
Huwelijk Willem Vermeij en Johanna Voogd, 03-02-1837, Nieuwer-Amstel. 
Akte nr. 4. 
 
Op heden den derden Februarij des Jaars Achtienhonderd Zeven en Dertig  
des middags ten twaalf uren zijn voor ons Burgermeester  
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuweramstel  
verschenen teneinde een Huwelijk aan te gaan, Willem Vermeij, oud zeven en veertig  
jaar, geboren te Nieuwkoop, watermolenaar wonende alhier wijk 3,  
weduwenaar van Wijntje Schalkwijk, meerderjarige zoon van  
Cornelis Vermeij en Anna de Vos, beiden overleden en 
Johanna Voogd oud twee en dertig jaren geboren alhier, dienstbaar  
wonende te Ouderamstel, meerderjarige dochter van wijlen Jan  
Hendrik Voogd en Clara Outhof zonder beroep wonende alhier  
wijk 3 en hier tegenwoordig en in dit huwelijk consenteerende. 
 
De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de 
Wet van 26 Ventose XI*, Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register 
der Afkondigingen, behoorlijk alhier den twee en twintigsten en negenentwintigsten januarij 
jongstledengeschied 2) gelijk extract van gedane afkondigingen  
op dezelfde datum te Ouderamstel geschied zonder dat er tegen dezes  
eenige oppositie heeft plaats gehad. 3) doopcedul van den bruidegom 4) doodcedul 
van zijn eerdere vrouw 5)doopcedul van zijn vader 6) doodcedul van zijn  
moeder 7) doopcedul van zijn bruid 8)doodcedul van haar vader 
en heeft de bruidegom onder eede verklaard dat hij niet weet de  
plaats des overlijdens noch die der laatste woning zijnen grootouders 
en de getuigen dat .... zij de bruidegom kennen, zij alsmede niet  
weten de plaats die van Cornelis .... der laatste woning zijnen  
grootouders  
En heeft de moeder van de bruid onder eede verklaard dat 
 ofschoon de vader is overleden de vader in de stukken voorkomt als Jan  
Hendrik Voogd en Jan Voogd daarmede toch de alhier bedoelde  
persoon wordt aangeduid welke verklaring de getuigen hebben  
bevestigd. 
 
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man 
en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, 
in naam der Wet van 20 Ventose XI*. Jaar, en in tegenwoordigheid van Franciscus  
Stiphout, oud twee en zeventig jaar zonder beroep wonende 
alhier wijk 2, bekende, Frans Honnebier oud drie en dertig 
 jaar, Smit wonende alhier wijk 3, bekende, Cornelis  
Schothorst oud negen en veertig jaar, winkelier wonende  
alhier wijk 6, bekende en Christiaan Dominicus  
Weirather oud vijftig jaar, particulier wonende alhier 
wijk 6, bekende 
 
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons 
hebben getekend. met uitzondering van de bruid en den moeder van de bruid  
welke beide verklarende hunnen naam niet te kunnen Schrijven. 
   


