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Cornelis Cornelis zn alias Kees Neel Reijerss
als bruijdegom ter eenre en(de) Trijntgen Jans dr vuijte Cleij tot Noortwijck als bruijdt ter andere
zijden, naer dat eerst vande drije sonnendaechse proclamatien so alhier als oick tot Noortwijck
gedaen den 10en den 17en Junij en(de) den 24en Junij gebleecken es door crachte van(den) heeren
staten ordonnantie onder andere op't stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff hen
t'formulier hier vooren geregistreert staende voorgehouden es Gedaen aldus voor ons Cornelis van
Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Pijeter Pouwels zn Coling en(de) Cornelis Dircxs zn van 't
Hooch schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse datum ut supra ten huijse van Cornelis
Reijers zn des bruijdegoms vader staende aende laen van de Aeckervoort in Lisse voorseijt

18-09-1607

128/--: Op huijden den XVIIJen septembris a(nno) XVIC en(de) zeven stilo novo soe es in't openbaer
een wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen Pons Jansz Douw als bruijdegom ter eenre
en(de) Neeltgen Dircxs dr als bruijdt ter andere zijden, beijde ingeboorenen alhier, naer dat eerst
en(de) vooral vande drije sonnendaechse proclamatien als gedaen den 2en 9en en(de) den 16en
Septemb(ris) gebleecken es door crachte van(den) heeren staten ordonnantie onder andere op't
stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff hen t'formulier hier vooren geregistreert
staende voorgehouden es Gedaen aldus voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult
en(de) Pijeter Pouwels zn Coling en(de) Cornelis Dircxs zn van 't Hooch schepenen des
Ambachtsheerlijcheijt van Lisse datum als boven s'duijnsdaechs nae den noene ontrent twee uren
ten huijse van Dirck Anthoniss van Overgeest des bruijts vader staende aen de Brouckweij

22-01-1608

128/--: Op huijden den XXIJen Januarij a(nno) XVIC en(de) agt stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen Cornelis Jacopss wonende tot Schalckwijck als
bruijdegom ter eenre en(de) Maritgen Claes Corstemans jonge dogter onse ingeboorene alhier als
bruijdt ter andere zijden, naer dat eerst en(de) vooral vande drije sonnendaechse proclamatien so
tot Schalckwijck als alhier den 6en den 16en en(de) den 20en Januarij gebleecken es door crachte
van(den) heeren staten ordonnantie onder andere op't stuck vandien gemaect en(de) toegelaten,
waer aff heurluijden t'formulier als hier vooren te bouck staende voorgehouden es Gedaen aldus
voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult en(de) Pijeter Pouwels zn Coling en(de)
Cornelis Adrijaenss (
) schepenen des Ambachtsheerlijcheijt van Lisse datum als boven
ts'dijnsdaege ten woonplaetse van Claes Cornelis zn Corsteman des bruijdegoms vader staende aen
de Poel (
) noesn ontrent drie uren

06-05-1608

128/--: Op huijden den 6en meij 1608 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Cornelis Anthoniss van den Burch weduenaer van Maritgen Cornelis
dr onse ingeborene als bruijdegom ter eenre en(de) Aeffgen de Witte Cornelis dr vuijten Hage
dienstmaecht van onsen Ambachtsheer als bruijdt ter andere zijden, naer dat de drije
sonnendaechse proclamatien te weten den 20en en(de) den 27en aprilijs mitsgaders den 4en meij
lestleden openbaerlicken voor den volcke vuijte predicatie comende voor de plaetse daer't recht
gehouden wordt gedaen zijn, vuijt crachte van(den) ordonnantie onder andere op't stuck vandien
gemaect en(de) toegelaten, waer aff heurluijden t'formulier als hier vooren geregistreert staende
voorgelesen es Gedaen aldus ter herberge van Cornelis Cuijper waert inde Witte Zwane ten
overstaen van die vande gerechte van Lisse datum als vooren

20-05-1608

128/--: Op huijden den 20 meij 1608 stilo novo soe es in't openbaer een wettelicke trouwe van
huwelick bevesticht tusschen Claes Zijvertss van Santvliet jong gesell onse ingeboorene als
bruijdegom ter eenre en(de) Fijtgen Maerten Verdellen jonge dochter ingeborene van
Noortwijckerhout als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons geexhibeert en(de) overgelevert es de
drije sonnendaechse proclamatien so alhier als tot Noortwijckerhout gedaen sijnde, te weten den
4en den 11en en(de) den 18en dese lopende maent meij en(de) dat vuijt crachte van(den) ordonnantie
onder andere op't stuck vandien gemaect en(de) toegelaten, waer aff heurluijden t'formulier als
hier vooren geregistreert staende voorgelesen es Gedaen aldus voor ons ondergeteeckende
schout en(de) schepenen van Lisse ter herberge van Cornelis Cuijper ontrent V uren nae noene
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23-02-1610

128/--: Op huijden den XXIIIJen februarij a(nno) XVIC en(de) thien stilo novo soe es in't openbaer een
wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen Pieter Florijs zn Cock jong gesell onsse
ingeboorene als bruijdegom ter eenre en(de) Dieuwertgen (?) Jans dr jonge dochter ingeborene
van Castricum als bruijdt ter andere zijden, ter fijne van huwellicke geconfirmeert en(de) bevesticht
na dien dat de drije proclamatien daer aff int openbaer vercondicht of afgeropen waren te weten
het eerste in gebannen vierschaer den IXen februarij en(de) van de twede op sonnendage den
XIIIJen en(de) den XXIen februarij teclken nae de predicatie comende ter plaetse al waer den schoult
sijn vierschaer houdt sonder dat daer en tegens eenige oppositie int al(
) es geschiet Gedaen
aldus ter woonstede van Quiring Claes zn Sgravema , al waer present ons Cornelis van Immerseel
Cornelis zn schout , Pieter Pouwels zn Coling en(de) Cornelis Maertens zn Verdel schepenen inde
Ambachtsheerlijckheijt van Lisse, datum als vooren ontrent t'savonts te vijff uren

25-05-1610

128/-- (zeer slecht leesbare akte): Op huijden den XXVen meij a(nno) XVIC en(de) thien stilo novo soe
es in't openbaer een wettelicke trouwe van huwelick bevesticht tusschen dese jonge luijden bij
namen Nanninck Garbrants zn vuijte Beverwijck als bruijdegom ter eenre en(de) Annetgen Jans dr
onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, geconfirmeert en(de) bevesticht na dien dat
de drije sonnendaechse proclamatien daer aff int openbaer voor den volcke comende vuijte
predicatie vuijtgeropen en(de) vercondicht waren, te weten den IXen, XVIen en(de) den XXIIIen meij
lestleden (....)
Gedaen aldus opte hoffstede van Jan Claes zn van Zandtvliet des bruijts vader staende aen de Poel

10-08-1610

128/--: Op huijden den Xen Augustij a(nno) XVIC en(de) thien stilo novo so es een wettige trouwe van
huwelick tusschen dese jonge luijden bij namen Jan Phillips zn ingeboorene van Overveen inde
Vogelesang, jong gesel als bruijdegom ter eenre en(de) Cathrijna Cornelis Reijers zn dr jonge
dochter onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, geconfirmeert en(de) bevesticht naer
dat den drije gerechts proclamatien int openbaer doorg( ) op dijnsdag den 27en Julij present
schepenen, mitsgaders d'ander twee sonnendag, telcken naer de predicatie des H. Evangelius
voorden volcke den eersten en(de) den VIIIJen Augustij in't dorp voor den plaetse alwaer den schout
sijn vierschaer houdt, vercondicht en(de) vuijtgeropen waren, ende voor't d'ander proclamatie van
Overveen, van gelijcken op drije achtereenvolgende sonnendagen, gelijck bijden attestatie vande
schout aldaer ons gebleecken es van date den 9en Augustij lestleden Sonder dat daer en tegens
eenige opstaeckel noch oppositie es geschiet in't alderminste nijet Gedaen aldus opte hoffstede van
Claes Corsteman opten oudenweij alwaer jegenwoordich op woondt Reijer Cornelis zn des bruijts
broeder present ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schout, Pieter Pouwels zn Coling en(de)
Cornelis Maertens zn Verdel schepenen inde Ambachtsheerlijckheijt van Lisse, ts'middachs ontrent
XIJ uren

19-09-1610

128/--: Op huijden den XIXen Augustij a(nno) XVIC en(de) thien stilo novo so es een wettige trouwe
van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese personen bij namen Dirck Jans zn
Robben weduenaer wonende toto Oude Nijerop, als bruijdegom ter eenre, en(de) Agnijese Pieters
dr wedue van wijlen Pieter Pieters zn van Zijtwint onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere
zijden, naer dat den drije gerechts proclamatien openbaerlicken soonedagen telcken voorden
volcke en(de) ander vuijte predicatie comende opt dorp voor den plaetse alwaer den schout sijn
vierschaer houdt, vuijtgeropen en(de) vercondicht waren, als den VIIIJen, XVen en(de) den XXIJen
Augustij lestleden ende veur d'andere proclamatien van Oude Nijerop zijn van gelijck gedaen opte
voors. achtereenvolgende sonnendagen zulcxs naerder bijde attestatie vande officier ofte (
)
aldaer van date den 22e dese maendt ons gebleecken es Sonder dat daer en tegens eenige
opstaeckel noch oppositie off wedersegghen es geschiet in't alderminste nijet Gedaen aldus ter
woonplaetse van Cornelis Jheroens zn van Swanenburch inde hooge mosvenen van Lisse datum als
vooren present ons ondergeteeckende schout en(de) schepenen
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ORA Lisse 45
17-04-1611

45/10: Op huijden den XVIJen Aprilis a(nno) XVIC en(de) elff stilo novo so es tusschen dese twee
jonge luijden bij namen Cornelis Zijverts zn onsse ingeboorene als bruijdegom ter eenre ende
Trijntgen Pieters dr ingeboorene opte Hoorn bij Delft als bruijdt ter andere zijden een wettige
trouwe bevesticht naer dien ons schout en(de) schepenen gebleecken es van de gedane
proclamatien, ter wederzijden so alhier int dorp tot drie achtereenvolgende sonnendagen, den 27en
martij, den 3en en(de) den 10en aprilis lestleden, als oick binnen de stadt Delft van't stadthuijs aldaer
tot de zelve dagen als vooren naer (
) t'betooch daer van zijnde Ter oircontschap welck es dese
bijde schout en(de) schepenen onderhantteeckent Actum tot Lisse ter herberge van de Witte
Zwane nae den noene ontrent vijff uren ten dage en(de) jare als vooren

05-07-1611

45/14v: Op huijden den Ven Julij a(nno) XVIC en(de) elff stilo novo so es tusschen dese twee jonge
luijden onse ingeboorenen bij namen jonge Jan Jans zn smit als bruijdegom ter eenre ende
Pancratia Cornelis dr als bruijt ter andere zijden een wettige trouwe van huwelick bevesticht en(de)
geconfirmeert naer dien ons schout en(de) schepenen volcomelicken gebleecken es van de drie
sonnendaechse gedane proclamatien alhier int dorp telcken nae de predicatie voor den herberge al
waer recht gehouden wordt, te weten op den XIXen, den XXVIen Junij mitsgaders den IIJen Julij
lestleden Ter oircontschappe van welck wij schout en(de) schepenen dese onderhantteeckent
hebben Datum ut supra, ten huijse van Cornelis Dircxs zn van 't Hooch

15-11-1611

45/15: Op huijden den XVen novembris a(nno) XVIC en(de) elff stilo novo so es tusschen dese twee
jonge luijden bij namen Jan Lenaerts zn onse inwoonder als bruijdegom ter eenre en(de) Trijntgen
Claes dr ingeboorene tot Overveen als bruijdt ter andere zijden een wettige trouwe van huwelick
bevesticht en(de) geconfirmeert, naer dien tot elcker plaetse den drie sonnendaechse gedane
proclamatien int openbaer gedaen waren geweest zulcxs alhier bijde overgeleverde acten
gebleecken es Actum tot Lisse ten dage en(de) jare als boven ten huijse van Bursgen

28-02-1612

45/15v: Op huijden den XXVIIJen februarij a(nno) XVIC en(de) twaelff stilo novo so es tusschen dese
twee jonge luijden bij namen Cornelis Willems zn van Heemskerck ingeboorene tot Zassenhem als
bruijdegom ter eenre ende Geertruijt Pancras dr onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden,
een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht, naedenael dat ons schout en(de)
schepenen alhier van de drie sonnendaechse proclamatien gebleecken es Actum ter herbergen van
Cornelis Cuijpers wedue waerdinne inde Witte Zwan ten dage en(de) jare als booven

15-05-1612

45/17: Op huijden den XVen meij a(nno) XVIC en(de) twaelff stilo novo so es tusschen dese twee
jonge luijden bij namen Adrijaen Engels zn van Larum onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre
ende Baeffgen Cornelis dr ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdt ter andere zijden, een
wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht, naer dien ons schout en(de)
schepenen alhier volcomelicken gebleecken es van de proclamatien, so alhier als oick tot
Noortwijckerhout int openbaer gedaen zijnde Actum ten huijze ofte hoffstede van Pietertgen
Pouwels dr wedue van Engel Adrijaensz zn van Larum des bruijdegoms moeder staende aen de
Brouckwech ten dage en(de) jare als booven nae den noene ontrent vijff uren

22-05-1612

45/17: Op huijden compareerden voor ons schout Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult,
Pieter Florijs zn van Heemstede en(de) Jacop Claes zn van Deijl schepenen inde
Ambachtsheerlickheijt van Lisse in eijgene personen Reijer Dircxs zn ingeboorene tot Wassenaer als
bruijdegom ter eenre ende Jannetgen Cornelis dr onse ingeboorene als bruijdt ter ander zijden, de
welcke naer dat ons alhier vande gedane proclamatien, so tot Wassenaer als hier int dorp
volcomelicken gebleecken es, voor ons heure wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht hebben, naer inhouden t'gewoonlicke formulier hen off d'zelve jongeluijden daerop
voorgehouden zijnde Actum tot Lisse ten huijse vande voorn(oemde) Pieter Florijs zn opten XXIJen
meij a(nno) XVIC en(de) twaelff stilo novo ontrent vier uren nae den noene, aen de Poel
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12-02-1613

45/26: Op huijden den XIJen februarij a(nno) XVIC en(de) dertien stilo novo so es tusschen dese twee
jonge luijden bij namen Cornelis Cornelis zn van Velsen onse inwoonder als bruijdegom ter eenre
ende Cathrijn Willems dr ingeboorene van Hillegom als bruijdt ter andere zijden, een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht, naer dien ons schout en(de) schepenen
alhier gebleecken en(de) overgelevert es, betooch off attestatien van de drie sonnendaechse
proclamatien, so alhier als oock tot Hillegom gedaen zijnde Actum openbaerlicken ten huijse van
Pieter Cornelis zn vander Codden waert inde Zwane ten dage en(de) jare als vooren nae noene
ontrent vier uren

12-05-1613

45/29: Op huijden den XIJen meij a(nno) XVIC en(de) derthien stilo novo so es tusschen Dirck Engels
zn ingeboorenen van Velsen weduenaer van Neeltgen Dignoms dr wonende tot Noortwijck als
bruijdegom ter eenre, ende jonge Maritgen Florijs dr onse ingeboorene wedue was van Lenaert
Frans zn als bruijdt ter andere zijden, een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht, naer dien ons schoult en(de) schepenen alhier geexhibeert en(de) overgelevert es,
betooch off attestatien van de drie sonnendaechse proclamatien en(de) geboden, so alhier als oock
binnen Noortwijck gedaen wezende Aldus gepasseert int openbaer sonnendage den XIJen meij
voorseijt ter woonstede van Jacop Janss op't Hoff nae den noene ontrent drie uren

26-05-1613

45/29: Op huijden den XXVIen meij a(nno) XVIC en(de) derthien stilo novo so es tusschen dese
jongeluijden bij namen Pieter Nannings zn als bruijdegom ter eenre, ende Maritgen Dircx dr als
bruijdt ter andere zijden, een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht, naer
dien ons schout en(de) schepenen alhier gebleecken es vuijte drie sonnendaechse proclamatien
en(de) geboden, gedaen openbaerlicken int dorp voor den herbergen vanden Zwaen al waer de
vierschaer gehouden wordt telcken naer de predicatie des H. Evangeliums voor den volcke
Gedaen aldus ten huijse van Jan Da(m)mass Cluft mede schepen staende aen den Brouckwech nae
den noen ontrent vijff uren

10-12-1613

45/35v: Op huijden den Xen decemb(ris) a(nno) XVIC en(de) derthien stilo novo so es tusschen dese
jongeluijden een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht, bij namen Adrijaen
Claes zn ingeboorene van Noortwijck als bruijdegom ter eenre, ende Neeltgen Engels dr onse
ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, naer dien ons schoult en(de) schepenen alhier van
te vooren gebleecken was van't betooch en(de) attestatie vanden drije wettige proclamatien ofte
geboden, so alhier als oock binnen Noortwijck gedaen zijnde Gedaen aldus en(de) gepasseert int
openbaer sondage wesende ordinarijs rechtdag ten dage en(de) jare alsboven ten huijse van
Pietertgen Pouwels dr wedue van Engel Adrijaens zn van Larum des bruijts moeder, ontrent twee
uren nae den noen

27-05-1614

45/39: De wettige trouwe van huwelick tusschen dese twee jongeluijden es geconfirmeert en(de)
bevesticht, bij namen Cornelis Dammas zn ingeboorene van Hillegom als bruijdegom ter eenre
ende Neeltgen Pieters dr onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, naer dien ons
schoult en(de) schepenen al van te vooren gebleecken was t'betooch off attestatie vanden drije
wettige proclamatien ofte geboden, so alhier als oock tot Hillegom gedaen zijnde Gedaen aldus
en(de) gepasseert int openbaer ts'dijnsdage wesende ordinarijs rechtdag ten huijse van Pieter
Cornelis zn schipper in den Engel des bruijds vader opten XXVIJen meije a(nno) XVIC en(de) veerthien
stilo novo nae den noene ontrent zeven uren ten oircontschip van t'selve wij onderteeckent hebben

13-07-1614

45/39: Op huijden datum dese is de wettige trouwe van huwelicq tusschen dese twee jongeluijden
geconfirmeert en(de) bevesticht, bij namen Adrijaen Laurens zn van Noort woonende althans tot
Catwijcq als bruijdegom ter eenre, ende Maertgen Cornelis Reijers zn dr onse ingeboorene alhier
als bruijdt ter andere zijden, naer dien ons schoult en(de) schepenen al van te vooren gebleecken
was t'betooch off attestatie vanden drije sonnendaechse proclamatien ofte geboden, so alhier ter
waerlicke plaetse als oock tot Catwijck gedaen zijnde Gedaen aldus en(de) gepasseert
openbaerlicken sonnendaegs ontrent VIJ uren ter woonplaetse van Reijer Cornelis zn des bruijts
broeder opten oudenweij den XIIJen Julij a(nno) XVIC en(de) veerthien stilo novo
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28-10-1614

45/41v: Op huijden datum dese is de wettige trouwe van huwelicq tusschen dese twee jongeluijden
geconfirmeert en(de) bevesticht, bij namen Florijs Jacobs zn van Heemskerck als bruijdegom ter
eenre, ende Maertgen oude Adrijaen Corstemans dr als bruijdt ter andere zijden, beijde onsse
ingeboorenen, naedemael de drie sonnendaechse proclamatien alhier ter gewoonlicke plaetse int
openbaer voorden volcke gedaen sijn geweest zonder eenige oppositie van dien gevallen Aldus
gedaen en(de) gepasseert s'dijnsdage ordinaris rechtdag opten XVIIJen octobris a(nno) XVIC en(de)
veerthien stilo novo ontrent twee vuijren ten oircontschap van welcq is dese bij ons schoult en(de)
schepenen onderhantteeckent

07-12-1614

45/41v: Op huijden datum dese is de wettige trouwe van huwelicq tusschen dese twee jongeluijden
geconfirmeert en(de) bevesticht, bij naemen Elijas Willems zn decker als bruijdegom ter eenre
en(de) Annetgen Pieters dr van Eeck als bruijdt ter andere zijden, beijde onsse inwoonders,
nademael de drie sonnendaechse proclamatien alhier ter gewoonlicke plaetse int openbaer
voorden volcke vuijtte sonnendaechse predicatie comende gedaen sijn geweest zonder eenige
dienthalffen gevallen Aldus gedaen en(de) gepasseert sonnendage VIJen decemb(ris) a(nno) XVIC
en(de) veerthien stilo novo nae den noene ontrent vier uijren Ten oircontschap van welcq is dese
bij ons schoult en(de) schepenen onderhantteeckent In absentie vande schepenen bij gebuijren
Pons Janss Dou en(de) Steven Willemss bailijuwsbode ten huijse van Eeck des bruijts vader

24-02-1615

45/42: Op huijden datum dese is de wettige trouwe van huwelick tusschen dese twee jonge luijden
geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen Pieter Willems zn aen de Poel als bruijdegom ter eenre
onse ingeboorene en(de) Maritgen Jacops dr ingeboorene vande Nijeuwe Weteringe onder
Alckemade als bruijdt ter andere zijden, naedemael de drie sonnendaechse proclamatien alhier ter
gewoonlicke plaetse int openbaer voorden volcke gedaen sijn geweest zonder dat dien aengaende
eenige oppositie gevallen es Gedaen aldus en(de) gepasseert s'dijnsdage den XXIIIJen februarij
a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo ten huijse van Willem Mathijs zn des bruijdegoms vader
ontrent drie uijren ins onsser kennisse

10-05-1615

45/43: Op huijden datum dese is de wettige trouwe van huwelick tusschen dese twee jonge luijden
geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen Claes Jans zn ingeboorene van Noortwijckerhout, als
bruijdegom ter eenre en(de) Dignaer Claes dr onsse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden,
naedemael ons schout en(de) schepenen gebleecken was vande drie sonnendaechse proclamatien
so alhier als oock tot Noortwijckerhout ter gewoonlicke plaetsen gedaen wezende zonder eenige
oppositie of verhinderinge ter contrarie Gedaen aldus en(de) gepasseert sonnendage den Xen meij
nae noene ontrent vier uren a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo opde gasthuijs hoffstede al waer
jegenwoordich op woondt Claes Dircxs zn van Schooterbus des bruijts vader

19-05-1615

45/43: Op huijden den 19en meij 1615 stilo novo so es de wettige trouwe van huwelick tusschen
dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Adrijaen Dircxs zn van Teijlingen
ingeboorene tot Wassenaer, als bruijdegom ter eenre en(de) Annetgen Jans dr onsse ingeboorene
alhier als bruijdt ter andere zijden, naedemael ons schoult en(de) schepenen gebleecken was vande
drije sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot Wassenaer ter gewoonlicke plaetsen
gedaen wezende sonder dat dienthalffen eenige oppositie of verhinderinge gecomen es int
alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert opde hoffstede van Willem Cornelis zn Ponden des
bruijts vader staende inde Poelpolder aande Zassemerbeeck ontrent twee uren naer noene
s'dijnsdaegs

02-06-1615

45/43v: Op huijden den IJen Junij a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo so es die wettige trouwe van
huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Gerrit Claes zn
opt Nest als bruijdegom ter eenre ende Commertgen Hugen dr als bruijdt ter andere zijden, beijde
onsse ingeboorene, naedemael ons schoult en(de) schepenen bekent en(de) gebleecken es vande
drije sonnendaechse proclamatien alhier openbaerlicken ter gewoonlicke plaetsen gedaen sijnde
voorden volcke vuijte voormiddachse predicatie comende zonder dat dienthalffen eenige oppositie
off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor ons
ondergeteeckende schoult en(de) schepenen ter herberge alwaer het recht gehouden wordt inde
Zwan ten dage en(de) jare als boven t'sachternoens ontrent vier uren
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07-06-1615

45/43v: Op huijden den VIJen Junij a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo so es die wettige trouwe van
huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Jan Willems
zn Heemskerck onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre ende Haesgen Jans dr van Alckemade
ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdt ter andere zijden, naedemael ons schoult en(de)
schepenen bekent en(de) gebleecken es vande drie sonnendaechse ofte rechts proclamatien, so
wel alhier in onssen dorpe als oick tot Noortwijckerhout int openbaerlicken ter gewoonlicke
plaetsen gedaen sijnde voorden volcke sonder dat dienthalffen eenige oppositie off verhinderinge
es geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor ons schoult en(de) schepenen
ter huijse van de bruijdegom vader Willem IJsaacxs zn Heemskerck staende inde oostgeest bijde
brugge ontrent twaelff opte noene

16-06-1615

45/45: Huijden den XVIen Junij a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo so es die wettige trouwe van
huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Cornelis
Huberts zn onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre ende Trijntge Claesdr van(de) Thuijn vuijte
heerlijcheijt van Warmondt als bruijdt ter andere zijden, na dien ons schoult en(de) schepenen
vande drie gedaen proclamatien so wel alhier als oock tot Warmondt, volcomelicken gebleecken es
sonder eenich opstakel ter contrarie Actum aldus gepasseert voor ons schoult en(de) schepenen
ten dage en(de) jare als boven op de hoffstede van de bruijdegoms vader Hubert Henricxss aen de
Poel naeden noene ontrent vier uren

25-11-1615

45/45v: Huijden den XXVen novemb(ris) a(nno) XVIC en(de) vijftien stilo novo so es die wettige
trouwe van huwelicq geconfirmeert ende bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen
Claes Nannincx zn alhier tot Lisse als bruijdegom ter eenre ende Thoontgen Jans dr ingeboorene
tot Delft op de Watersloot lest gewoond hebbende tot Rijswijck als bruijdt ter andere zijden naer
dien ons schoult en(de) schepenen alhier vande drie sonnendaechse proclamatien volcomelick
gebleecken es, zonder eenich opstaeckel ter contrarie Aldus gedaenen(de) gepasseert ter
woonplaetse van Neeltgen Dircks Thoniss wedue op den Brouckwech, ten dage en(de) jare als
vooren s'morges ontrent den sonnen opgang

17-01-1616

45/46: Huijden den 17en Januarij 1616 sonnendach ontrent twee uren nae noen so es een wettige
trouwe van huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen
Pieter Janss (Per)soon ingeboorene van Noortwijck als bruijdegom ter eenre ende Marijtgen Engels
dr onse ingeboorene van Lisse als bruijdt ter andere zijden naer dien ons schoult en(de) schepenen
volcomelicken gebleecken es vande drie sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot
Noortwijck gedaen zijnde, zonder dat dienthalffen eenige oppositie off tegenzeggen es gevallen
Actum tot Lisse openbaerlicken ten woonstede van Pietertgen Pouwels dr wedue van Engel
Adrijaens zn van Larum des bruijts moeder

07-02-1616

45/48v: Huijden den 7en februarij a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelicq tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Willem
Pieterss ingeboorene van d'Oude Ade onder de jurisdictie van Alckemade als bruijdegom ter eenre,
en(de) Neeltgen Dammas dr onse ingeboorene aen de Poel als bruijdt ter andere zijden naer dien
ons schoult en(de) schepenen volcomelicken gebleecken es vande drie sonnendaechse
proclamatien so alhier als oock onder Alckemade ter gewoonlicken plaetse gedaen zijnde, zonder
dat dienthalffen eenige oppositie off tegenzeggen es gevallen Aldus gepasseert openbaerlicken ter
woonstede van Dammas Jheroens zn Clugt, des bruijts vader, ten dage en(de) jare als boven nae
noene ontrent drie uren

10-05-1616

45/51v: Op huijden den Xen meije a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe
geconfirmeert ende bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Hubert Sijmons zn
Praet ingeboorene van Heemstede als bruijdegom ter eenre, en(de) Maritgen Pieters dr
ingeboorene van Lisse in de Engel als bruijdt ter andere zijden, nademael ons schoult en(de)
schepenen gebleecken es vande drie sonnendaechse proclamatien so alhier als oock tot Heemstede
ter behoorlicken plaetse gedaen zijnde, zonder dat dienthalffen eenige oppositie off verhinderinge
geschiet es int alreminste nijet Gedaen aldus int openbaer ter herberge van Jacop Claess van
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Vuijcken jegenwoordich waert in den Engel present ons Cornelis van Immerseel schoult, Jan
Cornelis Claess en(de) Arent Dignomss de Roo schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ten
dage en(de) jare als boven nae noene ontrent drie uren
17-05-1616

45/52v: Op huijden den XVIJen meije a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Danijel
Corneliss van der Linde ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre ende
Quierijntgen Huijgen dr onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, naedemael ons
schout en(de) schepenen geeexhibeert en(de) gebleecken es vande drije sonnendaechse
proclamatien, so alhier als oock tot Noortwijck ter behoorlicken plaetsen gedaen wesende, al
zonder eenijge contradictie ofte verhinderinge van ijemandt Gedaen aldus en(de) gepasseert voor
ons Cornelis van Immerseel schout, Willem Jacopss Veltgroen en(de) Hubert Henricxss de Briole
schepenen inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse, ter woonplaetse van Sijmon Hugens zn des bruijts
broeder s'morgens ontrent acht uren

22-05-1616

45/53: Op huijden den XXIJen meije a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Cornelis
Willemss Heemskerck onsse ingeboorene als bruijdegom ter eenre en(de) Neeltgen Pieters dr
ingeboorene vande Zassemer Tuijn als bruijdt ter andere zijden, nae dien ons schoult en(de)
schepenen bij betooch vande drije sonnendaechse proclamatien gebleecken es, so alhier als oock
tot Zassenhem ter behoorlicken plaetsen gedaen wesende, sonder dat dienthalffe eenige oppositie
off verhinderinge was geschiet int alreminste nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons
Cornelis van Immerseel schout, Phillips Dircxss Larum en(de) Hubert Henricxss de Briole schepenen
inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse, ter woonstede van Willem IJsaaxcs zn Heemskerck des
bruijdegoms vader staen(de) ontrent het oost banheck, t'savonts ontrent vier uren (
)

05-06-1616

45/53v: Op huijden den Ven Junij a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe van
huwelick tusschen dese twee jonge luijden onse ingeboorenen geconfirmeert ende bevesticht bij
namen Abraham Willemss de Cock als bruijdegom ter eenre en(de) Catelijntgen Willem Deckers dr
als bruijdt ter andere zijden, nae dien ons bekent en(de) gebleecken es vande drije sonnendaechse
proclamatien alhier ter gewoonlicken plaetsen openbaerlicken gedaen, sonder dat dienaengaende
eenich opstaeckel off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert
voor ons Cornelis van Immerseel schout, Phillips Dircxss Larum en(de) Hubert Henricxss de Brijole
schepenen inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse, ten huijse van de bruijdegoms moeder inde dorpe
van Lisse (
) t'sonnendaecgs naeden noene ontrent twee uren

14-06-1616

45/54: Op huijden den XIIIJen Junij a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Henrick
Janss van Egmondt onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre ende Arentgen Cornelis Verdels dr
ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdt ter andere zijden, nae dien ons bekent en(de)
gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien, so alhier als oock tot Noortwijckerhout ter
gewoonlicken plaetsen int openbaer gedaen, zonder dat dienaengaende eenich opstaeckel off
verhinderinge int alreminste nijet en es geschiet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor ons Cornelis
van Immerseel schoult, Hubert Henricxss de Brijole en(de) Cornelis Meess Hoochcamer schepenen
inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse, ten huijse van de bruijdegoms vader aenden Brouckwech
naeden noene ontrent vier uren t'sdijnsdaechs

07-12-1616

45/54v: Op huijden den VIJen decemb(ris) 1616 es een wettige trouwe van huwelick tusschen dese
jonge luijden geconfirmeert ende bevesticht bij namen Willem Corneliss zn ingeboorene van Lisse
als bruijdegom ter eenre ende Maritgen Jans dr ingeboorene van Zassenhem ter andere zijden, nae
dien ons bekent en(de) gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien, so alhier als oock
tot Zassenhem ter gewoonlicken plaetsenopenbaerlicken gedaen, zonder dat dienaengaende
eenich opstaeckel off verhinderinge int alreminste es geschiet Aldus gedaen en(de) gepasseert
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sonnendage naeden noene ontrent drie uren ter herberge van Pieter vander Codden waert inde
Zwan tot Lisse, present ons Cornelis van Immerseel schout, Willem Jacopss Veltgroen en(de) Hubert
Henricxss de Brijole schepenen
27-12-1616

45/55v: Op huijden den XXVIJen decemb(ris) a(nno) XVIC en(de) zestien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick tusschen dese personen geconfirmeert ende bevesticht voor namenlicken
Zijvert Quierijnss weduenaer van Geertgen Lenerts dr ingeboorene van Noortwijck als bruijdegom
ter eenre ende Dieuwertgen Frans dr jongedogter ingeboorene van Lisse als bruijdt ter andere
zijden, naer dien ons bekent en(de) gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien, so
alhier als oock tot Noortwijck ter gewoonlicken plaetsen int openbaer gedaen sijnde, zonder dat
dienaengaende eenich opstaeckel off verhinderinge int alreminste es geschiet Aldus gedaen en(de)
gepasseert 'sdijnsdaegs St Jans dach opte hoffstede van(de) wedue en(de) erffgenaemne van Pieter
Jorijs Florijss alwaer de bruit haer residentie houdende was ontrent XIJ uren present Cornelis van
Immerseel schoult, Jan Cornelis Claess zn en(de) Aernt Dingnomss de Roo schepenen

16-04-1617

45/58: Huijden den XVJen Aprilis a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so een wettige trouwe van
huwelick geconfirmeert ende bevesticht tusschen dese jonge luijden bij namen Pieter Willems de
Cocq onse ingeboorene alhier als bruijdegom ter eenre ende Neeltgen Cornelis Bogaerts dr
ingeboorene van de Oude Weteringe als bruijdt ter andere zijden, naer dien ons bekent en(de)
gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien, so alhier als oock onder Alckemade
gedaen zijnde ter gewoonlicken plaetsen int openbaer, zonder dat dienaengaende eenich
opstaeckel off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor
ons Cornelis van Immerseel schoult, Hubert Henricxss de Briole en(de) Cornelis Meeuss
Hoochcamer schepenen van Lisse ter woonstede van Lenaert Jacobss van Deijl staende int
oosteijnde van't dorp bij de brugge sonnendaegs naer noene ontrent vier uren Datum ut supra

07-05-1617

45/58: Huijden den VIJen meije a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige trouwe
geconfirmeert ende bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Jan Jacops zn van Deijl
onsse ingeboorene alhier als bruijdegom ter eenre en(de) Hillegont Willems dr ingeboorene van
Hillegom als bruijdt ter andere zijden, naer dien ons schoult en(de) schepenen volcomelick
gebleecken es vande drije sonnendaechse proclamatien, so alhier binnensdorps als oock tot
Hillegom ter gewoonlicken plaetsen gedaen zijnde, sonder dat dienaengaende eenige opposositie
off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons
Cornelis van Immerseel schoult, Hubert Henricxss de Briole en(de) Cornelis Meeuss Hoochcamer
schepenen van Lisse ten huijse van Cornelis Cornelis zn Velsen waert inde Couenoven des bruijts
zwager naer de noen ontrent vier uren t'sonnendaechs Actum ut supra

16-05-1617

45/59: Huijden den XVIen meije a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelicq geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Cornelis
Pieters zn vuijten Engel onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre en(de) Aeltgen IJsbrands dr
ingeboorene van Schalckwijc vuijte Vijffhuijsen bij Haerlem als bruijdt ter andere zijden, naer dien
ons schoult en(de) schepenen volcomelicken gebleecken es vande drije sonnendaechse
proclamatien, soo alhier binnensdorps als oock tot Schalckwijk ter gewoonlicken plaetsen gedaen
zijnde, sonder dat dienaengaende eenige opposositie off verhinderinge es geschiet int alreminste
nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel schoult, Hubert Henricxss
de Briole en(de) Cornelis Meeuss Hoochcamer schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van Lisse, ten
huijse van Pieter Cornelis zn van der Codden waert inde Zwan, al waer de vierschare gehouden
werdt t'sdijnsdechs naer pijncxster naer den noene ontrent drie uren

26-09-1617

45/59v: Huijden den XXVIen septembris a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Anthonis Claes zn (Bezeks?)
weduenaer van Lijsbeth Gijsberts dr wonende tot Hazerswoude, als bruijdegom ter eenre, en(de)
Agnijese Sijmons dr wedue van Jan Tonis Vranckens znzn, wonende alhier tot Lisse, als bruijdt ter
andere zijden, ende dat voor ons schoult en(de) schepenen van Lisse, naer dien ons van(de) drie
sonnendaechse proclamatien, soo alhier als oock tot Hazerswoude ter gewoonlicken plaetsen
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gedaen zijnde gebleecken es, sonder dat dienaengaende eenige opposositie off verhinderinge es
geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel
schoult, Willem Jacobs zn Veltgroen en(de) Cornelis Meeuss Hoochcamer schepenen inde
Ambachtsheerlijcheijt van Lisse op des bruijts hoffstede int oosteijnde s'morgens ontrent elff uren
07-11-1617

45/60: Huijden den VIJen novembris a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden beijde onse
ingeboorenen bij namen Jan Lourijs zn Roos als bruijdegom ter eenre, en(de) Leentgen Pieters dr
vuijten Engel als bruijdt ter andere zijden, naer dien de drie sonnendaechse proclamatien, alhier ter
gewoonlicken plaetsen voorden volcken vuijte predicatie comende int openbaer gedaen zijn
geweest sonder dat dienaengaende eenich opstaeckel off verhinderinge es geschiet int alreminste
nijet Aldus gedaen en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel schoult, Jan Cornelis Claes
znzn en(de) Aernt Dignoms zn de Roo schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ter herberge
van Jacop Claes zn van Bucxele waert inden Engel ontrent twee uren nae den noene

18-11-1617

45/60: Huijden den XIIIJen novembris a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen Adriaen Cornelis zn Larum onse
ingeboorene weduenaer van wijlen Hillegont Pouwels dr als bruijdegom ter eenre, en(de) Catrijna
Gerrit Bollen, jonge dochter ingeboorene van Overveen als bruijdt ter andere zijden, naer dien de
drie sonnendaechse proclamatien so alhier van bruijdegoms wegen, als oock tot Schalckwijck van
de bruijts wegen (haeren) residentie ter gewoonlicken plaetsen openbaerlicken voorden volcken
gedaen zijn geweest, sonder dat dienaengaende eenich opstaeckel off verhinderinge es geschiet int
alreminste nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel schoult, Phillips
Dircxs zn Larum en(de) Cornelis Meeuss Hoochcamer schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van
Lisse ten huijse van Anthonis Dircxs zn van Overgeest staende opt oosteijnde vant dorp naer den
noene ts'avonts voor vijff uren

19-11-1617

45/60v: Huijden den XIXen novembris a(nno) XVIC en(de) zeventien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen
Jacop Willems zn Schenaert als bruijdegom ter eenre, en(de) Adrijana Frans dr ingeboorene van
Wassenaer als bruijdt ter andere zijden, nademael de drie sonnendaechse proclamatien daer aff so
alhier als oock tot Wassenaer ter gewoonlicken plaetsen openbaerlicken voorden volcken gedaen
zijn geweest, sonder dat diesaengaende eenijge oppositie off verhinderinge es geschiet int
alreminste nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel schoult, Hubert
Henricxs zn de Briole en(de) Cornelis Meeus zn Hoochcamer schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt
van Lisse ten huijse off woonplaetse van Phillips Janss staende op den oudenweij onder de zelve
ambachtsheerlicheijt naer den noene ontrent vier uren

11-02-1618

45/61: Huijden den XIen februarij a(nno) XVIC en(de) achtien stilo novo, so es een wettige trouwe
van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Aernt
Gerrits zn Cou oven inwoonder tot Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre, en(de) Anna
Lenaerts dr onse ingeboorene alhier als bruijdt ter andere zijden, nademael de drie sonnendaechse
proclamatien daer aff so al tot Noortwijckerhout als oock alhier tot Lisse ter gewoonlicken plaetsen
openbaerlicken voorden volcken gedaen zijn geweest zulcxs ons volcomelicken gebleecken es
sonder dat diesaengaende eenijge oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet
Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons Cornelis van Immerseel schoult, Hubert Henricxs zn de
Briole en(de) Willem Jacops zn Veltgroen schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van Lisse ten huijse
off woonplaetse van Cornelis Pouwels zn schipper des bruijts zwager inden dorpe van Lisse ontrent
zes uren

05-06-1618

45/67: Huijden den Ven Junij a(nno) XVIC en(de) achtien stilo novo, so es een wettige trouwe van
huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden namentlicken Adrijaen
Maertens zn Verduijn ingeboorene van Noortwijck als bruijdegom ter eenre, en(de) Duijffgen
Pieters Vogers dr onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons volcomelicken
gebleecken es van de drie sonnendaechse proclamatien, so tot Noortwijck binnen als alhier ter
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gewoonlicke plaetsen gedaen wezende sonder dat diesaengaende eenich opstaeckel off
verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Gedaen aldus en(de) gepasseert voor ons Cornelis van
Immerseel schoult, Willem Jacops zn Veltgroen en(de) Hubert Henricxs zn de Briole schepenen ter
herberge van(de) Zwane alwaer de vierschare gehouden wordt wezende ordinarijs rechtdacg nae
noene ontrent drie uren
30-09-1618

45/68: Huijden den laesten Septembris a(nno) XVIC en(de) achtien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese personen namentlicken Jan
Adrijaens zn jong gesel ingeboorene van Heemstede als bruijdegom ter eenre, en(de) Maritgen
Pieters van Eecxs dr wedue wijlen Gerrit Cornelis zn wonende alhier als bruijdt ter andere zijden,
naer dat ons ondergeschreven schout en(de) schepenen volcomelicken gebleecken es van de drie
sonnendaechse proclamatien, so alhier als tot Heemstede ter gewoonlicke plaetsen gedaen zijnde,
sonder dat diesaengaende eenige oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet
Actum ten huijse van Pieter Dircxs zn Larums wedue staende int oosteijnde vanden dorpe van Lisse
t'savonts ontrent zes uren

02-12-1618

45/70v: Huijden den IJen decemb(ris) a(nno) XVIC en(de) achtien stilo novo, so es een wettige
trouwe van huwelick tusschen dese twee jonge luijden geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen
Carel Jans zn de Voet (?) ingeboorene van Overveen als bruijdegom ter eenre, en(de) Lijdia
Guillaems dr onse ingeborene als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons schoult en(de) schepenen
van de drije sonnendaechse proclamatien, so alhier als tot Overveen ter gewoonlicke plaetsen
gedaen volcomelicken gebleecken es, sonder dat diesaengaende eenige opstaeckel off
verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Aldus sonnendage datum als vooren ten huijse van
Jan Jacops zn Poneel (bruijts swager?) staende int noorteijnde vanden dorpe van Lisse ontrent een
ure

13-01-1619

45/73v: Huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht tusschen dese twee jonge luijden beijden onze ingeboorenene, bij namen Pancraes
Pieterss de Jongste als bruijdegom ter eenre, ende Maritgen Claes dr van Oosten als bruijdt ter
andere zijden, naer dat de drije sonnendaechse proclamatien ter gewoonlicke plaetsen int
openbaer opt dorp gedaen waren, zonder dat dienthalffen eenige oppositie off verhinderinge es
geschiet int alreminste nijet Actum ten huijse van Claes Jacops zn van Oosten des bruijts vader
staende int dotp sonnendage naer noene ontrent vier uren den XIIJen Januarij a(nno) XVIC en(de)
negenthien stilo novo

13-01-1619

45/73v: Ten zelffven dage so es van gelijcken een wettige trouwe van huwelick voor ons schoult
en(de) schepenen geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese jonge luijden beijden onze
ingeboorenene bij namen Jan Corstiaenss Clugt als bruijdegom ter eenre, ende Agnijese Dircxs dr
als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons van de drije sonnendaechse proclamatien gebleecken
waren, alles sonder eenich opstaeckel off verhinderinge int alreminste nijet Actum ter herberge
van Pijeter Cornelis zn vander Codden waert inde Zwane

05-02-1619

45/78: Huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht voor ons onderges. schoult en(de) schepenen tusschen dese twee jonge luijden bij
namen Huijch Cornelis zn van Moerkercken onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre, ende
Machtelt Gerrit Huberts zn dr van Braechelen vuijte lande van Gulich als bruijdt ter andere zijden,
naer dat ons volcomelicken gebleecken es van't betooch en(de) van(de) drie sonnendaechse
proclamatien alhier ter gewoonlicker plaetsen gedaen zijnde, sonder dat dienthalffen eenich
opstaeckel off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Actum ten huijse vande bruijdegom
voorn(oem)t ts'avonts ontrent zeven uren opten Ven februarij a(nno) XVIC en(de) negenthien stilo
novo

12-05-1619

45/82: Op huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht tusschen dese twee jonge luijden onse ingeboorenene bij namen Cornelis Claess
Langevelt als bruijdegom ter eenre, ende Neeltgen Florijs dr van Wassenaer als bruijdt ter andere
zijden, naer dat de drie sonnendaechse proclamatien alhier ter gewoonlicker plaetsen gedaen zijn
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geweest, sonder dat dienthalffen eenich opstaeckel off tegenzeggen es gevallen int alreminste nijet
Actum sondage ter herberge van Pieter Cornelis zn vander Codden waert inde Zwane en(de)
gepasseert coor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult Hubert Henricxs zn de Brijole ende
Henrick Jans zn van Egmondt schepenen inde Ambachtsheerlicheijt van Lisse opten XIJen meij a(nno)
XVIC en(de) negenthien stilo novo ontrent vier uren naden noene
04-06-1619

45/83: Op huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht tusschen dese twee jonge luijden onse inwoonders bij namen Jan Pieterss in den Engel
als bruijdegom ter eenre, ende Machtelt Cornelis Claes zn Velsermans dr als bruijdt ter andere
zijden, naer dat de drije sonnendaechse off rechtdaegsche proclamatien all van te vooren
openbaerlicken ter gewoonlicker plaetsen gedaen waren, sonder dat dienthalffen eenig opstaeckel
off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Actum inditialiter opten IIIJen junij a(nno) XVIC
en(de) negenthien stilo novo

23-06-1619

45/83v: Op huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de)
bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Claes Willems zn Cocq als bruijdegom ter
eenre, ende Machtelt Jans dr als bruijdt ter andere zijden beijde onze inwoonders, naer dat de drije
sonnendaechse proclamatien ter gewoonlicker plaetsen gedaen waren int openbaer, zonder oock
dienthalffen eenige oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Actum ter
woonplaetse vande bruijts moeder int noordeijnde vanden dorpe van Lisse opten XXIIJen junij
a(nno) XVIC en(de) negenthien stilo novo

11-08-1619

45/84: Op huijden datum deses so es een wettige trouwe van huwelick tusschen dese twee jonge
luijden geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen Adrijaen Adrijaens zn ingeboorene van
Noortwijck als bruijdegom ter eenre, ende Aechtgen Henricx dr onze ingeboorene van Lisse als
bruijdt ter andere zijden, naer dat ons schoult en(de) schepenen vande drije sonnendaechse
gedaen proclamatien so tot Noortwijckerhout als oock alhier verthoont en(de) gebleecken es,
sonder dat oock diesaengaende eenige oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet
Actum op de hoffstede inde hooge mosvenen alwaer des bruijts moeder genompt Aecht Dircxs dr
wedue van Henrick Adrijaens zn Langevelt op wonachtich es sonnendage den XIen Augustij a(nno)
XVIC en(de) negenthien stilo novo naeden noene ontrent vier uren

12-11-1619

45/87v: Op huijden compareerden voor ons Cornelis van Immerseel Cornelis zn schoult Willem
Jacops zn Veltgroen en(de) Hubert Henricxss de Brijole schepenen inde Ambachtsheerlicheijt van
Lisse in eijgen personen, Pieter Dammass Clugt als bruijdegom ter eenre ende Trijntgen Jans dr
Brebijl als bruijdt ter andere zijden beijden onse ingeboorenen, ende es een wettige trouwe van
huwelick tusschen hen beijden geconfirmeert en(de) bevesticht, naer dat ons schoult en(de)
schepenen vande drije sonnendaechse proclamatien gebleecken was, zonder dat oock
diesaengaende eenich opstaeckel off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Actum inden
dorpe van Lisse ter herberge van Pieter Cornelis zn vander Codden waert inde Zwane opten XIJen
novembris a(nno) XVIC en(de) negenthien stilo novo

09-02-1620

45/89: Op huijden compareerden voor ons schoult en(de) schepenen onderges(chreven) in eijgen
personen Quierijn Jans zn van Geel weduenaer van Sara Jans dr als bruijdegom ter eenre, en(de)
Susanna Guillijaems d'Ogiers jonge dochter als bruijdt ter andere zijden beijden onse
ingeboorenen, tusschen de welcke jong luijden de wettige trouwe van huwelick geconfirmeert
en(de) bevesticht es, naer dien de drie sonnendaechse proclamatien openbaerlicken ter
gewoonlicken plaetsen, telcken naer de voormiddachse predicatie voorden volcke gedaen waren,
sonder dat diesaengaende eenige oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet
Gedaen aldus inde huijsinge van Guilliaem d'Ogiers des bruijds vader, staende ontrent de cleijne
beeck, opten IXen februarij a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo naeden noene ontrent twee uren

25-02-1620

45/89: Op huijden den XXVen februarij a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo so es openbaerlicken
een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese jonge luijden bij
namen Dirck Nannincx zn van Beijeren als bruijdegom ter eenre, en(de) Anthonija Pieter de
Brouwers dr als bruijdt ter andere zijden, beijde wonende tot Lisse, naerdien de drie

- 21 -

sonnendaechse proclamatien int openbaer ter gewoonlicken plaetsen, telcken nae de
voormiddachse predicatie voorden volcken gedaen waren, sonder dat diesaengaende eenige
oppositie off verhinderinge es geschiet int alreminste nijet Aldus gedaen ten huijse van Jan
Henricxss van Egmondt staende aende Broucktwech alwaer de bruijt wonachtich was naeden
noene ontrent (
) uren
19-05-1620

45/91v: Op huijden datum dese so es openbaerlicken () de wettige trouwe van huwelick
geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese jonge luijden bij namen Gerrit Cklaes zn
ingeboorene van Coudekerck als bruijdegom ter eenre, en(de) Aechte Engels dr onsse ingeboorene
als bruijdt ter andere zijden, naerdien de drije sonnendaechse proclamatien daer aff ter
gewoonlicken plaetsen gedaen waren, so alhier als oock tot Coudekerck, sonder dat diesaengaende
eenige oppositie off tegenspraeck gevallen es int alreminste nijet Gedaen aldus voor en(de) present
ons ondergeteeckenden schoult en(de) schepenen, ten huijse van(de) bruijts moeder inden dorpe
van Lisse opten XIXn meije a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo naeden noene ontrent drie uren

02-06-1620

45/93: Ten zelven dage als den IJen Junij voorseijt so es een wettige trouwe van huwelick tusschen
dese twee jonge luijden bij namen Mourijn Pieters zn van d'Oud Ade als bruijdegom ter eenre,
en(de) Nijesgen Da(m)mas dr onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, geconfirmeert en(de)
bevesticht, naer dat ons onderges(chrevenen) vande drie sonnendaechse proclamatien gebleecken
was van datter geen verhinderinge off tegenzeggen en es gevallen Aldus gedaen en(de) gepasseert
voor schoult en(de) schepenen, ter woonplaetse van Dammas Jeroens zn Cluft des bruijts vader
staende aende Poel naden noene ontrent drie uren

21-06-1620

45/93v: De wettige trouw off echt tusschen Frans Willemss decker weduenaer van Cunijera
Huberts dr onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre en(de) Josijna Franss jonge dochter van
Amsterdam alhier wonachtich als bruijd ter andere zijden, es op huuijden naer voorgaende drie
sonnendaechse proclamatien alhijer ter gewoonlicken plaetsen gedaen, geconfirmeert en(de)
bevesticht, zonder dat dienthalffen eenige oppositie off tegenzeggen es gevallen Aldus gedaen
en(de) gepasseert int openbaer ten huijse van Willem de decker wesende des bruijdegoms vader
staende int noorteijnde vanden dorpe van Lisse voor osn ondergeschreven schout en(de)
schepenen optgen XXIen Juni a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo

22-09-1620

45/97v: Huijden den XXIJen Septemb(ris) a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo so es tusschen Jan
Willems zn ingeboorene van Zassenhem, als bruijdegom ter eenre, ende Maritgen Jans dr onse
ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert ende
bevesticht naer dat ons ondergeschrevenen gebleecken es vande drie sonnendaechse
proclamatien, so alhier als oock tot Zassenhem int openbaer gedaen zijnde, zonder dat dienthalffen
eenige eenich opstaeckel es geschiet Actum en(de) gepasseert voor ons Cornelis Cornelis zn van
Immerseel de jonge in absentie van mijn vader zieckelick wezende, Pieter Janss Clugt en(de)
Anthonis Dammas zn vande Voort schepenen, dijnsdage naeden noene op de hoffstede vande
bruijts moeder Anna Willem Ponden, staende inde Poelpoelder

27-09-1620

45/97v: Voor ons ondergeschreven gesubstitueert schout en(de) schepenen is de wettige trouwe
van huwelick geconfirmeert ende bevesticht tusschen Pieter Cornelis zn jonge Keijer, jonggesel
onse ingeboorene, als bruijdegom ter eenre, ende Neeltgen Cornelis Verdels dr weduwe was van
wijlen Claes Cornelis zn alias Backer, als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons gebleecken es vande
drie sonnendaechse proclamatien alhier int openbaer ter gewoonlicken plaetsen gedaen zijnde,
sonder dat dienthalffen eenige oppositie es geschiet Actum en(de) gepasseert voor ons Cornelis
Cornelis zn van Immerseel de jonge in absentie van mijn vader zieckelick wezende, Willem Jacops
zn Veltgroen en(de) Anthonis Hubert Henricxs zn de Briole schepenen, op de hoffstede van Pijnssen
al waer de bruijt wonachtich es staende inde Poelpoelder sonnedage naeden noene den XXVIJen
Septemb(ris) a(nno) XVIC en(de) twintich stilo novo

13-04-1621

45/99: Op huijden es een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen
des personen bij namen Maerten Sijmons zn Meijster, weduenaer van (
) Adrijaens dr
ingeboorene van Hillegom nu woonende onder Haechambacht, als bruijdegom ter eenre, ende
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Guijertgen Jans dr weduwe wijlen Jan Jans zn Borgongien wonende alhier tot Lisse, als bruijdt ter
andere zijden, naer dat de drije proclamatien so in den Hage als alhier int openbaer ter
gewoonlicken plaetsen gedaen waren, sonder dat diesaengaende eenich opstaeckel of oppositie
gevallen es int alreminste nijet Actum gedaen en(de) gepasseert voor en(de) ten overstaen van ons
ondergeschreven schoult en(de) schepenen inde Ambachtsheerlijcheijt van Lisse, op de hoffstede
van de E. Jacop He..g alwaer de bruijdt woonachticg es s'margens ontrent zeven uren opten XIIJen
Aprilis a(nno) XVIC en(de) eenen twintich stilo novo
11-05-1621

45/99v: Huijden den XJen meije a(nno) XVIC en(de) eenen twintich stilo novo so es opte hoffstede
van Cornelis Maertens zn Verdel een wettige trouwe van huwelick tusschen des naergenompden
jonge luijden onsse ingeboorenen geconfirmeert ende bevesticht bij namen Adrijaen Cornelis zn
jonge Keijser als bruijdegom ter eenre ende Catrijna Dircks dr de Roo als bruijdt ter andere zijden,
naer dat ons ondergeschrevenen substituijt schout en(de) schepenen gebleecken was vande drije
gedaen sonnendaechse proclamatien alhijer in onsse dorpe, sonder dat diesaengaende eenige
eenich opstaeckel es gevallen inte alreminste nijet Actum ten dage, jaere en(de) plaetse als boven

07-11-1621

45/101: Huijden den VIJen novembris a(nno) XVIC en(de) eenen twintich stilo novo so es opte
gehuijrde hoffstede van Huijch Dignomss de Roo een wettige trouwe bevesticht tusschen de
personene bij namen Pieter Nannincxs zn van Beijeren weduenaer van wijlen Maritgen Dircxs dr
van Overgeest als bruijdegom ter eenre ende Catrijna Huijgen dr de Roo jonge dochter als bruijdt
ter andere zijden, naer dat ons ondergeschrevenen schoult en(de) schepenen gebleecken was
vande drije sonnendaechse proclamatien alhier ter gewoonlicken plaetse gedaen, gebleecken was
Actum ten dage en(de) jaere als boven ter woonplaetse van(de) bruijts vader

01-02-1622

45/104v: Huijden den Ien februarij a(nno) XVIC XXIJ stilo novo so es een wettige trouwe van huwelick
tusschen dese jongeluijden geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen Gerrit Corstiaens zn Cluft als
bruijdegom ter eenre ende Fijtgen Lourijs dr de Roos als bruijdt ter andere zijden, beijde onse
ingeboorenen naer dat de drije sonnendaechse proclamatien alhier ter gewoonlicken plaetse
gedaen en gegaen waren sonder dat diensthalffen eenige oppositie off verhinferinge int alreminste
es geschiet Actum ter herberge van Pieter Cornelis zn vander Codden waert inde Zwane inden
dorpe van Lisse present ons ondergeschreven schoult en(de) schepenen Datum ut supra naeden
noene ontrent twee uren

01-02-1622

45/105v: Huijden den XXVIen Aprilis a(nno) XVIC twee en(de) twintich stilo novo so es voor ons
ondergeschreven schoult en(de) schepenen een wettige trouwe van huwelick tusschen dese twee
jongeluijden geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen de E. vromen IJsaacq Massa ingeboorene
der stadt Haerlem als bruijdegom ter eenre ende d'eerbare duegtsame Beatris vander Laen Gerrits
dr wonende alhier tot Lisse als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons geexhibeert off gebleecken
was vande drije sonnendaechse proclamatien so wel binnen den stadt Haerlem inder kercke als
oock alhier inder kercke en(de) voorden gerechte gedaen zijnde Actum inden dorpe van Lisse Ten
huijse van(de) E. Adrijaen Blocq co(m)manduer, ten dage en(de) jare voorseijt voorden noene
ontrent XIJ uren

01-05-1622

45/105v: Huijden den Ien meije a(nno) XVIC twee en(de) twintich stilo novo so es voor ons
ondergeschreven schoult en(de) schepenen een wettige trouwe van huwelick tusschen dese
personen geconfirmeert en(de) bevesticht bij namen Gerrit Jacops zn van Deijl weduenaer van
wijlen Marijtgen Pieters dr onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre, ende Maritgen Gerrit Bols
jonge dochter geboren inde Vogelesang als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons geexhibeert off
gebleecken was vande drije sonnendaechse proclamatien, so wel inden dorpe van Heemstede als
oock alhier inden dorpe ter gewoonlicken plaetse gedaen zijnde Actum ter woonstede van Jacop
Claess van Deijl des bruijdegoms vader staende int noordeijnde vanden dorpe van Lisse voors(eijt),
ten dage en(de) jare voorseijt naeden noene ontrent vijff uren

15-05-1622

45/106v: Huijden den XVen meije a(nno) XVIC twee en(de) twintich stilo novo so es een wettige
trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen
Florijs Willemss Heemskerck onse ingeboorene als bruijdegom ter eenre, ende Lijsbeth Sijmonsz
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ingeboorene tot Aemstelredam als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons schoult en(de) schepenen
van te vooren geexhibeert en(de) verthoont was vande drije huwelicxsen proclamatien so alhier
als oock tot Aemstelredam gedaen zijnde Sonder dat diesaengaende eenich opstaeckel off
oppositie int alreminste es geschiet Actum ten huijze van(de) bruijdegoms vader Willem IJsaacxss
Heemskerck staende opt oosteijnde aende nijeuwe brugge naeden noene ontrent vijf uren
29-05-1622

45/106v: Huijden den 29en meije a(nno) 1622 stilo novo so es een wettige trouwe van huwelick
geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese jonge luijden bij namen Corn(elis) Corneliss de
Jonge Engel ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre, ende Aeltgen Cornelis dr
ingeboorene van Lisse als bruijdt ter andere zijden, naer dat ons van te vooren geexhibeert was
van(de) gedaen drije proclamatien, so alhier als oock tot Noortwijckerhout, Sonder dat
dienthaelffen eenich tegenzeggen es gevallen Actum ter woonplaetse van Cornelis Claess
Velserman des bruijts vader staende opt oosteijnde vuerde nijeuwe brugge naeden noene ontrent
ses uren

06-09-1622

45/108: Huijden den 6en septemb(ris) a(nno) 1622 stilo novo so es voor ons onderges(chreven)
schoult en(de) schepenen een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht
tusschen dese twee jonge luijden bij namen Anthonis Isaacks zn wonachtich tot Haerlem als
bruijdegom ter eenre, ende Susanna (Claes?) dr van Thienen woonende alhier als bruijdt ter
andere zijden, naer dat ons van volcomelicken gebleecken was van(de) gedaen drije sonnendaechse
proclamatien, so alhier als oock binnen der stadt Haerlem ter gewoonlicker plaetsen gedaen
wezende Actum ter woonplaetse van de bruijdt voorseijt staende aende Graftwech inden dorpe
van Lisse ten dage en(de) jare als int hooft genompt

02-10-1622

45/111: Huijden den 2en octob(ris) a(nno) 1622 stilo novo so es voor ons onderges(chreven) schoult
en(de) schepenen een wettige trouwe van huwelick geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese
twee jonge luijden bij namen Florijs Dammas vande Voort onse ingeboorene als bruijdegom ter
eenre, en(de) Grijetgen Pieters dr van Gravesloot ingeboorene van Zassenhem als bruijdt ter
andere zijden, naer dat ons eerst gebleecken off verthoont was van(de) drije sonnendaechse
proclamatien, so alhijer als oock tot Zassenhem ter gewoonlicker plaetsen gedaen wezende Actum
opte hoffstede vande bruijdegoms moeder staende aen(de) Zassemerbeeck naeden noene ontrent
drije uren

05-02-1623

45/118v: Huijden den Ven februarij a(nno) XVIC drie en(de) twintich stilo novo so es voor ons
onderges(chreven) gesubstitueert schoult en(de) schepenen een wettige trouwe van huwelick
geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Pieter Jacopss
ingeboorene van Amstelveen als bruijdegom ter eenre, en(de) Joostgen Pieters dr van Sgravema
onse ingeboorene als bruijdt ter andere zijden, nae dat zij luijden haer drije sonnendaechse
proclamatien hebben gehadt, so wel tot Amstelveen als oock alhijer tot Lisse, zulcxs ons
geexhibeert en(de) gebleecken es Gedaen ter woonplaetse van oude Pieter van Eexcs wedue
onlancxs nae den noene ten dage en(de) jare als int hooft van desen
ORA Lisse 118

13-06-1623

118/6: Huijden den 13en Junij 1623 stilo novo so es openbaerlicken een wettige trouwe van
huwelicq geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden onse ingeborenen bij
namen Jan Dammass Deijserman nu wonende tot Voorhout als bruijdegom ter eenre, en(de)
Annetgen Gerrit jonge Willems zn Heemskerck dr als bruijdt ter andere zijden, naer dien dat ons
ondergeschr(even) schepenen bij wettig betooch gebleecken was van(de) gedaen sonnendaechse
proclamatien, so wel alhijer als wel te Voorhout Actum opten ordinarijs rechtdach ter herberge van
Pieter Corneliss vander Codden waert inde Zwane ten dage en(de) jare als int hooft

19-05-1624

118/31:Huijden den 19en meije 1624 stilo novo so es openbaerlicken een wettige trouwe van
huwelicq geconfirmeert en(de) bevesticht tusschen dese twee jonge luijden bij namen Claes
Corneliss ingeboorene van Noortwijckerhout als bruijdegom ter eenre, en(de) Cathrijna Lenaerts dr
ingeboorene van Lisse als bruijdt ter andere zijden, naer dat de drie sonnendaechse proclamatien,
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so wel tot Noortwijckerhout als oock alhier tot Lisse ter behoorlicken plaetse int openbaer gedaen
wezende daer van ons onderges(chreven) bescheijt gebleecken es Actum tot Lisse ter herberge van
Pieter vander Codden waert inde Zwane present en(de) voor ons schoult en(de) schepenen inde
Ambachtsheerlicheijt van Lisse voorseijt Datum ut supra
Hierna stoppen de huwelijksinschrijvingen in de dingboeken van de vierschaar. Waarschijnlijk zijn ze
vanaf deze tijd in aan afzonderlijk register opgetekend, dat niet bewaard is gebleven. Vanaf 1662
zijn er (onder)trouwgegevens, in de DTB-boeken 9 t/m 18.
Zoals in de inleiding al gezegd zijn er in het dingboek 48 van 1687-1699 opnieuw trouwgegevens
opgenomen, die in kopie aanwezig zijn in trouwboek 12A en daarom gemakkelijk via NA of LDS te
vinden zijn. Voor de volledigheid worden ze vanaf de volgende pagina nog kort in lijstvorm
weergegeven.
NB: de meeste data zijn van huwelijken, maar er zitten ook attestaties bij.
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ORA Lisse 48
18-11-1687
25-01-1688
17-02-1688
22-02-1688
29-02-1688
02-05-1688
04-05-1688
04-05-1688
09-05-1688
09-05-1688
15-06-1688

48/30:
48/30v:
48/31:
48/31v:
48/32:
48/32:
48/32v:
48/32v:
48/33:
48/33:
48/33v:

26-09-1688
03-10-1688

48/33v:
48/34v:

21-11-1688
30-01-1689
01-02-1689
13-02-1689
13-02-1689
03-05-1689
15-05-1689
12-06-1689
04-10-1689
23-10-1689
17-01-1690
23-04-1690
25-04-1690
16-05-1690
14-11-1690
14-11-1690
22-11-1690
29-01-1691
13-01-1691
20-02-1691

48/37v:
48/39v:
48/39v:
48/40:
48/40:
48/42
48/42v:
48/43:
48/43:
48/43v:
48/46v:
48/49:
48/49v:
48/52:
48/55:
48/55v:
48/56:
48/58v:
48/62:
48/62v:

29-04-1691
06-05-1691

48/63v:
48/64:

08-05-1691
08-05-1691
15-05-1691
20-05-1691
29-05-1691
05-06-1691
24-06-1691

48/64:
48/64v:
48/65v:
48/65v:
48/66v:
48/66v:
48/67:

01-07-1691

48/68:

01-07-1691
25-11-1691

48/68:
48/75v:

Pieter Clase van Steijn en Geertje Maarten van Kleijpoel
Henrik Meese Steenvoorden en Marijtje Cornelis van Leeuwen
Quirin Janse Hartveld (w. Leuntje Clements/Cornelis dr) en Weijntje Joris Groenevelt
Arij Pieterse Admiraal en Leentje Cornelis van Poelgeest (attestatie)
Gijsbert Philipse van Veen en Jannetje Cornelis van de Beverwijk (w. Jan Henrikse)
Maarten Korse Langeveld en Grietje Pieters Schoter
Adriaan Mathijsse van den Berg en Trijntje Juriaans Vreburg
Dirk Clase van Steijn en Sara Juriaans Vreburg
Cornelis Cornelisse van Elstgeest en Quirintje Jans van de Voort
Willem Cornelisse Cole en Maartje Cornelis Koek
Jan Dammisse Sandvliet (w. Trijntje Hugens van der Linden) en Catrijntje Huberts
van den Bos
Cornelis Hugense van der Kluft en Maartje Jacobs Kok
Dirk Engelse van Steijn den oude (w. Jannetje Maartensdr van Diemen) en Leentje
Quirins Kerklaan
Willem Janse Klaverweijde (w. Geertje Gerrits Erffort) en Geertje Dammis van der Beek
Jan Cornelisse van Sandvliet en Anna Sijmons Son
Jan Jorisse van 's Gravenmade en Catarina Antonis van de Voord
Floris Cornelisse van Bourgoigne (w. Neeltje Jacobs van de Voord) en Jannetje Dirks Verdel
Aelbert Pieterse Rode en Elisabet Cornelis
Willem Cornelisse Larum en Neeltje Jacobs Wassenaar
Cornelis Jacobse Heemskerk en Neeltje Jans Overduijn (attestatie)
Cornelis Janse Bronstgeest en Maartje Cornelis Rode
Pieter Pieterse de Vlieger en Grietje Adriaans van Driel
Warbout Juriaanse Vreburg en Grietje Cornelis Erffort
Pancras Dammisse Sandvliet en Maria Hubertse van den Bos
Cornelis Gijsbertse van der Horst en Cornelia Hugens van der Kluft (attestatie)
Pieter Willeboordse van der Jagt en Catarin Cornelis de Vlieger
Bruijn Juriaanse Vreburg en Jaapje Jacobs Duijndam
Gerrit Pieterse Langeveld en Anna Maartens van der Poel
Hubert Hugense van der Kluft en Anna Pieters Langeveld
Adriaan van Gorcum en Sijburg van der Horst
Willem Cornelisse van Rijn en Maria Cornelis Langeveld (attestatie)
Maarten Hugense Langeveld en Aagje Sijmons Hofland
Jan Dammisse Sandvliet (w. Catarina Huberts van den Bos) en Catarina IJsbrands
Westgeest
Jan Florisse Keijser en Anna Jans Breebijl
Engel Jacobse Heemskerk (w. Maria Lenards Soetermeer) en Elisabet Willems Kraan (w.
Laurens Cornelisse Kleijpoel)
Laurens Jorisse van 's Gravenmade en Dieuwer Willems Rode
Dirk Adriaanse Verlaan (w. Haasje Joosten dr Langeveld) en Aagje Jans Naardenburg
Floris Cornelisse de Vlieger en Elisabeth Hiobs Rosenburg
Dirk Quirinen Kerklaan en Anna Claas van der Poel (attestatie)
Gerbrand/Gerrit Meijnardse Evegroen (w. Grietje Floris Hogerbaan) en Maria Maartens
Pieter Pieterse Arkshoek en Anna Cornelis Cole
Claas Maartense van der Poel (w. Grietje Lenards Butendijk) en Geertje Damnmis
Sandvliet (w. Maarten Hubertse Sandbergen) (attestatie)
Michiel Mathijsse van Munnikendam en Adriana Adriaans van Obdam (w. Jan
Matheusse Oosterveen)
Cornelis Jacobse Roo en Anna Adriaans van Obdam
Cornelis Cornelisse Moerkerken en Aaltje Henriks van der Aar
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25-11-1691
25-11-1691
27-04-1692
18-05-1692
06-07-1692

48/75v:
48/75v:
48/79v:
48/80v:
48/81v:

06-07-1692

48/83v:

19-08-1692
11-11-1692
11-01-1693
25-01-1693

48/83v:
48/90:
48/90v:
48/92:

27-01-1693

48/92v:

27-01-1693
03-05-1693
17-05-1693
17-05-1693
07-06-1693
19-07-1693
17-11-1693
22-11-1693
17-01-1694
07-02-1694

48/92v:
48/97:
48/97:
48/97v:
48/98:
48/98:
48/104v:
48/105v:
48/110:
48/112:

21-02-1694
02-05-1694
22-06-1694
25-07-1694

48/113:
48/113v:
48/115v:
48/115v:

07-09-1694
03-10-1694
24-10-1694
07-11-1694

48/116:
48/116:
48/117:
48/118:

21-11-1694
16-01-1695
g.d.
17-04-1695

48/119:
48/121:
48/121v:
48/121v:

17-04-1695
17-04-1695
24-04-1695
25-04-1695

48/122:
48/122:
48/122:
48/122v:

01-05-1695
03-05-1695
08-05-1695
29-05-1695
31-07-1695

48/123:
48/123v:
48/123v:
48/124:
48/127v:

23-10-1695

48/129:

Cornelis Adriaanse van der Wolf en Quirijntje Cornelis Kleijpoel
Willem Andriesse Rietveld en Catarin Cornelis Duijndam
Pieter Cornelisse van der Velden en Maria Cornelis Kleijpoel
Abraham Jacobse Kok en Anna van den Bosch
Claas Jacobse Koolloos (w. Cornelia Wollebrands Sterreblom) en Anna Jans Guldemond
(attestatie)
Henrik Lenardse van Roon (w. Leuntje Jans van der Horst) en Grietje Jacobs van Noord
(w. Pieter Cornelisse van Hoogerlaan)
Huijg Janse Arkshoek (w. Hillegond Antonis van de Voord) en Maria Dirks van Haastregt
Maarten Maartense van Outshoorn en Dirkje Cornelis Adegeest
Cornelis Clase 's Gravenmade en Cornelia Cornelis Wassenaar
Bartolomees Mathijse van Munnikendam en Catarina IJsbrands Westgeest (w. Jan
Dammisse Sandvliet)
Pieter Jacobse 's Gravendijk (w. Cornelia Maartens van Beijeren) en Margareta Adriaans
van der Meulen (w. Hubert Gerritse van der Kluft)
Cornelis Nanningse Beverwijk en Anna Jans van der Fits
Melchior Verbeek en Magdalena ter Steeg
Pieter Janse Nolet (w. Barbara Dirks) en Maria Cornelis Krooneveen (attestatie)
Kors Pieterse Arkshoek en Cornelia Jacobs van der Haas
Huijg Jorisse Aardenburg en Maria Jans van Hament
Cornelis Gerritse de Swart en Bave Jans van Tol
Jacob Dirkse van Bourgoigne en Anna Jacobs Soetermeer
Claes Laurense van Langeveld en Maartje Cornelis van Larum
Cornelis Cornelisse Raaphorst en Maria Jans Biesenaar (attestatie)
Adriaan Pieterse van Binkhorst (w. Sijberig Joris van der Kluft) en Maria Hugens
van Velsen
Sijmon Hugense van Beijeren en Cornelia Jans van de Voord
Engel Hugense van der Prent en Hannetje Willems van Wateringen
Willem Hugense van Velsen en Jannetje Maurits van Sijl (wed. Dirk Janse) (attestatie)
Jacob Willemse Hoogervorst (w. Jannetje Jacobs) en Cornelia Adriaans van Kleijpoel
(attestatie)
Cornelis Adriaanse van der Saal en Maria Maartens van’t Hoog (attestatie)
Engel Juriaanse Vreburg en Anna van den Bos (w. Abraham Jacobse Kok)
Jan Cornelisse van der Vorst en Cornelia Claas van Egmond
Juriaan Bruijnse Vreburg (w. Duijfje Warbouts van Seestraten) en Magdalena Willems
van Onderwater (w. Pieter Cornelisse van Roon)
Jan Cornelisse Bourgoigne (w. Catarina Mees Steenvoorden) en Maria Henriks van Limmen
Kaarl Pieterse de Vlieger en Catarina Sijmons Capiteijn
Bart Jacobse van der Son en Jeroene Pieters van der Aar
Claas Clase van ’s Gravenmade (w. Guertje Kors Langeveld) en Cornelia Jans Gardijn
(attestatie)
Jan Hugense van Beijeren en Catarina Cornelis van der Linden
Pieter Adriaanse Diepersloot en Maria Goverts van Berckel
Hubert Claes van Steijn en Jannetje Huberts van den Bos (attestatie)
Jakob Korsen van der Hoeven (w. Geertje Jans van Rode) en Alijd Hermans van
Heijningen (w. Cornelis Pieterse van Alkemade)
Pieter Janse van Sijl en Jannetje Jans van de Voord (attestatie)
Jan Goverdse en Apolonia Lenards van Swanenburg
Adriaan Cornelisse van Grieken en Claasje Gerrits Hoogerbaan
Dirk Adriaanse van Leewen en Maria Dirks van Haastregt (w. Huijg Janse Knottiger)
Dirk Nanningse van Beijeren (w. Maria Clements van Ofwegen) en Maria Jacobs van
Naardenburg (w. Claas Jacobse van Sprokkenburg)
Jacob Janse Erffort (w. Aagje Huberts Heemskerk) en Geertje Maartens Kleijpoel (w.
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21-02-1696
28-02-1696
04-03-1696
31-07-1696
13-11-1696
25-11-1696
27-01-1697
17-02-1697
21-04-1697
23-04-1697
21-05-1697
02-06-1697
04-06-1697
09-06-1697
23-07-1697
20-08-1697
22-09-1697
08-10-1697
21-10-1697
04-05-1698
10-06-1698
13-07-1698
09-09-1698
19-10-1698
25-11-1698
17-02-1699
22-02-1699
26-04-1699
28-04-1699
17-05-1699
16-06-1699
19-07-1699

Pieter jonge Clase van Steijn)
48/132: Engel Dirkse van Bronstgeest en Catalina Cornelis Soetermeer
48/133v: Pancras Jorisse van der Kluft (w. Grietje Dirks Sprokkenburg) en Geertje Willems
Moerkerken (w. Gerrit Jacobse Kroon)
48/133v: Cornelis Adriaanse Akersloot en Catarina Cornelis Westerbeek (w. Engel Cornelisse Brero)
48/135v: Maarten Hubertse Koning (w. Geertje Daniels Rode) en Jacoba Adriaans Goeman
48/140v: Pieter Cornelisse Larum en Maria Theunis Moij
48/141v: Sijmon Hubertse van Brelofsbergen (w. Duve Laurens van den Berg) en Adriana Jacobs
van Ortensius
48/147v: Jan Quirinse Hartveld en Catarina Antonis van Waasdorp
48/148: Adriaan Janse Korsteman en Cornelia Jacobs Uijttermeer (attestatie)
48/148: Joost Gerritse van Schoten en Maria Jans van Tol
48/148v: Pieter Gerritse Kerklaan en Jannetje Kors Langeveld
48/150: Willem Janse Klaverweijde (w. Geertje Dammes van der Beek) en Cornelia Pieter
Langeveld
48/150: Dirk Quirinse Kerklaan (w. Anna Claas van der Poel) en Maria Maartense van
Bronstgeest
48/150v: Pieter Jeroense van Cleef en Leentje Quirins Kerklaan (w. Dirk Engelse van Steijn den oude)
48/150v: Joris Dirkse Deutecum en Jannetje Maartens van Bronstgeest
48/153v: Jacob Dirkse van Haastregt en Grietje Cornelis van Velsen (w. Cornelis Willemse
Ruijgrok van der Werf)
48/155: Mathijs Joosten en Cornelia Reijers (attestatie)
48/156v: Gerrit Pieterse Langeveld (w. Anna Maartens van der Poel) en Margareta Adriaans
van Leewen
48/156v: Jan Maartense Kleijpoel en Cornelia Hugens Bronstgeest
48/157: Fredrik Jacob Heerman en Agatha Maria van der Goes
48/162: Jan Janse Meijsker en Christina Dirkse van Doelen (attestatie)
48/162: Jan Korse Aart Goosens en Maria Jacobs van der Werf (w. Henrik Janse) (attestatie)
48/164v: Sijmon Cornelisse en Alijd Juriaans Vreburg (attestatie)
48/164v: Jan Jorisse van den Bos en Maria Andries Rietveld
48/167v: Bastiaan Dirkse van Wassenaar en Quirina Pieters Rode
48/168: Jan Clase Brero en Maria Pieters Heemskerk
48/170: Gerrit Henrikse Hoogkamer en Anna Jans van der Fits (w. Cornelis Nanningse Beverwijk)
48/170: Bartholomeus Mathijse van Monikendam (w. Catarina Isbrands Westgeest) en Ermia
Hugens Knottiger
48/171v: Pieter Lenardse van der Plas en Willemtje Huberts van Heemskerk (attestatie)
48/171v: Cornelis Dammisse van Grieken en oude Maria jonge Jans van de Voord
48/172: Claas Jorisse van 's Gravenmade en Maria Jacobs Duijndam
48/172v: Jan Claes Rode en Catarina Cornelis Duijndam (w. Willem Andriesse Rietveld)
48/172v: Jacob Henrikse van Limmen en Hubertje Adriaans van der Wolf
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Noordwijk
f.angevaare@gmail.com
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