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Huwelijksinschrijvingen van militairen in de Kerkelijke Gemeente Groningen  
01-04-1637-10-10-1640. 
Hiervoor zijn drie z.g. ondertrouwboeken bewerkt. Het is een vervolg op de reeds eerdere  
publicatie van huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen 1623-1636. 
Door: Joop van Campen. 
 
Opmerking: de ondertrouwboeken van de stad Groningen van 1640/41 t/m 1645 zijn reeds in 
de 18e eeuw vermist 
 
Toelichting huwelijksinschrijvingen: 
Werkwijze: 
De scans werden vergeleken met de indexen uit www.allegroningers.nl en vervolgens getoetst 
aan het kaartjessysteem in de Groninger Archieven. 
Geconstateerde verschillen werden besproken met dhr. Harry Timmer. Hij zal verbeteringen 
in de index van www.allegroningers.nl aanbrengen.      
 
Leesbaarheid: 
Ter wille van de leesbaarheid zijn de verbindende teksten tussen bruidegom, bruid en 
getuigen zoveel mogelijk in hedendaags Nederlands vertaald, zonder de persoons-, 
straat-  plaats- en beroepsnamen geweld aan te doen.  
De namen van bruidegom en bruid zijn in vet weergegeven. 
De tekst tussen [  ] is toegevoegd door de auteur van dit bestand. 
Soms waren de teksten van de scans in www.allegroningers.nl moeilijk leesbaar. Goede 
adviezen kwamen van de collega genealogen, dhrn. Klaas Bijsterveld en Henk Hartog.  
In een enkel geval kwamen we er niet uit. Aangeven met [?]. 
 
Officiersnamen: 
De namen tussen [  ] van de officieren zijn ontleend aan: 
Hoofdofficieren van de infanterie van 1568 tot 1813, H. Ringoir, Den Haag 1981. 
Toegang 1. Inventaris van de archieven van Stad en Lande, 1594 – 1798, 
inventarisnummers 1861 t/m 1864 rekeningen ontvanger-generaal van 1637 tot en met 1640 
Bron: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.  
Van een aantal officieren konden de juiste [voor]namen niet worden gevonden. 
De rangen van de officieren zijn in het hedendaags Nederlands vermeld. 
 
Straatnamen in de stad Groningen:  
In de tekst zijn de oude straatnamen vermeld, evenals de namen van oude gebouwen en 
instellingen. 
In  tabel I staan de oude straatnamen en de huidige straatnamen, voor zover ze overeenkomen 
en worden vermeld op een recente plattegrond van Groningen. 
Oude straatnamen Huidige straatnamen 
A kerckhoff Akerkhof 
A poorte ---   
Botteringe Poorte --- 
Breede ganck --- 
Brugghe straet Brugstraat 
Butjens straet Butjesstraat 
Costers ganck Kostersgang 
Crane poorte --- 
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Ebbinge straet Oude of Nieuwe Ebbingestraat 
Hoornschedijck Hoornsedijk  
Jacobiner straet Jacobijnerstraat 
Kerels wech Carolieweg 
Kijck in ’t Jattsbrugge --- 
[Kijck] in ’t Jatt Oude of Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 
’t Lutke Nieuwe Straetien Lutkenieuwstraat 
Nieuwe Botteringe straet Nieuwe Boteringestraat 
Nieuwe Stadt Nieuwstad 
Nije Merckt straet --- 
Nijestadt bij Scholholm Nieuwstad bij Schoolholm 
Op de Woort Folkingedwarsstraat 
Poelpoorten --- 
Princen straet Prinsenstraat 
Swane straet Zwanestraat 
Visscher Pijpe --- 
Volteringe straet Folkeringestraat 
in ‘t Hagedoortien Deze herberg was gelegen ‘an ’t Marckt’; --- 

Menno Berens werd op 28-06-1623 lid van 
het tappersgilde. * 

in de Drie Matrozen Locatie onbekend. Wel gevonden de 
herbergen de Twee Matrozen, gelegen aan de 
Singel en op  hoek van ‘t Ameland * ;  --- 

in de Zee tonne Gelegen ‘buiten die Stadsvesten’ en --- 
Rode Weeshuis* * Het Burgerweeshuis gelegen aan het 

voormalige Geestelijke Maagdenstraatje en 
opgeheven in 1956. Kinderen tussen 7 en 19 
jaar die ouderloos waren geworden, werden  
opgenomen, mits dat hun overleden ouders 
het burgerrecht van Groningen hadden 
gewonnen en Nederduits Gereformeerd 
waren geweest. 

--- bestaat niet meer. 
*  Informatie over herbergen, herbergiers en hun toelating tot het herbergiersgilde zijn te 
vinden in een tweetal boekjes uit de serie Groninger Bronnen en Toegangen: 
Herbergiers van de Stad Groningen 1623-1806. Betreft de admissies. 
Herbergiers van de Stad Groningen 1623-1803. 
W.G. Doornbos. Groningen 2008. 
** Bron: Nieuwe Groninger Encyclopedie. Groningen 1999. 
 
Plaatsnamen: 
In de tekst zijn de oude plaatsnamen vermeld.  
In tabel II zijn de oude plaatsnamen zoveel mogelijk “vertaald” naar de huidige plaatsnamen. 
Deze zijn ontleend aan: Oosthoek Times Wereldatlas of er is gebruikt gemaakt van het 
herkomstonderzoek van www.stadsarchiefamsterdam.nl.   
Oude plaatsnaam Huidige plaatsnaam 
Aerhuisen Aarhus in Denemarken 
Alevelt Ahlefeld in Sleeswijk-Holstein   
Alfhuisen Alfhausen in Niedersachsen 
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Alse in de onder Pfalz  in Rheinland-Pfalz 
Alsem Alsum in Niedersachsen 
Alsleben; Alsleven Alsleben in Saksen-Anhalt 
  Alstad in Meissen in Duitse deelstaat Saksen    
Anckum Ankum in Niedersachsen 
  Anreep mogelijk oude buurtschap bij Assen in Drente 
Aurick Aurich in Niedersachsen 
Barrenborch, - dorf Barendorf in Nordrhein-Westfalen 
Bergen op Zoom Bergen op Zoom in Noord-Brabant 
  Berlin Berlijn 
Bilevelt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen 
Borchstenvorden Burgsteinfurt in Nordrhein-Westfalen 
Borecamp bij de Meeden Uithuizermeeden en Meeden in diverse 

provincies in Nederland 
Braemsche ; Braems Bramsche in Niedersachsen 
Breda Breda in Noord-Brabant 
Bremen; stift Bremen Bremen in Duitsland 
Brunswijck  Braunschweig in Niedersachsen 
Cam Kamen in Nordrhein-Westfalen 
Clenwits ? 
Cloppenborch, -burg Cloppenburg in Niedersachsen 
Coesvelt Coesfeld in Nordrhein-Westfalen   
Coeverden Coevorden in Drente 
Conincksbergh; Köningsberg in Pruisen thans Kaliningrad in Rusland    
Dantzich ; Danzig in Pruisen thans Gedansk in Polen 
in/van den Dam Appingedam in Groningen 
Darmstadt (kerspel Reuters) Darmstad in Hessen 
Delmenhorst Delmenhorst in Niedersachsen 
Deventer Deventer in Overijssel 
Diest Deest (Ned.) of Diest (België) of Diez in 

Rheinland-Pfalz. 
Dithtmarsen Dithmarschen in Sleeswijk-Holstein 
Doccum Dokkum in Friesland 
Drebert mogelijk Trebur in Hessen 
Eelde Eelde in Drente 
Elborch Elburg in Gelderland 
Embden Emden in Niedersachsen 
Emmeler Emlichheim in Niedersachsen 
Enckhusen Enkhuizen in Noord-Holland 
Engeren Enger in Nordrhein-Westfalen 
Erffort Erfurt in Oost-Duitsland 
Esbach Eschbach onder Usingen in Hessen 
Esens bij Wittmund in Niedersachsen 
Ferwart mogelijk Ferwerd in Friesland 
Franckendael Frankenthal in Duitsland 
Gelder Geldern in Nordrhein-Westfalen 
Goslar Goslar in Niedersachsen 
Groeningen; Groningen Groningen in gelijknamige provincie 
Grol Groenlo in Gelderland; Grolloo in Drenthe 
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Haghe in Emderland, thans Hage in Niedersachsen 
Hamborch Hamburg in Duitsland 
Haren Haren in Niedersachsen of Haren in diverse 

provincies in Nederland 
Haselunne Haselűnne in Niedersachsen 
Helm Hjelm in Denemarken 
Hemmendorph Hemmendorf in Niedersachsen  
Herborn Herborn in Hessen 
Hilten Hilten in Niedersachsen 
Hogekercke Hohenkirchen in Niedersachsen 
Horenborch mogelijk Hornberg in Baden-Wűrttemberg 
Horsten Horsten in Duitsland of Denemarken 
Iburgh Iburg in Niedersachsen 
Isenach Eisenach in Oost-Duitsland 
Jever Jever in Niedersachsen 
Juiterbock of Guterbock in Thuringen 
Krel ? 
Langhen bij Bremerhaven in Niedersachsen 
Langhwaerden Langwarden in Niedersachsen 
Leipsich Leipzig in Sachsen     
Lemgauw Lemgo in Nordrhein-Westfalen 
Leuwerden Leeuwarden in Friesland 
Lier Leer in Niedersachsen 
Lingen Lingen in Niedersachsen 
Lochum Lochem in Gelderland 
Loega mogelijk Loga in Niedersachsen 
Loon Lűnen of Stadlohn in Nordrhein-Westfalen   
Loppersum in diverse provincies in Nederland en in 

Niedersachsen 
Lubeck Lűbeck in Sleeswijk-Holstein 
Lunenborch Lűneburg in Niedersachsen 
Maestricht Maastricht in Limburg 
Melsack in Pruissen 
Marienhove; Marijenhove Marienhafe in Niedersachsen 
Minnen ; Minden Minden in Nordrhein-Westfalen 
Munster Munster in Nordrhein-Westfalen 
Nijenkerck in diverse provincies in Nederland en als 

Neunkirchen in diverse Duitse deelstaten 
Nendorp Nendorf in Niedersachsen 
Norden Norden in Niedersachsen 
Northoorn; Northoren Noordhoorn in diverse provincies in 

Nederland of Nordhorn in Niedersachsen 
Oldenborch Oldenburg in Niedersachsen 
Oldenzeel Oldenzaal in Overijssel 
Onna Unna in Nordrhein-Westfalen 
Ortenburgh mogelijk Ortelsburg in Pruisen, thans 

Szczytno in Polen 
Ooster hoger brugghe Oosterhogeburg, thans deel van de stad 

Groningen 



 5 

Osenbrugge; Osnabrugge Osnabrűck in Niedersachsen 
Pepergo ? 
Pibels in Schotland 
Pleimujen [Pleimuiden] mogelijk Plymouth, graafschap Devon in 

Engeland  
Prinsloen mogelijk Prenzlau in Brandenburg 
Quakenbrugge Quakenbrűck in Niedersachsen 
Ratenauw Rathenow in Brandenburg 
Ravensberch Ravensberg in Nordrhein-Westfalen 
Renen Rheine in Nordrhein-Westfalen 
Roon Roden in Drenthe 
Rotterdam Rotterdam in Zuid-Holland 
Scheemda Scheemda in Groningen 
Schilwolda Schildwolde in Groningen 
Schonebeeck Schonebeek in Drenthe 
Schouwenborch ? 
Schutdorp Schűttorf in Niedersachsen 
Schutrup idem 
Sel ? 
Siddebuiren Siddeburen in Groningen 
Sleeswijk uit Holstein in Sleeswijk-Holstein 
Soest Soest in Nordrhein-Westfalen 
Soeten ? 
Stapelmoer Stapelmoor in Niedersachsen 
Steen  boven Bremen 
Steenvelde Steenfelde of Steinfeld in Niedersachsen 
Sterlinge in Schotland 
Stickhusen Stickhausen in Niedersachsen 
Straesborch thans Strasbourg in Frankrijk 
Stenverden mogelijk Steinfurt in Nordrhein-Westfalen 
Swelm in het land van der Marsch 
Swol Zwolle in Overijssel 
Tekelenborch Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen 
Thurlach ? 
Ungeren ? 
Utrecht Utrecht in gelijknamige provincie 
Vastenou[w], -au Fűrstenau in Niedersachsen 
Velthuisen Veldhuizen in Groningen of Veldhausen bij 

Bentheim in Nordrhein-Westfalen 
Waerendorp Warendorf in Nordrhein-Westfalen 
Wasserpolen ?   
Weel Wehl in Nordrhein-Westfalen 
Wedde Wedde in Groningen  
Werben Werben  in Saksen-Anhalt 
Winschoten Winschoten in Groningen 
Winsum Winsum in diverse provincies in Nederland 

of Winsum bij Bentheim, thans Wilsum in 
Niedersachsen 

Witmarsen in Wonseradeel Friesland of Wietmarschen in 
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Niedersachsen 
Witmonde; Witmunt Wittmund in Niedersachsen 
Wulfhage Wolfhagen in Hessen 
Zweinfort Schweinfurt in Baden-Wűrttemberg en 

Beieren.   
Zwol Zwolle in Overijssel 
? is onbekend. 
 
In de tekst zijn de oude beroepsnamen c.q. functies vermeld.  
In tabel III staan de oude meest ambachtelijke beroepsnamen met huidige beroepsaanduiding 
o.a. ontleend aan:  
Beroepsnamenboek van J.B. Glasbergen, Amsterdam/Antwerpen, 2004.  
Woordenboek der Nederlandsche Taal op cd-rom. 
Oude beroepsnaam met omschrijving Huidige beroepsaanduiding  
adelbors[t]  - vrijwilliger die dienst deed in 
afwachting van een benoeming of een 
jonker, die krijgsdienst verrichtte.  

adelborst  

bleecker a. die (alleen) lappen stof of garens 
bleekte; b. gedrukte katoenen bleekte; c. 
gemaakt linnengoed bleekte. Werkzaamheden 
o.a. weken, wassen, spoelen, wringen en 
drogen op beekvelden. 

bleker 

burger trommeslager trommelaar 
brouwer, die uit water en mout bier bereidde brouwer 
chirurgis; chirurgijn, die uitsluitend bevoegd 
was de heelkunst uit te oefenen, maar niet de 
geneeskunst in haar geheel.  

heelmeester 

coeckenbacker o.a. functie in de olieslagerij. 
Het residu van oliehoudende zaden 
werd/wordt als veevoedsel (veekoeken) 
verkocht. 

koekenbakker 

connestabel a. hoofd van de stadswacht  
b. kanonnier, bombardier c. stalmeester  
d. onderofficier der zeemilitie 

konstabel 

droochscheerder, die een laken (met 
kaardebollen) kaardde daarna egaliseerde, 
door de omhoog stekende vezeleinden met 
een speciale schaar af te knippen. Ze waren 
doorgaans zelfstandige meesters, die werkten 
voor kleermakers en particulieren, maar vanaf 
de 16e eeuw voornamelijk voor drapiers. Dat 
waren ondernemers, die textielproducten door 
thuiswerk(st)ers lieten vervaardigen.    

droogscheerder 

garentweernder, degene die twee of meer 
(enkele garens) ineendraaide. 

garentwijner 

giltrechtdienaer: het gildrecht hield als 
college toezicht op de correcte handelswijze 
van zijn leden en belast met de handhaving 
van het water- en zeerecht en dwong 
Ommelanders en buitenlandse kooplieden om 

gildrechtsdienaar 
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het stapelrecht te volgen. 
glasemaker a. glasblazer b. glaszetter glazenmaker  
heeren dienaer: a. lijfknecht b. dienaar van de 
schout 

herendienaar 

ho(e)demaker, die van vilt of konijnen-, 
vossen-, katten- en bevervellen hoeden 
vervaardigde. 

hoedenmaker 

hopman: afgeleid van het Hoogduitse titel 
Hauptmann. Voor 1650 in de 
ondertrouwregisters van Groningen de 
algemene aanduiding voor kapitein. Daarna 
komt de term ‘capitain’ in zwang met name 
in de regimenten van het Staatse leger. In het 
gewest Stad en Lande is hopman de 
aanduiding voor kapitein in het burgerlijk 
regiment. Hij geeft  leiding aan een 
burgervendel of –compagnie 

kapitein 

kistemaker, die op ambachtelijke wijze kasten 
(schrijnwerker), pakkisten of doodkisten 
vervaardigde. 

kistenmaker 

corenmeter zorgde voor de bepaling van de 
verschuldigde impost op het graan en mat het 
graan af m.b.v. een korenmaat 

korenmeter 

lademaker a. degene, die vuurwapens maakte. 
Een lade is het (uitgeholde, houten) deel van 
een handvuurwapen of kanon waar de loop 
op rust; affuit b. degene, die weefgetouwen 
repareerde. Met de lade, ook slag genoemd, 
werden de inslagdraden aangeschoven.    

lademaker 

lantsbasaet, (1580) officier van de laagste 
rang. Fr. Lanspessade It. lancia spezzata – 
gebroken lans, aanduiding voor een ervaren 
soldaat. Onderofficier in de rang juist lager 
dan korporaal. Synoniem: onderkorporaal.   
In de compagnie waren soms ook enige 
lanspassaten of geappoincteerden, ervaren 
soldaten, die direct onder de korporaal 
stonden en die een hoger soldij ontvingen dan 
de gewone soldaten,. Zij werden belast met 
gevaarlijke patrouilles (lanspassaten) en 
wachtdiensten (geappoincteerden).   

lanspassaat 

leerbereider, ook wel leertouwer genoemd. 
De kunst der lederbereiding heette in het 
algemeen looijerij of touwerij. 

leerbereider 

leijendecker, die daken met leien dekte. leidekker 
liedensinger liedzanger 
linnenwever linnenwever 
mastemaker, die masten en ander rondhout 
voor schepen vervaardigde 

mastenmaker 

moesker, verkoper van moes (groente) tuinder 
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passementwercker, degene die versierselen of 
omzoming aan kledingstukken, 
meubelzittingen e.d. maakte. 

passementwerker 

pastor dominee 
quatiermeister was een militair, in het 
bijzonder een officier, die belast was met de 
zorg voor de kwartieren (verblijfplaatsen van 
de militairen, bv. kazerne, garnizoensplaats, 
troepen ingekwartierd bij inwoners) en 
andere werkzaamheden op het gebied van 
administratie en intendance (zorgde voor 
voedsel, kleding, bevoorrading van troepen). 

kwartiermeester:  thans een officier of 
adjudant-onderofficier belast met de 
administratie en de verpleging  

rustmester was de opzichter van het tuighuis 
(arsenaal). Een tuighuis was een opslag of 
bergplaats voor wapen - of  oorlogstuig.   

rustmeester 

sadelmaker, vervaardigde zadels, 
hoofdstellen, leidsels alsmede leren gordels 
en draagbanden. 

zadelmaker 

sayttenwercker werkte met half gekamd 
wollen garen op b.v. een klein voetgetouw, 
waarop b.v. kousen werden gemaakt 

sajettenwerker 

schencker waard 
schoelmr.; schoolmeester onderwijzer 
schoenmaker, die handmatig nieuwe 
schoenen maakte 

schoenmaker: met nadruk op het repareren 
van schoenen 

schorsteenveger schoorsteenveger 
slachter a. slager, vleeshouwer. De slachter 
werd betaald voor het slachten van een dier 
van een ander. En slager kocht het dier, 
slachtte het en verkocht het vlees.  

slachter 

sleemaker, maakte voertuigen voorzien van 
glijders i.p.v. wielen, meestal getrokken door 
een of twee paarden en bestemd voor het 
vervoer van vrachten. 

sleemaker 

snickevaeder was iemand die op een snik 
voer. Een schuit geschikt voor de 
binnenwateren en de kustvisserij 

schipper op een snik 

snijder a. kleermaker b. functie in fabrieken 
waar o.m. leer, stof, glas, hout en klei 
gesneden werd. 

kleermaker 

solliciteur was de betaalheer van het leger; 
schoot geld voor aan de commandant-
eigenaren van regimenten.  
De solliciteur militair was meestal een 
gegoede, particuliere ondernemer wiens 
activiteiten erop waren gericht een inkomen 
te verkrijgen uit het tegen een bepaald 
interest percentage verstrekken van 
geldleningen aan de compagniescommandant. 
En dat was meestal een kapitein (infanterie) 

solliciteur 
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of een ritmeester (cavalerie).  
Door gebruik te maken van solliciteurs 
ontstond voor de Republiek der Verenigde 
Nederlanden een financieringssysteem voor 
het leger dat genoemde overheid een groot en 
kostbaar ambtenarenapparaat bespaarde. De 
kosten van de traktementen en 
rentevergoedingen werden afgewenteld op de 
compagniescommandanten.    
[steen]metselaer metselaar 
stellemaker was een wagenmaker 
gespecialiseerd in draai- en onderstellen 

stelmaker  

ta[a]lman: in Stad en Lande nam een taalman 
deel aan het kiescollege dat de Gezworen 
Gemeente werd genoemd 

advocaat 

tambour tamboer 
tonnedrager, die biertonnen draagt bierdrager 
trompetter trompetblazer 
voormunt was doorgaans degene, die het 
beheer over de goederen van de kinderen 
voerde. 

voormond 

 
Afkortingen: 
Afkortingen worden weinig gebruikt, maar e. en e. e. blijven als afkorting gehandhaafd 
Afkorting  Volledig woord 
Jr. Jonker 
prsent present 
e.e.  = edele erentfeste edel zeer achtbare 
 
In de tekst wordt de oude aanspreekvorm bij officieren, ‘edele erentfeste manhafte’ 
gehandhaafd. 
edele edel 
erentfeste zeer achtbare 
manhafte dappere   
 
Verklarende woordenlijst: 
bestalter benoemde, aangestelde 
bestemoeder grootmoeder 
moeij tante (vaders  of moeders zuster) 
pascedul; pascedel pasbrief, waarin de verplichte reisroute van 

een militair beschreven stond   
S. G. van Nassau Zijn Genade van Nassau 
voorseide voornoemde 
 
Latijnse of aan het latijn ontleende termen.  
Tabel IV. In de tekst wordt het hedendaags Nederlands gebruikt.  
p. ;  per [me] door [mij] 
caveren [<Lat. cavere] caveerde [stelde borg]  
compareren [<Lat. comparare] compareerde [verscheen] ; gecompareerd 
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[verschenen] 
copuleren [<Lat. copulare] verbinden, trouwen ; gecopuleerd [getrouwd] 
consenteren [< Lat. consentire] toestemmen ; geconsenteerd is vrij vertaald 

met goedgekeurd 
[per] dominum ; dnum [door] dominee, afgekort in de tekst met Ds. 
parens ouder 
per eunden door dezelfde 
pro qua ; pro quibus voor wie 
studiosus student 
tutor voogd 
ut dicent zoals zij zeggen 
 
Kerken: 
In de tekst staan de volgende afkortingen.  
 Ter A of AK : A-Kerk, kerk aan het A-kerkhof te Groningen. 
 MK: Martinikerk aan de Grote Markt te Groningen. 
 
Predikanten: 
In de scans werden de namen van de predikanten meestal in het Latijn met de nodige 
tekstvariaties weergegeven. 
Om meer eenheid daarin te krijgen, zijn ze vergeleken met het boek van W. Duinkerken 
Sinds de reductie in Stad en Lande van Groningen, deel I en II. Groningen 1991/1992.  
In de tekst zijn de namen van de predikanten volgens van Duinkerken vermeld.   
Bijlage V. 
Namen predikanten volgens de scans Namen predikanten volgens van Duinkerken 
D. Alb: Thomae ; Dnum A/ Alb: Thomae 
D. /Dnum Albertum Thomae 
Dominum Alb: Thomae 

Ds. Albertus Alberthoma 

Joh: Gerh: /Dnum Joh: Gerhardi 
D: /Dnum Joannem/ Johannem Gerhardi ; 
Joh: Gerhardi 

Ds. Johannes Gerardi a Besten 

D: Wess: Emmium 
 Dnum Wesselum Emmium  

Ds. Wesselus Emmius 

P: Cuchenium / Dnum Pet: Cuchenium ; D: 
Pet. Cuchenius 

Ds. Petrus Keuchenius 

D: Joh: Martini; Dnum Joh:/ Joannem 
/Johannem Martinium / Martini ; Dominum 
Joh: Martini. 

Ds. Johannes Martinus 

Pastor Oving /R: Oving /D: Rudolphum 
Ovingium ; Dominum Ovingium 

Ds. Rudolphus Oving 

Christophorus Uchtmannus ; dnum 
Uchtmannum 

Ds. Christophorus Uchtman 
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1637. 
25-03-1637. Willem Coullerij met attestatie van de luitenant van de compagnie Arent Coops,  
                     soldaat onder kapitein Johan van der Merwen en Roelesien Jureins in persona  
                     present. 
                     Gecopuleerd 11-04-1637 ter A door Ds. Christophorus Uchtman.  
01-04-1637. De edele erentrijke manhafte kolonel luitenant Balthazar Bijma en de edele  
                     erentrijke deugdrijke juffrouw Rolina Gruis. 
                     Gecopuleerd in Martini kerk 23-04-1637 door Ds. Johannes Gerhardi a Besten.  
08-04-1637. Jonker Wigbolt van Isselmuiden tot Schultinge, kapitein onder ’t regiment  
                     van Stad Groningen en Ommelanden en juffer Johanna van Welderen, voor  
                     wie de e. e. raadsheer [Wigbolt] Aldringa compareerde. Zijn buiten      
                     gecopuleerd.  
15-04-1637. Jonker Peter Hindrickx Mekelenborch, adelborst onder kapitein Tiddo  
                     Huninga, hebbende attestatie van solliciteur [Thijs] Smeeckx en Greesien  
                     Hindrickx, van Scholoo, voor wie Willem Hamminge compareerde en caveerde.  
                     Gecopuleerd ter A 07-05-1637 door Ds. Petrus Keuchenius. 
22-04-1637. Jonker Tiaert to Nansum, vaandrig onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  
                     present en zulks, nevens juffrouw Anna Catharina Kijff, voor wie de e. e.   
                     jonker Eghbart Clant als tutor caveerde.  
22-04-1637. Albert Harmens, van Hamborch, soldaat onder de overste kolonel Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] met attestatie van de luitenant Conraet Schimph, voor wie  
                     Johan Swartwolt, schoenmaker en Grietien Nannens, voor wie Dietert Jansens     
                     in ‘t Lutke Nieuwe straetien. 
                     Gecopuleerd 14-05-1637 ter A Ds. Johannes Gerhardi a Besten.  
29-04-1637. Jonker Derck Alberda, vaandrig onder commandeur Johan Polman in persona  
                     present en juffrouw Maria Fockens, voor wie d’ erentfeste Johan Fockens als  
                     oom caveerde. Zijn buiten gecopuleerd.  
29-04-1637. Hindric Winter, soldaat onder commandeur [Johan] Polman met attestatie van  
                     luitenant Delis Lauwers en Geertruit Coerts op de Nieuwe Stadt, voor wie  
                     Hans Juriens, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen als oom caveerde.            
29-04-1637. Ludolph Hildervelt met attestatie van schrijver [Thijs] Smeeckx, soldaat onder  
                     kapitein Tiddo Huninga, voor wie Evert Cap, adelborst onder dezelfde  
                     compagnie en Marritien Jansens, weduwe van Johan Harmens, van  
                     Groningen, voor wie Johan Borchart, ruiter onder ritmeester [Bernhard] Entens  
                     als volle neef  caveerde. 
06-05-1637. Danckes Haijes, soldaat onder d’overste luitenant Wilhelm Conders [Coenders  
                     van Helpen] met attestatie van de  luitenant [Douwe] Bima en Marritien  
                     Lamberts, weduwe  van Frits van d’ Ovelgunne, beiden present.     
06-05-1637. Hans Goverts, korporaal onder kapitein Arent Hoof[t]man met attestatie van  
                     zijn kapitein present en Grietien Frederickx, weduwe van Frederick   
                     Frederickx, over de Kijck in ’t Jattsbrugge en Adrian Loechsganck, voor wie  
                     Willem Jansens als neef onder de burgemeester P. [Pieter] Eisinge caveerde.  
06-05-1637. Willem Lauwerents, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen, geassisteerd     
                     met zijn vader Lauwerents Bensinge in Jacobiner straet en Aeltien Hindrikx,  
                     van der Vastenouw, voor wie Harbert Siwerts, van der Vastenouw in ’t  
                     Hagedoorntien als neef caveerde.   
06-05-1637. Tonnis Jansens, soldaat onder commandant Johan Polman met attestatie van  
                     luitenant Delis Lauwers present en Lutgert Jansens, voor wie Jacob Jansens als  
                     broeder caveerde.  
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13-05-1637. Roelef Jansens, present van der Cloppenburg, soldaat onder d’overste Wilhelm  
                     Conders [Coenders van Helpen] en Waltberich Tonnissen, weduwe van  
                     Remmert Tonnis, voor wie Geert Astsret [?], korporaal onder voorschreven  
                     overste caveerde.  
13-05-1637. Jurien Wiltfaijer, van Cam, soldaat onder d’ overste kolonel Eusum [Caspar  
                     van Ewsum] met attestatie van luitenant Schimpf en Geertruit Harmens  
                     Langhe, voor wie Hans Wolf, soldaat onder commandeur [Johan] Polman en  
                     steenmetselaer in de Princen straet caveerde. Kantlijn: met attestatie van  
                     luitenant Polman.  
27-05-1637. Hindric Berents, ruiter onder ritmeester Harm van Rensen met attestatie van  
                     voorschreven ritmeester in persona present en Frouke Lodewijckx, weduwe  
                     van Lodewijck Meijerhoff, voor wie Jan Peters in de Nieuwe Boteringe straet  
                     caveerde.  
27-05-1637. D’eerbare Johan Jacobs, solliciteur van de compagnie van kapitein Philips van  
                     Nassau, voor wie Jacob Jansens vader en de deugdrijke dochter Geertruit  
                     Jacobs, voor wie Jacob Jansens vader caveerde.    
03-06-1637. Derck Jacobs present, soldaat onder d’overste luitenant Willem Conders  
                     [Coenders van Helpen] met attestatie van de luitenant Bijma en Ide Hansens,  
                     voor wie Freric Cock, soldaat onder dezelfde compagnie caveerde.  
10-06-1637. Johan Lamberts, weduwnaar, korporaal onder kapitein Arent Hoof[t]man  
                     present en Aeltien Everts, weduwe van Gerlef Servaes, voor wie Claes Eisens,  
                     heeren dienaer caveerde.  
10-06-1637. Berent Berents, van Witmarsen, soldaat onder de kolonel Eusum [Caspar van  
                     Ewsum], voor wie Johan Heidelman, korporaal en Geesien Harmens, weduwe  
                     van Otto Everts, voor wie Willem Heep, sergeant onder kapitein Gerrijt  
                     Jansens caveerde.    
10-06-1637. Harmen Harmens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  
                     met attestatie van zijn kapitein en Talle Reiners, weduwe van Willem van  
                     Meppen, voor wie Reiner Warners, lademaker als vader compareerde.    
17-06-1637. Abraham Froom, soldaat onder commandeur [Johan] Polman present en         
                     Neesien Jochums, voor wie Isebrant Jansens, coeckenbacker caveerde. Met  
                     attestatie van zijn luitenant Delis [Lauwers].  
01-07-1637. Hendrick Dercks, van Aurick, soldaat onder de  compagnie van kolonel  
                     Euwsum [Caspar van Ewsum] met attestatie van de  luitenant en Mettien  
                     Lutiens, weduwe van wijlen Frerick Hindricks, voor die welke caveerde Evert 
                     Lamberts, soldaat onder dezelfde compagnie.   
01-07-1637. Albert Albers, van Marienhove, soldaat onder de overste luitenant Willem  
                     Coenders [van Helpen] met attestatie van de luitenant en Maria Egberts  
                     Husinge, voor wie Anna Hindrickx in Costers ganck  als bestemoeder caveerde.  
08-07-1637. Jacob Cornelis, soldaat onder d’overste kolonel Eusum [Caspar van Ewsum]  
                     met attestatie  van zijn luitenant Schimph present en Trijntien Allers, voor wie  
                     Johan Thomas in Volteringe straet caveerde.    
15-07-1637. Berent Hindrickx, soldaat onder de compagnie van de heer kolonel Eussum  
                     [Caspar van Ewsum] met attestatie van zijn luitenant Schimph en Geesien  
                     Janssen absent, daarvoor compareerde en caveerde voor dezelfden Jurrien  
                     Emmerman, wonende in de Princen straet.  
                     Gecopuleerd 06-08-1637 door Ds. Wessel Emmius in Martinikerk  
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15-07-1637. Roeloff Janssen, soldaat onder kapitein [Eppo Hero van] Rensen met attestatie  
                     van zijn luitenant en Sara Janssen absent, daarvoor compareerde haar neef  
                     Nicolaes Boove. 
22-07-1637. Berent Hindrickx, soldaat onder de kolonel Eusum [Caspar van Ewsum] met  
                     attestatie van zijn luitenant present en Gheesien Louwerens, weduwe van  
                     Tebbe Gheerts absent, daarvoor compareerde en caveerde haar neef Johan  
                     Gheerts, schoolmeester wonende in die Nije Merckt straet.  
22-07-1637. Johan Mathijs, van Gelder, soldaat onder de commandeur [Johan] Polman met  
                     attestatie van zijn luitenant  en Anna Hindrickx, weduwe van Abraham  
                     Cratsouw., beiden present.  
19-08-1637. Johannes Sigeler, soldaat onder commandeur [Johan] Polman present en met  
                     attestatie van luitenant Delis Lauwers en Barbara Keiserinne, van  
                     Franckendael, weduwe van Gabriel Oostwolt, voor wie Geert Schulte in  
                     Ebbinge straet caveerde.   
26-08-1637. Hans Hirsch, adelborst van Thurlach, onder kapitein Gerrijt Jansens present en  
                     geassisteerd met zijn zwager Folckert Alberts en Anna Jansens in de Zee tonne,  
                     weduwe van Johan Roelefs, voor wie Jacob Berents bij Crane poorte caveerde.  
16-09-1637. Peter Verrucius, cornet onder de compagnie ruiters van de ritmeester Boj.  
                     [Bojo] Occo van der Wenghe, voor wie de heren burgemeester P[etrus] Eisinge  
                     en rentmeester Julius Verrucius als zwager en broeder caveerden en juffer  
                     Cornelia de Bergaigne met attestatie van de predikanten binnen Bergen op  
                     Zoom d.d. 08-09-1637 jongst en ook christelijke missive van haar ouders.  
16-09-1637. Johan Holt, Engelsman, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie  
                     present en Fenne Jansens, weduwe van wijlen Goke Frerickx, voor wie Johan  
                     Hindrickx, schoenmaker op de Nijestadt  bij Scholholm caveerde.  
16-09-1637. Frederick Wilckes, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie present  
                     en Lutke Geerts, weduwe van Hindrick Hindrickx, van Nijenhuis, voor wie                  
                     Jan Jansen, van Loega als oom caveerde, zijnde adelborst onder d’overste  
                     luitenant Wilhelm Conders [Coenders van Helpen]. 
16-09-1637. De erentfeste welgeleerde Arnoldus Zandt, solliciteur present en d’eer en  
                     deugdrijke dochter Catharina van Eppen, voor wie d’erentfeste Harmen Smael  
                     als oom caveerde.  
16-09-1637. Harmen Harmens, van Tekelenborch present, soldaat onder kapitein Wighbolt  
                     van Isselmuiden met attestatie van zijn vaandrig Tiaert tho Nansum en Fenne   
                     Carstiens, van Anckum, voor wie Harmen Hendrickx, van de Vastenou als neef,           
                     soldaat onder dezelfde compagnie caveerde.     
23-09-1637. D’edele erentfeste manhafte Eiso Sighers, kapitein onder ’t regiment van Stad  
                     Groningen en Ommelanden en d’edele erentrijke juffer Bate Sighers, voor wie  
                     d’ed. eer. jonker Gerhard Sighers als oom caveerde. 
                     Gecopuleerd tot Ferwart 15-10-1637. 
23-09-1637. Peter van Holwierda, korporaal onder kapitein Eiso Sighers present en Joestien  
                     Cornelis, voor wie Cornelis Dieters als vader caveerde.    
07-10-1637. Claes Alefs, soldaat onder commandeur Johan Polman present en met attestatie  
                     van zijn kapitein en Geertien Carels, weduwe van Christopher Colp, voor wie 
                     Cornelis Cornelisen als zwager caveerde.  
14-10-1637. Joest Bartolts, tamboer onder d’overste luitenant Willem Conders [Coenders  
                     van Helpen] met attestatie van de e.e. luitenant Andolph Clant, met zijn vader  
                     Bartolt Struis geassisteerd en Geesien Harmens, voor wie Frerick Cornelis,  
                     backer in de  Princen straet als neef caveerde.     
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14-10-1637. Jochum van Seist, soldaat onder kapitein [Dato Alberts van] Bonnema  present  
                     en  met attestatie van zijn kapitein en Talle Philips, voor wie Johan Willems in  
                     de  Princen straet als neef caveerde.  
14-10-1637. Michel Henken, adelborst onder kapitein Eppo Gockinga present en Hanneke  
                     Jansens, weduwe van Johan van Coeverden, voor wie Lodewijck ta[a]lman  
                     Cock bij der A kerckhoff caveerde.  
21-10-1637. Johan Derckx, van Cloppenborch, soldaat onder d’overste luitenant Wilhelm  
                     Conders [Coenders van Helpen] present en met attestatie van zijn kapitein en  
                     Anna Jansens, weduwe van Jan Jansens, voor wie Peter Jansens, snijder als  
                     nabuur caveerde.  
21-10-1637. Peter Elterman, adelborst onder kapitein Feijtsema, garnizoen houdend tot  
                     Coevorden met pascedul van zijn kapitein, voor wie Remert Lichthart,  
                     rustmeister onder dezelfde compagnie en Cornelisien Jansens, weduwe van 
                     Johan Stientiens, voor wie Albert Jacobs, mastemaker als schoonzoon voor  
                     caveerde. Edoch zal Peter Elterman binnen 8 dagen nader attestatie van zijn  
                     kapitein vertonen. Hier tot Coeverden gecopuleerd.   
28-10-1637. Johan Angebeeck, van Onna, soldaat onder kapitein Anthoni Polman present en  
                     met attestatie van zijn kapitein fourneert en Wijtske Joukens, voor wie 
                     Eghbart Anthoni als neef caveerde.  
28-10-1637. Harmen Greseler, van Braemsche, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met zijn sergeant Frits van Broeucke geassisteerd,  
                     welke voor hem caveerde en Maije Jansens, weduwe  van Steven Jansens,  
                     voor wie Gerrijt Michiels als zwager caveerde.   
04-11-1637. Johan Harmens, van Tekelenborch present, soldaat onder kapitein Wighbolt  
                     van Isselmuiden, voor wie zijn sergeant Frits van Broecke caveerde en Trine  
                     Remmerts, weduwe van Albert Bremer, voor wie Johan Ellercamp,  
                     konstabel als neef caveerde.     
                     Gecopuleerd 17-12-1637 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
04-11-1637. Peter Freijmuet present en met attestatie van zijn kapitein luitenant [Johan] 
                     Muller, soldaat onder de compagnie kolonel van zijn Genade van Nassau en  
                     Trine Jacobs, weduwe van Hans Jacobs, voor wie Geert Jansens, soldaat  
                     onder dezelfde garde caveerde.   
04-11-1637. Wilhelm Bonte present, soldaat onder de compagnie kolonel van zijn Genade  
                     van Nassau met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller en Assele van  
                     Besten, voor wie Henricus Bernhardi als neef caveerde.  
04-11-1637. Claes Tolens, soldaat onder d’overste luitenant Willem Conders [Coenders van  
                     Helpen] present en met attestatie van zijn luitenant Andolph Clant en Aeltien  
                     Jansens, voor wie Hans Schuurman, adelborst onder dezelfde compagnie  
                     caveerde.   
04-11-1637. Enno Wijnolts, soldaat onder kolonel Eusum [Caspar van Ewsum], geassisteerd  
                     met zijn  korporaal Alexander Kistenpenninck en Annetien Michiels, voor wie  
                     Lenart Coelhaes als zwager, soldaat onder kapitein Eppo Gockinga caveerde.   
                     Gecopuleerd 05-12-1637 ter A door Ds. Johannes Martinus. 
11-11-1637. Jurien Harmens, van Loon, soldaat onder die garde van kapitein luitenant  
                     [Levijn van] Geseau present, voor wie Harmen van Loon, soldaat onder  
                     commandeur Johan Polman als vader caveerde en Anna Peters, voor wie Jintie  
                     Siwerts als oom caveerde. De bruidegom zal attestatie van zijn kapitein  
                     vertonen.  
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18-11-1637. Hans Schuirman, van Engeren, adelborst onder d’overste luitenant Willem  
                     Conders [Coenders van Helpen] met attestatie van luitenant Andolph Clant  
                     present en Anne Wilckens, van Witmunt, weduwe van Wilcke Everts, voor  
                     wie Marten van Ravensberch, sergeant onder dezelfde compagnie caveerde.   
18-11-1637. Hindric Bremer, van Braems, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  
                     present en met attestatie van de kapitein en Mechteltien Martens, weduwe van   
                     Hans Lange, voor wie Harbert Siwerts, van der Vastenouw, ruiter onder  
                     ritmeester [Bernhard] Entens caveerde. Zijn buiten gecopuleerd.    
25-11-1637. Jacob Carstiens, soldaat onder de compagnie kolonel van zijn Genade van  
                     Nassau en fourneert met attestatie van zijn luitenant [Johan] Muller en Rixste  
                     Willems, weduwe van Willem Eghbarts Huisinge, voor wie Roelef Jansens in  
                     Costers ganck als neef caveerde.  
25-11-1637. Velten  Spies, soldaat onder commandeur Johan Polman en fourneert met  
                     attestatie van zijn kapitein en Maria Hansens, weduwe van Hans Heil, voor  
                     wie Joest Snep, soldaat onder dezelfde compagnie als neef caveerde.   
02-12-1637. Johan Aepkens, soldaat onder kapitein Haringh van Haringhsma present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Griete Bresselaers, weduwe van Johan  
                     Roelefs, voor wie Harmen Jansens bij Poelpoorten als oom caveerde.  
02-12-1637. Geert Harmens, van Northoorn, soldaat onder d’overste kolonel Eusum [Caspar  
                     van Ewsum] present en met korporaal Johan Heidelman geassisteerd en Barber  
                     Tonnis, voor wie Johan Alberts als zwager, soldaat onder dezelfde compagnie  
                     caveerde. 
16-12-1637. Matthias Sennep, van Ratenauw, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van  
                     zijn Genade van Nassau en met attestatie van zijn vaandrig de heer Johan  
                     Victorin  Krinitski fourneert en Lutgert Jansens, van Eelde, voor wie Harmen  
                     Berents, leijendecker als zwager caveerde.   
                     Gecopuleerd 02-01-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae.  
16-12-1637. Michel Bartolts, soldaat onder de overste luitenant Wilhelm Conders [Coenders  
                     van Helpen] present en  met attestatie van zijn luitenant Andolph Clant en Anna  
                     Bitters, weduwe van Hindrick Bitter, voor wie Michel Juriens op de Woort als  
                     schoonzoon caveerde. 
                     Gecopuleerd 07-01-1638 ter A door Ds. Petrus Keuchenius.  
16-12-1637. Nanne Haijens, adelborst onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met zijn sergeant Andries Mensinger geassisteerd en Imke Derckx, weduwe  
                     van pastor Hibo Custodius, voor wie Joest van Diepholt, korporaal van  
                     d’adelborsten  onder voorschreven kapitein als neef caveerde.   
                     Gecopuleerd 02-01-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
23-12-1637. Peter Manger, soldaat onder commandeur [Johan] Polman present en met  
                     attestatie  van zijn kapitein fourneert en Jouke Harmens, voor wie Claes  
                     Claesens op de Hoornschedijck als oom caveerde.  
                     Gecopuleerd 14-01-1638 tot Sint Maarten door Ds. Christopherus Uchtman. 
23-12-1637. Claes Neenckx, soldaat onder de overste luitenant Willem Conders [Coenders  
                     van Helpen] Frerickjen Cornelis, voor wie Aeltien Cornelis als moeder  
                     compareerde. Zal op naaste zaterdag attestatie van zijn kapitein vertonen. 
                     Gecopuleerd 21-01-1638 in MK door Ds. Wesselus Emmius.  
23-12-1637. Jurjen Harmens, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van 
                     Nassau met attestatie present en Annetien Clasens, van Hamborch, voor wie 
                     Annetien Peters bij der A poorte als moeij caveerde.  
                     Gecopuleerd 09-01-1638 ter A door Ds. Johannes Gerhardi a Besten. 
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23-12-1637. Christopher Berents, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present  
                     en geassisteerd met zijn sergeant Andries Mensinger en Engele Toels, voor wie 
                     Lambert Geerts, van der Vastenau als stiefvader, soldaat onder d’overste  
                     luitenant Willem Conders [Coenders van Helpen] caveerde.     
30-12-1637. Johan Jansens Vredeborch [mogelijk soldaat] en met attestatie van zijn  
                     kapitein Rudolph Polman, overste luitenant fourneert en Grietien Wilhelms,  
                     weduwe van Hindric Jurjens, voor wie Johan Fockens, soldaat onder kapitein  
                     Wighbolt van Isselmuiden caveerde als zijnde haar hospes.  
                     Gecopuleerd 16-01-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
30-12-1637. Johan Schivinck, van Northoorn , ruiter onder ritmeester Bernhard Entens  
                     present en met zijn korporaal Johan de Graeuw geassisteerd en Fennetien  
                     Breeckvelts, voor wie de e. Johan Breeckvelt als oom caveerde.   
                     Gecopuleerd 21-01-1638 in MK door Ds. Wesselus Emmius]. 
30-12-1637. Johan Pothoff, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van 
                     Nassau present en met attestatie van een hoofdofficier fourneert en Occe  
                     Albertus Lutterums, weduwe van Johannes Blijda, pastor tot Marijenhove,  
                     voor wie Hindrick Willems, stellemaker caveerde. 
                     Gecopuleerd 16-01-1638 ter A door  Ds. Albertus Thomae. 
30-12-1637. Johan Harmens, van Loon, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn  
                     Genade van Nassau present en met attestatie fourneert en Marritien Clasens,  
                     weduwe van Claes Hindrickx, voor wie Berent Harmens onder dezelfde  
                     compagnie als broeder caveerde.   
                     Gecopuleerd 23-01-1638 ter A door Ds. Johannes Martinus.  
06-01-1638. Uldrich Schuttevelt, adelborst onder d’oude compagnie kolonel van zijn  
                     Genade van Nassau present en Geesjen Alberts, weduwe van Caspar van  
                     Querum, voor wie Carst Benler als zoon caveerde.  
06-01-1638. Gerlef Hindrickx, adelborst onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade  
                     van Nassau present en met attestatie van de vaandrig fourneert en Griete  
                     Geerts, weduwe van Geert Blencke, voor wie Peter Polaij, soldaat onder  
                     dezelfde compagnie als zwager caveerde.   
06-01-1638. Harmen Jurjens, soldaat onder de commandeur Johan Polman present en met 
                     attestatie van luitenant Delis [van Fratum] fourneert en Grietien Eggens,  
                     weduwe van Sijtse Rewers, voor wie Johan Hindrickx, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie caveerde.  
13-01-1638. Evert Tonnis, van Grol, soldaat onder d’ overste luitenant Wilhelm Conders  
                     [Coenders van Helpen] present en met Marten van Ransberch, sergeant  
                     geassisteerd en Griete Tonnis, weduwe van Matthijs Jansen, voor wie Geert  
                     Geerts in de Geltinge straet als zwager caveerde.    
20-01-1638. Harmen Clasens, uit het land van Lingen present, soldaat onder kapitein 
                     Wighbolt van Isselmuiden en Gebke Harmens, voor wie Lucas Calmers  
                     caveerde.   
27-01-1638. Asmus Weiss, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van 
                     Nassau en met attestatie van zijn vaandrig [Levijn van] Geseau fourneert en  
                     Jantien Geerts, weduwe van Pauwel Harmens, voor wie Jurjen Lijtsen,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie als nabuur caveerde.   
03-02-1638. Johan Roelefs, soldaat onder de garde van zijn Genade van Nassau fourneert 
                     met attestatie van zijn kapitein luitenant [Johan] Muller en Maria Harmens,  
                     weduwe van Jurjen Jurjens, voor wie Folckert Alberts als oom caveerde.  
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10-02-1638. Johannes Facius, tamboer onder kapitein Eppo [Hero] van Rensen present en 
                     geassisteerd met Guiliaume Bone als zwager en Griete Jansens, voor wie Johan  
                     Berents, giltrechts dienaer als oom compareerde.   
10-02-1638. Berent Geertsen, soldaat onder de garde van zijn Genade van Nassau present en 
                     met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en Gebke  
                     Coerts, voor wie Hindrick Coerts, als broeder, soldaat onder kapitein Eiso  
                     Sighers.   
10-02-1638. Berent Groenewolt, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en 
                     met zijn sergeant Andries Mensinger geassisteerd en Jantien Warners, weduwe  
                     van Eghbart Harmens, voor wie Balthasar Hindrickx Onversaecht als zwager,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie.    
10-02-1638. Hindric Meijer, van Soest, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden 
                     present en met zijn kapiteins attestatie fourneert en Grietien Jansens, weduwe  
                     van Cijriacus Gonderman, voor wie Reiner Albert, soldaat onder kapitein  
                     Duirt van Berum als neef caveerde.   
10-02-1638. Folckert Abbenaer, soldaat onder de garde van zijn Genade van Nassau present 
                     en met attestatie van kapitein [Johan] Muller fourneert en Trijntien Thomas,  
                     voor wie Lodewijck Coninck als voormunt caveerde.   
10-02-1638. Berent Lenarts, tamboer onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Margrietien Harmens,  
                     voor wie Harmen Oltman, hoof mannen onderdienaer als vader caveerde.  
17-02-1638. Hindric van Ham present en met attestatie van zijn kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden fourneert en soldaat onder dezelfde compagnie en Anna van  
                     Hamborch, weduwe van Hidde Seeckema, voor wie Gerrijt Peters, korporaal  
                     onder dezelfde compagnie caveerde.  
17-02-1638. Johan Joris, van Doccum, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  
                     present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Anneke Hansens,  
                     weduwe van Hans Siwerts, voor wie Hindric van Asschenberch, lantsbassaet 
                     onder dezelfde compagnie als neef caveerde.   
17-02-1638. Hindric Berents, van Ravensberch present, soldaat onder d’overste Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] en met zijn  korporaal Johan Heidelman geassisteerd  
                     en Ripperich Alberts, weduwe van Marten Mom, voor wie Derck Roelefs,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie als neef caveerde.   
17-02-1638. Johan Hoisma, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van  
                     Nassau present, voor wie Johan Derckx, schoelmeister en Trijntien Harmens,  
                     weduwe van Geert Jansens, voor wie Harmen Harmens als broeder caveerde.  
17-02-1638. Berent Berents, soldaat onder de garde van zijn Genade van Nassau present en 
                     met attestatie van kapitein [Johan] Muller fourneert en Fennetien Roelefs,  
                     weduwe van Roelef Hindrickx, voor wie  Peter Gulicker, ruiter onder  
                     ritmeester Entes [Bernhard Entens] als zwager caveerde.    
24-02-1638. Claes Jansens, soldaat onder d’overste Erenreiter [Ernhart Erentreiter] present  
                     en met zijn vader Jan Clein als vaders geassisteerd en Anneke Harmens, van  
                     Tekelenborch, voor wie  Johan Harmens, van Tekelenborch, soldaat onder  
                     kapitein Wighbolt van Isselmuiden als neef caveerde.  
24-02-1638. Harmen Harmens, van Osenbrugge, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en  
                     Jantien Luitjens, voor wie Hindric Reiners als zwager caveerde.  
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24-02-1638. Lambert Jansens, van Schilwolda, soldaat onder kapitein [Rudolph] Huingha  
                     present en met Meint Coerts, soldaat onder kapitein [Johan] Muller geassisteerd  
                     en Trijntien Jansens, weduwe …….. [niet vermeld], voor wie Thomas  
                     Jansens, burger in Groningen caveerde.   
24-02-1638. Johan Jansens, van Nendorp present, soldaat onder kapitein Rudolph Huingha  
                     en met Hans Reche, van Leipsich, soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau  
                     geassisteerd en Grietie Hindrickx, van Oldenborch, voor wie Hans Ekert, van  
                     Zweinfort, soldaat onder kapitein Dato Alberts [van] Bonnema.    
03-03-1638. Michiel Soulage, soldaat onder kapitein luitenant [Levijn van] Geseau present en  
                     met attestatie van zijn kapitein fourneert en met Jean Jason geassisteerd en  
                     Free Fransens, voor wie Frans Peters bij Crane poorte als vader caveerde.  
03-03-1638. D’edele erentfeste Entes [Bernhard Entens] der Verenigde Nederlandse 
                     Provincies bestalter ritmeester wegens stad Groningen en Ommelanden en de  
                     edele erentfeste vrouw Catharina Alberda, weduwe van de e.e. ritmeester  
                     Melchior Conders, voor wie luitenant Hindric Boelens compareerde.  
03-03-1638. Hindrick Thijman, van Tekelenborch present, soldaat onder kapitein Wighbolt  
                     van Isselmuiden en met attestattie van voorschreven kapitein fourneert en  
                     Grietien Alberts, weduwe van Arent Arents, voor wie Gerrijt Peters,  
                     korporaal onder dezelfde compagnie caveerde.  
03-03-1638. Hans Issel, soldaat onder kapitein Eiso Sighers, voor wie Peter van Holwierda,  
                     korporaal onder dezelfde compagnie en Anna Jacobs, weduwe van Jacob  
                     Watsers, voor wie Simon Carlits, uit Ungeren, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie caveerde.   
03-03-1638. Johan Arnet, soldaat onder kapitein luitenant [Levijn van] Geseau present en  
                     met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Grietien Coerts, van  
                     Oldenzeel, voor wie Philips Balthasar onder kapitein [Johan] Muller caveerde.  
03-03-1638. Johan Meinerts, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present met  
                     voorschreven kapiteins attestatie fourneert en Hindrickjen Derckx, voor wie  
                     Derck Harmens als vader caveerde.  
03-03-1638. Rotger Marijn, soldaat onder kapitein Eiso Sighers present en Elisabeth  
                     Oorum, weduwe van Roebert Oorum, voor wie David Prijs, uit Engeland,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie compareerde.   
03-03-1638. Willem Jansens, van Witmonde, soldaat onder kapitein luitenant [Levijn van] 
                     Geseau en met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Jantien  
                     Coerts, weduwe van Andries Becherer, voor wie Bartolt Jansens, borger  
                     trommelslager als oom caveerde.  
10-03-1638. Johan Harmens, van Jever, soldaat onder kapitein Balthasar Bijma present en  
                     met zijn sergeant Allert Geerts geassisteerd en Maria Alberts, weduwe van  
                     Albert Jansens, voor wie Coert Boeteker, rustmester onder kapitein Wighbolt  
                     van Isselmuiden als neef caveerde. Zijn buiten gecopuleerd in garnizoen tot  
                     Breda.  
10-03-1638. Johan Westermeijer, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  present  
                     en met attestatie van voorschreven kapiteins fourneert en Aelke Arents, voor  
                     wie Matthias Cruse, soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau als neef  
                     caveerde.  
17-03-1638. Hans Melchers, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met Tonnis 
                     van der Schiefbaen, korporaal geassisteerd en Elske Jansens, voor wie Johan  
                     Coster, van Bremen in de Princen straet als huisheer caveerde.   
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24-03-1638. Johan Ertwijn, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met attestatie  
                     van luitenant Delis van Fratum fourneert en Mechteltien Clingema, voor wie  
                     Michel Backer, Schotsman als oom caveerde.  
24-03-1638. Johan van Westerborch lantsbesaet onder kapitein Arent van Loo, garnizoen  
                     houdend tot Esserschans present en met kapiteins hand geassisteerd en  
                     Gebbetien  Jansens, weduwe van Jan Jansens, voor wie Geert Lamberts als  
                     neef caveerde.   
31-03-1638. Johan Jansens, van Helm, soldaat onder kapitein Popco Burmania present en 
                     Maria Geerts, weduwe van Broer Jansens, voor wie Geert Jansens Wolf en  
                     Thomas Wolf als broeders caveerden. 
31-03-1638. D’edele erentfeste Harmen Ovingh, bestalter kapitein van deze Verenigde  
                     Nederlanden, voor wie de e.e. Claes Ovingh als zoon en de edele erentrijke  
                     vrouw Dorothea de Mepsche, weduwe van de e.e. luitenant Pauwel van  
                     Hornum, genaamd Schram, voor wie de e.e. vaandrig Luirt de Mepsche als  
                     neef caveerde.  
31-03-1638. Wilhelm Caspar, soldaat onder kapitein [Dato Alberts van] Bonnema present en 
                     met zijn vader Casper Adriaens als ook attestatie van zijn vaandrig Harmen 
                     Noorthoorn geassisteerd en Welmoet Reinerts, voor wie Folckert Alberts als  
                     neef caveerde. 
31-03-1638. Berent Harmens, van Nijenkerck, soldaat onder de compagnie kolonel van zijn 
                     Genade van Nassau present en met attestatie van zijn kapitein luitenant Johan 
                     Muller fourneert en Hindrickjen Berents, van Northoorn, voor wie meester 
                     Johan Bloemensaet, chirurgijn als neef caveerde. 
31-03-1638. Johan van Essen, ruiter onder ritmeester Boijo Occo van der Wenge present en  
                     Margrieta Cornelis, voor wie Gerrijt Gerrijts, snijder als neef caveerde. En  
                     heeft Gerrijt voorschreven aangenomen voor Johan van Essen akte van attestatie  
                     van een van de hoofdofficieren alhier te vertonen. 
31-03-1638. Harmen Jans van Dam present, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Harmtien Nannens,  
                     weduwe  van Andries Peters, voor wie Geert Nannens als broeder caveerde.     
31-03-1638. Johan Eilerts, van der Vastenau present, soldaat onder kapitein Wighbolt van 
                     Isselmuiden en met zijn kapiteins hand fourneert en Grietie Jansens, van  
                     Northoren, weduwe ……. [niet vermeld], voor wie Hindrick Musman, soldaat  
                     onder kapitein [Johan] Muller als neef caveerde.     
07-04-1638. Hijronimus Gisolph, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen present en  
                     met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Renske Hillebrants,  
                     voor wie Michiel Jurjens, op de Woort als huisheer caveerde.    
07-04-1638. Jacob Jansens, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met attestatie 
                     van zijn kapitein fourneert en Engeltien Thomas, voor wie Folckert Abbenaer  
                     als zwager caveerde.  
14-04-1638. Theodorus Meijer, soldaat onder de compagnie kolonel van zijn Genade van 
                     Nassau en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en  
                     Wobbetien Jansens, voor wie de e. Ebele Writsers als oom, ruiter onder  
                     ritmeester Entes [Bernhard Entens] caveerde.   
14-04-1638. Joest Jansens, van Groningen, soldaat onder d’overste kolonel Eusum [Caspar  
                     van Ewsum] present en met zijn korporaal Sander Kistenpenninck geassisteerd  
                     en Aeltien Berents, weduwe van Berent Berents, voor wie Geert Hoeflage,  
                     ruiter onder ritmeester Entes [Bernhard Entens] als neef caveerde.  
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14-04-1638. Hindric Jansens, van Velthuisen, soldaat onder d’overste kolonel Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] present en met zijn korporaal Sander Kistenpenninck  
                     geassisteerd en Saertien Jansens, voor wie Derck Roelefs, soldaat onder  
                     dezelfde compagnie als neef caveerde.   
14-04-1638. Jurjen Meijer, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met attestatie 
                     van zijn luitenant Delis van Fratum fourneert en Lucke Thijsen, voor wie  
                     Thijs Derckx als vader caveerde.  
14-04-1638. Johan Berents, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van 
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     fourneert en Anna Harmens, weduwe van Hindrick Franck, voor wie  
                     Bastiaen Roeff, soldaat onder dezelfde compagnie als nabuur caveerde.   
21-04-1638. Simon Selefski, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein Levin [Levijn] van Geseau  
                     fourneert en Ursula Frederickx, weduwe van Frederick N, voor wie Hans  
                     Matthias, van Clenwits, soldaat onder dezelfde compagnie.  
21-04-1638. Johan Jansen, van Hilten, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en  
                     met voorschreven kapiteins attestatie fourneert en Annetjen Tonnis, voor wie  
                     Johan Willems, van Groningen caveerde. 
21-04-1638. Hans Valentin Roem, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present  
                     en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Rixste Geerts, weduwe van  
                     Christiaen Andries, voor wie Harmen ter Beeck, brouwer caveerde 
28-04-1638. Simon Lodewich van Soeten, soldaat onder kapitein Eiso Sighers present en met 
                     attestatie van zijn luitenant Elle van Ferwart fourneert en Anneke Jansens,  
                     weduwe van Johan ….. [niet vermeld], voor wie Hans Rostenbeij, soldaat  
                     onder kapitein Duirt van Berum als vriend caveerde.  
28-04-1638. Gerrijt Gerrijts Menger, ruiter onder ritmeester Diepholt present en Catalina 
                     Jansens, weduwe van Joannes Wendel, voor wie Harbart Jansens, adelborst  
                     onder d’overste Caspar van Ewsum als vriend caveerde.   
05-05-1638. Harmen Jansens, van Schutrup present, soldaat en met attestatie van zijn 
                     kapitein Wighbolt van Isselmuiden gefourneerd en Fenne Jansens, voor wie  
                     Johan Leffers in de Brugghe straet als neef caveerde.  
12-05-1638. David Prins, ruiter onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] present en Sophia 
                     Moshart, weduwe van Hindrick van Wierden, voor wie Claes Ottens bij de  
                     Drie Molen als zwager caveerde.  
12-05-1638. Johan Edzarts, ruiter onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] present en 
                     Geesien Jansens, weduwe van Melcher Davids, voor wie Abel Hansens,  
                     soldaat onder commandeur Johan Polman als neef caveerde.  
26-05-1638. Bronne Luitjens, trompetter onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] present  
                     en Jantien Berents, voor wie Berent Berents, chirurgijn als broeder caveerde.  
                     Gecopuleerd tot Sint Maartinus 25-06-1638 door Ds. Johannes Martinus.  
26-05-1638. Johan Willems, van Embden, soldaat onder commandeur Johan Polman present 
                     en met attestatie fourneert en Hindrickjen Melis, weduwe van Lenart van  
                     Cleve, voor wie Harmen Roerinck als neef compareerde.  
26-05-1638. Evert Harmens, van Schonebeeck present [mogelijk soldaat] en met zijn  
                     korporaal Hindrick Hindrickx onder d’overste Caspar van Ewsum geassisteerd  
                     en Anneke Arents Meecklinckhuis, voor wie Arent Jurjens Meecklinckhuis,  
                     ruiter onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] als vader caveerde.    
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02-06-1638. Hindrick Siberinck present, soldaat onder kapitein Cornelis Schaij en met zijn 
                     attestatie fourneert en Dewertien Peters, voor wie Johan Boeckinck, ruiter  
                     onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd ter A 15-06-1638 door Ds. Petrus Keuchenius.   
02-06-1638. Harmen Jacobs present, soldaat onder kapitein Gerrijt Jansens, mede met des 
                     kapiteins attestatie voorzien en Jantien Peters, voor wie Christiaen Jacobs,  
                     korporaal onder voorschreven kapitein caveerde.    
02-06-1638. Francois Plumert present [mogelijk soldaat] en met zijn kapitein Eisso Sighers  
                     geassisteerd en Jantien Hansens mede tegenwoordig.  
02-06-1638. Berent Everts, van Northoren, soldaat onder d’overste luitenant Wilhelm 
                     Conders [Coenders van Helpen], voor wie Eghbart Jurjens, bleecker als vriend  
                     en Metjen Gosens, voor wie Hindrick Berents, snijder als stiefvader caveerde.  
                     Gecopuleerd 04-09-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
09-06-1638. Waldric Jacobs, ruiter onder ritmeester Bernhard Entes [Entens] present en 
                     Agnita Seghels, voor wie Jochum Seghel, korporaal als vader caveerde.    
                     Zijn tot Siddebuiren 08-07-1638 gecopuleerd.  
09-06-1638. Folckert Jansens, van Haghe present, soldaat onder de compagnie van d’overste  
                     Ernhart Eerenreiter en met zijn korporaal Wilke Soehart geassisteerd en Anne  
                     Michiels, weduwe van Jurjen Wolff, voor wie Hindric Everts, schipper  
                     caveerde.                        
                     Gecopuleerd 08-07-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
09-06-1638. Gregorius Kleise, van Melsack in Preussen present, soldaat onder de Prins  
                     Palatin en met zijn sergeant Lenart Scheijen, van Maestricht geassisteerd en  
                     Meincke Jansens, voor wie Willem Wessels, schencker als vader caveerde.  
                     Gecopuleerd 22-06-1638 ter A door Ds. Rudolphus Oving.  
09-06-1638. Johan Wodman present, soldaat kapitein Issen van de troepen van de Prins  
                     Palatin en met attestatie van zijn luitenant Hubert van Oijen fourneert en  
                     Anna Nannens, voor wie  Thomas Carst, van Groningen, soldaat onder kapitein  
                     Eiso Sighers als nabuur caveerde. Zijn met attestatie vertrokken om buiten  
                     gecopuleerd te worden.   
16-06-1638. Asmus Harmens, soldaat onder commandeur Johan Polman present en met  
                     attestatie van zijn luitenant Ulger voorzien en Grietien Adolphs, weduwe van  
                     Wijcke Harmens, voor wie Wilhelm Bonde als zwager caveerde.  
                     Gecopuleerd 11-07-1638 ter A door Ds. Johannes Martinus. 
16-06-1638. Alert Aikens, van Schilwolda present, ruiter onder ritmeester [Bojo Ocko van  
                     der] Wenghen en Albertien Jansens, voor wie Johan Roelefs, schorsteenveger   
                     als vader caveerde.   
16-06-1638. Carstien Lamberts, van Norden, soldaat onder d’overste [Ernhart] Eerenreiter  
                     present en met attestatie van zijn luitenant Evert Simons fourneert en Aeltien  
                     Gerrijts, weduwe van Peter Jacobs tot Belcum, voor wie Claes Colbe,  
                     sergeant onder dezelfde compagnie als bekende caveerde.   
                     Gecopuleerd 22-07-1638 ter A door Ds. Johannes Gerardi a Besten. 
23-06-1638. Hans Heinrich Helmot, soldaat onder Prins Palatin present en met attestatie van  
                     zijn kapitein Christopher Uhll voorzien en Maria Fraeben, weduwe van Hans  
                     Witte, voor wie Jacob Goede, uit Lunenborch als landsman caveerde.   
                     Gecopuleerd ter A 04-09-1638 door Ds. Albertus Thomae. 
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23-06-1638. Johannes Scheib, van Erffort, soldaat onder de Prins Palatin present en met  
                     attestatie van kapitein Christopher Uhll fourneert en Marta Schrein, weduwe  
                     van Johannes Schrein, voor wie Gerrijt Joesten, van Deventer als cousijn,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie compareerde.    
                     Gecopuleerd 04-09-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae. 
23-06-1638. Heinrich Wijgerts, soldaat onder de Prins Palatin  present en met attestatie van  
                     kapitein Christopher Uhl voorzien en Regina Peters, weduwe van Jochum  
                     Schulten mede present.  
                     Gecopuleerd 04-09-1638 ter A door Ds. Albertus Thomae.  
23-06-1638. Heinrich Elbaen, van Alsleben, soldaat onder de Prins Palatin present en met  
                     attestatie van zijn kapitein Christopher Uhl voorzien en Margrieta Smit,  
                     weduwe van Jurjen Visscher, voor wie Richert Maes, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd ter A 04-09-1638 door Ds. Albertus Thomae. 
23-06-1638. Derck Broeckhuis, van der Vastenau, ruiter onder ritmeester Bojo Occo van der  
                     Wenghe present en met zijn kwartiermeester Heindrich Deeck geassisteerd en  
                     Maria Berents, weduwe van Jurjen Frerickx, voor wie Almert Berents, van  
                     Groningen als broeder caveerde.  
                     Gecopuleerd 04-09-1638 door  Ds. Albertus Thomae. 
23-06-1638. Eilert Vanckman, van Steenvelde, ruiter onder ritmeester [Bojo Occo van der]  
                     Wenghe present en met zijn kwartiermeester Hindrick Deeck geassisteerd en  
                     Barber Harmens, van Langhen, voor wie Jurjen Dochius, van Osenbrugge als  
                     bekende caveerde.    
                     Zijn buiten gecopuleerd  en met attestatie vertrokken. 
23-06-1638. Jochum Brandenborch, sergeant, van Werben present en Elisabeth Jansens, 
                     weduwe van Peter Matthias, voor wie Hindric Jansens als neef caveerde.   
                     Gecopuleerd ter A 28-07-1638 door Ds. Albertus Thomae.  
30-06-1638. Andries Meuwessen, van Groningen, vaandrig ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Sara Heerckens, weduwe van de luitenant Wibo  
                     Baart, voor wie Johan Heerckens als vader.   
                     Gecopuleerd 20-07-1638 ter A door Ds. Petrus Keuchenius.  
30-06-1638. Hans Casschule, uit Wasserpolen present, soldaat ten dienste van de West  
                     Indische Compagnie van Zijn Genade Vorstelijke Doorluchtigheid Palts graven   
                     aan Rijn onder kapitein Michel Jansen en Talle Harmens, voor wie Gerrijt  
                     Jacobs en Rensen Peters als naburen caveerden.  
30-06-1638. Hans Heil, soldaat onder kapitein [Duirt] van Berum present en met attestatie  
                     van zijn schrijver Andries Roelefs fourneert en Maria Jurjens, weduwe van  
                     Jurjen Trip, voor wie Hans van Minden als nabuur caveerde.  
                     Gecopuleerd in MK 22-07-1638 door Ds. Petrus Keuchenius. 
30-06-1638. Jean de la Haije d’Hainou present en met attestatie van zijn kapitein Henrich  
                     van Issem, waaronder hij als sergeant fourneert en Renske Martens, van Lier,  
                     voor wie Johan Cornelissen als bekende en mede sergeant caveerde.    
30-06-1638. Swijtert Vos, ruiter onder ritmeester Entes  [Bernhard Entens] present en  
                     Eghbartien Jansens, voor wie Bronne Luitjens, trompetter als neef caveerde.  
14-07-1638. Thomas Alexander, van Pibels, uit Schotland, gewezen soldaat onder kolonel  
                     Schup, ten dienste van de West Indische Compagnie present en Marrijtien  
                     Wolfs, voor wie Derck Jelmers als bekende caveerde.    
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14-07-1638. Thomas Jonas Wals, Engelsman, soldaat onder kapitein Eiso Sighers present en  
                     met attestatie van zijn kapitein fourneert en Annetien Hansens, weduwe van  
                     Jurjen Muller, voor wie Gerrijt Treeck als broeder caveerde.  
                     Gecopuleerd 06-10-1638 in MK door Ds. Johannes Martinus.                    
14-07-1638. Johan Reiners, van Roon, soldaat onder commandeur Johan Polman en  
                     met zijn korporaal Hindrich Diderich geassisteerd en Eefke Jansens, voor wie  
                     Johan Jansens als vader caveerde.  
21-07-1638. Hille Arents, soldaat onder commandeur Johan Polman present en met attestatie  
                     van zijn kapitein fourneert en Romestien Remens, voor wie Albert Hartgens,  
                     schoenmaker als neef caveerde. 
                     Gecopuleerd 19-08-1638 in MK door Ds. Johannes Martinus.  
28-07-1638. Gerrijt Heerens, soldaat onder d’overste [Ernhart] Erenreiter present en met  
                     attestatie van zijn luitenant Evert Simons fourneert en Anna Harmens,  
                     weduwe van Harmen Pauwels, voor wie Geert Gisebert, passementwercker  
                     als neef caveerde.   
04-08-1638. Tonnis Hindrickx, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met                   
                     Popco Jansens, soldaat onder kapitein [Eppo] Gockinga als neef geassisteerd en  
                     Anneke  Arents, weduwe van Arent Cock, van Bremen, voor wie Johan  
                     Roelefs, in de Princenstraet als vader compareerde. 
                     Gecopuleerd 26-08-1638 in MK door Ds. Wesselus Emmius. 
11-08-1638. Wentelt Ferums, soldaat onder kapitein Joachim Coen, geboortig uit d’ onder  
                     Phalts present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Barber Hansens,  
                     weduwe van Michiel Isebrants present en met Johan Harmens, trommelslager  
                     geassisteerd.  
                     Gecopuleerd 10-09-1638 ter A  door Ds. Johannes Martinus. 
18-08-1638. Geert Wessels, van Weel, soldaat onder d’overste [Ernhart] Erenreiter present  
                     en met attestatie van zijn kapitein luitenant Evert Simons fourneert en Anna  
                     Clasens, weduwe van Claes Boels, voor wie Johan Sluiter, soldaat onder  
                     commandeur Johan Polman als bekende caveerde.      
                     Gecopuleerd 13-10-1638 in MK per Ds. Wesselus Emmius.  
18-08-1638. Berent Geerts, van Iburgh present, soldaat onder kapitein Tiddo Huninga en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Grietie Jansens, voor wie Bartolt  
                     Becher, in de Swane straet als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd 23-09-1638 in MK door Ds. Albertus Thomae. 
25-08-1638. Geert Berents, van Minnen, adelborst onder kapitein [Eppo Hero van] Rensen  
                     present en met attestatie fourneert en Anne Adriaens, weduwe van Writser  
                     Jansens, voor wie Jasper Adriaens als broeder compareerde.     
25-08-1638. Eilert Harmens, van Bremen, adelborst onder d’overste Eerenreiter [Ernhart  
                     Eerentreiter] present en met attestatie van zijn kapitein luitenant Evert Simons  
                     fourneert en Beecke Peters, weduwe van Johan Sweerts, voor wie Christiaen  
                     Hansens, van Groningen als zwager caveerde. Is met attestatie vertrokken.  
08-09-1638. Jurjen Hoestman, van Osnabrugge  present, soldaat onder kapitein Eppo Hero  
                     van Rensen en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Ewe Hansens,  
                     weduwe van Harmen Voerman, voor wie Jacob Roelefs, soldaat onder  
                     dezelfde  compagnie caveerde.   
                     Gecopuleerd 06-10-1638 in MK door  Ds. Johannes Martinus. 
29-09-1638. Henningh Reinart, van Zwol, soldaat ten dienste van de geoctrooieerde West  
                     Indische Compagnie en Lisabeth Nicolaes, van den Dam, voor wie Johan  
                     Harmens caveerde.   
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06-10-1638. Peter Ackeler, van Ortenburgh, soldaat onder kapitein Gerard Entens present en    
                     Griete Rickers, voor wie Reiner Jansens, soldaat onder d’overste Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] als bekende caveerde.  
06-10-1638. Claes Jurjens, van Groeningen present, soldaat onder d’overste Eusum [Caspar  
                     van Ewsum] geassisteerd met zijn korporaal Johan Heildelman en Cunnetien  
                     Hindrickx, voor wie Harmen Jansens, slachter als zwager caveerde.   
                     Gecopuleerd 03-11-1638 in MK door  Ds. Johannes Gerardi a Besten. 
06-10-1638. Johan Fas, adelborst onder commandeur [Johan] Polman present en met  
                     attestatie van zijn kapitein voorzien en Agnieta Mensens, weduwe van Hindric  
                     van Enckel. 
                     Gecopuleerd 27-10-1638 in MK door Ds. Rudolphus Oving. 
06-10-1638. Johan de Groot, van der Vastenau present [mogelijk soldaat] en met attestatie  
                     van zijn kapitein Eppo Hero van Rensen fourneert en Albertien Cornelis, voor  
                     wie Claes Cornelis  in de Breede ganck als nabuur caveerde.  
                     Gecopuleerd 31-11-1638 door Ds. Johannes Gerhardi a Besten in MK. 
06-10-1638. Arent Frerickx, van Schilwolda, soldaat onder kapitein [Eiso] Sijghers present  
                     en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Jantien Philips, weduwe van  
                     Luirt Pininges (?), voor wie Maurits Rolleman als zwager, soldaat onder  
                     kapitein [Dato Alberts van] Bonnema caveerde.    
13-10-1638. Abraham Luitjens, soldaat onder commandeur Johan Polman present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Fijetien Warners, voor wie Folckert  
                     Warners, snijder als broeder caveerde. 
20-10-1638. Crijn Peters, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van Nassau  
                     present en met zijn vader Peter Crijns geassisteerd en Harmentien Jonas, voor  
                     wie Jacob Clasens, moesker als neef caveerde.   
                     Gecopuleerd 11-11-1638 in MK  door Ds. Albertus Thomae. 
20-10-1638. Rotger Hindrickx, van Schutdorp, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Jantien  
                     Clasens, voor wie Hindric van Horen, hodemaker als oom compareerde.  
                     Gecopuleerd 11-11-1638 in MK door Ds. Albertus Thomae. 
20-10-1638. Rotger Heres, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en Jantien Roeberts, voor wie de e. vaandrig Johan Peters  
                     caveerde.   
27-10-1638. Jacob Thomas, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade graaf  
                     Hindric van Nassau present en met attestatie van zijn kapitein luitenant [Johan]  
                     Muller fourneert en Lutgert Geerts, voor wie Geert Geerts als broeder caveerde.  
27-10-1638. Frederic Christiaen present, soldaat uit de Scheemda onder de compagnie  
                     kolonel van Zijn Genade graaf Hindric van Nassau  en met attestatie van zijn  
                     kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en Jantien Hindrickx, voor wie 
                     Folckert Abbenaer, soldaat onder dezelfde compagnie als bekende caveerde.  
27-10-1638. Trox Christiaen, van Lier present, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn  
                     Genade graaf Hindric van Nassau en met attestatie van kapitein luitenant [Johan]  
                     Muller fourneert en Hilletien Thomas, voor wie Reiner Thomas als broeder  
                     caveerde.   
03-11-1638. Luitenant Andolph Clant, voor wie de e.e. heer Johan Horenken als zwager en  
                     juffer Margrieta Polman. De kerkelijke proclamaties geaccordeerd.    
03-11-1638. Jurjen Hil, van Esbach, chirurgis onder kolonel Eusum [Caspar van Ewsum]  
                     present en Claertjen Allerts, in den Dam, voor wie de erentfeste hopman Lucas  
                     van Hulten als neef caveerde.  
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03-11-1638. Hindric Voorharn, uit ‘t land van der Marck, soldaat ten dienste van de West  
                     Indische Compagnie present en Trijne Jansens, voor wie Gerrijt Jansens,  
                     soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau als broeder caveerde.  
10-11-1638. Johan Geerts, van der Vastenau, soldaat onder d’overste Ernhart Erenreiter met  
                     attestatie van zijn kapitein luitenant Evert Simons fourneert, voor wie Peter  
                     Backer, soldaat onder kapitein luitenant [Levijn van] Geseau als bekende en  
                     Folckertjen Tiepkens, weduwe van Willem Willems, voor wie Johan  
                     Swartwolt als bekende caveerde.  
10-11-1638. Marinus Jacques, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present en met zijn  
                     sergeant Hans Rogier geassisteerd en Ave Wessels, weduwe van Jasper  
                     Volterman, voor wie Peter Wessels, snijder als broeder caveerde.   
10-11-1638. Hindric Hindrickx, van Schutdorp, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met zijn kapiteins attestatie  voorzien en Geesjen  
                     Harmens, voor wie Christopher Berens, van der Vastenau, soldaat onder  
                     dezelfde compagnie als neef caveerde.   
10-11-1638. Johan Meinerts, soldaat onder kolonel Eusum [Caspar van Ewsum], voor wie  
                     Alexander Kistenpenninck, korporaal en Stijne Cornelis, voor wie Claes  
                     Cornelis, soldaat onder dezelfde compagnie als broeder compareerde.    
17-11-1638. Johan Boekel, van Osnabrugge, soldaat onder kapitein [Eppo Hero van] Rensen  
                     met attestatie voorzien en Grietjen Willems, van Lier, voor wie  Evert Coop,  
                     soldaat onder kapitein Tiddo Huininga compareerde.  
24-11-1638. Jacob Jacobs, van Groningen, soldaat onder kapitein [Eppo Hero van] Rensen  
                     present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Annetien Cottens,  
                     weduwe van Lodewick Bent, voor wie Geert Jansens, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie als nabuur caveerde.  
24-11-1638. Johan Derckxsen, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert  
                     en Grietjen Jurjens, voor wie Bastiaen Karn, soldaat onder dezelfde compagnie  
                     als oom caveerde. 
01-12-1638. Harmen Hindrickx, van Hamborch, soldaat onder de  compagnie kolonel van  
                     Zijn Genade van Nassau  present en met attestatie van zijn kapitein luitenant  
                     [Johan] Muller fourneert en Cornelisjen Hinderickx, voor wie Geert Jansens,  
                     snickevaeder op Winschoten als zwager caveerde.  
01-12-1638. Hindrick Nanne, van Jever, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Maije Hindrickx, voor wie Geert Mennekes, soldaat  
                     onder kapitein Tiddo Huininga als bekende caveerde.  
08-12-1638. Jelis Johannes, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van zijn kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     fourneert en Grietjen Allerts, voor wie de e. Johan Lamberts, snijder als neef  
                     caveerde.   
08-12-1638. Matthias Reinharts, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant fourneert en Elsjen  
                     Caspers, voor wie Peter Frerickx, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden als stiefvader caveerde.  
15-12-1638. David Clotzen, van Alsleven, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present en  
                     met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Assele Jansens, weduwe  
                     van Johan Jansens, soldaat onder Willem Conders, voor wie Hindrick  
                     Remmerts, korporaal onder kapitein Huninga als bekende caveerde.   
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22-12-1638. Hans Reich, van Emmeler, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van Zijn  
                     Genade van Nassau present en met attestatie fourneert en Hidde Roelefs, voor  
                     wie Johan Jansens, van Stickhuisen, soldaat onder kapitein [Duirt van] Berum  
                     als broeder caveerde.  
22-12-1638. Jacob Greeff, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van Nassau  
                     present en met attestatie fourneert en Engele Geerts, weduwe van Geert  
                     Menckes, van Stapelmoer, voor wie Velten Schutsemetser als zwager caveerde.  
22-12-1638. Andries Sibrants, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Aeltien Everts, voor wie Hindricus  
                     Joannes, studiosus als oom caveerde.  
29-12-1638. Peter Jansens, soldaat onder Zijn Genade van Nassau present en met attestatie  
                     van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en Grietjen Harmens, voor wie  
                     Jurjen Jansens als oom caveerde.  
05-01-1639. Jurjen Lubberts, van der Elborch, soldaat onder d’oude compagnie kolonel van  
                     Zijn Genade van Nassau present en met attestatie van kapitein [Levijn van]  
                     Geseau voorzien en Aeltien Gerrijts, voor wie Bois Reiners, soldaat onder  
                     kapitein [Eppo Hero van] Rensen als neef caveerde.   
05-01-1639. Helwert Jansens, van Delmenhorst present, soldaat onder commandeur Johan  
                     Polman en met zijn korporaal Johan Barnvliet geassisteerd en Engele Jurjens,  
                     weduwe van Jurjen Steiger, voor wie Hindric Ridddershusen, lantsbesaet onder  
                     commandeur [Johan] Polman.   
12-01-1639. Frans van der Heide, soldaat onder d’oude compagnie van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van zijn kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     voorzien en Anne Jansens, weduwe van Enne Heisens, voor wie Hindric  
                     Geerts, soldaat onder dezelfde compagnie als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd 29-01-1639 ter A door Ds. Johannes Gerardi a Besten.  
12-01-1639. Willem Clasens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met attestatie van zijn kapitein voorzien en Annetien Lubberts, voor wie  
                     Eghbart Willems, timmerman caveerde.  
12-01-1639. Johan Berents, van Munster, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen  
                     present en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Jantien Tonnis, weduwe  
                     van Gerrijt Peters, voor wie Enno Wijnholt, soldaat onder d’overste Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] compareerde.    
 
Aan het einde van de scans in www.allegroningers.nl van bovengenoemd bestand staat de 
volgende opmerking: voor 19 jan. 1639 zie tussen 10 en 17 februari 1638.  
Het betreft voor ons een drietal huwelijksinschrijvingen van militairen, die hieronder zijn 
geplaatst. 
19-01-1639. Evert van Coevershoff, soldaat onder kapitein Doeco Grevinge present, voor  
                     wie Frerick Bronnens, ruiter onder ritmeester Entes [Bernhard Entens] en  
                     Geertruit van Cappel, voor wie Jacob van Haren als bekende wonende in  
                     Butjens straet caveerde. 
19-01-1639. Jurjen Otte van Plage, soldaat van d’oude compagnie kolonel van zijn Genade  
                     van Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     voorzien en Marritien Clasens, voor wie Berent Jacobs als neef caveerde.  
19-01-1639. Harmen Westerwolt, adelborst onder de garde van zijn Genade van Nassau 
                     present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en  
                     Heiltien Hindrickx, voor wie Frerick Christiaen als broeder, soldaat onder  
                     dezelfde compagnie caveerde.   

http://www.allegroningers.nl/
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Huwelijksinschrijvingen van militairen in de Kerkelijke Gemeente Groningen  

26-01-1639 – 27-06-1640. 
Door: Joop van Campen. 

 
26-01-1639. Arent Hoepman, van Alevelt, adelborst onder kapitein Tiddo Huininga  present  
                     en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Grietie Clasens, weduwe van  
                     Claes Harmens, voor wie Johan Allerts als nabuur caveerde.  
26-01-1639. Hindric Jansens, van Lochum, soldaat onder de oude compagnie kolonel van  
                     Zijn Genade van Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn  
                     van] Geseau voorzien en Trijntien Jansens, van Jeverden, weduwe van Hans  
                     Storm, voor wie Hindric Tournoy, soldaat onder kapitein Rudolph Huinghe  
                     caveerde.   
26-01-1639. Johan Becker, van Waerendorp, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van  
                     Zijn Genade van Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn  
                     van] Geseau voorzien en Ale Peters, van Groningen, voor wie Peter Pollè,  
                     soldaat onder dezelfde compagnie als zwager caveerde.  
02-02-1639. Nicolaes Hogermoet, uit Alsem present, soldaat onder kapitein Duirt van Berum  
                     en met attestatie van luitenant Delis van Fratum fourneert en Margrieta  
                     Willems, weduwe van Willem Jansens, voor wie Johannes Siggeler, soldaat  
                     onder dezelfde compagnie als nabuur caveerde. 
09-02-1639. Harmen Geskens, van Hamborch, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Stijntien  
                     Hansens, voor wie Geert Eilerts als bekende caveerde.   
09-02-1639. Johan Luiders, soldaat onder de oude compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     voorzien en Elsjen Gulmans, voor wie Roelef Lubberts, metselaar als bekende  
                     caveerde.  
09-02-1639. Albert Jansens, soldaat onder kapitein [Cornelis] Schaij present en met Hindric  
                     Luitjens, meester  in Rode Weeshuis geassisteerd en Jacobjen Willems, voor 
                     wie Jan Arnet, soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau als bekende  
                     caveerde.   
09-02-1639. Jan Jansens, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met zijn  
                     kapiteins attestatie voorzien en Grietjen Jansens, voor wie Roelef Haeck als  
                     neef caveerde. 
09-02-1639. Jochum Hindrickx, van Pepergo, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen  
                     present en met attestatie van zijn luitenant Maniel voorzien en Siberich  
                     Hindricksx, voor wie Willem Alberts, soldaat onder kapitein Eppo Hero van  
                     Rensen caveerde. 
16-02-1639. Michel Jurjens, uit Denemarcken, van Aerhuisen, soldaat onder d’ oude  
                     compagnie kolonel van Zijn Genade van Nassau present en met attestatie van  
                     kapitein [Levijn van] Geseau voorzien en Trijntien Remmerts, weduwe van  
                     Johan Harmens, voor wie Johan Ellercamp, kistemaker als neef caveerde.    
16-02-1639. Warner Berents, van Northoorn, soldaat onder d’ overste Eusum [Caspar van  
                     Ewsum] present en met korporaal Hindric Hindrickx geassisteerd en Hilletien  
                     Wessels, weduwe van Evert Hindrickx, van Noorthoorn, voor wie Johan van  
                     Tolbert, ruiter onder ritmeester Entes [Bernhard Entens] als neef caveerde.    
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23-02-1639. Harmen Udingh, soldaat onder de overste Eusum [Caspar van Ewsum] present   
                     en met attestatie van zijn luitenant [Johan] van der Does en Jantien Jurjens, de  
                     proclamaties geconsenteerd. 
                     Gecopuleerd 17-03-1639 door Ds. Petrus Keuchenius in AK. 
02-03-1639. Wilte Geerts, van Winschoten, soldaat onder kapitein Rudolph Huingha present  
                     en met attestatie van solliciteur [Occo] Bauckens fourneert en Hiske Coerts,  
                     weduwe van Wibrant Lubberts, voor wie Meint Coerts, soldaat onder kapitein 
                     [Johan] Muller als broeder caveerde.  
02-03-1639. Dominicus Berents, adelborst onder kapitein Eppo Hero van Rensen present en  
                     Hilletien Sweerts, voor wie Caspar Harmens als neef caveerde.  
02-03-1639. Luitien Geerts, soldaat onder kapitein Rudolph Huinghe present en met  
                     attestatie van solliciteur Occo Bauckens voorzien en Maria Meents, voor wie 
                     Meint Coerts, soldaat onder kapitein [Johan Muller] als vader caveerde.    
02-03-1639. Hero Lubberts, van de Vredeborch, adelborst onder kapitein Wighbolt  
                     van Isselmuiden present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Inse  
                     Jansens, weduwe van Hindric Frerickx, voor wie Frits van Broecke, sergeant  
                     onder dezelfde compagnie als bekende caveerde.   
09-03-1639. Jurjen Hindrickx, van Teckelenborch present, soldaat onder kapitein Eppo  
                     Hero  van Rensen en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Sibilla Eilerts,  
                     weduwe van Haije Sidens uit Oost-Friesland, voor wie Matthius Caps, van  
                     Herborn, soldaat onder kapitein [Eppo Hero van] Rensen  als zwager caveerde.  
09-03-1639. Johan Wiltes, van Wedde, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen present  
                     en met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Annetien Meinerts,  
                     voor wie Taco Derckx, soldaat onder d’ overste Eusum [Caspar van Ewsum] als  
                     bekende caveerde.   
16-03-1639. Jochum Groes, soldaat onder kolonel Swartzenborch [George Frederik Vrijheer  
                     van Swartzenberg en Hohenlansberg], voor wie Tonnis Leffers, burger en met  
                     attestatie van zijn kapitein luitenant Nicolaes van Hittinga  voorzien en Trijntien  
                     Hansens, voor wie David Bus, soldaat onder kapitein Tiddo Huninga als oom  
                     caveerde.     
16-03-1639. David Bus, van Lemgauw, adelborst onder kapitein Tiddo Huininga present en  
                     met attestatie  van zijn kapitein voorzien en Gebke Jansens, weduwe van Jacob  
                     Neurs, voor wie  Johan Aepkens, soldaat onder commandeur Johan Polman als  
                     zwager caveerde.  
16-03-1639. Hans Goekes, soldaat onder kolonel Eusum [Caspar van Ewsum] present en met  
                     attestatie van zijn kapitein luitenant Johan van der Does fourneert en Geesjen  
                     Arents, weduwe van Elle Ulchgers, voor wie Sander Kistenpenninck, korporaal  
                     onder voornoemde compagnie compareerde.  
16-03-1639. Marten Dolcher, van Juiterbock, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present  
                     en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Stijne Kete, voor wie Hindrick  
                     Remmerts, korporaal onder voorschreven compagnie caveerde.  
16-03-1639. Johan Jurjens, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Genade van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller voorzien  
                     en Margrieta Mullers, voor wie Lucas Hindrickx, snijder in ’t Jat als bekende  
                     caveerde.   
16-03-1639. Hindrick Martens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en   
                     met attestatie van zijn luitenant Peter Folckers voorzien en Nieltien Andries,  
                     van Utrecht, voor wie Gerrijt Sanders, adelborst onder kapitein luitenant  
                     [Levijn van] Geseau als oom caveerde.  
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23-03-1639. Hans Heeckel, van Drebert uit Hessen, adelborst onder kapitein Tiddo Huninga  
                     present en met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Fennetien  
                     Borchers, weduwe van Borchart Jansens, voor wie Jochum Geerts, snijder als  
                     bekende caveerde.  
23-03-1639. Wijrich Hindrickx, konstabel op ‘t fort Lijroort present en Cornelisjen  
                     Engelbarts, van Ooster hoger brugghe, voor wie Hindrick Sickens, backer als     
                     zwager caveerde.   
23-03-1639. Bartolt Jonghbloet, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Trijntien Hansens, van Groningen, voor  
                     wie Meinert Jansens, tambour onder dezelfde compagnie als neef caveerde.  
30-03-1639. Michael Jansens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met attestatie voorzien en Jantien Hindrickx, van Zutphen, voor wie sergeant  
                     Andries Mensinger caveerde.  
30-03-1639. Jacob Derckx Hake, ruiter onder ritmeester Berent Entis [Bernhard Entens] en  
                     Hilletien Willema, voor wie Gerlef Willema als voormunt compareerde.  
30-03-1639. Berent Mensinck, adelborst onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden  
                     present en  met attestatie fourneert en Jantien Jansens, voor wie Peter  
                     Hindrickx bij de Visscher Pijpe caveerde. 
06-04-1639. Jurjen Amelinck, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Leentien Alefs, weduwe van  
                     Christiaen Carels, voor wie Johan Berents, soldaat onder dezelfde compagnie  
                     als bekende caveerde.   
13-04-1639. Marten Woelers, soldaat onder kapitein Andolph Clant present en met attestatie  
                     van zijn luitenant Huisman voorzien en Fennetien Lubberts, voor wie Johan  
                     Jansens, sleemacker als neef caveerde.  
13-04-1639. Dominicus Jansens, adelborst onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie van genoemde kapitein voorzien en Margrieta Berents, voor wie  
                     Harmen Jansens, kistemaker als neef caveerde.  
13-04-1639. Johan van Farmsum, ruiter onder ritmeester Berent Entes [Bernhard Entens]  
                     present en Grietien Helinghe, voor wie Johan Peters, hoedemaker als oom  
                     caveerde.  
20-04-1639. Philips Meijer, van Minden, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn  
                     Genade van Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan]  
                     Muller voorzien en Griete Geerts, voor wie Hans Caskuben, soldaat onder  
                     kapitein [Levijn van] Geseau als neef caveerde.  
20-04-1639. Zebo Diurckens, vaandrig onder ’t regiment van de overste Eerentreiter [Ernhart  
                     Erentreiter], voor wie Arnoldus Hommens mede gezworene als zwager en juffer  
                     Catharina Cannegieter, voor wie de heer Johan Clinghe, raadsheer en in der  
                     tijd gedeputeerde van Stad Groningen en Ommelanden als oom caveerde.  
20-04-1639. Hindrich Borckhorst, van Hemmendorph, soldaat onder commandeur Johan  
                     Polman present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Wemeltien  
                     Tonnis, voor wie Geert Geerts, timmerman als neef caveerde.  
20-04-1639. Johan Clasens, van den Dam, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn  
                     Genade van Nassau present en met attestatie van zijn vaandrig de heer Johan  
                     Victorin Kizinetski voorzien en Imke Tammens, van Embden, voor wie Roelef  
                     Jansens, soldaat onder kapitein Andolph Clant als neef caveerde.  
27-04-1639. Lebe Boris, soldaat onder kapitein [Duirt van] Berum present en met attestatie  
                     van zijn luitenant Delis van Fratum fourneert en Fije Gaeickes, van Loppersum,  
                     voor wie Johan Brants, soldaat onder dezelfde compagnie als bekende caveerde.   
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04-05-1639. Derck Joris, soldaat onder kapitein Eppo Gockinga present en met attestatie van  
                     zijn kapitein en moeder fourneert en Eefjen Andries, voor wie Hindric Wobbes,  
                     in Kerels wech als bekende caveerde.   
18-05-1639. Johan Cornelis, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met attestatie van genoemde kapitein fourneert en Geesjen  Jansens, voor wie  
                     Johan Willems als vader caveerde.  
18-05-1639. Johan Matthias, van Gelder, soldaat onder  kapitein Duirt van Berum en met  
                     attestatie van luitenant Delis van Fratum fourneert en Griete Harmens, weduwe  
                     van Harmen Jurjens, voor wie Sondach Lodewich, adelborst onder  
                     voorschreven kapitein als neef caveerde.   
25-05-1639. Paulus van Geelkercke, ruiter onder Zijn Genade Graaf Frits van Nassau  
                     present en Elsjen Jacobs, weduwe van Jacob van Gussel, voor wie Thee  
                     Jansens als nabuur caveerde.  
01-06-1639. Evert Willems, Engelsman present, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Grietjen Eghbarts,  
                     van Velthuisen, voor wie Claes Geerts als neef caveerde.   
01-06-1639. Lambert Edens, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie en Wipke  
                     Jansens, voor wie Johan Vast, soldaat onder commandeur Johan Polman als  
                     nabuur caveerde. Zijn buiten gecopuleerd.   
01-06-1639. Peter Peters, soldaat onder kapitein Arent Hooftman present en Geertruit  
                     Berents, weduwe van Berent Berents, voor wie Edse Folckers als nabuur  
                     caveerde en voor de bruidegom Derck Beijer, soldaat onder dezelfde compagnie.    
01-06-1639. Christiaen Overdijck, soldaat onder kapitein Duirt van Berum  present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Dewertien Jansens, voor wie Johan  
                     Jansens, schipper als vader caveerde.   
08-06-1639. Geert Hemmens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en     
                     met attestatie van zijn kapitein fourneert en Tobeke Jansens, van der Vastenou 
                     voor wie Harmen Prins, burger trommelslager als bekende caveerde.    
08-06-1639. Johan Hansens, van der Cloppenborch, soldaat onder d’ overste kolonel Eusum  
                     [ Caspar van Ewsum] present en met zijn korporaal Sander Kistenpenninck  
                     geassisteerd en Geertruit Jansens, weduwe van Bartolt Hindricks, voor wie  
                     Jacob Fockens, als oom caveerde.  
08-06-1639. Derck Rickharts, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present en  
                     met attestatie van zijn kapitein voorzien en Luitjen Willems, weduwe van  
                     Claes van Eiderstede, voor wie Berent Harmens, linnenwever als nabuur  
                     caveerde. 
15-06-1639. Gerrijt Meinerts present, soldaat onder wijlen de heer overste  Eusum [Caspar  
                     van Ewsum] en Aeltien Harmens, voor wie Sander Kistenpenninck, korporaal  
                     caveerde.  
15-06-1639. Freric Harmens, van Barrendorf, soldaat onder commandeur Johan Polman  
                     present en met attestatie van luitenant Ulger voorzien en Jantien Geerts,  
                     weduwe van Peter Jansens, voor wie Sicco Harmens als oom caveerde.  
22-06-1639. Hans Coopman, van Alstad uit Meissen, soldaat onder wijlen d’ overste Eusum  
                     [Caspar van Ewsum] present en met  attestatie van zijn kapitein luitenant Johan  
                     van der Does voorzien en Griete Jansens, weduwe van Adriaen, voor wie  
                     Harmen Harmens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden als neef  
                     caveerde. 
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29-06-1639. Johan Carstiens, ruiter onder ritmeester Entes [Bernhard Entens], voor wie  
                     hopman Albert Tiassens en Anna Berchuis, voor wie Harm Berchuis als broeder  
                     caveerde.  
06-07-1639. Hans Willems, van Diest, soldaat onder de compagnie kolonel van wijlen de  
                     heer overste Eusum [Caspar van Ewsum] present en met Sander Kistenpenninck,  
                     korporaal geassisteerd en Anna Hindricks, voor wie Jurjen Bartolts, sadelmaker  
                     als oom caveerde. 
06-07-1639. Thomas Hansens, van Sleeswijk uit Holstein, soldaat ten dienste van de West  
                     Indische Compagnie en Geeske Kelderman, weduwe van Harmen Kelderman,  
                     voor wie Menso Smit als neef caveerde.  
06-07-1639. Andries Smit, van Barrenborch, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie en Anna Meijer, voor wie Hans Muis, soldaat  onder kapitein  
                     Wighbolt van Isselmuiden als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd ter A 21-07-1639 door Ds. Petrus Keuchenius. 
13-07-1639. Hindrick Lant, van Groningen present, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden en Trijntien Sipkens, voor wie Hindrick Jansens, bode als neef   
                     caveerde.  Zijn buiten gecopuleerd. 
13-07-1639. Philips Buschman, soldaat onder de compagnie kolonel van wijlen de heer  
                     Eusum [Caspar van Ewsum] present en met zijn korporaal Hindric Hindricksen  
                     geassisteerd en Gebbe Hindrickx, weduwe van Wessel Wessels, voor wie  
                     dezelfde als vader compareert. 
13-07-1639. Johan Clatte, uit Oldenborch, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie en Jantien Ottens, voor wie Johan Ottens als broeder zijnde, soldaat  
                     onder kapitein Eiso Sighers caveerde.  
                     Gecopuleerd ter A 27-07-1639 door Ds. Johannes Martinus.  
13-07-1639. Joest van Diepholt, korporaal onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present  
                     en met zijn kapiteins attestatie fourneert en Anna Harmens, weduwe van  
                     Detert Jansen, van Haselunne, voor wie Hindric van Asschenbarch, lantsbassaet    
                     onder diezelfde compagnie caveerde. 
13-07-1639. Jurjen Greuninger, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie  
                     present, zijnde van Straesborch en Anna Everts, van Loppersum in de  
                     Princen straet, voor wie Hindrick Wijthoorn, soldaat onder dezelfde compagnie  
                     caveerde.    
                     Gecopuleerd 23-07-1639 ter A van pastor Albertus Thomae 
13-07-1639. Evert Jansens, van Teckelenborch present, soldaat onder kapitein Eppo Hero  
                     van Rensen en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Maije Jansens, voor  
                     wie  Hindric Reiners, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden als  
                     nabuur caveerde.    
20-07-1639. Claes Crijns, van Loppersum, soldaat onder kapitein [Cornelis] Schaij present  
                     en Griete Graets, weduwe van Frans Jansens, voor wie Hindric Christiaen,  
                     van Sel, sayettenwercker en Berent Hindricks in de Princen straet caveerden.    
20-07-1639. Henje Peters, van Goslar, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie  
                     present met attestatie fourneert en Margrieta Ukermans, weduwe van Melchior  
                     Ukermans, voor wie Hindric Reiners, soldaat onder  kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden caveerde.        
20-07-1639. Johan Geerts, van Norden, soldaat van de West Indische Compagnie present en  
                     Anneke Harmens, van Tekelenborch, weduwe van Harmen Trompeter, voor  
                     wie Hans Valentijn in de Drie Matrosen als nabuur caveerde. 
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20-07-1639. Stoffel Harder, van Conincksbergh, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en met attestatie voorzien en Janneke Bruins, voor wie  
                     Johan Drentelman, soldaat onder commandeur Johan Polman caveerde.  
03-08-1639. Gert Berents, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met attestatie  
                     van zijn luitenant fourneert en Anna Luitjens, voor wie Harmen Harmens,  
                     soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden als zwager caveerde.   
03-08-1639. Claes Hoppenbrouwer, soldaat onder kapitein Wighbolt van  
                     Isselmuiden present en met attestatie voorzien en Wenneltien Coerts, van  
                     Bremen, voor wie Hindric van Ham, soldaat onder kapitein [Wighbolt van]  
                     Isselmuiden caveerde.    
24-08-1639. Jurjen Derckx, van Oldenborch, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Foeleke Reiners, weduwe van Ine Wilcken, voor wie  
                     Albert Sageman compareerde.  
24-08-1639. Frans Marcus, soldaat onder commandeur Johan Polman present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Cornelijsjen Lauwerents, voor wie 
                     Marten Abrahams, droochscheerder caveerde.  
24-08-1639. Boldewijn Marcelis, soldaat onder kapitein Johan van der Does present en met  
                     attestatie voorzien en Grietjen Rijckes, weduwe van Balthazar Vriese, voor  
                     wie Jacob Jansens, tonnedrager.  
24-08-1639. Albert Hindrickx, soldaat onder kapitein Douwe Herema present en Trijntien  
                     Derckx, weduwe van Ue Hanjes, voor wie Lucas Hindrickx, snijder  
                     caveerde. 
31-08-1639. David Bijgaerdt, van Rotterdam, adelborst ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Maria Rijcharts, voor wie Rijchart Schroeter als vader,  
                     adelborst onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden caveerde. 
                     Gecopuleerd 22-08-1639 in de kerk ter A  door Ds. Albertus Thomae.  
31-08-1639. Peter Arris, van Pleimujen present, soldaat van de West Indische Compagnie  
                     en Grietjen Jurjens, voor wie Willem Willems, soldaat onder kapitein Eiso  
                     Sighers als bekende. 
31-08-1639. Conraed Simmer, korporaal onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie voorzien en Foeckele Thijens, voor wie Haije Wierts als neef  
                     caveerde.   
31-08-1639. Sibolt Jurjens, ruiter onder ritmeester Fernoulje present en Anneke  
                     Uutkens, voor wie Jacob Martens, schoenmaker als neef caveerde. 
07-09-1639. Hindric Sanders, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie van zijn kapitein voorzien en Teetjen Bonnens, voor wie Bonne Atens        
                     als vader caveerde.  
14-09-1639. Johan Jansens, soldaat onder kapitein [Cornelis] Schaij present en met zijn  
                     vader Johan Clein geassisteerd en Maria Peters, weduwe van Andries  
                     Rutenstein, voor wie Berent Hindrickx als bekende caveerde.  
21-09-1639. Johan Hindrickx Jonghbloet, van Groningen, sergeant ten dienste van de West  
                     Indische Compagnie present en de deugdzame juffer Polita Ricou, weduwe van  
                     Lauwerents Peters du Boijs, voor wie jonker Edzart Grevinge als oom  
                     caveerde.  
21-09-1639. Johan Hindrickx, van Cleef, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Christina Willems, voor wie Johan Jacobs onder  
                     commandeur [Johan] Polman caveerde.  
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21-09-1639. Hans Peters Cnoppens, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen present  
                     en met Jurjen Hile geassisteerd en Trijntien Hindrickx, voor wie Hindrick  
                     Muis, adelborst onder kapitein [Johan] van der Does als vader caveerde.   
21-09-1639. Peter Laurents, uit ’t land van Holsten, soldaat onder de West Indische  
                     Compagnie present en Sibilla Balthazars, voor wie Hindric Jansens, 
                     muller als bekende caveerde.  
28-09-1639. D’eerbare Pauwel Heinens, solliciteur van kapitein [Eggerich] Tiddinga present  
                     en de deugdzame dochter Trijntien Roelefs, bij Winsum, voor wie Johan  
                     Christophers als neef caveerde.  
05-10-1639. Peter Jansens, van Swelm uit het land van der Marck, soldaat naar West Indië  
                     present en Anna Philips, voor wie Hindrick Wecher als bekende caveerde.  
05-10-1639. Take Hansens, van Leuwerden, soldaat onder de West Indische Compagnie  
                     present en Catharina Philips, daarvoor Philips Welten als vader caveerde.  
05-10-1639. D’edele erentfeste manhafte jonker Abel Grevinge, vaandrig onder kapitein  
                     Johan van der Does en d’edele eer en deugdrijke juffer Rixsta van Rensen, voor  
                     wie d’ e. e. overste luitenant Harmen van Rensen als vader caveerde.  
12-10-1639. Claes Peters, van Bremen, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie  
                     present en Marritien Meinerts, daarvoor Meinert Gerrijtsen als vader caveerde.  
12-10-1639. Cornelis Peters, van Blijham, soldaat onder kapitein [Dato Alberts van] 
                     Bonnema present en met attestatie van zijn kapitein fourneert en Griete  
                     Christiaens, weduwe van Watse Jansens, daarvoor Jan Jansens als broeder,  
                     soldaat onder kapitein [Duirt van] Berum caveerde.  
26-10-1639. Engelbart Maes, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van Zijn Excellentie  
                     [graaf Hindrick] van Nassau present en met attestatie voorzien en Geesjen  
                     Berents, weduwe van Laurents Tonnis, voor wie Berent Harmens als neef  
                     caveerde.  
26-10-1639. Hindrick Jansens, van Quakenbrugge present, adelborst onder kapitein Anthoni  
                     Polman en Geesjen Berents, weduwe van Lenart Richter, daarvoor Berent  
                     Lenarts als zoon caveerde.  
26-10-1639. Lubbert Leffers, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van Zijn Excellentie  
                     graaf Hindrick van Nassau present en met attestatie fourneert en Beecke  
                     Jansens, voor wie Johan Marcus als vader caveerde. 
26-10-1639. Andries Marin, van Berlin, soldaat ten dienste van de West Indische Compagnie  
                     present en Aeltien Arents, voor wie Johan Clasens mede soldaat van de West  
                     Indische Compagnie als bekende caveerde, door Ds. Albertus Thomae.  
26-10-1639. Niclaes van den Broeck, soldaat onder kapitein Andolph Clant present en  
                     Griete Jansens, weduwe van Claes Kets, voor wie Johan Rotgers, van  
                     Minnen en Harmen Geerts Lant caveerden.  
26-10-1639. Jacob Andries Maen, soldaat onder kapitein Andolph Clant present en  
                     Annetien Gloris, weduwe van Timan Geerts, voor wie Harmen Willems,  
                     soldaat onder kapitein [Johan] Muller caveerde.  
26-10-1639. Peter Christoffel, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein [Johan] Muller fourneert en  
                     Marritien Jurjens, voor wie Philips Jurjens, soldaat onder kapitein [Levijn van]  
                     Geseau als broeder caveerde.     
02-11-1639. Hans Berger, van der Horenborch, soldaat onder de garde van Zijn Excellentie  
                     graaf Hindric van Nassau present en met attestatie voorzien en Geesjen Jansens,  
                     weduwe van Johan Matthijsen, daarvoor Johan Bruins, soldaat onder kapitein  
                     Wighbolt van Isselmuiden caveerde.  
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02-11-1639. Albert Coerts, van Borchstenvorden, soldaat onder kapitein Eppo Gockinga  
                     present en met attestatie fourneert en Jantien Hindrickx, daarvoor Luitjen    
                     Clasens als neef caveerde.  
02-11-1639. Willem Jansens, van Bilevelt, soldaat onder de garde van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met attestatie voorzien en  Swaentien Harmens, daarvoor  
                     Steven Harmens als broeder caveerde.  
16-11-1639. Johan Thomas, van Leuwerden, soldaat onder de West Indische Compagnie  
                     present en Annetien Jurjens, weduwe van Melcher van Rosendal, daarvoor  
                     Johan Derckx als zwager caveerde.  
16-11-1639. Ambrosius Jansens, lantsbesaet onder de compagnie kolonel van Zijn  
                     Excellentie van Nassau present met attestatie fourneert en Trijntien Jansens,  
                     weduwe van Harmen Willems, daarvoor Roelant Jansens als bekende  
                     caveerde.     
16-11-1639. Andries Hillick, van Leipsich present, soldaat onder de compagnie kolonel van  
                     Zijn Excellentie van Nassau en met attestatie voorzien en Engele Andries,  
                     weduwe van Valentijn Mertens, daarvoor Joest Hoffman, sergeant onder  
                     dezelfde compagnie caveerde.  
16-11-1639. Jan Jansens, van Quakenbrugge, soldaat onder  kapitein Tiddo Huninga present  
                     en met attestatie van voorschreven kapitein fourneert en Grietien Eilerts,  
                     weduwe van Johan Hagena, voor wie Johan Eilerts, soldaat onder kapitein  
                     majoor Wighbolt van Isselmuiden als broeder caveerde.  
23-11-1639. Lucas Everts, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van Zijn Excellentie  
                     van Nassau en Annetien Berents, weduwe van Zalm Drevenstein, daarvoor  
                     Jurjen Lijtsen, soldaat onder dezelfde compagnie als bekende caveerde.  
30-11-1639. Johan Clasens, van Dithtmarsen,  adelborst onder de compagnie kolonel van  
                     Zijn Excellentie graaf Hindrick van Nassau present en met attestatie van kapitein  
                     luitenant [Johan] Muller fourneert en Ebbe Harmens, weduwe van Bese  
                     Coninckxdorph, voor wie Johan Derckx, corenmeter als bekende caveerde.   
07-12-1639. Harmen Jansens, soldaat onder kapitein Hoofman [Arnoud Hooftman]  present  
                     en met attestatie van luitenant Johan Writzers fourneert en Hindrickien Alberts,  
                     daarvoor Andele Hijlckens, tamboer als neef caveerde.  
07-12-1639. Hans Valck, van Dantzich, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn  
                     Excellentie van Nassau present en met attestatie  van kapitein luitenant [Johan]  
                     Muller voorzien en Hilleke Roelefs, weduwe van Roelef Clasens, daarvoor  
                     Claes Swickhouwer, korporaal onder dezelfde compagnie als neef caveerde.  
07-12-1639. Lubbert Egghens, van Langhwaerden, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Eentie Sibolts, van Leer, daarvoor Michiel Beeme, ruiter  
                     onder ritmeester Entes [Bernhard Entens] als bekende caveerde. 
14-12-1639. Berent Harmens, soldaat onder kapitein Andolph Clant present en met attestatie  
                     voorzien en Geertruit Jansens, weduwe van Johan Gerrijts, daarvoor Johan                
                     Tonnis, rustmester onder dezelfde compagnie caveerde.  
14-12-1639. De manhafte Harmannus Moosel, [rang ?] onder de compagnie kolonel van  
                     Zijn Excellentie graaf Hindrick van Nassau en de deugdzame dochter Anneke  
                     Jansens, daarvoor vaandrig Timan Cominga als stiefvader caveerde.  
14-12-1639. Henricus Geltmaker, van Wulfhage, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Geeske Geerts, voor wie Coert Jansens, leijendecker als  
                     bekende caveerde.   
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14-12-1639. Johan Christiaens, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present en met  
                     attestatie van zijn kapitein fourneert en Geertien Clasens, weduwe van  
                     Claes Clasens, daarvoor Claes Welmers als vader caveerde. 
21-12-1639. Johan Fockens, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert  
                     en Lisabeth Jansens, daarvoor Johan Hofstede als neef caveerde. 
                     Gecopuleerd 12-01-1640 in MK door Ds. Rudolphus Oving. 
21-12-1639. Hindrick Willems, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met kapitein luitenant [Johan] Muller voorzien en Stijne  
                     Matthias, daarvoor Jacob Matthias als broeder caveerde.  
21-12-1639. Geert Hiddens, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van Zijn Excellentie  
                     van Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Levijn van] Geseau  
                     fourneert en Annetien Hindricks, weduwe van Thijes Hansens, daarvoor  
                     Hindrick Jurjens als stiefvader caveerde.   
28-12-1639. D’eerbare Johan Cornelis Spiel, vaandrig en de deugdzame Margrieta van  
                     Eusum [Ewsum], weduwe van Joannes Vertier. 
28-12-1639. Hindrick Lubberts present, soldaat onder kapitein Duirt van Berum en met  
                     attestatie voorzien en Marritien Rabbens, daarvoor Rabbo Jansens als vader  
                     caveerde.  
04-01-1640. Hindric Cnoop, adelborst onder kapitein Tiddo Huininga present en met  
                     attestatie fourneert en Son Hansens, weduwe van Hans van Uffelen,  
                     daarvoor Hans Roser, sergeant caveerde. 
04-01-1640. Derck Jacobs, van Ravensberch, soldaat onder kapitein [Duirt van] Berum  
                     present en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Anne Jansens, weduwe  
                     van Johan Berents, daarvoor Steven Harmens als neef caveerde.  
04-01-1640. Doede Jansens, soldaat onder kapitein [Johan] van der Does en Aeltien  
                     Harmens, voor wie Theodorus Meijer als bekende caveerde.  
11-01-1640. Cornelis Bringhman, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden present  
                     en Lutgert Jansens, daarvoor Johan Berents als oom caveerde.  
11-01-1640. Johan Groothuis, van Alfhuisen, ruiter onder ritmeester Berent Entes [Bernhard 
                     Entens]  present en Fenne Harmens, weduwe van Harmen Harmens, daarvoor  
                     Johan Hindrickx, tonnendrager als broeder caveerde.  
11-01-1640. Harmen Huiberts, soldaat onder d’ oude compagnie kolonel van Zijn  
                     Excellentie van Nassau present en met attestatie van zijn kapitein [Levijn van]  
                     Geseau voorzien en Tobetien Alberts, weduwe van Lucas Lucas, daarvoor  
                     Mense Alberts als broeder caveerde.  
18-01-1640. Jurjen Bastiaens, van Groningen, ruiter onder ritmeester majoor Haersholt  
                     present en met Adriaen Tonnis geassisteerd en Saertien Roelefs, daarvoor Claes  
                     Winters, soldaat als oom caveerde.  
18-01-1640. Tiaert Asincks, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met attestatie  
                     voorzien en Tobe Christiaens, daarvoor Claes Tiddens, glasemaker caveerde.  
18-01-1640. Harmen Lodewijckx, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en met  
                     attestatie fourneert en Aeltien Luitjens, daarvoor Tonnis Sijtze als neef  
                     caveerde.  
18-01-1640. Remert Jans, soldaat onder kapitein Dato Alberts [van] Bonnema present en  
                     met attestatie voorzien en Jacobien Sweerts, weduwe van Sweer Hindrickx,  
                     daarvoor  Berent Hindrickx als vader caveerde. 
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25-01-1640. Hans Clein, van Stien boven Bremen, soldaat onder kapitein Andolph Clant  
                     present en met attestatie voorzien en Lisabeth Geerts, weduwe van Geert van  
                     Oldenborch, daarvoor Hindrick van Eschwijler, soldaat onder commandeur  
                     J. [Johan] Polman caveerde.   
01-02-1640. Roelef Hindrickx, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present en met  
                     attestatie fourneert en Grietjen Alberts, van Anreep, daarvoor Hans Hoff,  
                     leerbereider caveerde. 
01-02-1640. Anthoni Willems, soldaat onder kapitein luitenant [Johan] Muller present en met  
                     attestatie voorzien en Aeltien Hindrickx, weduwe van Rembert Jacobs,  
                     daarvoor Albert Hindrickx als broeder caveerde.  
01-02-1640. Hindrick Geerts, soldaat onder kapitein Andolph Clant present en met attestatie  
                     voorzien en Aeltien Harmens, daarvoor Johan Derckx bij de Heer poorte  
                     caveerde. 
                     Gecopuleerd 10-03-1640 door Ds. Albertus Thomae ter AK. 
08-02-1640. Hindric Jansens, van Lochum, soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau  
                     present en met attestatie voorzien en Annetien Buninge, daarvoor Lubbert  
                     Buninge, ruiter onder ritmeester [Bernhard] Entens als vader caveerde.   
                     Gecopuleerd 10-03-1640 door Ds. Albertus Thomae ter AK. 
08-02-1640. Hindrick Harmens, van Haselunne, soldaat onder kapitein Tiddo Huninga  
                     present en met attestatie voorzien en Anna Harmens, weduwe van Harmen  
                     Jansens, daarvoor Johan van Lubeeck als neef caveerde. 
                     Gecopuleerd 10-03-1640 ter AK  door Ds. Albertus Thomae.  
08-02-1640. Asse Harmens, ruiter onder ritmeester [Bernhard] Entens present en Magdalena 
                     Jansens, daarvoor Willem Arents als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd 08-03-1640 door Ds. Petrus Keuchenius in AK.  
15-02-1640. A epke Andries, soldaat onder kapitein Andolp[h] Clant present en met attestatie  
                     voorzien en Anneke Hindrickx, daarvoor Daniel Geerts, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie als neef caveerde.  
                     Gecopuleerd 03-03-1640 ter AK door Ds. Albertus Thomae  
15-02-1640. Tonnis Hidseman, soldaat onder kapitein Foppe van Grovesten en Albertien  
                     Hindrick. 
                     Gecopuleerd 11-02-1640 in de AK door Ds. Johannes Gerhardi a Besten. 
22-02-1640. Abraham Edzens, soldaat onder kapitein Wighbolt van Isselmuiden met  
                     attestatie voorzien en Aeltien Lubberts, daarvoor Johan Vriese, brouwer  
                     compareerde.  
22-02-1640. Joannes Breijt, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller fourneert en Fije  
                     Jansens, weduwe van Jacob Siuirts, daarvoor Tammo Lubberts, ruiter onder  
                     ritmeester Entes [Bernhard Entens] als bekende caveerde.  
                     Gecopuleerd 10-03-1640 in der AK door Ds. Albertus Thomae.  
22-02-1640. Hindric Hildervelt, van Schouwenborch, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga  
                     present en met attestatie voorzien en Hille Jansens, van der Vastenauw,  
                     daarvoor Derck van Schouwenborch als zwager caveerde.    
29-02-1640. Thomas Crabact, soldaat onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller voorzien  
                     en Annetien Joesens, daarvoor Bartolt Berents, liedensinger, als nabuur  
                     caveerde.  
                     Gecopuleerd 17-03-1640 in der  AK door dezelfde [lees: Ds. Rudolphus Oving]. 
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29-02-1640. Hans Weis, van Isenach, soldaat onder kapitein Claes Ovingh present en met  
                     zijn kapiteins attestatie voorzien en Betjen Thijes, van Farmsum, daarvoor  
                     Johan Jansens, van Bellingewolde als neef caveerde.     
                     Gecopuleerd 17-03-1640 door dezelfde [lees: Ds. Rudolphus Oving]. 
29-02-1640. Hans Jurgh Vinck, soldaat onder kapitein Claes Ovingh present en met zijn  
                     kapiteins attestatie fourneert en Ewe Jansens, daarvoor Adam Jansens als vader  
                     caveerde.  
                     Gecopuleerd 17-03-1640 door Ds. Rudolphus Oving in der AK.  
29-02-1640. Gisebert Harmens, van Groningen, soldaat onder kapitein Andolph Clant  
                     present en met attestatie van zijn kapitein voorzien en Geertruit Jansens,  
                     weduwe van Johan Berents, daarvoor Hindrick Timens als stiefvader caveerde.   
                     Gecopuleerd 17-03-1640 in der kerke ter A door dezelfde [lees: Ds. Rudolphus  
                     Oving]. 
07-03-1640. Evert Isebrants, ruiter onder ritmeester Entes [Bernhard Entens] en Aechte  
                     Clasens, daarvoor Taco Tetens als stiefvader caveerde.  
07-03-1640. Johan Gemas, van Horsten, soldaat onder kapitein Claes Ovingh present en met  
                     attestatie voorzien en Annetien Carstiens, daarvoor Jurjen Bijsemeijer, soldaat  
                     onder kapitein Andolph Clant bekende caveerde.   
                     Gecopuleerd 07-04-1640 in MK door Ds. Johannes Martinus. 
14-03-1640. Aris Hansens, soldaat onder d’ overste luitenant Rudolph Polman present en  
                     Elske Jansens, van Tekelenborch daarvoor  Hans Michiel, soldaat onder  
                     kapitein luitenant [Johan] Muller caveerde.   
                     Gecopuleerd 29-03-1640 in MK door Ds. Johannes Martinus. 
21-03-1640. Hans Rackelzki, adelborst onder de compagnie kolonel van Zijn Excellentie van  
                     Nassau present en met attestatie van kapitein luitenant [Johan] Muller voorzien  
                     en Aelke Jansens, daarvoor Harmen Greseler, soldaat onder kapitein           
                     Wighbolt van Isselmuiden als neef caveerde.    
21-03-1640. Sebo Jansens, van de Borecamp bij de Meeden, korporaal onder kapitein  
                     Hetteringe present en Aeltien Alkens, daarvoor Bastiaen Roeff, lantsbesaet  
                     onder kapitein [Levijn van] Geseau caveerde.   
28-03-1640. Roelef Cornelis, soldaat onder de oude compagnie kolonel van Zijn Excellentie  
                     van Nassau present en met attestatie van kapitein L. [Levijn van] Geseau  
                     voorzien en Marritien Jansens, weduwe van Hindric Lucas, daarvoor Johan  
                     Everts, soldaat onder dezelfde compagnie caveerde.  
                     Gecopuleerd 07-04-1640 in der kerk ter A door Ds. Johannes Martinus. 
                     [kantlijn]: hierna attestatie gepasseerd 18-04-1653 
28-03-1640. Willem Sanders, van Sterlinge uit Schotland, soldaat onder kapitein  Claes  
                     Ovingh present en met attestatie van luitenant Gansevoort voorzien en Maria  
                     Alberts, weduwe van Albert Albertsen, daarvoor Coert Boddeker,  
                     rustmeester onder kapitein [Wighbolt van] Isselmuiden.   
                     Gecopuleerd 14-04-1640 door Ds. Albertus Thomae in der AK. 
04-04-1640. Hindrick Wieroos, adelborst onder de overste luitenant Johan Polman present  
                     en Margrieta Jansens, uit het Stift Bremen, daarvoor Alef Meijer, soldaat onder  
                     voorschreven kapitein als zwager caveerde.  
04-04-1640. Marcus Deene, van Hamborch, soldaat onder wijlen kapitein Claes Ovingh      
                     present en met attestatie van zijn luitenant voorzien en Anna Adams, daarvoor  
                     Adam Jansens als vader caveerde.  
                     De 30ste juni 1651, hierna trouwbrief gepasseerd, alzo zij naar Duitsland  
                     wilden reizen. 
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04-04-1640. Reiner Jansens, soldaat onder kapitein [Duirt van] Berum present en Alijt  
                     Jansens, daarvoor Crijn Allerts als neef caveerde.  
11-04-1640. Arent Jansens, van Stenverden, soldaat onder kapitein Andolph Clant  
                     present en  met attestatie voorzien en Jantien Jansens, weduwe van Harmen  
                     Berents, daarvoor Matthias Sannep, soldaat onder kapitein [Levijn van] Geseau.  
18-04-1640. Bouke Sighers, ruiter onder ritmeester [Bernhard] Entens present en Jantien  
                     Alberts, daarvoor mr. Peter Geerts als bekende caveerde.  
18-04-1640. Hindrick Alberts, van Esens, soldaat onder kapitein Johan Ovingh present en  
                     Trijne Joesten, daarvoor Geert Hindrickx, van Oldenborch , soldaat onder  
                     kapitein Andolph Clant caveerde.   
25-04-1640. Hindric Jansens, soldaat onder kapitein Gerrijt Jansens present en met attestatie             
                     van zijn kapitein voorzien en Anna Jansens, van Tekelenborch, daarvoor Johan  
                     Geerts, soldaat onder kapitein Tiddo Huninga als broeder caveerde.   
25-04-1640. Carel Meibus, adelborst onder kapitein Wihelm Ridder present en met attestatie  
                     van zijn kapitein fourneert en Hindrickjen Hindrickx, daarvoor Jacob Joesten  
                     Oogh caveerde.   
09-05-1640. Claes Lissebon, soldaat onder kapitein Duirt van Berum present en Agneta  
                     Martens, daarvoor Lucas Calmer caveerde.  
                     Gecopuleerd Ds. Johannes Gerardi a Besten, zoals zij zeggen. 
09-05-1640. Johan Vastenouw, soldaat onder kapitein Eppo Gockinga en Albertien Geerts,  
                     weduwe van Hindrick Vastenou, daarvoor Jacob Heinens, garentweernder 
                     caveerde.  
30-05-1640. Johan Hillebrants, van Haren, soldaat onder kapitein Willem Ridder present en  
                     Geertjen Gerrijts, daarvoor Gerrijt Gerrijts als vader caveerde.  
27-06-1640. De manhafte Hindric Brughman, sergeant onder kapitein Tiddo Huininga en  
                     Immetien Jansens, daarvoor Claes Alberts als neef caveerde. 

 
Huwelijksinschrijvingen militairen in de  Kerkelijke Gemeente Groningen 

18-07-1640 – 10-10-1640 
 
18-07-1640. Kapitein Eppo Gockinga, daarvoor secretaris Adolph Louwens en vrouw Clara 
                     Eisinghe, weduwe van wijlen luitenant Harmen Noorthoorn, daarvoor de  
                     heer burgermeester Peter Eisinge als broeder caveerde.  
04-07-1640. Valentijn van Doederstadt, soldaat onder kapitein Eisso Sigers, waarvoor 
                     gecompareerd is Jan Roleffs en Eije Luitjens, weduwe van Casper Bruins,  
                     daarvoor caverende is Jacob Claessen, moesker.  
25-07-1640. Philips Kimrien, uit Darmstadt van het carspel Reuters present, soldaat onder 
                     kapitein Gerrijt Jansens, en met attestatie voorzien en Barber Adams, weduwe  
                     van Niclaes Tonnis, daarvoor Hindrick Timans, profaes onder kapitein Tiddo  
                     Huininga als bekende caveerde. 
25-07-1640. Johan Hermelincks, van Vastenouw, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga 
                     present en met zijn kapiteins attestatie voorzien en Wopke Jansens, daarvoor  
                     Roelef Rotgers, neef caveerde.  
29-08-1640. Geert Schillinckx, van Alse uit d’onder Phaltz, soldaat van de West Indische  
                     Compagnie present en Catrijntien Holtmans, weduwe van Thomas Smit, van  
                     Brunswijck, daarvoor Hindrick van Braemsche, soldaat onder dezelfde  
                     compagnie als landsman.    
01-09-1640. Diderick van Brakel, ten dienste van de West Indische Compagnie, soldaat en 
                     Aeltien Jansens, daarvoor Gebke Wessels caveerde.   
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26-09-1640. Peter Wijnholt, van Lubeck, soldaat ten dienste van de West Indische  
                     Compagnie present en Lutgert Harmens, daarvoor Evert Geerts, bij Botteringe  
                     Poorte caveerde.   
03-10-1640. Nanne Hindrickx, soldaat onder kapitein Andolph Clant en Anne Hindrickx,  
                     weduwe van Daniel Geerts, daarvoor Geert Afschiet, korporaal.  
03-10-1640. Hindric Berents, van Renen, soldaat onder kapitein Jan van der Does present  
                     met Hans Munter, adelborst en Anna Hansens, weduwe van Hans Peters,  
                     daarvoor Eernst Jurjen Vos, soldaat onder kapitein Daniel van der Merwe  
                     caveerde.   
03-10-1640. Bartol[omeus] [Velins; Wallin; Wallens ?], van Prinsloen, soldaat onder  
                     kapitein Tiddo Huininga present en met zijn kapiteins attestatie fourneert en  
                     Grietjen Harmens, daarvoor Douwe Timmerman caveerde.  
03-10-1640. Johan Muller, soldaat onder kapitein Houwe van Meckema present en met  
                     attestatie van zijn kapitein voorzien en Annetien Tonnis, de kerkelijke  
                     proclamaties accordeert.  
03-10-1640. Arent Geerts, van Braemsche, soldaat onder kapitein Tiddo Huininga present en  
                     met attestatie fourneert en Geertruit Jansens, daarvoor Popco Jansens als  
                     stiefvader caveerde.  
10-10-1640. Johan Hanskens, ruiter onder ritmeester [Bernhard] Entens present en met zijn 
                     korporaal Johan de Grauw geassisteerd en Aeltien Hindricks, daarvoor Leffert  
                     van Coeverden, ruiter als neef caveerde.   
10-10-1640. Hans Gerrijts, soldaat onder kapitein Johan Writzers present en met attestatie  
                     fourneert en Aeltien Jacobs, van Enckhusen, daarvoor Peter Peters, soldaat  
                     onder dezelfde compagnie.   
10-10-1640. Hindric Meijer, van Minnen, soldaat onder kapitein Eppo Hero van Rensen met  
                     attestatie van zijn kapitein voorzien en Albertien Cornelissen, weduwe van           
                     Johan de Grote, daarvoor Menne Jaspers, soldaat onder kapitein Tiddo  
                     Huininga als neef caveerde.  
 
Beknopte analyse van dit bestand: 
In bovengenoemde periode hebben in de stad Groningen 1115 huwelijksinschrijvingen 
plaatsgevonden, waarvan 381 huwelijksinschrijvingen van militairen [29%]. In ondertrouw 
gingen 302 militairen en  trouwden er totaal 79 [21%], waarvan 68 in de stad en 11 elders. In 
ondertrouw gingen 133 militairen met een weduwe [35%] en 28 trouwden een weduwe. De 
percentages zijn afgerond. 
Met een grote mate van waarschijnlijkheid kwamen circa 110 militairen uit Duitsland [29%]. 
Van de 381 militairen waren er: 
soldaat, inclusief mogelijk soldaat 298 
rang onbekend     1 
ruiter   21   
adelborst   26 
chirurgijn     1 
korporaal     6 
lanspassaat      2 
tamboer     3   
trompetter     1 
solliciteur     3 
konstabel     1 
sergeant     4 
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vaandrig     6   
cornet                                                                                                                                                                                                 1 
luitenant     1 
kapitein     4 
ritmeester     1 
luitenant kolonel     1 
totaal 381 
 
Roden, januari 2015. 
Voor vragen en/of opmerkingen: joopvancampen@yahoo.com   
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