
In het Jaar een duizend acht honderd veertig, den dertienden dag der maand Junij, voor 

ons wethouder der Stad ‘s Hertogenbosch, Beambte van den Burgelijken Stand zijn 

verschenen 

 

Ter eenre: GERRIT WILLEM KARNEKAMP, van beroep verversknecht, jongman, oud 

twee en dertig jaren, geboren te Amsterdam, gedoopt den negentienden Julij achttien 

honderd zeven, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Karnekamp en van Trijntje 

Mooij, beide overleden te Amsterdam, 

 

En ter andere zijde: MARIA VAN ECK, zonder beroep, jongedochter, oud vier en 

twintig jaren, geboren te Gorinchem, den acht en twintigsten Augustus achttien honderd 

vijftien, wonende binnen deze stad, meerderjarige dochter van wijlen Jonas van Eck, en 

van mede wijle Maria van Kappel, beide overleden te Gorinchem, eerstgemelde den drie 

en twintigsten October achttien honderd vijf en twintig, laatstgemelde den achttiende 

April achttien honderd vijf en dertig, 

 

Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen 

Huwelijk overtegaan, waarvan de afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn 

geschied overeenkomstig de Wet, te weten: de eerste op zondag den een en dertigsten 

mei jongstleden, en de tweede op zondag daaraanvolgende den zevenden dezer maand 

Junij 

Tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als voor eerst: 

 

Het doopcontract van den bruidegom,  

ten tweede: het certificaat zijner voldoening aan de wet op de nationale militie, 

afgegeven door den heere Gouverneur der provincie Overijssel den derden Junij achttien 

honderd vier en dertig,  

ten derde: de geboorte extract acte der bruid, waarin de naam harer moeder is 

geor………..van Cappel 

ten vierde, de dood extract acte haars vaders, waarin hij voorkomt als Jonas van Eck,  

ten vijfde de dood extract acte harer moeder, daarin gespeld als van Kapel, 

 

Hebbende de hiernagemelden getuigen met de Bruid de identiteit verklaard van de drie 

laatstgenoemde extracten,  

 

Voorts hebben de contracterende partijen verklaard bij deze tegenwoordige acte te 

erkennen en wettigen als hun kind, hunnen zoon Gerardus Karnekamp, alhier geboren 

den ……..Mei achttien honderd drie en dertig 

 

Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot 

Echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan 

den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door henb bevestigend beantwoord zijnde, 

hebben wij, in de naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden 

zijn. 

 



Van al hetgeen wij Wethouder voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte 

van Huwelijk, in bijwezen van: 

Derk Sluiters (?), van beroep gepensioneerd wachtmeester, oud een en zeventig jaren, 

Mathijs van Raalte, van beroep gepensioneerd Kaporaal (korporaal ?), oud acht en 

veertig jaren, 

Willem van der Putten, van beroep Schoenmaker, oud zeven en twintig jaren, en van  

Theodorus Clemens, van beroep arbeider, oud drie en dertig jaren, getuigen ten deze, 

geen nabestaanden edoch Kennissen (?) van partijen Echtgenoten,  

 

wonende binnen deze gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere 

comparanten na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend, uitgezonderd 

de Bruid verklarende niet te kunnen schrijven noch haren naam tekenen. 

 

Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Stad ’s Hertogenbosch, 

Dag, Maand en Jaar als boven 

 De Wethouder der Stad ’s Hertogenbosch, 

Beambte van den Burgelijken Stand, 

w.g. onleesbaar 

w.g. GWKarnekamp 

w.g. D.Sluiters 

w.g. Van Raalte 

w.g. W. van den Putten 

w.g. T Clemens 

 

 

Opmerkingen: cursief = handgeschreven 


