Op heden des Negenentwintigste November des Jaars Achttienhonderd Vijf-en-Twintig, des
morgens ten tien uren, zijn voor ons M… Bäcker de Jonge, Lid van den Raad dezer Stad, als
daartoe ingevolge het besluit van Z.M. van 14 Febr. 1823, No. 59 gedelegeerd, verschenen, ten
einde een Huwelijk aan te gaan,
Lubbe Claassen, Tapper, geboren en wonende alhier, oud dertig jaren (ged. Evan. Luth. 16 Jan
1795), meerderjarige zoon van Lubbe Claassen, overleden, en Anna Marg. Schmidt, geen beroep,
wonende alhier, ten ene,
En Antonia van der Haar, geen beroep, geboren en wonende alhier, oud zes en dertig jaren (ged.
… 15 Okt 1789), meerderjarige dochter van ... van der Haar, overleden en weduwe Klaas van der
Meulen, ten andere zijde
En konferteerde de moeder des bruidegoms personeel in deze echt.
De vooraf gaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet
van 25 Ventose van het Jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten: in een Extract uit het
Register der Afkondigingen, behoorlijk alhier geschied den 6 en 12 dezer ten 2den de
doopcedullen der verloofden, ten 3den den doodscedul van den vader des bruidegoms, ten 4den
die van den vorigen man der bruid, ten 5den die van hare moeder en zij verklaarde ons met de
ondergeteekende getuigen onder aanbod van eede de dood van grootouders.
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man
en Vrouw; hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam
der Wet uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn veréenigd; alles ingevolge het derde
Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose van het Jaar Elf, en in tegenwoordigheid van
Johan Theodorus Wiegandt, koopman, oud eenenveertig,
Hendrick Lichtenveldt, winkelknecht, oud dertig,
Jan Lodewijk Opferman, muzykant, oud zevenentwintig en
Frans Dörpfer, schoenmaker, oud zestig jaren, alle wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons
hebben geteekend.

