
Index trouwen district II (Geervliet)

Trouwboek Geervliet 6-9-1743:
den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D.
welke personen hier getrouwd zijn den 6 october 1743.

Gaarder Geervliet 6-9-1743:
dito hebben Maartje Spruijt  en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Index dopen district II.

Begraven Leimuiden 11-05-1759:
11 maij door Johannes van Aalst aangegeven het lijk van zijn vrouw Maartje Spruijt onder de classe 
van Pro Deo.

Index dopen district II.

Doopboek Geervliet 8-12-1743:
8 dec Magdaleentje dogter van Hannis van Aalst en Maartje Spruijt



Index dopen district XII.

Idem.

Trouwboek Leimuiden 27-04-1760:
Alhier bev[estigd] 27 april Johannes van Aalst wed[uwnaa]r v[an] Maartje Spruijt in Vries[e]k[oop] 
Neeltje Tegelaar wed[uwe] Hendrik Kleijboom, alhier

Begraven Woubrugge 2-9-1773:
1773 2 augustus Willem Hoogwerff aangegeven 't begraven van Johannes van Aalst onder de classis 
van f 6,0,0

Index trouwen district XII.



Gaarder Woubrugge dd. 16-05-1777:

16 meij heeft Jannitie van der Stoel j[onge] d[ochter] geboortig van Hendrik Ido Ambagt en 
woonende alhier zig aangegeven mey Arij van Aalst j[onge] m[an] geboortig onder 
Esselijckerwoude, en woonende onder Oudshoorn, voor de bruijd alhier onder 't Classis van 3 gld.

Trouwboek Oudshoorn 16-05-1777:
Eerste voorstellinge
dito Arie van Aalst J[onge] M[an] geboren onder Esselijker Woude woonende onder Oudshoorn en 
Jannetje van der Stoel J[onge] D[ochter] geboren te Hendril Ido Ambagt, woonende te Woubrugge 

Index dopen district XII.



Doopboek Oudshoorn 22-02-1778:
22 februarij Johannis de vader Arie van Aalst de moeder Jannitje van der Stoel [de getuige] Neeltje 
Teegelaar [de tweede vrouw van Johannes zijn opa].

Doopboek Oudshoorn 06-05-1779:
6 junij Willem de vader Arie van Aalst de moeder Jannitje van der Stoel de getuijge Grietje van der 
Stoel.

Doopboek Woubrugge 21-10-1781:
Den 21 octob[e]r Marrigje V[ader] Arij van Aalst M[oeder] Jannetje v.d.Stoel G[etuige] Grietje 
van der Stoel;

Doopboek Woubrugge 12-07-1783:
den 13 julii Maartje V[ader] Arij van Aalst M[oeder] Jannetje van der Stoel G[etuige] Mijntje 
Kasburg [de vrouw van zijn oom Hendrik].
Maartje van Aalst begraven op 14-09-1790
bron hervormd begraven Benthuizen 1767-1796 
toegangsnummer DTB-registers inventarisnummer 3 bladzijde 77 
datum 14-09-1790 
naam Maartje van Aalst begraven op 14-09-1790, graf in de kerk  
plaatsnaam Benthuizen 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Doopboek 29-05-1785:
Den 29 Meij Willem V[ader] Arij van Aalst M[oeder] Jannetje van der Stoel G[etuige] Cornelia de 
Vet [de vrouw van zijn oom Arij van der Stoel].



Willem van Aalst
bron gaarder betaalde impost begraven Woubrugge 1779-1795 
toegangsnummer gaarder inventarisnummer 4 bladzijde 141 
datum 19-06-1786 
naam Willem van Aalst  
vader Arij van Aalst 
aangever Arij van Aalst 
bedrag pro deo 
plaatsnaam Woubrugge 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Doopboek Woubrugge 14-10-1787:
Willemientje V[ader] Arij van Aalst M[oeder] Jannetje van der Stoel G[etuige] Maartje Kraneveld 
[de vrouw van zijn oom Jan van der Stoel}. Bijde gedoopt te Wouw {Rijnsaterwoude] bij 
ongesteldheid van den Predikant.

Doopboek Rijnsaterwoude 14-10-1787:\denzelven d[it]o een kind gedoopt genaamd Willemijntje 
V[ader] Arij van Aalst M[oeder] Jannigje van der Stoel Peet Martije Kraaneveld NB deeze 2 
kinderen zijn alhier gedoopt omdat er te Woubrugge geen kerk was wegens ongesteldheid van den 
do[minee].

 Index doopboeken district XI.



Doopboek Benthuizen 24-04-1789:
Den 24 april geboren den 26 dito gedoopt Neeltje ouders Arij van Aalst Jannetje van der Stoel 
getuijge Neeltje Spruijt.
bron hervormd begraven Benthuizen 1767-1796 
toegangsnummer DTB-registers inventarisnummer 3 bladzijde 78 
datum 05-05-1791 
naam Neeltje van Aalst begraven op 05-05-1791, graf in de kerk  
vader Arij van Aalst 
plaatsnaam Benthuizen 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Doopboek Benthuizen 31-07-1793:
Den 31 jul[i] geboren op Hogeveen den 4 aug[ustus] gedoopt eene dogter Maartje ouders Arij van 
Aalst Jannetje van der Stoel getuijge Meinsje Kastburg
Maartje van Aalst begraven op 26-11-1795
bron hervormd begraven Benthuizen 1767-1796 
toegangsnummer DTB-registers inventarisnummer 3 bladzijde 88 
datum 26-11-1795 
naam Maartje van Aalst begraven op 26-11-1795, graf in de kerk  
vader Arij van Aalst 
plaatsnaam Benthuizen 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Index dopen district XI.

Doopboek Benthuizen 28-01-1796:
Den 28 januari op de hooge veen geboren den 31 dito gedoopt een zoon Jacob ouders Arij van 



Aalst Jannetje van der Stoel getuijge Anna Margaritha Kuijpers [de derde vrouw van zijn oom 
Jacob van der Stoel].

Arij van Aalst leeftijd 64 jaar
bron gekwalificeerde aangegeven lijken Hoogeveen 1806-1811 
toegangsnummer DTB-registers 
inventarisnummer 19 
bladzijde 69 
datum 09-07-1810 
naam Arij van Aalst leeftijd 64 jaar, echtgenoot van Jannetje van der Stoel, wonende te Hoogeveen 
in Rijnland, laat 4 kinderen uit een huwelijk na, overleden op 06-07-1810, begraven op 11-07-1810 
plaatsnaam Hoogeveen 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Index trouwen district XI.

Huweijksproclamaties Hazerswoude 07-04-1811:
Op heden den 7den der maand april 1811 des voormiddags ten 11 uuren heb ik Mr Carel Guillaume 
Boers dienst doende als ambtenaar van den cicielen staat met luider stemme voor de eerstemaal 
doen afkondigen dat in ondertrouw zijn aangenomen Johannes van Aalst, van beroep bouwman, 
oud ruim 33 jaren, woonende op Hogeveen, zoon van Arij van Aalst (overleden) en van Jannetje 
van der Stoel, woonende mede op Hogeveen, arrondissemnet Den Haag, departement van de 
monden van de Maas, en Trijntje Rodenburg, oud 31 1/4 jaren, dochter van Klaas Rodenburg 
(overleden) en van Jannetje de Graaf, woonende op Hogeveen voorsz[egd] en heb ik ter gewonen 
plaatse op de dag en in den jare als boven.



Johannes van Aalst en Trijntje Rodenburg 
bron Burgerlijke stand - huwelijken Hazerswoude 1811 inventarisnummer 10 aktenummer 2 
aktedatum 21-04-1811 
bruidegom Johannes van Aalst 
(33 jaar, bouwman, geboren te Oudshoorn, 22-02-1778, wonende te Hoogeveen) 
bruid Trijntje Rodenburg 
(31 jaar, geboren te Hoogeveen, 06-01-1780, wonende te Hoogeveen) 
vader bruidegom Arij van Aalst (overleden) 
moeder bruidegom Jannetje van der Stoel (bouwster, Hoogeveen) 
vader bruid Klaas Rodenburg (overleden) 
moeder bruid Jannetje de Graaf (bouwster, Hoogeveen) 
getuige Jan van der Vree, stiefvader bruid 
2e getuige Goris Verburg 
3e getuige Cornelis Blesgraaf 
4e getuige Jan van Heel 
annotatie afkondigingen 07-04-1811 en 14-04-1811 te Hazerswoude 
plaatsnaam Hazerswoude 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Huwelijke Gerecht Hazerswoude 29-09-1811:
Heden den negen en twintigsten der maand september des jaars een duizend achthonderd elf des 
voormiddags ten elf uuren hebben wij Mr. Charles Guillaume Boers Maire, dienst doende 
ambtenaar van den burgerlijken stand in de gemeente Hogeveen, conton Alphen. Departement der 
monden van de Maas, voor de eerstemaal doen afkondigen dat in ondertrouw zijn aangenomen 
Andreas Spruijt, koopman in vee, woonende te Noordwaddinxveen, zijnde meerderjarig, zoon van 
Gijsbert Spruijt, mede koopman in vee en van Arijntje Moraal woonende mede te 



Noordwaddinxveen en Willemijntje van Aalst, woonende in deze gemeente, zijnde meede 
meerderjarig, dochter van wijlen Arij van Aalst en van Jannetje van der Stoel, bouwster, woonende 
mede in deze gemeente, en hebben wij extract deeses aan het huis der gemeente doen aanplakken.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Streekarchief Midden-Holland  
Algemeen  Gemeente: Waddinxveen 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 12 
Aangiftedatum: 22-04-1813  
Overledene Willemijntje van Aalst 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 15-04-1813 
Leeftijd: 25 
Overlijdensplaats: Waddinxveen  
Vader NN  
Moeder NN  
Partner Andries Spruijt 
Relatie: Echtgenote  

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Streekarchief Midden-Holland  
Algemeen  Gemeente: Noord-Waddinxveen 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 4 
Aangiftedatum: 08-02-1845  
Overledene Andreas Spruijt 
Geslacht: M 
Overlijdensdatum: 07-02-1845 
Leeftijd: 60 
Overlijdensplaats: Noord-Waddinxveen  
Vader Gijsbert Spruijt  
Moeder Trijntje Moraal  
Partner Willemijntje van Aalst 
Relatie: Weduwnaar  
Nadere informatie  Eerder weduwnaar van Pietertje de Koning  

Jacob van Aalst en Jacoba Slootweg 
bron Burgerlijke stand - huwelijken Benthuizen 1818-1840 aktenummer 3 aktedatum 24-09-1818 
bruidegom Jacob van Aalst 
(22 jaar, bouwmanszoon, geboren te Hoogeveen, 28-01-1796, wonende te Hoogeveen, de bruidgom 
kan niet schrijven) 
bruid Jacoba Slootweg 
(21 jaar, geboren te Benthuizen, 28-05-1797, wonende te Benthuizen, de bruid kan niet schrijven) 
vader bruidegom Arij van Aalst (overleden) 
moeder bruidegom Jannetje van der Stoel (Hoogeveen) 
vader bruid Gerrit Slootweg (overleden) 
moeder bruid Ingetje van Vliet (Benthuizen) 
getuige Abraham Hoeksteen, 81 jaar, bode, Benthuizen 
2e getuige Aart van den Berg, 67 jaar, slachter, Benthuizen 
3e getuige Arnoldus Soek, 51 jaar, wagenmaker, Benthuizen 
4e getuige Willem van der Vlies, 45 jaar, timmerman, Benthuizen 



annotatie afkondigingen 06-09-1818 en 13-09-1818 te Benthuizen en Hoogeveen 
de moeder van de bruid, Ingetje van Vliet, is hertrouwd met Leendert Rodenburg 
plaatsnaam Benthuizen 
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 

Index trouwen district XII.

Trouwen gerecht Oudshoorn 11-05-1806:
Op heeden den 11 meij 1806 hebben wij Leendert Kalkoven schout, Cornelis Jacobsen, Johannes 
Holshuijzen scheepenen van de Ambagten van Oudshoorn ende Gnephoek na dat aan ons bij 
behoorlijke attestatie is gebleken dat de drie huwelijks proclamatien voor de kerk alhier 
onverhindert zijn affgeloopen en conformite van de publicatien der provisioneele representanten 
van 't volk van Holland in dato 7 meij 1795 in den huwelijken staat bevestigt Adrianus de 
Kwaadsteniet J[onge] M[an] geb[oren] te IJsselmonde en Margje van Aalst J[onge] D[ochter] 
geb[oren] te Woubrugge en beijde woonende alhier als bruijdegom en bruijd ten oirconde bij ons 
geteekend op dato als booven. w.g. L.Kalkoven Cornelis Jacobsen Johannis Holshuijzen.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden  
Archieflocatie  Rijnlands Midden  
Algemeen  Gemeente: Benthuizen 
Soort akte: Overlijdensakte 
Aktenummer: 18 
Aangiftedatum: 22-11-1875  
Overledene Jacoba Slootweg 
Geslacht: V 
Overlijdensdatum: 20-11-1875 
Leeftijd: 78 
Overlijdensplaats: Benthuizen  
Vader Gerrit Slootweg  
Moeder Ingetje van Vliet  
Partner Jacob van Aalst 
Relatie: Weduwe  



Overlijdensakten Oudshoorn Nr.83 dd. 27-12-1853:
In het jaar een duizend achthonderdendrie en vijftig den zeven en twintigsten der maand december 
zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand van Oudshoorn en der Gnephoek verschenen 
Jan van den Boogaard oud een en dertig jaren van beroep bouwmansknecht en Pieter Mulder, oud 
zeven en twintig jaren van beroep arbeider, wonende beiden te Oudshoorn en zijnde de eerste 
behuwd met, de tweede gebuur van de overledene, welke verklaarden dat op den vijfentwintigsten 
december dezes jaars 's morgens ten half zeven ure, is overleden in het huis nummer een en twinitg 
Johannes van Aalst, weduwnaar van Trijntje Roodenburg oud bijna zes en zeventig jaren, van 
beroep bouwman en geboren te Oudshoorn en wonende te Oudshoorn, zoon van Arie van Aalst en 
Jannetje van der Stoel, beide overleden en hebben de aangevers na voorlezing met ons geteekend.

Oudshoorn gaarder begraven 11-06-1759:
Den 11 dito heeft Arij van Aalst aangevinge gedaan wegens 't lijk van zijn kind genaamd Willem als 
gehoorende onder de classis van onvermoogende off Pro deo.



Burgerlijke Stand Overlijden Oudshoorn akte nr.55 dd.13-09-1859:
In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den dertienden der maand september zijn voor 
ons ambtenaar van de Burgerlijke Stand  van Oudshoorn en den Gnephoek, verschenen Abraham 
Keizer, oud zevenendertig jaren, van beroep arbeider, en Cornelis den Hertog, oud vijfenveertig 
jaren, van beroep bouwman, wonende beide te Oudshoorn, zijnde de eerste schoonzoon en de 
tweede bekende van de overledene, welke verklaarden, dat op den twaalfden der maand september 
dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, is overleden in het huis Nommer twee honderd en zestig 
Adrianus de Quaasteniet, gehuwd met Marregje van Aalst, oud vierentachtig jaren, van beroep 
winkelier, geboren te Ijsselmonde, wonende te Oudshoorn, zoon van Jan de Quaasteniet en van 
Lijntje Melief, beide overleden en hebben de aangevers deze na voorlezing met ons geteekend.

Dopeling  Adrianus Vink De Kwaadsteniet  
Vader  Jan Vink De Kwaadsteniet  
Moeder  Lijntje Mijnlief  
Getuige  Adriaantje de Kwaadsteniet  
Plaats  IJsselmonde  
Datum doop  29-05-1774  
Geboortedatum  22-05-1774    
Bron  DTB IJsselmonde Doop gereformeerd  



Burgerlijke Stand Overlijden Oudshoorn akte nr.3 dd. 18-01-1828:
In het jaar achttien honderd achtentwintig den achttienden der maand januarij des voordemiddags 
ten elf ure, zijn voor ons Burgemeester van Oudshoorn en den Gnephoek Officier van den 
Burgerlijken Stand, verschenen Adrianus de Quaasteniet oud vierenvijftig jaren, van beroep 
bouwman, en Martinus Johannes Hengeveld oud veertig jaren, van beroep winkelier, wonende 
beiden te Oudshoorn, de eerste aanbehuwd zoon, de tweede bekende van de overledene, welke 
verklaard hebben dat op den zestienden januarij achttien honderd achtentwintig des avonds ten zes 
ure, is overleden in het huis no. 202 Jannetje van der Stoel, weduwe Arie van Aalst, oud zes en 
zeventig jaren, wonende te Oudshoorn, doch waar de overledene geboren is en ook de namen van 
derzelven ouders, is de declaranten onbekend en hebben dezelven deze na voorlezing met ons 
geteekend.


