
 

  Invulinstructie CONTROLEURS  “Ja, ik wil!”  
 
• Veel velden, en met name plaatsnamen en adressen zullen in de vervolgfase nog een 

standaardisatie ondergaan. Kleine verschrijvingen zijn dus geen probleem, zolang ze 
tenminste de betekenis niet veranderen. Het maakt dus bijvoorbeeld niet veel uit of bij 
herkomstplaats Amsterdam er bij de controle Amst, Am, A: of Amster wordt ingevoerd. 

 
• Velden gemerkt met een * zijn verplichte invulvelden. Dit betekent echter niet dat dit de 

meest belangrijke velden zijn, het zijn gewoon de velden die in het overgrote deel van de 
akten vermeld worden. We vragen zowel invoerders als controleurs echter alle gegevens die uit de akte te halen zijn, in te vullen in de 
daarvoor bestemde velden. 
 

• Door technische omstandigheden (bijvoorbeeld bij dubbel voorkomen van een naam in de index) kan het voorkomen dat er meer 
invoerschermen zijn dan er akten op de scan staan. Vul in dat geval de verplichte velden van de overblijvende scan(s) in met een hekje 
(#), zodat u de scan daarna kunt afronden. 

 
• Zijn er minder invoerbladen dan akten op de scan? Markeer in dat geval de scan als Opmerkelijk, zodat we de ontbrekende gegevens later 

aan kunnen vullen. 
 

• In deze instructie staan alleen de velden waarin regelmatig vergissingen of onduidelijkheden voorkomen. Voor de duidelijkheid staan in de 
laatste kolom ook de instructies zoals die aan de invoerders zijn gegeven. 

 
• BELANGRIJK: bij twijfel kun je het beste de status van de scan op Opmerkelijk zetten en in het verzendschermpje je twijfels aangeven. 

Alleen op die manier kunnen we t.z.t. deze scans er nog eens uithalen om nogmaals te bekijken. 
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ONDERTROUWINSCHRIJVING ALGEMEEN 
 
Veld Meest voorkomend 

probleem 
AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie 

Locatie • Invoerder merkt niet 
dat er een plaatsnaam 
boven de akte vermeld 
is 

• Soms wordt alleen in 
een aantekening in de 
marge vermeld dat het 
huwelijk elders plaats 
vindt. 

• Als er onderaan vermeld wordt dat de 
afkondigingen elders ook gedaan werden, graag 
extra checken of vermeld wordt of het huwelijk 
elders gesloten werd 

• Bij inschrijving van elders met de vermelding ‘de 
geboden gaan voort’, kun je er van uitgaan dat 
het huwelijk uiteindelijk in de andere plaats 
voltrokken werd; bij twijfel, registreer scan dan 
als Opmerkelijk en vermeld je twijfels 

• Letterlijk overnemen uit inschrijving, inclusief 
eventuele verkortingen en verschrijvingen 

• Raadpleeg zo nodig de lijst met historische 
plaatsnamen op 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/ 
hulp_bij_onderzoek/ 
herkomstonderzoek/herkomstonderzoek.pdf 

 
BRUIDEGOM EN BRUID – herkomst, geloof, en leeftijd 
 
Veld Meest voorkomend 

probleem 
AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie 

Herkomst 
bruidegom/bruid* 

• Plaatsnamen soms 
lastig leesbaar / 
herkenbaar / onbekend 
/ vernederlandst (bijv. 
Jarmuiden = Yarmouth) 

• Veel invoerders voeren 
ook het voorzetsel ‘van’ 
in 

• Als het enige verschil tussen invoerder 1 en 
invoerder 2 is dat één van beiden ‘van’ voor de 
herkomstplaats zet (bijv. ‘van Aelsmeer’ vs 
‘Aelsmeer’), kies dan de variant zonder ‘van’, in 
dit voorbeeld dus de optie ‘Aelsmeer’ 

• Controleer bij verschil in schrijfwijze plaatsnaam 
tussen invoerder 1 en invoerder 2 welke klopt 
met de scan 

• Bij herkomstvermelding Amsterdam (A:, Am:, 
Ams:, Amsterdam etc.) maakt het niet zo veel uit 
welke versie je overneemt 

• Bij plaatsnamen die je heel vreemd voorkomen, 
check dan zelf nog even of dit klopt met wat op 
de scan staat 

• Letterlijk overnemen uit inschrijving, inclusief 
eventuele verkortingen en verschrijvingen; 
indien niets vermeld, plaats hekje # 

• Raadpleeg zo nodig de lijst met historische 
plaatsnamen op 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 
archieven/hulp_bij_onderzoek/ 
herkomstonderzoek/ 
herkomstonderzoek.pdf 
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BRUIDEGOM EN BRUID – herkomst, geloof, en leeftijd 
 
Veld Meest voorkomend 

probleem 
AANDACHTSPUNTEN 
CONTROLEURS 

  Invulinstructie 

Leeftijd 
bruidegom/bruid* 

• Leesproblemen, 
cijfers soms lastig 
herkenbaar 

• Veel voorkomende verwisselingen: • Vermeld de leeftijd in gewone (arabische) cijfers. 
Als geen leeftijd vermeld is, plaats een  hokje  o 0 en 8 

o 1 en 3 
o 2 en 3 
o 3 en 5 

o 4 en 6 (m.n. eind 
18e/begin 19e eeuw) 

o 4 en 7 
o 4 en 9 

 
Verwisseling 8 voor 2, correct = 38  Veel voorkomend in periode 1800-1810: Verwisseling 4 en 6.Links = 40,  

rechts twee keer de 6 (26 en 36) van deze zelfde klerk  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Soms verwisseld: 4 en 9    Veel voorkomend probleem in eerste helft 18e eeuw: onduidelijke 4 
In dit geval:      Kijk voor de schrijfwijze van de 7 naar het jaartal boven de akte 
boven 24, onder 29 

  

24 
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BRUIDEGOM EN BRUID – huwelijkse status en woonduur in Amsterdam 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Huwelijkse status 
bruidegom/bruid 

• Vermelding ongehuwd, 
terwijl dit niet op scan  
staat 

• Als ongehuwd wordt vermeld, check dan of dit 
zo in de scan staat; in de meeste gevallen zal de 
burgerlijke staat niet vermeld staan, wijzig dus 
zo nodig de status naar ‘Niet vermeld’ 

 

• Kies uit lijst 

Duur weduwschap 
bruid 
(ALLEEN VOOR 
BRUIDEN) 

• Soms wordt over hoofd 
gezien dat duur geen 
jaren, maar weken 
(semanes) of maanden 
(menses) betreft 

• Vermelding in woorden 
van halve jaren kan 
lastig zijn 

• Let op dat de omrekening naar hele jaren goed 
gebeurt., vooral als er in dit vakje cijfers achter 
de komma worden vermeld. Als weken worden 
vermeld, reken deze dan om naar dagen (*7) en 
deel dit dan door 365. Voorbeeld: 6 weken = 42 
dagen = 42/365 jaar = 0,115 

• Let op!! Dardenhalf = 2,5; vierdenhalf = 3,5; drie 
vierendel = 0,75; vijf vierendeel = 1,25 

• Bij twijfel, zet deze scan op status Opmerkelijk 
en vermeld je twijfels 
 

• Invullen in jaren; delen van jaren omzetten: 
drie vierendel > 0,75; maximaal 3 cijfers 
achter de komma; raadpleeg bij vermelding 
van halve jaren ook de instructies! 
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BRUIDEGOM EN BRUID – huwelijkse status en woonduur in Amsterdam 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Bruidegom/bruid 
in Amsterdam 
sinds 

• Doordat deze 
vermelding vaak erg 
klein en tussen de 
regels in geschreven 
wordt, is dit vaak lastig 
te lezen 

• Soms wordt over hoofd 
gezien dat duur geen 
jaren, maar weken 
(semanes) of maanden 
(menses) betreft 

• Soms wordt over hoofd 
gezien dat in de duur 
een breuk wordt 
gebruikt (bijv. 2 ¾ ans) 

• Eerste checkmogelijkheid: duur verblijf kan 
uiteraard nooit langer zijn dan de leeftijd 

• Houd er rekening mee dat men ook hier soms 
de verblijfstijd in breuken (2 ¾ jaar) of in weken 
(semanes) of maanden (menses) aan kan geven 

• Let op dat de omrekening naar hele jaren goed 
gebeurt., vooral als er in dit vakje cijfers achter 
de komma worden vermeld. Als weken worden 
vermeld, reken deze dan om naar dagen (*7) en 
deel dit dan door 365. Voorbeeld: 6 weken = 42 
dagen = 42/365 jaar = 0,115. 

• Bij twijfel, zet deze scan op status Opmerkelijk 
en vermeld je twijfels 
 

• Vul woonduur (ans) in gewone (arabische) 
cijfers in, reken maanden om naar jaren 
(bijvoorbeeld 3 maanden wordt 0,25) 
 

 
 
 
 
 
Met name verwisseld in periode 1800-1810: afkortingen van gracht en straat, zie onderstaande 
 
… op d’Egelantiersgrt voorbij de 
dwarsstr: …   
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BRUIDEGOM EN BRUID - Adressen 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie 
Adres 
bruidegom/bruid* 

• Veel voorkomende 
vergissingen: 
verwisseling tussen 
straat en gracht (zie 
voorbeeld vorige 
bladzijde) 

• Sommige invoerders 
nemen altijd het 
voorzetsel over (nijv. 
‘op de Loyersgragt’, 
‘in de Brouwerstraet’ 

• Sommige invoerders 
voeren bij bruid in 
plaats van ‘als vooren’ 
of ‘als boven’ het 
elders vermelde adres 
van de echtgenoot in 

• Wat maakt niet uit voor het bestand: 
o graft i.p.v. gragt of gracht 
o straat i.p.v. straet of strate 
o steeg i.p.v. steech of steegh 
o als vooren i.p.v. als boven 

• Als het enige verschil tussen invoerder 1 en 
invoerder 2 is dat één van beiden ‘op/in’ voor het 
adres zet (bijv. ‘op de Lojersgragt’ vs 
‘Lojersgragt’), kies dan de variant zonder 
voorzetsel, in dit voorbeeld dus de optie 
‘Lojersgragt’. LET OP: neem WEL het voorzetsel 
over als dat voor de precieze locatie wel uitmaakt 
(‘bij de Haerlemmerpoort’ is bijvoorbeeld wat 
anders dan ‘buyten de Haerlemmerpoort’ of 
‘Haerlemmerpoort’ 

• Controleer bij groot verschil in schrijfwijze adres 
tussen invoerder 1 en invoerder 2 welke klopt 
met de scan 

• BELANGRIJK: Als bij de bruid dezelfde straatnaam 
wordt vermeld als de bruidegom, kijk dan of dit 
ook zo vermeld wordt op de scan: in veel gevallen 
zal er staan ‘als vooren’ of ‘als boven’. In dat 
geval, vermeldt dan ‘als vooren’ of ‘als boven’. Dit 
is van belang, omdat ‘als vooren’ of ‘als booven’ 
er op wijst dat de bruid al bij de bruidegom 
woont (in gevallen waarin ze wel in dezelfde 
straat wonen, maar nog niet samen, wordt ook bij 
de bruid de straatnaam meestal voluit vermeld 

• Bij adressen die je heel vreemd voorkomen, check 
dan zelf nog even of dit klopt met wat op de scan 
staat 

• Bij twijfel, zet deze scan op status Opmerkelijk en 
vermeld je twijfels 

• Neem het adres letterlijk over, inclusief 
eventuele verkortingen 

• Als bij bruiden vermeld wordt ‘als vooren’ of 
‘ter zelver plaetsen’, neem dit dan ook 
letterlijk zo over 

• Als na de straatnaam ook een huisnaam 
vermeld wordt, neem die dan ook over en zet 
een komma tussen straatnaam en 
huisvermelding (bijvoorbeeld Warmoestrate, 
in De Drie Lepels) 

• Als niets vermeld is, vul een hekje in (#) 
• Gebruik eventueel de lijst van historische 

Amsterdamse straatnamen op 
http://www.islandsofmeaning.nl/ 
projects/straatnamen/ 

• Raadpleeg zo nodig de lijst met historische 
plaatsnamen op 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 
archieven/hulp_bij_onderzoek/ 
herkomstonderzoek/ 
herkomstonderzoek.pdf 
 

•  
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BRUIDEGOM EN BRUID - Ouders 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Ouders overleden • Opmerking ‘geen 

ouders hebbende’ 
wordt niet opgemerkt 

• Opmerking ‘Ouders 
doot’wordt niet 
opgemerkt 

• Melding ‘geadsisteert 
met Doodcedullen 
ouders’ wordt niet 
gevolgd door 
aanvinken van 
‘Ouders overleden’ 
 

• Eerste check: treden ouders op als getuige of 
verlenen ze consent? Dan zijn niet beide ouders 
overleden, in dat geval dus geen vinkje zetten 

• Tweede check: vertoont bruid en/of bruidegom 
de doodcedullen van de ouders? Zo ja, dan zijn 
beiden overleden, in dat geval wel aanvinken 

 

• Kruis aan als uit akte blijkt dat ouders 
overleden zijn 
 

 
 
 
 
 
Met name verwisseld in periode 1800-1810: afkortingen van gracht en straat, zie onderstaande 
 
… op d’Egelantiersgrt voorbij de 
dwarsstr: …  

 7 Invoerinstructies ‘Ja, ik wil!’ – Vele Handen – v20140408 
 



 

BRUIDEGOM EN BRUID - Ouders 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Adres ouders • Veel voorkomende 

vergissingen: 
verwisseling tussen 
straat en gracht (zie 
voorbeeld op vorige 
bladzijde) 

• Sommige invoerders 
nemen altijd het 
voorzetsel over (nijv. 
‘op de Loyersgragt’, 
‘in de Brouwerstraet’ 

• Sommige invoerders 
voeren in plaats van 
‘als vooren’ of ‘als 
boven’ het elders 
vermelde adres van 
zoon of dochter in 

• Wat maakt niet uit voor het bestand: 
o graft i.p.v. gragt of gracht 
o straat i.p.v. straet of strate 
o steeg i.p.v. steech of steegh 
o als vooren i.p.v. als boven 

• Als het enige verschil tussen invoerder 1 en 
invoerder 2 is dat één van beiden ‘op/in’ voor het 
adres zet (bijv. ‘op de Lojersgragt’ vs 
‘Lojersgragt’), kies dan de variant zonder 
voorzetsel, in dit voorbeeld dus de optie 
‘Lojersgragt’. LET OP: neem WEL het voorzetsel 
over als dat voor de precieze locatie wel uitmaakt 
(‘bij de Haerlemmerpoort’ is bijvoorbeeld wat 
anders dan ‘buyten de Haerlemmerpoort’ of 
‘Haerlemmerpoort’ 

• Controleer bij groot verschil in schrijfwijze adres 
tussen invoerder 1 en invoerder 2 welke klopt 
met de scan 

• BELANGRIJK: Als bij ouders dezelfde straatnaam 
wordt vermeld als de bruidegom, kijk dan of dit 
ook zo vermeld wordt op de scan: in veel gevallen 
zal er staan ‘als vooren’ of ‘als boven’. In dat 
geval, vermeldt dan ‘als vooren’ of ‘als boven’. Dit 
is van belang, omdat ‘als vooren’ of ‘als booven’ 
er op wijst dat de bruid en/of bruidegom nog bij 
haar/zijn ouders woont (in gevallen waarin ze wel 
in dezelfde straat wonen, maar nog niet samen, 
wordt ook bij de ouders de straatnaam meestal 
voluit vermeld) 

• Bij adressen die je heel vreemd voorkomen, check 
dan zelf nog even of dit klopt met wat op de scan 
staat 

• Bij twijfel, zet deze scan op status Opmerkelijk en 
vermeld je twijfels 

• Als bij de ouder(s) vermeld is ‘woont als 
voren’ of ‘woont als boven’ neem dan 
letterlijk over ‘als boven’ of ‘als voren’ 

• Neem het adres letterlijk over, inclusief 
eventuele verkortingen 

• Als na de straatnaam ook een huisnaam 
vermeld wordt, neem die dan ook over en zet 
een komma tussen straatnaam en 
huisvermelding (bijvoorbeeld Warmoestrate, 
in De Drie Lepels) 

• Als alleen plaatsnaam (buiten Amsterdam) 
vermeld wordt, neem deze dan letterlijk over 
(bijv. ‘Harlem’) 

• Raadpleeg zo nodig de lijst met historische 
plaatsnamen op 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 
archieven/hulp_bij_onderzoek/ 
herkomstonderzoek/ 
herkomstonderzoek.pdf 
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BRUIDEGOM EN BRUID – Getuigen en consentverleners 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Getuige(n) 
bruidegom/bruid 
(max. 4 per 
partner) 

• Consentverleners 
worden als getuigen 
vermeld. Als een 
ouder consent 
verleent, maar gen 
getuige is, is dat vaak 
te herkennen aan de 
vermelding van hun 
woonplaats.  

• Regelmatig worden bij 
bruiden en 
bruidegommen die 
geadsisteerd zijn met 
de doodecedullen van 
hun ouders de namen 
van de ouders als 
getuigen vermeld. Dat 
is niet juist, de ouders 
kunnen immers niet 
meer getuigen. 

• Getuigen zijn dus uitsluitend diegenen die 
‘adsisteren’ bij de ondertrouwinschrijving 

• Een ouder die later in persoon zijn consent komt 
verlenen, is dus geen getuige en wordt alleen als 
consentverlener geregistreerd! 

• Vermeld alle getuigen, ook diegenen die later 
komen of als plaatsvervanger optreden, neem 
naam letterlijk over, inclusief evt. 
spellingsverschillen en verkortingen  

Consentverlener 
bruidegom/bruid 
(max. 3 per 
partner) 

• Ouders die als getuige 
optreden, worden 
vermeld als 
consentverleners; dit 
is dus niet het geval, 
tenzij dit specifiek in 
de akte wordt 
vermeld (komt zelden 
voor dat ouders zowel 
getuige zijn bij 
ondertrouw als dan 
ook hun consent 
verlenen). 

 

• Als ouder zowel als getuige als als 
consentverlener wordt genoemd, check dan of dit 
het geval is en corrigeer waar nodig 

• Als de ouder per ongeluk als getuige is ingevuld in 
plaats van als consentverlener en je hebt dit als 
controleur gecorrigeerd, check dan ook of de 
woonplaats ouder vermeld is in de akte; zo ja, kijk 
dan of die ook ingevuld is bij Adres ouders 

• Vermeld alleen van diegenen van wie 
uitdrukkelijk vermeld wordt dat ze consent 
verlenen de relatie tot de bruidegom/bruid  
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BRUIDEGOM EN BRUID – Afkondigingen elders en Weeskamer 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Plaats afkondiging 
elders 

• Invoerder merkt 
niet dat er een 
plaatsnaamvoor 
afkondiging elders 
in de akte vermeld 
is 

• Soms wordt alleen 
in een aantekening 
in de marge 
vermeld dat elders 
afgekondigd wordt 
of moet worden 

• Als er vermeld wordt dat het huwelijk elders 
plaats vindt, graag ook extra checken of 
(noodzaak tot) afkondiging elders in akte vermeld 
wordt en zo nodig aanvullen/corrigeren 

• Bij twijfel, registreer scan dan als Opmerkelijk en 
vermeld je twijfels 

• Letterlijk overnemen uit inschrijving, inclusief 
eventuele verkortingen en verschrijvingen 

• Raadpleeg zo nodig de lijst met historische 
plaatsnamen op 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 
archieven/hulp_bij_onderzoek/ 
herkomstonderzoek/ 

• herkomstonderzoek.pdf 

Weeskamer voldaan • Wordt soms over 
hoofd gezien 

• Vermelding hij en sij 
wordt soms 
verwisseld door 
lastig handschrift 
[voorbeeld] 

• Wordt soms 
abusievelijk niet 
opgenomen als de 
vermelding is 
doorgehaald 

 

• Bij verwisseling hij en sij is eerste check: wie van 
de twee is weduwe/weduwnaar? Alleen 
weduwen en weduwnaars met kinderen uit een 
vorig huwelijk moesten immers iets regelen met 
de Weeskamer; NB een extra check is dat bij 
weduwen en weduwnaars vaak de leeftijd niet 
vermeld wordt in de akte 

• Indien de vermelding doorgehaald is, wel 
aanvinken: de doorhaling betekent meestal alleen 
dat het bewijs ervan is afgegeven en dus de 
aantekening ‘afgestreept’ kon worden door de 
klerk 

• Aan te vinken indien deze aantekening in 
marge vermeld wordt, enkel in latere akten 
(loop 18e eeuw) 
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BRUIDEGOM EN BRUID – Handtekening en bijzonderheden 
 
Veld Toelichting AANDACHTSPUNTEN CONTROLEURS Invulinstructie  
Handtekening 
bruidegom/bruid 

• Handtekening met 
alleen voornaam 
wordt per vergissing 
niet als 
handtekening 
beschouwd 

• Hebreeuwse 
handtekeningen 
worden soms per 
vergissing niet als 
handtekening 
beschouwd 
 

• Alleen een voornaam of alleen een achternaam: 
wel aanvinken 

• Alleen een monogram of een tekening: niet 
aanvinken 

• In geval van een Hebreeuwse handtekening 
(meestal bij Joodse bruiden): wel aanvinken 

• Aan te vinken indien bruidegom akte 
ondertekent met zijn naam 

• Ook als de bruidegom de akte met alleen 
voornaam of achternaam ondertekent, geldt 
dit als een handtekening 

• Als de bruidegom alleen een kruisje zet of een 
tekening maakt (zie voorbeeld 8), dan geldt 
dit niet als een handtekening, in dat geval dus 
niet aanvinken 

• Verschil in spelling tussen naam in inschrijving 
en spelling handtekening maakt niet uit 

 

Opmerkingen 
bruidegom/bruid 

• Hier opmerkingen 
vermelden die 
uitsluitend de 
aanstaande 
bruidegom 
betreffen 

• Opmerkingen die 
het huwelijk 
algemeen betreffen 
(bijvoorbeeld een 
doorgehaalde 
datum) invullen 
onder ‘Opmerkingen 
ondertrouw’ 
 

• Hier opmerkingen vermelden die uitsluitend de 
aanstaande bruidegom betreffen 

• Opmerkingen die het huwelijk algemeen 
betreffen (bijvoorbeeld een doorgehaalde datum) 
invullen onder ‘Opmerkingen ondertrouw’ 
 

 

 
Voorbeelden van ondertekening: 
Links een merkteken in de vorm van een huis, dit wordt niet als 
ondertekening aangemerkt. Rechts ondertekening met enkel de 
achternaam (in dit geval patroniem Janse), dit geldt wel als een 
volledige handtekening
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Voorbeelden ondertrouwinschrijvingen “Ja, ik wil!” 
  
-1-  Huwelijk elders voltrokken 
 

 



 

-2-  Inschrijving doorgehaald, incomplete inschrijving, reden annulering in marge vermeld 
 

 
 
 
  

Doorhaling 
Incompleet 

Vermelding  reden 
annulering:  
ipsa in adultris = zij 
pleegde overspel 

 



 

-3- Gebruik herkomstplaats in handtekening 
 

  

 



 

-4- Vermelding verblijfsduur 
 

 
  

 



 

 
-5-  Specifieke omschrijving adres, margevermeldingen 
 

 
 
  

 

Ingebrachte bescheiden: 
- overlijdenscedulle vorige partner man 
- man verplichting aan Weeskamer voldaan 
- overlijdenscedullen ouders man 
- overlijdenscedulle vorige partner vrouw 
- vrouw verplichting aan Weeskamer voldaan 

 

 



 

-6-  Vermelding huisnaam/logement in adres (let op: akte is van 1590, dus van voor de tijd van de gedrukte 
registraties) 
 

  

 



 

-7a-  Getuigen 

 

getuige aanstaande bruidegom, 
inclusief vermelding relatie to man 

getuigeaanstaande bruid, geen 
vermelding relatie tot vrouw  

 



 

-7b-  Getuigen die later langskomen om consent te verlenen 
 

  

 

Vermelding dat moeder 
bruidegom verklaard heeft toe te 
stemmen (consenteren) in het 
huwelijk (proclamatie) 

 



 

-7c-  Consent ouders ‘afgeleverd’ door derden 
 

  

 

Vermelding dat Harmen Alberts 
verklaart dat de moeder toestemt  
(consenteert) in het huwelijk..  

 



 

 
-8- Bruidegom tekent met tekening, bruid met krabbel 
 

  

 



 

-9a- Consent wordt al ingebracht bij ondertrouw (1603) 
 

  

 



 

-9a- Consent wordt al ingebracht bij ondertrouw (1745) 
 

  

 



 

-9b- Consent moet (I) gehaald of (II) gebracht worden 
 

  

 



 

-9b- Consent moet (I) gehaald of (II) gebracht worden 
-9c- Consent wordt later ingebracht 
 

  

 

 

Opdracht tot levering consent 
moeder bruid voor eerste 
afkondiging (proclamatie) 

Vermelding dat moeder 
bruidegom verklaard heeft toe te 
stemmen (consenteren) in het 
huwelijk (proclamatie) 

 



 

-10a- Bewijs van afkondigen elders al ingebracht bij ondertrouw 
 

 
  

 



 

-10b-  Afkondigingen moeten ook elders plaatsvinden, met vermelding dat bewijs hiervan geleverd is 
 

 
  

Opdracht om afkondigen ‘mede aldaer [bedoeld is 
Harlingen] te laten gaen en daervan betooch in te 
brengen’ 

Aantekening in marge, waarin vermeld is 
dat het gevraagde bewijs (‘betooch’) is 
geleverd 

 



 

-10c- Afkondigingen moeten ook elders plaatsvinden, geen vermelding dat dit gedaan is 
 
 

 
  

Opdracht aan aanstaande bruidegom, wonende te 
Utrecht, ‘alwaer hem op te leggen is de geboden mede te 
laten gaen ende betooch in te brengen’. In deze 
inschrijving geen bevestiging dat dit bewijs (betooch) ook 
overhandigd is 

 



 

-11- Vermelding duur weduwschap 
 
 
 

 
 

 


