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Nationaal Archief, inv. 10 ondertrouw Oud-Beijerland, 1738 - 1769 

De plaatsnamen zijn (zoveel mogelijk) in de huidige spelling weergegeven. Zinkweg, 

Zuidzijde en Greup zijn buurtschappen bij Oud-Beijerland. Let ook op de verschillende 

namen voor dezelfde plaats: Moerkerken - Mijnsheerenland; Korendijk - Goudswaard; Hitsert 

- Zuid-Beijerland en Heinkensoord - Heinenoord.  

Gebruikte afkortingen: OB - Oud-Beijerland; NB - Nieuw-Beijerland; ZB - Zuid-Beijerland; 

won. - wonende of woonachtig; get. - getuige(n); att. - attestatie; wed - weduwe; wednr. - 

weduwnaar. 

 

f.1 

 

03-01-1738  Arij Vermaat j.m. won. in OB dog binnen ´t jaar ook te Rotterdam en 

   Westmaas en Maria Leegweg j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd 

   op 2 februari 

 

10-01-1738  Pieter Fransz Belet en Grietje Bastiaansdr Grauw beiden geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 29 januari 

 

15-01-1738  mr. Kornelis Vrolijkheid j.m. van Zutphen won. in OB en Petronella 

   van Haarlem j.d. van Dordrecht en daar won., att. naar Dordrecht op 3 

   februari 

 

31-01-1738  Gerardus van Belle j.m. van Neuis won. onder OB en Hendrina  

   Korstiaans de Zwart j.d. geb. in OB, hier getrouwd op 23 februari 

 

f.2 

 

22-02-1738  IJsak Gijsbertsz Kool j.m. en Ariaantje Gijsbertsd Rijsdijk j.d. 

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 12 maart 

 

21-03-1738  Jan Barentsz Stoffeschooff j.m. geb. in ´t land van der Mark en won. 

   onder OB en Teuntje Bastiaansd IJsselmond wed. laatst van Klijs 

   Kornelisz Blok won. in OB, hier getrouwd op 20 april 

 

22-03-1738  Kornelis Gijsbertsz Vos j.m. en Wijburgje Jans Ruitenburg j.d. 

   beiden geb. en won. in OB, Hier getrouwd op 13 april 

 

22-03-1738  Kornelis Teunisz in ´t Veld j.m. en Kornelia Jansd van der Stoep j.d. 

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 13 april 

 

29-03-1738  Abraham Leenderdsz Pors j.m. en Marijtje Jeroensd van  

   Schramade j.d. beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 20 april 
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f.3 

 

04-04-1738  Hendrik Fransz Kool j.m. geb. en won. in OB en Neeltje Willemsd 

   Groen wed. van Joost Barentsz Wattij won. in OB, hier getrouwd op 20 

   april 

 

04-04-1738  In de Korendijk ondertrouwd Willem Jakobse Polderman wednr. van 

   Ariaantje Arentsd van der Kwak geb. te Strijen en won. in OB en Anna 

   Pietersd Blaak geb. te Heinenoord en won. in de Korendijk, att. naar 

   Korendijk op 2 mei 

 

11-04-1738  Ari Kornelis Vink j.m. en Neeltje Leenderdsd Kraajesteijn j.d. 

   beiden geb. en won. onder OB, hier getrouwd op hier getrouwd op 30 

   april 

 

19-04-1738  Ari Gerritsz Stougje j.m. en Hilletje Jansd Wagemaker j.d. beiden 

   geb. en won. in OB, hier getrouwd op 11 mei 

 

19-04-1738  Joost Leenderds Stoker j.m. en Anna Willemsd de Zwart j.d. beiden 

   geb. en won. in OB, hier getrouwd op 4 mei 

 

f.4 

 

25-04-1738  Pieter Hoogendijk j.m. geb. van Wieldrecht en won. te Rhoon en 

   Lijsbeth Jansd Hoogstad j.d. geb. van Rhoon en won. op de Beer 

   onder OB, att. naar Rhoon op 14 mei 

 

26-04-1738  In Strijen ondertrouwd Kornelis Ariensz Kool wednr. van Jaapje 

   Jakobs de Jong won. onder OB en Neeltje Willemsd Weeda wed. van 

   Krijn Jansz  Tok won. onder Strijen, att. naar Westmaas op 13 mei 

 

02-05-1738  Ari Ariensz Vermeulen j.m. geb. onder OB en Barber Ariensd van 

   der Wild j.d. geb. onder OB beiden aldaar won., hier getrouwd op 25 

   mei 

 

02-05-1738  Andries Zuijdland j.m. en Jannetje Willemsd Boogaard j.d. beiden 

   geb. en won. in OB, hier getrouwd op 25 mei 

 

11-07-1738  Leenderd Hoogeboom wednr. van Lena Ariensd Meulenaar en  

   Marijtje Jansd Braam wed. van Andries Paas beiden geb. en won. in 

   of onder OB, hier getrouwd op 24 augustus 

 

f.5 
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12-12-1738  Dingeman Schuier wednr. van Lijntje Kapteijn won. onder  

   Numansdorp en Neeltje Herweijer wed. van Zeger Fonkert won. onder 

   OB, hier getrouwd op 4 januari 1739 

 

09-04-1739  Kornelis Aartsz Hartog j.m. geb. en won. te Pernis en Lijsbeth  

   Andriesd Krip j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1739  Ari Paulusz van der Spuij j.m. van OB en Emmetje Pietersd van 

   Mechelen j.d. van Klaaswaal beiden won. alhier, hier getrouwd op 10 

   mei 

 

17-04-1739  Jan van der Schoor wednr. van Maccheltje van den Bliek en Marijtje 

   van Bokkum j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 3 mei 

 

f.6 

 

07-05-1739  Gerrit Theunisz van Bokhoven j.m. van Piershil en Theuntje Jansd 

   Biesbroek j.d. van Numansdorp beiden won. onder OB hier getrouwd 

   op 31 mei 

 

16-05-1739  Willem Bleijsen j.m. van Hellevoetsluis en Janneke Pietersd Baars 

   j.d. van OB beiden won. alhier, hier getrouwd op 3 juni 

 

18-09-1739  In NB ondertrouwd Dirk Schalksz van der Schans wednr. van Grietje 

   Willemsd van der Schans geb. en won. in OB en Bastiaantje  

   Lammertsd de Reus j.d. geb. onder Sint Antoniepolder en won. onder 

   NB, hier getrouwd op 11 oktober 

 

09-10-1739  Ari Jansz Tok j.m. geb. onder Heinenoord en won. onder NB en  

   Johanna Kornelisd Hordijk j.d. geb. en won. onder OB, hier  

   getrouwd op 1 november. 

 

09-10-1739  Ari Ingelsz van der Tjilp j.m. geb. in OB en Pietertje Kornelisd van 

   der Hoek j.d. geb. te Lekkerkerk beiden won. alhier, hier getrouwd op 

   1 november 

 

 f.7 

 

09-10-1739  Ari Ariensz de Zeeuw j.m. geb. te Mijnsheerenland en Maartje  

   Pietersd Goeneef j.d. geb. onder OB en beiden won. aldaar, hier  

   getrouwd op 1 november 
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09-10-1739  Jan Henriksz Sluijmer geb. te OB en Klaartje Groeneweg wed. van 

   Jakob van Volssen geb. te Strijen en beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 1 november 

 

13-11-1739  Kommer Dirksz van Dijk j.m. geb. onder OB en won. onder NB en 

   Trijntje Ariensd Visser j.d. geb. en won. onder OB hier getrouwd op 6 

   december 

 

27-11-1739  Abraham van Alphen j.m. en Zeewij van der Tulp j.d. beiden geb, en 

   won. alhier, hier getrouwd op 20 december 

 

f.8 

 

11-12-1739  In Sint Antoniepolder ondertrouwd Ari Jakobsz Hoogvliet geb. en 

   won. in OB en Pleuntje Ariensd Gout geb. en won. in Sint  

   Antoniepolder, att. naar Sint Antoniepolder op 30 december 

 

18-12-1739  Hendrik de Groot wednr. van Maartje Dronk en Kornelia van der 

   Bijl j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 januari 1740 

 

20-01-1740  Willem in ´t Veld j.m. won. te Hellevoetsluis en Trijntje Pietersd 

   Duit wed. van Jan Dirksz Goutzwaard won. in OB, hier getrouwd op 12 

   februari 

 

08-04-1740  In NB ondertrouwd Pleun Bastiaansz Leeuwenburg wednr. van  

   Kornelia Moerkerke won. in OB en   j.d. onder NB, att. naar NB op 7 

   mei 

 

f.9 

 

22-04-1740  Pleun Oosterman wednr. van Aarjaantje Kuijpers geb. en won. onder 

   Mijnsheerenland en Pleuntje van der Zwaan wed. van Leenderd 

   Konijndijk geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 15 mei 

 

22-04-1740  Theunis Klaasz Tuijnder j.m. van Klaaswaal won. onder OB en  

   Marijtje Leenderdsd Kuijper j.d. van Mijnheerenland won. in OB, 

   hier getrouwd op 15 mei 

 

23-04-1740  In Numansdorp ondertrouwd Wilhelmus Fransz van Buijtendijk j.m. 

   van Numansdorp en won. aldaar en Johanna Kornelisd van Dam j.d. 

   van Numansdorp en won. onder OB, att. naar Numansdorp op 20 mei 

 

29-04-1740  Bastiaan Gouwman j.m. van OB en Willemtje Leeuwenburg j.d. van 

   Westmaas beiden won. onder OB, hier getrouwd op 22 mei 
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f.10 

 

06-05-1740  In de Korendijk ondertrouwd Ari van Bek j.m. geb. en won. onder OB 

   en Maartje Chaarloos j.d. geb. onder Numansdorp won. onder de 

   Korendijk, hier getrouwd op 26 mei 

 

13-05-1740  Jakob van Dijk j.m. geb. onder ZB en won. in OB en Neeltje  

   Landheer j.d. geb. en won. in OB dog onlangs nog in Strijen, hier 

   getrouwd op 1 juni 

  

14-05-1740 In Mijnsheerenland ondertrouwd Leenderd Smits wednr. van 

 Aarjaantje van Dijk won. onder OB en Maaike Hoogewerf j.d. geb. en 

 won. onder Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland op 1 juni 

 

27-05-1740 Pieter Huijbertsz van Alphen j.m. van Kralingen en Adriana 

 Kornelisd van Sina j.d. van OB beiden won. alhier, hier getrouwd op 

 19 juni 

 

f.11 

 

10-06-1740 In Numansdorp ondertrouwd Ari de Wilde wednr. van Kornelia 

 Buijtendijk  geb. en won. onder OB en Maaike Leegendijk wed. van 

 Kornelis Lokker geb. en won. te Numansdorp, att. naar Numansdorp op 

 30 juni 

 

24-06-1740 In Piershil ondertrouwd Henrik Jansz Smith j.m. geb. en won. onder 

 Mijnsheerenland en Jannetje Jansd Oudwater j.d. geb. en won. te 

 Piershil, dog onlangs nog onder Oudbeijerland, att. naar Piershil op 16 

 juli 

 

22-07-1740 Leenderd Graauw wednr. laatst van Lijsbeth Willemsd Groen won. in 

 OB en Bastiaantje Ariensd Romeijn j.d. geb. onder de Korendijk en 

 won. onder Westmaas onlangs nog in Numansdorp, hier getrouwd op 

 14 augustus 

 

f.12 

 

16-09-1740  Kors Kornelisz Stougje j.m. en Grietje Jakobsd Bokhoven j.d.  

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 16 oktober 

 

23-09-1740  In Ooltgensplaat ondertrouwd Kornelis Arentsz Westdijk j.m. geb. in 

   OB en Grietje Adamsd van Veggelen j.d. geb. in Ooltgensplaat en 

   beiden aldaar won., att. naar Ooltgensplaat op 16 oktober 
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30-09-1740  Johannes Willemsz Bogart en Maria Matthijsd Baars beiden geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 23 oktober 

 

14-10-1740  Maarten Pietersz de Reus j.m. geb. in OB en Teuntje Jansd  

   Boekhout j.d. geb. in Klaaswaal beiden won. alhier, hier getrouwd op 6 

   november 

 

f.13 

 

14-10-1740  Kornelis Pors van OB en Jannetje Teunisd Boer van Heinenoord 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 6 november 

 

14-10-1740  Hendrik van der Schoor j.m. en Anna Goudzwaart j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 30 oktober 

 

28-10-1740  Kornelis Jansz Zakkedrager j.m. geb. in OB en Aarjaantje  

   Willemsd Sintmaartensdijk j.d. geb. onder Klaaswaal, hier getrouwd 

   op 20 november 

 

09-11-1740  Klaas vann der Weijde wednr. van Baartje Hoppel won. in OB en 

   Lijsje van Nieuwervaart wed. van Lambert van der Tak won. te  

   Dordrecht, att. naar Dordrecht op 29 november 

 

f.14 

 

17-11-1740  Ari Jansz de Jong wednr. van Metje Gerritsd Ham geb. in Spijk en 

   Marijtje Kornelisd Kraaio wed. van Jan de Vos geb. in OB beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 9 december 

 

30-12-1740  Leenderd Gillisz den Otter j.m. won. te Poortugaal en Ariaantje 

   Bastiaansd den Broeder j.d. won. op de Beer onder OB, hier getrouwd 

   op  22 januari 1741 

 

30-12-1740  Simon Arentsz van der Rhee j.m. geb. en won. in Mijnsheerenland en 

   Barber van der Stoep j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 18 

   januari 

 

06-01-1741  Joost Kornelisz van der Sluis wednr. van Lijntje van der Linden geb. 

   te Poortugaal en won. in OB en Kornelia de Valk wed. van Jan  

   Hoekwater geb. in Den Briel won. in OB, hier getrouwd op  27 januari 

 

f.15 
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07-04-1741  Henrik Vermaas j.m. en Jakomijntje van Bokkum j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op  26 april 

 

07-04-1741  In Bleiswijk ondertrouwd Ari Dirksz van der Tulp j.m. van OB en 

   Maaike Gerritsd van der Vlier j.d. van Aalburg en won. in Bleiswijk, 

   att. naar Bleiswijk op 25 april 

 

14-04-1741  Pleun Bastiaansz Leeuwenburg wednr. laatst van Lijntje van Dijk en 

   Grietje Kornelisd Weeda j.d. beiden geb. onder Westmaas en beiden 

   won. onder OB, hier getrouwd op 7 mei  

 

14-04-1741  Willem Kornelisz Plooster wednr. van Stijntje Verboom won. in ZB 

   en Plonia Sluijmer j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 7 mei 

 

f.16 

 

14-04-1741  In Westmaas ondertrouwd Laurens Simonsz van Dijk j.m. geb. en 

   won. onder OB en Johanna Jansd de Cat j.d. geb. in Westmaas en 

   daar onder won. att. naar Westmaas op 6 mei 

 

12-05-1741  Korstiaan den Broeder j.m. van Westmaas en Willemtje van  

   Bokhoven wed. laatst van Jan Pietersz van Rees beiden won. onder OB, 

   hier getrouwd op 4 juni 

 

09-06-1741  Kornelis Pietersz Baars j.m. van OB en Bastiaantje Johannesd  

   Boogaard j.d. van NB beiden won. alhier, hier getrouwd op 30 juni 

 

16-06-1741  Huijg van der Zwaan geb. onder OB en Maaike Kooiman geb. onder 

   Sint Antoniepolder beiden won. onder OB, hier getrouwd op 9 juli 

 

f.17 

 

22-07-1741  Ari Korsz Weeda j.m. van Strijen won. in Hekelingen en Jannetje 

   Leenderdsd de Reus j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9  

   augustus 

 

28-07-1741  Hendrik Florisz Dool wednr. van Ariaantje Tuinder geb. en won. in 

   OB en Katrijna Jonker wed. van Dirk Muijters geb. en won. te  

   Rotterdam, att. naar Rotterdam op 13 augustus [DTB Rotterdam Trouw 

   geref. getrouwd op 15 augustus 1741] 

 

29-07-1741  Pieter Hulstman j.m. geb. en won. in OB en Maria van der Zwaan 

   j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 18 augustus 
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21-08-1741  Gerrit Hoppel wednr. van Magdaleentje Kuipers geb. onder OB won. 

   in de Hitsert en Lijsbeth Teunisd Weda j.d. geb. in de Hitsert won. in 

   OB, att. naar de Hitsert op 14 september 

 

f.18 

 

20-11-1741  In Heinenoord ondertrouwd Gerrit Hulstman j.m. van OB en Barber 

   van Peursum j.d. geb. en won. te Goidschalxoord, att. naar Heinenoord 

   op 12 december 

 

08-12-1741  Nikolaas Matthijsz van den Tillaar j.m. geb. van Vechel in Peelland 

   en Anna Christofersd Lugering j.d. geb. van Witmarsch in Holsteijn 

   beiden won. op de Beer onder OB, hier getrouwd op 10 januari 1742 

 

15-02-1742  Jakob de Reus wednr. van Neeltje Maartensd Gillaart geb. en won. in 

   OB en Rijnburgje Romeijn j.d. van de Korendijk en won. in NB, hier 

   getrouwd op 14 maart 

 

22-02-1742  Jan Huiberts Ghijbe j.m. van Dordrecht won. in OB en Geertruijd 

   Teerling j.d. geb. en won. te Dordrecht, att. naar Dordrecht op 11 maart 

 

f.19 

 

02-03-1742  Leenderd Ronge wednr. van Maijke Andriesd Kok won. onder Piershil 

   en Stijntje Graauw j.d. geb. en won. in OB, att. op 23 maart 

 

30-03-1742  Frederik Bokké j.m. van Kalkar won. in OB en Kornelia Belt j.d. geb. 

   te Dordrecht won. in OB, hier getrouwd op 22 april 

 

07-04-1742  Abraham Leenderds Pors wednr. van Marijtje van Schramade geb. en 

   won. in OB en Jannetje Vleghart j.d. geb. te Rijsoord won. te OB, hier 

   getrouwd op 3 mei 

 

27-04-1742  Jakob Verhagen wednr. van Ingena Antonisd Kooiman en Josina van 

   Esch wed. van Johannes van Dulken beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 20 mei 

 

f.20 

 

21-04-1742  In Brielle ondertrouwd Andries Kornelisz Meure wednr. en  

   Petronella Stephensd van Oers j.d. geb. te oosterhout laatst gewon. 

   hebbende in Brielle, beiden won. in Brielle, att. naar Brielle op 18 mei 
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18-05-1742  In NB ondertrouwd Theunis Andriesz Paai j.m. geb. en won. onder 

   OB en Marijtje Jorisd Keijserswaard j.d. geb. te Westmaas en won. 

   onder NB, att. naar NB op 4 juni 

 

08-06-1742  Dirk Gerritsz Pepers j.m. geb. in  Veuchel in Peellan en Marijtje 

   Jansd Eling j.d. geb. te Braamsche in ´t Graafschap Lingen beiden 

   won. op de Beer onder OB, hier getrouwd op 29 juni 

 

15-06-1742  In Maasdam ondertrouwd Korstiaan de Jong wednr. van Theuna van 

   Zorgen won. te Strijen en Maria Jansd van der Wier j.d. won. te 

   Maasdam, att. naar Maasdam op 7 juli 

 

f.21 

 

07-07-1742  Kornelis Nieuwenhuijsen en Neeltje Jansd de Reus beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 8 augustus 

 

13-07-1742  In Ooltgensplaat ondertrouwd Ari van der Straten wednr. van Anna 

   Hofman won. in OB en Katharina Matse wed. van den heer Kornelis 

   Hoog won. te Ooltgensplaat, att. naar Ooltgensplaat op 29 juli 

 

20-07-1742  Koenraad Verkerk wednr. van Jannetje Kornelisd Bregt won. onder 

   Zuidland en Maria van Dalem wed. van Anthonie van Oijen geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 15 augustus 

 

04-08-1742  Kornelis Helm wednr. van Lijsbeth Noordergraaf geb. te Maassluis en 

   Lijsbeth van der Werf j.d. geb. in OB en won. te Maassluis, hier 

   getrouwd op 26 augustus 

 

f.22 

 

01-09-1742  In Rotterdam ondertrouwd Johannes Smits j.m. geb. en won. in OB en 

   Maria van der Zee j.d. geb. en won. te Rotterdam, att. naar Rotterdam 

   op 16 september [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 18  

   september 1742] 

 

08-10-1742  Aart van der Zijden j.m. en Neeltje Hopzomer j.d. beiden geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 4 november 

 

27-10-1742  In Sint Antoniepolder ondertrouwd Laurens Pietersz Pruijmendijk 

   j.m. geb. op de Greup onder Westmaas en won. onder OB en Pietertje 

   Kornelisd van Erkel j.d. geb. en won. in Sint Antoniepolder, att. naar 

   Sint Antoniepolder op 15 november 
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10-11-1742  In Sint Antoniepolder ondertrouwd Pieter van Es wednr. van Ingetje 

   Willemsd van der Weijden geb. en won. onder OB en Neeltje Jabaai 

   j.d. geb. en won. in Sint Antoniepolder, att. naar Sint Antoniepolder op 

   1 december 

 

f.23 

 

19-01-1743  Pieter Snelleman wednr. van Maria Gouwentak geb. te Brussel won. in 

   OB en Lijsbeth in ´t Veld wed. van Ari Kraak geb. in Heinenoord en 

   won. in OB, hier getrouwd op 13 februari 

 

25-01-1743  Jakob van Beek wednr. van Neeltje Pietersd de Rouw geb. te ´s- 

   Gravendeel en won. in OB en Maria Leenderdsd Eland j.d. geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 15 februari 

 

04-04-1743  In de Nieuwenhoorn ondertrouwd Dirk Zegersz Fonkert geb. en won. 

   in OB en Nelia Pietersd Verduin wed. van Bouwen van Rij geb. en 

   won. onder de Nieuwenhoorn, att. naar Nieuwenhoorn op 26 april 

 

12-04-1743  Jan Dingeman Verbaas wednr. van Amelia Baartman geb. en won. in 

   OB en Hilletje Vermaas j.d. geb. onder NB en won. onder OB, hier 

   getrouwd op 5 mei 

 

f.24 

 

20-04-1743  Pieter Willemsz Bliek j.m. en Maria Ingensd van der Tjilp j.d.  

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

20-04-1743  Pieter van der Graaf j.m. en Aagje Landheer j.d. beiden geb. en won. 

   in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

20-04-1743  Kornelis Leenderdsz Stoker j.m. en Elizabeth Dirksd Brugman j.d. 

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

20-04-1743  Maarten van der Linden j.m. en Maria Stougje wed. van Kornelis 

   Jakobsz Vink beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

f.25 

 

26-04-1743  Willem van der Sluijs wednr. laatst van Lijsbeth Ariensd Woudster 

   won. in ZB en Neeltje Maartensd Pons j.d. geb. onder Klaaswaal en 

   won. onder OB, att. naar ZB op 18 mei 
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03-05-1743  Ari Haverboer j.m. geb. onder ZB en won. onder OB en Maria  

   Chaarloos j.d. geb. van OB en won. onder Mijnsheerenland, hier  

   getrouwd op 26 mei 

 

17-05-1743  Jan Maartensz de Groot wednr. van Lijntje Pleunsd Kranendonk geb. 

   van Charlois en won. onder OB en Elizabeth de Ruijter j.d. geb. te 

   Westmaas en won. onder OB, hier getrouwd op 3 juni 

 

31-05-1743  Leenderd Blaak wednr. van Neeltje Ariensd van der Kwak geb. onder 

   Numansdorp en Maria den Exter geb. in OB en beiden alhier won. 

   hier getrouwd op 23 juni 

 

f.26 

 

12-07-1743  Ari van der Wild j.m. geb. en won. alhier en Kornelia de Vos wed. 

   van Johannes Zwijns geb. te NB en alhier won. hier getrouwd op 5 

   augustus 

 

19-07-1743  Willem Willemsz Onwijn wednr. van Leentje Starre geb. en won. te 

   Stand van ´t Haringvliet en Lijdia Davidsd Snelleman j.d. geb. en 

   won. in OB, att. naar Stad aan ´t Haringvliet op 10 augustus 

 

26-07-1743  Matthijs Hendriksz de Koning van Malde buiten Nijmegen en  

   Elizabeth Hansens van Lints boven Keulen beiden won. onder OB, 

   hier getrouwd op 11 september 

 

11-10-1743  Philip Jansz j.m. geb. te Adorf in ´t vorstendom Waldek en Maartje 

   van der Zijden j.d. van OB en beiden won. alhier, hier getrouwd op 3 

   november 

 

f.27 

 

18-10-1743  Jan Willemsz Zeger wednr. van Neeltje Isaakse Houwer won. onder 

   Goidschalxoord en Trijntje Kornelisd Langstraat wed. van Theunis 

   in ´t Veld won. onder OB, hier getrouwd op 10 november 

 

01-11-1743  Jan Kornelisz van de Pepper geb. te Opheusden en Jannetje van 

   Gelder geb. in OB beiden won. alhier, hier getrouwd op 22 november 

 

08-11-1743  Willem Boer j.m. geb. in OB en won. in Piershil en Maaike  

   Sintmaartensdijk j.d. geb. onder Klaaswaal en won. in OB, hier  

   getrouwd op 1 december 
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16-11-1743  Joost Kornelisz Vermeulen j.m. geb. te Almkerk en Aarjaantje Jansd 

   Wagemaker j.d.  geb. in OB beiden hier won. hier getrouwd op 8 

   december  

 

f.28 

 

19-11-1743  In Maasbommel ondertrouwd Gillis van Ruijtenburg j.m. geb. en won. 

   in OB en Johanna van Ruijtenburg j.d. geb. en won. te Maasbommel, 

   hier getrouwd op 15 december 

 

13-12-1743  Clemens Niemandsverdriet wednr. van Bregitta Jonkers en Aagje 

   Boender beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 8 januari 1744 

 

27-12-1743  Wouter Holleman wednr. van Aarjaantje van Tis en Kornelia van Rij 

   j.d. geb. onder ZB en beiden won. in OB, hier getrouwd op 19 januari 

   1744 

 

03-01-1744  In Heinenoord ondertrouwd Kornelis Johannes Bogert j.m. van OB en 

   Abigail Hogeboom j.d. geb. en won. te Goidschalxoord, att. naar  

   Heinenoord op 22 januari 

 

f.29 

 

15-02-1744  Jan Kouwenberg j.m. geb. en won. in NB en Ariaantje van Sticht j.d. 

   geb. en won. in OB, N.B. vermits onder de geboden bekend wierd dat 

   deez bruidegom zoldaat was en te Brielle in garnizoen dat hij  

   opzettelijk schijnd verborgen te hebben is hem den 8 Maart Zond. na de 

   morgenpr[edicatie] in den kerkenraad gezegd dat zijn huwelijk hier niet 

   kan of mag voltrokken worden ten zij vooraf blijke dat de drie geboden 

   in den Briel zonder inspraak zo wel als hier zijn afgekondigd ´t welk hij 

   niet heeft willen doen waarop ook de bevestiging is agtergebleven. Den 

   18 April 1751 alhier getrouwd  

 

10-04-1744  Gerrit van Brakel j.m. en Anna Boer j.d. beiden geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 3 mei 

 

13-04-1744  Balte Mattheusz Kortweg j.m. geb. en won. in Sommelsdijk en  

   Adriana van den Honart j.d. geb. onder OB en won. te Sommelsdijk 

   dog binnen ´t jaar hebbende gewon. in OB, hier getrouwd op 4 mei 

 

f.30 

 

17-04-1744  Jan van den Berg j.m. won. onder OB en Ariaantje van der IJp j.d. 

   won. onder NB, hier getrouwd op 6 mei 
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25-04-1744  IJsbrand Potuijt j.m. geb. en won. te Puttershoek en Lideweij  

   Groeneboom j.d. geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 17 mei 

 

05-05-1744  Kornelis Anderson j.m. geb. en won te Spijk  en Anna de Zeeuw j.d. 

   geb. te Molenaarsgraaf won. in OB, hier getrouwd op 24 mei 

 

05-05-1744  Jan Bakker j.m. geb. en won. in OB en Isabella de Zwier j.d. geb. te 

   Wageningen en won. te Rotterdam, att. gegeven op 24 mei [DTB  

   Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 24 mei 1744] 

 

15-05-1744  Jan Kraal j.m. geb. en won. onder OB en Ariaantje van Belle j.d. 

   won. in OB, dog binnen ´t jaar in Vlaardingen, hier getrouwd op 2 juni 

 

f.31 

 

29-05-1744  Rijk Hogerwerf wednr. van Aagje Ariensd Ras en Lijsbeth Ariensd 

   Kool wed. van Rijk van Vliet beiden won. onder OB, hier getrouwd op 

   17 juni 

 

12-06-1744  Bastiaan Hempel j.m. geb. in ´s-Gravenhage en won. in OB en  

   Jannetje Krijs geb. en won. in OB, hier getrouwd op 5 juli 

 

17-07-1744  Kornelis Benne j.m. en Jannetje Annokke j.d. beiden geb. en won. in 

   OB, hier getrouwd op 2 augustus 

 

17-07-1744  Jakobus van Esch wednr. van Marijtje Abpenbroek en Aarjaantje Por 

   wed. van Dingeman Vermaas, beiden won. alhier, hier getrouwd op 2 

   augustus 

 

f.32 

 

30-07-1744  Willem van der Zwaan j.m. geb. en won. in OB en Maria Barendregt 

   j.d. geb. in OB won. onder NB, hier getrouwd op 23 augustus 

 

18-09-1744  Ari van der Linden j.m. geb. in Strijen en Neeltje Boogaard j.d. geb. 

   in OB en beiden won. aldaar, hier getrouwd op 11 oktober 

 

03-10-1744  Pieter van der Tulp j.m. en Kornelia Niemandsverdriet wed. van 

   Kornelis Vos beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 25 oktober 

 

09-10-1744  Kornelis van der Waal wednr. van Fijtje Hermansd van Dijk won. te 

   Numansdorp en Willemina Bastiaansd Huijs wede. van Goris  

   Langerveld won. alhier, hier getrouwd op 11 november 
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f.33 

 

16-10-1744  Dirk van Bommel wednr. van Kornelia Schenk won. te Heinenoord en 

   Maartje de Baan j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1  

   november 

 

23-10-1744  Rochus Jansz Troost wednr. van Maccheltje Gerritsd de Jong won. te 

   Heinenoord en Neeltje Simonsd van der Meulen j.d. geb. te NB en 

   won. in OB, hier getrouwd op 15 november 

 

30-10-1744  Gerrit Leenderdsz de Vos wednr. van Geertje Henriksd won. te NB en 

   Anna Aemilius wed. van Adam van Gorp won alhier, hier getrouwd op 

   18 november 

 

30-10-1744  Aart van der Zijden j.m. geb. te NB en Anna van der Zwaan wed. 

   van Ari Snellemans beiden won. alhier, hier getrouwd op 22 november 

 

f.34 

 

13-11-1744  Joseph Huijbertsz van Alphen j.m. en Annetje Maartensd Krajo 

   beiden geb, en won. alhier, hier getrouwd op 9 december 

 

26-11-1744  In Dordrecht ondertrouwd Gerrit de Lange wednr. van Stijntje van 

   Bodegom geb. en won. alhier en Willemina Roobol j.d. geb. et  

   Dordrecht en won. aldaar, att. naar Dordrecht op 20 december 

 

02-02-1745  In NB ondertrouwd Gerrit Centsz Bosman wednr. van Maaike  

   Jakobsd Neuteboom geb. in Strijen en won. onder OB en Maccheltje 

   Leenderdsd Mastebroek j.d. geb. in Ridderkerk en won. onder NB, 

   hier getrouwd op 17 januari 

 

f.35 

 

02-01-1745  In Numansdorp ondertrouwd Herman van der Waal j.m. geb. en won. 

   in Numansdorp en Neeltje Kraat j.d. geb. te ZB en won. te  

   Numansdorp onlangs in OB, att. naar Numansdorp op 21 januari 

 

01-01-1745  In Sommelsdijk ondertrouwd Jakob Klaasz Pinkster j.m. geb. in de 

   Korendijk en Maaike Arentsz Truijen j.d. geb. in Klaaswaal beiden 

   won. in Sommelsdijk, dog de Bruijd nog onlangs te Oudbeijerland, hier 

   getrouwd op 24 maart 
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05-02-1745  Henrik Ariensz van der Wild wednr. van Aartje Simonsd Rietdijk 

   geb. in Goidschalxoord en Pietertje Jaspersd van der Plas j.d. geb. te 

   Rockanje beiden won. onder OB, hier getrouwd op 28 februari 

 

f.36 

 

05-03-1745  Jakob Hoogvliet en Annetje van der Graaf beiden geb. en won. in 

   OB, hier getrouwd op 31 maart 

 

10-04-1745  In Puttershoek ondertrouwd Ari Rijksz van Vliet j.m. geb. onder OB 

   en Beatrix Ariensd Gout  j.d. geb. onder Barendrecht beiden won. te 

   Puttershoek, att. naar Puttershoek op 1 mei  

 

23-04-1745  Jan van Drongelen wednr. van Ingetje Karelsd Roobol en Jaapje 

   Korstiaansd Brussart wed. van Jan Kornelisz Wagemaker beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

23-04-1745  Korstiaan Ariensd Kamp j.m. en Mijntje Dirksd Duijt j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

f.37 

 

23-04-1745  Klaas van der Schoor j.m. geb. in OB en Maaike Jakobsd in ´t Veld 

   j.d. geb. in Hendrik-Ido-Ambacht en beiden won. in of onder OB, hier 

   getrouwd op 16 mei 

 

30-04-1745  Ari Hannik j.m. van Maassluis en won. alhier en Geertruijd van 

   Dalen j.d. van Mijnsheerenland en won. alhier, att. naar   

   Mijnsheerenland op 21 mei  

 

05-05-1745  In NB ondertrouwd Dirk Mol wednr. van Eva van den Berg geb. in 

   Velp en won. in OB en Magdalena Troerman j.d. geb. onder NB en 

   won. aldaar, att. naar NB op 26 mei 

 

06-05-1745  Ari Jansz Valkenier wednr.  van Katharina Dirksd van der Wind won. 

   te Vlaardingen en Engeltje Jansd de Vos j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 27 mei 

 

f.38 

 

07-05-1745  Krijn op den Dijk wednr. van Neeltje Kornelisd Oosthoek won. te 

   Rhoon en Lijntje Korsd de Reus j.d. geb. en won. alhier, hier  

   getrouwd op 30 mei 
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08-05-1745  Kornelis Ariensz Allerliefste j.m. geb. in Ridderkerk en won. te  

   Hoogvliet en Marijtje Willemsd van Zon j.d. geb. te  Rhoon en won. 

   onder OB, att. naar Hoogvliet op 29 mei 

 

14-05-1745  In Westmaas ondertrouwd Hendrik van der Laan j.m. geb. en won. 

   alhier en Maartje Pruijmendijk j.d. won. onder de Greup behorende 

   onder Westmaas, att. naar Westmaas op 5 juni 

 

15-05-1745  In Heinenoord ondertrouwd Aart Dirksz Snijder j.m. geb. en won. 

   alhier en Lijntje Pietersd van de Polder j.d. geb. en won. te  

   Heinenoord, att. naar Heinenoord op 5 juni 

 

f.39 

 

23-05-1745  Jan Kooiman en Maria Goudzwaard, beiden geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 16 juni 

 

28-05-1745  Ari Kornelisz Stougje j.m. en Jakoba Gijsbertsd Kool j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 16 juni 

 

18-06-1745  Ari Gerritsz Stougje wednr. van Hilletje Jansd Wagemaker en  

   Meijntje Ariensd Kamp j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd 

   op 7 juli 

 

30-07-1745  Kornelis van der Waal wednr. van Willemijntje van Huis won. in OB 

   en Neeltje van der Lande j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 18 

   augustus 

 

f.40 

 

13-08-1745  In NB ondertrouwd Henrikus Troerman wednr. van Maria van Heel 

   en Willemina van der Zijden j.d.  beiden geb. in OB en won. in NB, 

   hier getrouwd op 5 september 

 

10-09-1745  Gerrit Krajo wednr. van Lena Pietersd Stougje geb. en won. in OB en 

   Lijsbeth Bastiaansd Oosterman j.d. geb. in Mijnheerenland en won. 

   in OB, hier getrouwd op 3 oktober 

 

25-09-1745  Dirk de Bruin j.m. won. onder NB en Geertruijd Jansd Charlois j.d. 

   won. in OB, hier getrouwd op 20 oktober 

 

08-10-1745  Ari van der Linden j.m. en Lena Willemsd Schipper j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 10 november 
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15-10-1745  Kornelis Jansz van Driel j.m. en Maria Specht j.d. beiden geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 7 november 

 

f.41 

 

21-10-1745  Leenderd van Gelder j.m. en Aagje Hopzomer j.d. beiden geb. en 

   won. in OB, hier getrouwd op 14 november 

 

05-11-1745  Leenderd Willemsz Koiman j.m. en Kornelia Jansd Leegweg j.d. 

   beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 28 november 

 

12-11-1745  Aart Pietersz Lantmeeter j.m. en Maria Jakobsd van der Waal j.d. 

   beiden won. onder OB, hier getrouwd op 3 december 

 

12-11-1745  Dirk van der Linden j.m. en Ariaantje Goudzwaard j.d. beiden won. 

   in OB, hier getrouwd op 3 december 

 

19-11-1745  Robbert Jansz van Aller j.m. won. onder OB dog binnen ´t jaar onder 

   Piershil, en Maria Sparreboom j.d. won. in OB, dog binnen ´t jaar te 

   Nieuwbeijerland, hier getrouwd op 12 december 

 

19-11-1745  In Westmaas ondertrouwd Ari Ariensz de Zeeuw wednr. van Maartje 

   Pietersd Goeneef won. onder OB en Elizabeth Kornelisd Weda j.d. 

   geb. en won. te Westmaas, att. naar Westmaas op 15 december 

 

f.42 

 

26-11-1745  Gerrit Groen wednr. van Geertruij de Zwart en Neeltje van Inslagen 

   wed. van Jan Barendrecht beiden geb. en won. in OB, hier getrouwd op 

   15 december 

 

10-12-1745  In ´s-Gravendeel ondertrouwd Jan Woutersz van der Giessen geb. en 

   won. in ´s-Gravendeel en binnen ´t jaar won. in OB en Saantje Korsd 

   van der Linden geb. en won. in ´s-Gravendeel, att. naar ´s-Gravendeel 

   op 10 januari 

 

15-01-1746  Joost Verrijp j.m. geb. en won. in OB en Maria van Hemert j.d. geb. 

   te Aalst en won. in OB, hier getrouwd op 6 februari 

 

11-02-1746  Thomas van der Schoor j.m. en Geertruijd Landheer j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 27 februari 
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11-02-1746  Johannes Huijs wednr. van Christina Henriette Zwanke geb. te Sas van 

   Gent en Anna Vermaas j.d.  geb. en won. alhier, hier getrouwd op 16 

   maart 

 

f.43 

 

18-02-1746  Pieter Willemsz van Besoojen j.m. en Henrika Fransz Belet j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 13 maart 

 

11-03-1746  Pieter van der Werf j.m. en Maria Hopzomer j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 30 maart 

 

25-03-1746  Jan Willemsz Bliek j.m. en Anna Haaks j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 11 april 

 

15-04-1746  Ari Dingemansz Vermaas j.m. en Jannetje Willemsd de Zwart wed. 

   van Gerrit Doensz de Vos, beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   1 mei 

 

f.44 

 

06-05-1746  Pieter Jakobsz van den Heuvel j.m. geb. en won. te Sliedrecht en 

   Lijsbeth Kornelisd Langstraat j.d. geb. te Strijen en won. alhier, att. 

   naar Sliedrecht op 25 mei 

 

04-05-1746  In Tholen ondertrouwd Jakobus Vermeulen j.m. en Maria Pietersd 

   Voorbeijtel j.d. won. te Tholen, att. naar Tholen op 26 mei  

   [Trouwregist. Tholen, getrouwd op 30 mei 1746] 

 

14-05-1746  Klaas van Vliet j.m. geb. te Simonshaven en Trijntje Hoogenboom 

   wed. van Ari Verbaas beiden won. alhier, hier getrouwd op 30 mei 

 

21-05-1746  Pieter Kouwenhoven en Elizabeth van Besoojen beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 8 juni 

 

f.45 

 

18-06-1746  Klaas Rijsdijk wednr. van Barber Ariensd Droogendijk en Geertruijd 

   Kaspersd Grimberg j.d. geb. te Nieuwkerk in het Graafschap Meurs 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 10 juli 

 

08-07-1746  Jan Jakobs Bokhoven j.m. en Maria Kornelisd Baars j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 24 juli 
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05-08-1746  Isaak Gijsbertsz Kool wednr. van Aarjaantje Gijsbertsz Rijsdijk en 

   Neeltje Leenderdsd Eland wed. van Kornelis Pietersz Vink, beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 21 augustus 

 

f.46 

 

03-09-1746  In NB ondertrouwd Job Bastiaansz van Dam j.m. geb. in Strijen  

   onlangs gewon. hebbende alhier en Trijntje Kornelisd Breur j.d. geb. 

   te NB en beiden won. aldaar, att. naar NB op 24 september 

 

23-09-1746  Laurens van der Spuij j.m. en Jannetje Kraak j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 12 oktober 

 

12-11-1746  In Ridderkerk ondertrouwd Ari Willemsz Groen wednr. van Jaapje 

   Speelman won. in ´s-Gravenambagt en Teuntje Prooje j.d. van  

   Hekelingen onlangs won. in OB thans in Ridderkerk, att. naar  

   Ridderkerk op 29 november 

 

f.47 

 

31-12-1746  Bastiaan van der Linden j.m. en Maartje Stougje wednr. van  

   Engelbregt van Dalen beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 20 

   januari 

 

06-01-1747  Huijgh van der Werff j.m. en Elizabeth Groenwouth j.d.  beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 27 januari 

 

10-01-1747  In Mijnsheerenland ondertrouwd Bastiaan Jacobsen de Zeeuw j.m. 

   van Barendrecht en won. alhier en Jaapje Jansz den Broeder geb. te 

   Mijnheerenland won. alhier, att. naar Mijnsheerenland op 1 februari 

 

04-02-1747  In Klaaswaal ondertrouwd Bastiaan Hartig j.m. geb. et IJssselmonde 

   won. alhier en Soetje Corsd de Jong j.d. geb. en won. onder  

   Klaaswaal, att. naar Klaaswaal op 9 februari 

 

14-04-1747  Arij Krip j.m. van OB en Lideweij van Eijssen j.d. geb. in de Hitsert 

   en won. alhier, hier getrouwd op  3 mei 

 

15-04-1747  Isbrand Pietersz Groen j.m. en Willemtje Verhek j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op  7 mei 

 

f.48 
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20-04-1747  Wouter Boon j.m. geb. te Rotterdam en won. te Lekkerkerk en  

   Neeltjen Stapels j.d. geb. in Den Bommel en won. alhier, hier  

   getrouwd op  21 mei 

 

21-04-1747  Adrianus Kraak j.m. en Susanna van der Sijden j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op  14 mei 

 

02-06-1747  Floris Cornelisz Schouten won. onder NB en Willempje   

   Leeuwenburg wed. van Bastiaan Gouwman won. aan het Vuurbaken 

   onder OB, att. naar NB op 24 juni 

 

02-06-1747   Hendrik Arisz van der Wild wednr. van Pietertje Jaspersz van de Plas 

   won. onder OB en Maria Fransz Dekker j.d. geb. te NB en won. 

   alhier, hier getrouwd op 25 juni 

 

09-06-1747  Leendert van Vossen wednr. van Aarjaantje Dirksz Hopsomer en 

   Aarjaantje van Drongelen j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 25 

   juni 

 

23-06-1747  Pieter Hoogeboom j.m. en Ingetje Verhagen j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 16 juli 

 

f.49 

 

16-07-1747  Ari Stougje wednr. van Willemtje Ariensd Goud en Stijntje van  

   Nieuwenhuijsen j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9 

   augustus 

 

06-10-1747  Clemens Henriksz van Vliet j.m. geb. te Westmaas onlangs gewon. 

   hebbende te Klaaswaal nu onder OB en Bastiaantje van Brakel j.d. 

   geb. en won. alhier, att. naar Klaaswaal op 28 oktober 

 

27-10-1747  Gerrit Ariensz Westdijk j.m. van Strijen won. onder NB en Stijntje 

   Kornelisd Hoogvliet wed. van Ari Pietersz Rijderkerk won. in OB, hier 

   getrouwd op 19 november 

 

03-11-1747  Kornelis van Dijk j.m. en Jakoba Hoppel j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 26 november 

 

f.50 

 

01-12-1747  Ari Vermeulen laatst wednr. van Barber Ariensd van der Wild won. 

   onder OB en Elizabeth Kamp j.d. van ZB won. onder   

   Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland op 23 december 
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08-12-1747  In Rijnsburg ondertrouwd Samuel Hannik wednr. van Maartje Denik 

   en Maria Elizabeth Husson j.d. beiden won. te Rijnsburg, att. naar 

   Rijnsburg op 31 december 

 

15-03-1748  Joost Cornelisz de Reus j.m. en Maria Jaspersz Roselaar j.d. beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 7 april 

 

06-04-1748  Dirk Jansz Saarloos j.m. geb. en won. onder OB en Anna Maasdam 

   wed. van Dirk Snijder geb. onder de Hitsert won. onder NB, att. naar 

   NB op 26 april 

 

20-04-1748  Gillis Schipper j.m. geb. te OB en Crijntje Kouwenhoven j.d. won. 

   alhier, hier getrouwd op 5 mei 

 

f.51 

 

26-04-1748  Jan Teunisz Nadorst j.m. won. onder NB en Teuntjen Aris Westdijk 

   j.d. won. onder OB, hier getrouwd op 19 mei 

 

24-05-1748  Cornelis van Weel j.m. en Abigael Verhagen j.d. beiden won. alhier, 

   hier getrouwd op 16 juni 

 

01-06-1748  Hendrik Batenburg j.m. geb. te Westmaas en won. alhier en Clasina 

   ´t Hoen j.d. geb. in Strijensas hebbende laatst gewon. in ´s-Gravenhage, 

   hier getrouwd op  23 juni 

 

21-06-1748  Jan Dirksz Saarloos wednr. van Volkje Leenderds Jongkind geb. en 

   won. in OB en Isabella Hoffman wed. van Willem van Winden geb. in 

   Dubbeldam en won. op de Hitsert, att. naar de Hitsert op 13 juli 

 

07-07-1748  Hendrik Lantheer wednr. van Agnietjen Jansz Visser en Neeltjen 

   Leenderts Stigter wed. van Willem Nieuwenhuijsen beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 28 juli 

 

13-07-1748  Jan Gijsbertsz Landheer j.m. geb. en won. te OB en Lijntje Cornelis 

   den Otter bj.d. geb. te Rhoon en won. te OB, hier getrouwd op 4  

   augustus 

 

f.52 

 

13-09-1748  In NB ondertrouwd Kornelis Charlois j.m. geb. en won. onder OB en 

   Theuntje Boenders j.d. geb. te ´s-Gravendeel en won. in NB, att. naar 

   NB op 3 oktober 
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20-09-1748  Willem van der Graaf j.m. van OB en Baartje van den Hoonaart j.d. 

   van Strijen beiden won. alhier, hier getrouwd op 13 oktober 

 

05-10-1748  Jan Jansz Plokkers j.m. geb. en won. te Maassluis en Pleuntje  

   Lodewijksd Hempel j.d. geb. en won. alhier, att. naar Maassluis op 24 

   oktober 

 

11-10-1748  Ari Jansz van der Wild j.m. en Stijntje Klaasd Bokhoven j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 10 november 

 

f.53 

 

12-10-1748  Hendrik van der Schoor  wednr. van Anna Goudzwaard en Jenneke 

   van der Graaf j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 3 

   november 

 

19-10-1748  Jan van Peppel wednr. van Jannetje van Gelder en Geertruijd  

   Hoogeboom j.d. van OB en beiden hier won. N.B. hoc sponsa obiit 

   subito den 2 November 1748 

 

26-10-1748  Isaak Kool j.m. en Zeewij van der Tulp wed. van Abraham van  

   Alphen, beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 17 november 

 

15-11-1748  Pleun Groeneboom j.m. en Adriana van der Kwak j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 8 december 

 

f.54 

 

16-11-1748  Huijbert Schipper en Lena de Reus beiden geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 8 december 

 

11-01-1749  Maarten Leendertsz van der Linden wednr. van Marijtje Klaas  

   Stougje en Cornelia van der Sijde j.d. beiden won. alhier, hier  

   getrouwd op 2 februari 

 

18-04-1749  Pleun Maartensz Pons j.m. en Lijntje Jans Vermaas j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 15 mei 

 

18-04-1749  Leenderd Boogaard j.m. en Maria van der Schoor j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 15 mei 

 

18-04-1749  Johannes van der Laan j.m. en Jenneke van Oudheusden j.d. geb. 

   van Gorinchem beiden won. alhier, hier getrouwd op 4 mei 
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f.55 

 

26-04-1749  Herman van der Graaf j.m. en Aaltjen van der Woel j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 18 mei 

 

02-05-1749  Willem van der Swaan j.m. geb. te OB en Maria Hendriksz Baars 

   j.d. geb. op de Hitsert beiden won. alhier, hier getrouwd op 25 mei 

 

11-05-1749  Isbrand de Swart wednr. van Anna Goudswaard en Dirkjen van der 

   Lek wed. van Frederik Steun beiden won. alhier, hier getrouwd op 25 

   mei 

 

21-05-1749  Claas van Bokkum wednr. van Lena van der Geer geb. te Ambroek en 

   won. alhier en Grietjen van den Uijtterdijk wed. van Bastiaan Visser 

   geb. te IJsselstein en won. te Gouda, att. naar Gouda op 12 juni 

 

23-05-1749  Maarten Jansz van Wuiden j.m. van Heinenoord en Lijsbeth Jansz 

   van der Stoep wed. van Leendert Cornelisz Boer won. alhier, hier 

   getrouwd op 15 juni 

 

20-09-1749  Jan van den Berg wednr. van Ariaantje van der IJp geb. en won. te OB 

   en Annetje Klaas Zegers j.d. geb. te Heinenoord en won. onder NB, 

   att. naar NB op 11 oktober 

 

f.56 

 

17-10-1749  Willem Holleman j.m. van OB en Pleuntje van Bommel j.d. van 

   Heinenoord beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 november 

 

07-11-1749  Johannes Meckerts j.m. van Hunshoven en Neeltjen Vink j.d. van OB 

   beiden won. won. alhier, hier getrouwd op 23 november 

 

07-11-1749  Henderik de Swart j.m. van OB en Maartje Willemsd   

   Sintmaartensdijk wed. van Willem Boer van Klaaswaal beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 28 november 

 

08-11-1749  Jan de Reus j.m. en Maartjen Groen j.d. beiden geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 30 november 

 

14-11-1749  Jan de Jongste wednr. van Pietertjen van Driel geb. in Heinenoord en 

   won. te Goidschalxoord en Lena van Rooijen j.d. geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 5 december 

 



24 

 

f.59 

 

21-11-1749  Jan van Peppel wednr. van Jannitjen van Gelder geb. in Opheusden en 

   won. alhier en Neeltjen Nagtegaal j.d. geb. en won. alhier, hier  

   getrouwd op 14 december 

 

26-11-1749  Arij Jansz Oosterling j.m. geb. in Oude-Tongen en Aartjen  

   Adriaansz van der Wal j.d. geb. in OB beiden won. onder Dirksland, 

   hier getrouwd op 17 december 

 

28-11-1749  Leendert van Gelder wednr. van Aagjen Hopsomer geb. en won. 

   alhier en Geertruij van Eijk wed. van Gerrit Veldhuijsen geb. te  

   Rotterdam, getrouwd in Rotterdam  op 16 december 1749 [DTB  

   Rotterdam Trouw geref.] 

 

06-02-1750  Kornelis Groenenboom j.m. en Maria Coomans wed. laatst van 

   Kornelis van Bodegom beiden won. onder OB, hier getrouwd op 25 

   februari 

 

f.60 

 

07-03-1750  In Brielle ondertrouwd Dirk Verhagen j.m. geb. en won. in OB en 

   Marijtje Veerman j.d. geb. en won. te Brielle, getrouwd te Brielle op 

   30 maart 

 

31-03-1750  Willem Spuijdijk j.m. geb. en won. te OB en Claasijntje   

   Lutsenburgh j.d. geb. en won. te Rotterdam, getrouwd te Rotterdam op 

   19 april [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 19 april 1750] 

 

03-04-1750  Cornelis Jansz de Vos j.m. en Neeltjen Jacobsz Weda j.d. beiden geb. 

   en won. in OB, hier getrouwd op 26 april 

 

10-04-1750  Cornelis Goudt j.m. geb. op de Buitensluis en alhier gewon. hebbende 

   en Christina Ariensz Landheer j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

   op 3 mei 

 

18-04-1750   Arie Klaasz van Zon j.m. geb. onder de Hitsert en won. alhier en 

   Annetje Meeuwis Groenewout j.d. geb. en won. onder de Buitensluis 

 

f.61 

 

30-05-1750  Pleun Couwenberg j.m. en Nelia Blank beiden geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 28 juni 
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20-06-1750  Jacob Kruijthof j.m. geb. in Heinenoord en won. in Puttershoek en 

   Bastiaantjen van Bommel j.d. geb. te Cillaarshoek en won. onder OB, 

   att. naar Cillaarshoek op 10 juli 

 

01-08-1750  Jan Cornelisz van der Straten laatst wednr. van Ariaantje Manshart 

   geb. van OB en Lijsbet Prooie wed. van Jacob Lugt geb. en won. te 

   Spijkenisse, att. naar Spijkenisse op 20 augustus 

 

04-09-1750  Klaas Hollaar j.m. geb. en won. in Hekelingen en Pleuntje Hoppel j.d. 

   geb. op de Hitsert en won. onder OB, hier getrouwd op 27 september 

 

18-09-1750  Cornelis de Vos j.m. geb. te NB en won. alhier en Geertje  

   Goutswaart j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 11 oktober 

 

03-10-1750  Teunis in ´t Velt wednr. van Cornelia van der Pluijm won. onder de 

   Buitensluis en Lijsbet Udo j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   25 oktober 

 

10-10-1750  Jan Booman j.m. geb. in Wetsmaas en won. onder OB en Jannetje 

   Arends Huijsman j.d. geb. te Rockanje en won. te Oostvoorne, att. 

   naar Oostvoorne op 30 oktober 

 

13-11-1750  Dirk van Bokkum j.m. en Maria Boender j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 4 december 

 

01-01-1751  Arie Hoogwerff j.m. geb. en won. alhier en Stijntje Graauw wed. van 

   Leendert Ronge geb. te Heinenoord en won. alhier, hier getrouwd op 19 

   januari 

 

05-02-1751  Pieter van der Tulp wednr. van Maria de Winter geb. en won. alhier 

   en Aarjaantje Dirks van Dijk j.d. geb. te NB en won. alhier, hier 

   getrouwd op 24 februari 

 

05-03-1751  Jacob Hoogvliet wednr, van Annitjen van der Graaf en Maria  

   Besteman j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 28 maart 

 

f.63 

 

19-03-1751  Pieter van der Veer j.m. en Mijntje Wagemaker j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 9 april 

 

03-04-1751  Pieter Verhagen j.m. geb. en won. alhier en Arentjen Romeijn j.d. 

   won. onder OB, att. naar Strijen op 22 april 
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09-04-1751  Gijsbert de Groot j.m. geb. en won. alhier en Aarjaantjen Maartens 

   Pons j.d. geb. onder Klaaswaal en won. alhier, hier getrouwd op 21 mei 

 

09-04-1751  Laurens van der Laan j.m. en Adriana Roselaar j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 28 april 

 

17-04-1751  Meeuwis Pietersz van der Zwaan j.m. geb. en won. onder OB en 

   Aagje Teunis van Pel j.d. geb. van Westmaas en won. onder NB, att. 

   naar NB op 4 mei 

 

17-04-1751  Lodewijk Huijgsz Kuijper j.m. in NB en Bastiaantje Arisz  

   Ruijtenburg j.d. geb. van de Korendijk won. in NB, att. naar NB op 8 

   mei 

 

f.64 

 

17-04-1751  Gijsbert Arisz Verschoor j.m. geb. in Puttershoek won. alhier en 

   Lijsbet Groenewout j.d. geb. en won. onder de Buitensluis, deese 

   hebben haar huwelijk wegens het overlijden van de bruid niet  

   voltrokken 

 

23-04-1751  Gerrit Couwenhoven j.m. van OB en Aagje Schippers j.d. van  

   Barendrecht, att. naar Barendrecht op 13 mei 

 

23-04-1751  Leendert Jacobsz Verhagen j.m. van Simonshaven en won. alhier en 

   Pleuntje van der Wal j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

30-04-1751  Arie Noteboom j.m. en Lijsbet Vermaas j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 23 mei 

 

30-04-1751  Willem van der Werven j.m. geb. en won. alhier en Hendrikje Joris 

   Keijserswaard j.d. geb. in Heinenoord en won. alhier, hier getrouwd 

   op 9 juni 

 

30-04-1751  Cornelis Stek wednr. van Woutertje Kleijnveld geb. te Gorinchem en 

   won. alhier en Anna de Swart wed. van Joost Stoker geb. en  

   won. alhier, hier getrouwd op 16 mei 

 

f.65   

 

07-05-1751  Henrik Groenewouth j.m. en Lijntje Jansd Sluijteker j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 26 mei 
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21-05-1751  Johannes van Tongerloo wednr. van Cornelia Goudria en Adriana 

   van der Linden wed. van Arij de Heer beiden won. te Rotterdam, att. 

   naar Rotterdam op 1 juli [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 6 

   juni 1751] 

 

25-06-1751  Jan Claasz Stehouwer wednr. van Cornelia Willems Verdoes en  

   Aaltje van Zon wed. van Hendrik de Reus laatst alhier gewon.  

   hebbende, beiden won. in de stad Brielle, att. naar Brielle op 17 juli 

 

24-07-1751  Cornelis Willemsz Bliek j.m. en Cornelia de Rooij j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 15 augustus 

 

21-08-1751  Jacob Bochoven j.m. en Ariaantjen Stougje j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 12 september 

 

21-08-1751  Adrianus de Vormer j.m. geb. te Hendrik-Ido-Ambacht en won. alhier 

   en Geertruij Lijnslager j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 12 

   september 

 

f.66 

 

28-08-1751  Lijbert Kamp j.m. en Lijsbeth Boender j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 2 oktober 

 

11-09-1751  Johannes Cornelisz Kruijthoff j.m. geb. te Mijnsheerenland en won. 

   onder de Hitsert en Marrijgje Hendriks Baars wed. van Willem van 

   der Swaan geb. op de Hitsert en won. alhier, hier getrouwd op 10  

   oktober 

 

21-09-1751  Arij Bodegom j.m. won. onder Westmaas en Bastiaantje Pieters de 

   Koning j.d.won. onder OB, hier getrouwd op 17 oktober 

 

08-10-1751  Cors Gerritsz Stougje wednr. van Lijsbeth Ariensd Drogendijk en 

   Maggeltje Weijers j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 24 oktober 

 

16-10-1751  Pieter Jansz van Winden j.m. geb. te Heinenoord en Aagje Pieters 

   van Wester j.d. geb. in Poortugaal beiden won. alhier, att. naar  

   Poortugaal op 6 november 

 

16-10-1751  Gerrit van Oijen j.m. geb. en won. alhier en Aaltjen Brouwers j.d. 

   won. alhier, hier getrouwd op 14 november 

 

f.67 
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30-10-1751  Jan van Gelder j.m. geb. en won. alhier en Dirkje Kooij j.d. geb. te 

   Mijnsheerenland en won. alhier, hier getrouwd op 17 november 

 

19-11-1751  Wouter Vermijs j.d. geb. en won. te Delfshaven en Johanna  

   Huisterman j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 12 december 

 

26-11-1751  Bastiaan Verrijp j.m. geb. te Maasdam en won. alhier en Johanna 

   Winkels wed. van Martinus Zwarthein won. te ´s-Gravendeel, hier 

   getrouwd op 6 februari 1754 

 

17-12-1751  Leendert Charlois wednr. van Baartie Hoffman en Pleuntie Janse van 

   Wingerde j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 5 januari 1752 

 

04-02-1752  Maarten Verhek j.m. en Rusje Kraaijo j.d. beiden geb. en won.  

   alhier, hier getrouwd op 27 februari 

 

f.68 

 

11-02-1752  Arij Maartensz van der Wild j.m. en Caatjen Henderiksz de Koning 

   j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 27 februari 

 

11-02-1752  Jan Teunisz Cavelaar j.m. geb. alhier en Lijsbeth Willemsz  

   Horstmans j.d. geb. te Issum beiden won. alhier, hier getrouwd op 27 

   februari 

 

18-02-1752  Cornelis van der Schoor j.m. en Aagjen Bockhoven j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 12 maart 

 

17-03-1752  Jan Lantheer wednr. van Lijntje den Otter en Arjaantje Cornelisz 

   Luijendijk j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9 april 

 

07-04-1752  Willemde Swart j.m. en Neeltje Cornelisz Noteboom j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 23 april 

 

07-04-1752  Arij Hoogwerf wednr. van Stijntje Graauw en Marrijtje van der 

   Linden wed. van Jacob Pannebakker beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 26 april 

 

f.69 

 

07-04-1752  Leendert Graauw wednr. van Bastiaantje Romijn won. alhier en  

   Aaltjen Jacobsz Goethart j.d. geb. in Nieuw-Lekkerland en won. 

   alhier, hier getrouwd op 26 april 
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07-04-1752  Arij de Deugt j.m. en Trijntje de Reus j.d. beiden geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 30 april 

 

07-04-1752  Cornelis van den Stoup j.m. geb. en won. alhier en Jannigje Jacobsz 

   Bijl j.d. geb. in Mijnsheerenland en won. alhier, hier getrouwd op 7 mei 

 

14-04-1752  Teunis Jacobsz Meijnster j.m. en Neeltjen Leendertsz van der Spek 

   j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 7 mei 

 

22-04-1752  Leendert Willemsz Nieuwenhuijse j.m. geb. en won. alhier en Maria 

   Dirks Snijder j.d. geb. en won. onder NB, att. naar NB op 12 mei 

 

28-04-1752  Cors Stougje laatst wednr. van Maggeltje Wijers won. alhier en Lijntje 

   Bastiaansz van Arkel j.d. geb. in Sint Antoniepolder en won. alhier, 

   hier getrouwd op 21 mei 

 

f.70 

 

12-05-1752  Jan Boomman wednr. van Jannigje Huijsman en Jannigje Schop j.d. 

   beiden won, alhier, hier getrouwd op 28 mei 

 

07-07-1752  Jan van Dulsel j.m. en Ariaantie Kooij beiden geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 30 juli 

 

14-07-1752  Cornelis van der Schoor j.m. en Anna Baars j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 6 augustus 

 

18-08-1752  Jan van Rooijen won. onder NB en Aagje Boender wed. van Clement 

   Niemantsverdriet won. alhier, hier getrouwd op 13 september 

 

28-09-1752  Teunis Grootenboer j.m. geb. te Ooltgensplaat en won. te Bergen op 

   Zoom en Lijsbeth Holleman j.d. geb. en won. alhier, att. naar Bergen 

   op Zoom op 18 oktober 

 

29-09-1752  Kors Franse Brussaart j.m. en Maggeltie Baars beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 22 oktober 

 

f.71 

 

03-11-1752  Dirk van der Waal j.m. geb. onder Westmaas en won. onder NB en 

   Annigje Antoniesz Schout wed. van Pieter Holaar won. alhier, hier 

   getrouwd op  22 november 
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11-11-1752  Pieter Konijnendijk j.m. van OB en Pietertje van den Honert j.d. van 

   Strijen, att. naar Strijen op 27 november 

 

06-12-1752  Cornelis Anthonij Boon j.m. en Geertruij van Prooje j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, att. naar de Hitsert op 26 december 

 

29-12-1752  Jan Claasze Dekker j.m. geb. in Papendrecht en Hester van Prooje 

   j.d. geb. alhier en beiden won. te Kralingen, hier getrouwd op 24 januari 

 

12-01-.1753  Gijsbert van der Schoor j.m. en Kristina Jansz Sluijteker j.d. beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 4 februari 

 

26-01-1753  Johannes van der Vloed j.m. en Teuntjen Vink wed. van Pieter de 

   Geus beiden won. alhier, hier getrouwd op 14 februari 

 

f.72 

 

24-02-1753  Eeuwout Hoogeboom j.m. en Margrita van Weel j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 11 maart 

 

03-03-1753  Jan Willemsz Bokhout won. alhier en Jannitjen Woutersz Boon 

   won. onder NB, att. naar NB op 21 maart 

 

15-03-1753  Wilhelmus Bartholomeus van de Kasteele j.m. en predikant alhier en 

   mejuffrouw Wilhelmina van der Meer j.d. won. te Amsterdam, att. 

   naar Amsterdam op 1 april 

 

13-04-1753  Cornelis Boer j.m. geb. en won. alhier en Aaltje van der Meer j.d. 

   geb. te Hekelingen en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

13-04-1753  Lijbert Kamp wednr. van Lijsbeth Boenders geb. en won. alhier en 

   Maartje van Hemert j.d. geb. te Aalst en won. alhier, hier getrouwd op 

   6 mei 

 

14-04-1753  Hendrik Schop j.m. geb. en won. alhier en Anna Hendriksz Pals j.d. 

   geb. te Klaaswaal en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

f.73 

 

25-04-1753  Dirk Verduijn j.m. geb. en won. te Delft en Anna van der Graaff j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 20 mei 

 

27-04-1753  Imand Kamp j.m. geb. en won. alhier en Cornelia Rijerkerk j.d. geb. 

   te Heinenoord en won. alhier, hier getrouwd op 20 mei 
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11-05-1753  Meeuwis van der Werff j.m. en Maria Bogaard j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 27 mei 

 

06-07-1753  Gerrit van Dijk j.m. geb. en won. alhier en Belia Valk j.d. geb. op de 

   Hitsert en won. alhier, hier getrouwd op 29 juli 

 

06-10-1753  In Klaaswaal ondertrouwd Pieter Gabrielsz Projen j.m. van  

   Spijkenisse en won. onder Klaaswaal en Aagje Cornelisz de Geus j.d. 

   van Mijnsheerenland en won. onder Westmaas dog onlangs gewon. 

   hebbende te OB, att. naar Klaaswaal op 28 oktober 

 

19-10-1753  Corstiaan Anocque j.m. geb. en won. alhier en Cornelia van Goor j.d. 

   geb. te Wageningen onlangs gewon. hebbende te Rotterdam nu won. 

   alhier 

 

f.74 

 

26-10-1753  Cornelis Bravenboer j.m. geb. en won. alhier en Annigje Visscher j.d. 

   geb. te Strijen en won. alhier, hier getrouwd op 14 november 

 

01-11-1753  De Heer en Meester Martinus Boon j.m. geb. te Dordrecht en won. 

   alhier en mejuffrouw Johanna Salomé van de Kasteele j.d. geb. en 

   won. in ´s-Gravenhage, getrouwd in ´s-Gravenhage op 20 november 

   1753 

 

14-11-1753  Jan de Vette j.m. geb. te Opijnen en won. alhier en Leena Benne j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 5 december 

 

30-11-1753  Cornelis Arendsen Visscher j.m. en Abra Franse van Veggelen j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9 december 

 

01-12-1753  Gerrit Dirkse j.m. geb. te Wijlder en won. alhier en Grietie  

   Leendertse Konijnendijk j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 23 

   december 

 

f.75 

 

04-01-1754  Leendert van der Graaf j.m. en Geertruij Goudswaart wed. van 

   Jacobus de Vos beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 23 januari 

 

04-01-1754  Krijn Iserman wednr. won. te Piershil en Maartjen Akkerdijk j.d. 

   won. te OB, getrouwd te Piershil op 27 januari 
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25-01-1754  Cornelis Groen en Martijntje de Reus beiden geb. en won. alhier 

 

22-02-1754  Johannis Bonsack j.m. geb. te Anthona en Heijltje de Reus j.d. geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 10 maart 

 

03-04-1754  Adrianus Niemants j.m. won. te Dongen en Pleuntje van der Veer 

   j.d. won. alhier, hier getrouwd op 28 april 

 

05-04-1754  Barent van der Heijde wednr. van Jaapje van Vlied en Barber van 

   der Stigt j.d. bedien won. alhier, hier getrouwd op 28 april 

 

19-04-1754  Aem Arkenbout wednr. van Lena van Bergen won. op de Hitsert en 

   Anna Suijdijk j.d. won. in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

f.76 

 

19-04-1754  Pieter Reijerkerk j.m. won. onder NB en Annigje Seijers wed. van 

   Jacob van den Berg won. alhier, hier getrouwd op 14 mei 

 

19-04-1754  Teunis Noordlander j.m. geb. en won. alhier en Neeltje Teunis Visser 

   j.d. van Puttershoek en won. te Mijnsheerenland, hier getrouwd op 12 

   mei 

 

26-04-1754  Leendert van Beseij j.m. geb. en won. alhier en Ermina van  

   Heijmondt wed. van Willem van der Binden geb. te Maasland en won. 

   alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

04-05-1754  Willem Landheer j.m. en Meijnsje Annocque j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 19 mei 

 

11-05-1754  Leendert Bastiaansz Visser j.m. geb.  te Strijen en won. alhier en 

   Lijsbeth Jansz Volaart j.d. geb. in de Greup en won. aldaar, getrouwd 

   te Westmaas op 2 juni 

 

16-05-1754  Willem Willemsz Giebe j.m. geb. van Lexmond en won. alhier en 

   Neeltje Cornelis de Vos j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 3 

   juni 

 

f.77 

 

23-05-1754  Pieter Hoogenboom j.m. geb. en won. te Goidschalxoord en Johanna 

   van Giesen j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 16 juni 
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25-05-1754  Jan Huijsman wednr. van Annetje Jaspers van Blijswijk en Maartje 

   Capel j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 12 juni 

 

13-09-1754  Teunis van de Polder won. te NB en Neesjen Hendriksz Meuselaar 

   won. alhier, hier getrouwd op 4 oktober 

 

04-10-1754  Hendrik van Rijdt wednr. van Johanna van Peursum won. te  

   Goidschalxoord en Hester Hobbel j.d. geb. te Klaaswaal won. aan de 

   Zinkweg onder OB, getrouwd te Heinenoord op 27 oktober 

 

13-10-1754  Leendert Elandt j.m. geb. en won. alhier en Adriana Kok j.d. geb. te 

   Brandwijk en won. alhier, hier getrouwd op 3 november 

 

13-10-1754  Pleun Oosterman wednr. won. alhier en Jannetie Pietersd Schelling 

   j.d. geb. te Klaaswaal en won. alhier, getrouwd te Klaaswaalop 3  

   november 

 

13-10-1754  In Heinenoord ondertrouwd Diderik Krol j.m. geb. te Middelharnis en 

   thans won. te Heinenoord en Neeltie Hoogstraten j.d. te Sommelsdijk, 

   getrouwd te Heinenoord op 10 november 

 

25-10-1754  Cornelis van der Zwaan j.m. geb. te Mijdrecht en won. te  

   Sommelsdijk en Johanna Deijl j.d. geb. te Delfshaven en won. alhier,  

   13 november 

 

f.78 

 

08-11-1754  Teunis Kijnster wednr. geb. en won. alhier en Ariaantie Aartsd  

   Slagboom j.d. geb. te Sliedrecht en won. alhier, hier getrouwd op 27 

   november 

 

22-11-1754  Cornelis van der Straaten j.m. en Elisabeth van Projen j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 15 december 

 

18-01-1755  Ariaan Phlippe van den Hill wednr. van Jannitje Leenderse Huijsers 

   en Hijltje de Reus j.d. van Almkerk beiden won. te Willemstad, att. 

   naar Willemstad op 9 februari 

 

18-04-1755  Aart van der Zijden j.m. en Maria van Bodegem j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 11 mei 

 

26-04-1755  Leendert van der Linden j.m. en Aagje Landheer wed. van Pieter 

   van der Graaf beiden geb. en won. alhier 
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26-04-1755  Arij van der Linden j.m. geb. en won. alhier en Dirkje van Arkel j.d. 

   geb. te Sint Antoniepolder en won. alhier, hier getrouwd op 11 mei 

 

f.79 

 

03-05-1755  Marinus van der Maas wednr. van Johanna Kruijsweg en Pieternella 

   Leenders Conijnendijk j.d. geb. alhier beiden won. te Groningen, hier 

   getrouwd op 25 mei 

 

09-05-1755  Dirk Kouwenhoven j.m. en Heijltje Weda j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 1 juni 

 

04-07-1755  Jan Groen j.m. en Pieternelletje van Inslagen j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 20 juli 

  

28-08-1755  ds. Ludovicus Seluijt geb. te Dordrecht  predikant te Zuid-Beijerland 

   en mejuffrouw Abigail van Driel j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

   op 16 september 

 

29-08-1755  In Sint Antoniepolder ondertrouwd Clement van Vliet wednr. van 

   Bastiaantje Barendsd van Brakel geb. te Westmaas en won. alhier en 

   Annetie Ariensd Gout j.d. geb. en won. te Sint Antoniepolder,  

   getrouwd in Sint Antoniepolder op 1 september 

 

05-09-1755  Corstiaan Stougje wednr. van Grietie Bockhoven en Dirkje  

   Bokkestijn wed, van Cornelis Waardenburg beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 24 september 

 

f.80 

 

06-09-1755  Thomas van der Schoor wednr. van Geertruij Landheer en Maria 

   Westdijk beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 oktober 

 

20-09-1755  Johannes Schop j.m. en Leijsbeth van der Heijde wed. van Mattheus 

   van de Rhee beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 5 oktober 

 

31-10-1755  Jan Cornelisse van Inslagen j.m. en Ariaentie van der Spuij j.d. geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 19 november 

 

14-11-1755  Arij Verhagen j.m. en Maaijken Buijtendijk j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 7 december 

 

14-11-1755  Philips van Deelen j.m. en Ariaantie van Veggele j.d. beiden hier geb. 

   en won. hier getrouwd op 30 november 
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30-01-1756  Laurus Baars j.m. geb. en won. alhier en Pietertje Nieuwland j.d. 

   geb. en won. te Numansdorp, getrouwd te Numansdorp op 22 februari 

 

06-02-1756  Jan Joosten Haaks j.m. en Marrijgje Hendriksz de Koning beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 29 februari 

 

f.81 

 

02-04-1756  Leendert Eland wednr. van Adriana Kok en Lena Luijendijk j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 19 april 

 

05-04-1756  Pieter Blaak j.m., geb. op de Buitensluis en won. onder   

   Mijnsheerenland en Aaltjen Jansz Schipper geb. en won. te Sint  

   Antoniepolder hier laatst gewon. hebbende, att. naar Sint Antoniepolder 

   op 23 april 

 

16-04-1756  Pleun de Belder j.m. geb. te Mijnsheerenland en won. alhier en  

   Lijsbeth van Son j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 2 mei 

 

16-04-1756  Hermen van der Spa j.m. geb. te NB en Willempje Zeger j.d. geb. te 

   Heinenoord beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 mei 

 

22-04-1756  Pleun Visser j.m. en Ariaantje Groenewoud j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 16 mei 

 

29-04-1756  Cornelis van de Linden j.m. en Jannigje Wouters van der Hoek j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 23 mei 

 

f.82 

 

30-04-1756  Pieter Kooijman j.m en Adriana van der Weijde j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 16 mei 

 

06-05-1756  Jan Jacobsz Verhagen j.m. en Abigael Hoogenboom j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 30 mei 

 

07-05-1756  Willem Jacobsz Holleman j.m. en Lena Snelleman j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 30 mei 

 

05-06-1756  Cornelis Simonsz Goudswaard wednr. van Teuntje Groen geb. en 

   won. alhier en Kaatje Bokkout j.d. geb. en won. te Piershil, getrouwd 

   te Piershil op 27 juni 
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11-09-1756  Jan Smit wednr. van Neeltie de Meij won. te NB en Leijntie Beijne 

   Schop j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 oktober 

 

05-11-1756  Bastiaan Hempel wednr. van Jannetie Krip geb. in ´s.Gravenhage en 

   won. alhier en Neeltie Joosten Wattig j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 28 november 

 

f.83 

 

05-11-1756  In Klaaswaal ondertrouwd Isaak van der Stel j.m. geb. en won. onder 

   ZB en Neeltie van Zante j.d. geb. en won. onder Klaaswaal, getrouwd 

   te Klaaswaal op 28 november 

 

19-11-1756  In Klaaswaal ondertrouwd Gijsbert Arijsz Verschoor wednr. van 

   Christina Jansz Sluijter won. alhier en Kaatje Arijsz Goudswaart j.d. 

   won. onder Klaaswaal, getrouwd te Klaaswaal op 12 december 

 

07-01-1757  Krijn op den Dijk won. te Rhoon en Francina Luijters won. in OB, 

   hier getrouwd op 30 januari 1757 

 

07-01-1757  Leendert van Besooijen j.m. en Lena Eland beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 26 januari 

 

28-01-1757  Johannis Schelling j.m. won. te Mijnsheerenland en Bastiaantje  

   Jacobse van der Stoep j.d. won. onder OB, hier getrouwd op 20  

   februari 

 

05-02-1757  Cornelis van Bezeij j.m. geb. alhier en Cornelia van de Wagt j.d. geb. 

   te Zaltbommel beiden hier won. hier getrouwd op 27 februari 

 

f.84 

 

18-02-1757  Maarten de Waart en Eva Jeiscoot  wed. van Abraham Kramer  

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 maart 

 

15-04-1757  Arij Groen j.m. geb. en won. alhier en Pietertje Franse van der Poel 

   j.d. geb. te Helvoet-binnen en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 

 

15-04-1757  Jan Hermensz Hakman j.m. geb. en won. te Spijkenisse en Lijsbeth 

   Rijne Schop j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 

 

15-04-1757  Eeuwout Hendrikse Mastenbroek j.m. geb. en won. te Hekelingen en 

   Pieternelletje Janse Bosch j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 

   mei 
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22-04-1757  Cornelis Meijnster j.m. en Cornelia Verhek  j.d. beiden geb, en won. 

   alhier, hier getrouwd op 15 mei 

 

29-04-1757  Gerrit Corse Stouten j.m. en Jannetie Hendriksdr Landheer j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 22 mei 

 

f.85 

 

29-04-1757  In NB ondertrouwd Pieter Pieterse de Baauw j.m. geb. in Hendrik-

   Ido-Ambacht en won. alhier en Adriana Willemsd Polderman j.d. 

   geb. alhier en won. te NB, hier getrouwd op 22 mei 

 

08-06-1757  Jan de Kwak j.m. van Oud-Vossemeer en Neeltje Wagemakers wed. 

   van Jan Gerritsen Rijke van OB beiden won. in Oud-Vossemeer,  

   getrouwd te Oud-Vossemeer 

 

08-07-1757  Leendert Leendertsz Boer j.m. geb. en won. alhier en Commertje 

   Joris van der Meer geb. te Hekelingen en won. alhier, hier getrouwd 

   op 24 juli 

 

12-08-1757  De Heer Dirk Verhage Secretaris van Zuidbeijerland j.m. geb. alhier 

   en won. te ZB en Mejuffrouw Ida Preesman j.d. geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 4 september 

 

30-09-1757  Cornelis Gerritsz van Deelen j.m. en Pieternelletje Klaasdr  

   Boekhove j.d. bedien geb. en won. alhier, hier getrouwd op 23 oktober 

 

18-11-1757  Jan Franse Brussaart j.m. en Ariaantje Hendrikse Landheer j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 11 december 

 

f.86 

 

25-11-1757  Cornelis Korse van der Mast j.m. en Grietie Jansdr van Gilst beiden 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 18 december 

 

02-12-1757  Jacob van der Spek j.m. geb. te NB en won. te Piershil en Maria 

   Mijnster j.d. geb. en won. alhier 

  

24-03-1758  Arij Brasser j.m. geb. te Reijrkerk en won. te Schiedam en Elisabet 

   Muijzelaar j.d. geb. alhier, alhier getrouwd op 16 april 
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08-04-1758  Jacob van Beek wednr. van Marijgje Leenders Eland won. alhier en 

   Bastiaantje Kiel j.d. geb. en won. op de Hitsert, att. naar de Hitsert op 

   29 april 

 

15-04-1758  Hendrik de Groot wednr. van Cornelia van der Bijl won. alhier en 

   Trijntje Jansz Vermeij j.d. geb. te Mijdrecht en won. alhier, alhier 

   getrouwd op 4 mei 

 

29-04-1758  Arij Cornelisz Kool j.m. geb. en won. alhier en Maria Govertsd 

   Goudswaart j.d. geb. onder Klaaswaal en won. onder de Hitsert, att. 

   naar de Hitsert op 20 mei 

 

f.87 

 

29-04-1758  Jan Jacobse Konijnendijk j.m. won. alhier en Lijntje Sevenbergen 

   j.d. won. in NB, att. naar NB op 14 mei 

 

29-04-1758  Jan Jacobse de Gelder wednr. van Dirkje Kooij en Maartje Jansz 

   van der Wild j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 14 mei 

 

29-04-1758  Pieter van der Werve wednr. van Marijgje Jansz Hopsomer en Maria 

   van Deelen wed. van Barend van der Linden beiden won. alhier, alhier 

   getrouwd op 15 mei 

 

04-08-1758  Kors Gerritse Groen j.m. en Lijsje Pieters Pors j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, alhier getrouwd op 27 augustus 

 

12-08-1758  Huijbert Jacobusz van Oudheusden j.m. geb. te Gorinchem en won. 

   alhier en Barber Ariensz Rijshouwer j.d. geb. te Goidschalxoord 

   alhier laatst gewon. hebbende, alhier getrouwd op 3 september 

 

26-08-1758  Cornelis van Winden wednr. van Willempje Dirkse Redijk won. op 

   Heinenoord en Annigje Cornelis Inslager j.d. geb. en won. Alhier, 

   alhier getrouwd op 17 september 

 

f.88 

 

20-10-1758  Jacob Langerveld j.m. en Rusje Craijo wed. van Maarten Verhok 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 5 november 

 

04-11-1758  Hendrik Sluijmer j.m. en Maria Farnebox j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, alhier getrouwd op 22 november 
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22-11-1758  Lammert Ariensz de Ruijter j.m. geb. onder Groot-Ammers en won. 

   alhier en Cornelia van der Stoep j.d. geb. en won. alhier, alhier  

   getrouwd op 17 december 

 

15-12-1758  Arij Cornelisz Blaak j.m. geb. te Puttershoek en Herbertina  

   Verhagen wed. van Andries Moret geb. te ´s-Gravendeel beiden won. 

   alhier, alhier getrouwd op 7 januari 1759 

 

02-02-1759  Adrianus Roos wednr. van Jannigje Kuijp en Grietje Weda wed. van 

   Pleun Leeuwenburg beiden won. alhier, alhier getrouwd op 25 februari 

 

02-03-1759  Paulus Schravendeel j.m. en Maria Joris Ceijserwaart wed. van 

   Teunis Paaij beiden won. alhier, alhier getrouwd op 25 maart 

 

f.89 

 

02-04-1759  Jan Hendriksz van den Berg j.m. geb. en won. te Rhoon en Marijtje 

   Lamberts j.d. geb. en won. alhier, att. naar Rhoon op 27 april 

 

06-04-1759  Leendert Noordijk j.m. geb. te Hekelingen en won. in Zuidland en 

   Ariaantje Maartenssz Pons wed. van Gijsbert de Groot geb. te  

   Klaaswaal en won. alhier, alhier getrouwd op 29 april 

 

13-04-1759   Claas van der Mast j.m. geb. en won. alhier en Ariaantje van  

   Brugge j.d. geb. te Sint Antoniepolder en won. alhier, alhier getrouwd 

   op 6 mei 

 

13-04-1759  Pieter Schutter wednr. van Marijgje in ´t Veld won. onder Klaaswaal 

   en Arjaantje Verweel j.d. won. alhier, alhier getrouwd op 6 mei 

 

13-04-1759  Jan van Oijen j.m. geb. en won. alhier en Debora van Sull wed. van 

   Jan van Bloemendael geb. te Geertruidenberg en won. onder NB, att. 

   naar NB op 1 mei 

 

13-04-1759  Pieter Samuel Salate j.m. won. alhier en Willemijne van Schollen j.d. 

   won. te Dordrecht, att. naar Dordrecht op 30 april 

 

14-04-1759  Dirk Vermoen j.m. geb. te Hekelingen en won. te Hellevoetsluis en 

   Huijbertje van Besaijen geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 13 

   mei 

 

f.90 

 



40 

 

20-04-1759  Jillis van der Linden j.m. geb. en won. alhier en Cornelia Baars j.d. 

   geb. te Mijnsheerenland en won. alhier, alhier getrouwd op 13 mei 

 

20-04-1759  Cornelis Koster j.m. geb. te Hoogvliet en won. op het eijland  

   Blankenburg  en Arijaantje Leendertse Trouw j.d. geb. te Piershil en 

   won. alhier, att. naar Piershil op 12 mei 

 

27-04-1759  Leendert Por j.m. geb. en won. onder Mijnsheerenland en Magdalena 

   Oosterman j.d. geb. te Mijnsheerenland en won. alhier, alhier getrouwd 

   op 20 mei 

 

04-05-1759  Govert Hendriksz Schilperoort j.m. en Cornelia Cornelisz van Etten 

   j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 27 mei 

 

29-06-1759  Andries Mijnster j.m. en Lijntje Vermaas wed. van Pleun Ponde  

   beiden won. alhier, alhier getrouwd op 29 juli 

 

22-09-1759  Hendrik van der Hoek j.m. geb. en won. alhier en Metje van Bommel 

   wed. van Dirk Vermaas geb. en won. te Heinenoord, att. naar  

   Heinenoord op 14 oktober 

 

f.91 

 

16-11-1759  Pieter Ariensz Rijerkerk wednr. van Annigje Klaasz en Neeltje Kok 

   beiden won. alhier, alhier getrouwd op 9 december 

 

04-01-1760  Laurens Baars j.m. geb. en won. alhier en Lijsbeth Bastiaansz  

   Oosterman wed. van Gerrit Kraaio geb. te Mijnsheerenland en won. 

   alhier, alhier getrouwd op 23 januari 

 

02-02-1760  Cornelis van Weel wednr. van Abigail Verhagen won. alhier en  

   Agatha Smitkam j.d. geb. te Maaslandsluijs en won. te Zuidland, 

   getrouwd te Zuidland 

 

06-02-1760  Jan Ranck j.m. en Johanna Winkels wed. van Bastiaan Vereijp  

   beiden won. alhier, alhier getrouwd op 27 februari 

 

08-02-1760  Leendert Jasperse Nederveen j.m. geb. te Streefkerk en won. alhier en 

   Petronella Cooijmans j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 27 

   februari 

 

23-02-1760  Leendert Huijge Nederveld j.m. geb. te Abbenbroek en won. alhier en 

   Lijsbeth Leendertse Boer j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 

   12 maart 
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f.92 

 

06-03-1760  Jan Pieterse van den Bliek j.m. geb. en won. te Middelharnis en  

   Hendrica Conijnendijk j.d. geb. en won. alhier, att. naar Middelharnis 

   op 31 maart 

 

11-04-1760  Jan Abelse Roos j.m. geb. alhier en Lijntje Hendrikse van Beek j.d. 

   geb. te Charlois beiden won. alhier, alhier getrouwd op 26 april 

 

11-04-1760  Seger Wouterse Holleman j.m. en Trijntje Gerritse Crajo j.d. beien 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 4 mei 

 

18-04-1760  Jan Leenderse Boer j.m. en Ariaantje Adriaanse van der Wal j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 11 mei 

 

18-04-1760  Arent Hendriksz Schilperoord j.m. geb. en won. alhier en Marija 

   Leenheer j.d. geb. en won. te Numansdorp, att. naar Numansdorp op 8 

   mei 

 

20-04-1760  Willem Blaak j.m. geb. en won. te Puttershoek en Arjaantje  

   Langstraat j.d. geb. onder Klaaswaal hier laatst gewon. hebbende, att. 

   naar Puttershoek op 8 mei 

 

f.93 

 

27-04-1760  Jan Willemse Bokhout wednr. van Jannigje Wouters Boon en  

   Arjaantje Ariens Groenendijk wed. van Jan Willemse van der Wild 

   beiden won. alhier, alhier getrouwd op 11 mei 

 

03-05-1760  Kornelis Sluijmer j.m. geb. en won. alhier en Pieternella Vermaas 

   j.d. geb. en won. te ZB, att. naar de Hitsert op 26 mei 

 

07-05-1760  Johannes Balte d´Prielle wednr. van Johanna Empelmans geb. te  

   Geervliet en won. alhier en Neeltjen Jacobsdr Vlielander j.d. geb. en 

   won. te Heenvliet, att. naar Geervliet op 31 mei 

 

21-06-1760  Arij van der Stoep j.m. en Maartjen Jansz Hoogwerf j.d. beiden geb. 

   en won. alher, alhier getrouwd op 5 juli 

 

12-07-1760  Hendrik Jansz Veerman j.m. geb. te Spijkenisse en Aartje Ariensz 

   de Jong j.d. geb. te Spijk beiden won. alhier, alhier getrouwd op 6 

   augustus 
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20-07-1760  Adriaen Kranendonk wednr., van Pietertje Claasz geb. van de  

   Korendijk en Janna Berentsze j.d. van Deutichem  beiden te Lienden 

   gew. hebbende  zijn hier 20 juli getrouwd 

 

f.94 

 

12-09-1760  Pieter van der Stoep j.m. geb. alhier en Neeltjen Jansz van  

   Wijngaarden j.d. geb. te Sliedrecht beiden won. alhier, alhier getrouwd 

   op 3 oktober 

 

09-10-1760  Nicolaas de Vogel j.m. won. in Heenvliet en Aplonia van Prooijen j.d. 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 2 november 

 

24-10-1760  Dirk Cornelisz Graauw j.m. geb. en won. alhier en Caatje Heijmans 

   j.d. geb. te Rotterdam laatst gewon. hebbende te Streefkerk nu won. 

   alhier, alhier getrouwd op 19 november 

 

24-10-1760  Jacobus Bekol j.m. geb. en won. te Spijkenisse en Annetje Groen j.d. 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 16 november 

 

   Aart de Vries wednr. van Jenneken Straver geg. te Rossum laatst gew. 

   hebbende alhier nu te Ethen en Aaltje Klijbergh j.d. geb. te Ethen 

   laatst gewon. hebbende alhier nu te Ethen, att. naar Ethen op 2  

   december 

 

f.95 

 

19-12-1760  Dirk Leendertsz Boer j.m. geb. en won. alhier en Teuntje Hendriksze 

   van der Spaa geb. te Numansdorp won. alhier, alhier getrouwd op 7 

   januari 1760 [?] 

 

27-12-1760  Leendert in ´t Veld j.m. en Jannetje Arentsz Schilperoort j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 18 januari 

 

23-01-1761  Jacob Leendertsz Troost j.m. geb. te Heinenoord en Grietjen Weda 

   wed. van Adrianus Roos beiden won. alhier, alhier getrouwd op 15 

   februari 

 

28-02-1761  Johannes Cesse j.m. geb. te Bergen op Zoom en Barber Annocque 

   j.d. geb. alhier beiden laatst gew. hebbende  te Dirksland, alhier  

   getrouwd op 23 maart 

 

06-03-1761  Arij Velthoeve j.m. en Ingetje Verhagen j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, alhier getrouwd op 29 maart 
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f.96 

 

20-03-1761  Jurrianus Bank j.m. geb. te Progenprikken en wonende op ´t eijland 

   Roosenburgh en Cathalijntje Eland j.d. geb. en won. alhier, alhier 

   getrouwd op12 april 

 

20-03-1761  Dammis Arisz Groen j.m. geb. en won. te Spijkenisse en Lena  

   Dirksze van der Heijde j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 12 

   april 

 

03-04-1761  Pieter Arisze de Reus j.m. en Teuntje Jansze de Reus j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, alhier getrouwd op 30 april 

 

10-04-1761  Gerrit Hagestein j.m. geb. te NB en won. alhier en Anna Hopsomer 

   j.d. geb. en won. alhier, alhier getrouwd op 30 april 

 

10-04-1761  Antonij Snelleman j.m. geb te Heinenoord en won. alhier en  

   Jacomijntje Ronge j.d. geb. te Piershil, dar laatst gewon. hebbende nu 

   won. alhier, alhier getrouwd op 3 mei 

 

f.97 

 

10-04-1761  Pieter Pietersze Kok j.m. geb. te  Giesen-Nieuwkerk en won. alhier en 

   Grietje Ariensze van der Swaan j.d. geb. en won. alhier, alhier  

   getrouwd op 3 mei 

 

17-04-1761  Maarten Jansz Konijnendijk j.m. geb. en won. alhier en Annigje 

   Jansze de Heer j.d. geb. te Sliedrecht en laatst gewon. hebbende te 

   Papendrecht nu alhier, alhier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1761  Cornelis Baars j.m. geb. en won. alhier en Neeltje Blaak j.d. geb. 

   onder  ZB en won. alhier, alhier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1761  Willem Rijsdijk j.m. geb. en won. alhier en Adriaantje Klaasze  

   Kleijn j.d. geb. te Sliedrecht en won. alhier, alhier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1761  Willem Arentsz Mol j.m. geb. te Spijkenisse en Jannetje   

   Kroonenburgh j.d. geb. te Rotterdam en won. alhier, alhier getrouwd 

   op 10 mei 

 

f.98 
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17-04-1761  Pieter Arentsze Verbaas j.m. geb. alhier en won. onder Westmaas en 

   Maaijke Adriaansze van de Polder j.d. geb. te Heinenoord en won. 

   alhier, att. naar Westmaas  

 

18-04-1761  Gijsbert Cornelisze de Vos j.m. geb. en won. alhier en Soetje  

   Pietersze Meuselaar j.d. geb. en won. onder Hekelingen, att. naar 

   Hekelingen 

 

02-05-1761  Hendrik Kooijman j.m. geb. en won. alhier en Huijbertje  

   Empelmans j.d. won. te Sliedrecht, hier getrouwd op  24 mei 

 

09-05-1761  Willem Pietersz Baars j.m. en Jozina Cornelisz Goutswaart j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 24 mei 

 

19-06-1761  Cornelis Groen j.m. en Lijsbeth Bogaart j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 1 juli 

 

f.99 

 

14-08-1761  Bastiaan Sluijmer j.m. geb. alhier en Catelijntje Tempelaar j.d. geb. 

   te Klaaswaal beiden won. alhier, hier getrouwd op 30 augustus 

 

05-09-1761  Corstiaan Jansze Wagemaaker j.d. en Meijntje van der Stoep j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 20 september 

 

09-10-1761  Cornelis Jansze Keijser j.m. geb. te Heinenoord won. onder NB en 

   Lena Pietersze Bouman j.d. geb. te Rockanje won. alhier, hier  

   getrouwd op 1 november 

 

23-10-1761  Pieter Cornelisze Graauw j.m. en Sijtje Theunis van der Spuij j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 november 

 

06-11-1761  Gerrit Lugtenburg j.m. laatst gew. hebbende op de Korendijk en 

   Annigjen van der Werff j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 29 

   november 

 

f.100 

 

07-11-1761  Lodewijk Rollof j.m. geb. en won. onder de Korendijk en Kornelia 

   Willemse Konijn j.d. geb. alhier en won. onder de Korendijk, hier 

   getrouwd op 25 november 
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20-11-1761  Pieter Ariensze Saarloos j.m. geb. alhier en Ariaantje Gerritsze van 

   der Heijde j.d. geb. te Klaaswaal beiden won. alhier, hier getrouwd op 

   9 december 

 

18-12-1761  Bastiaan van der Linden j.m. geb. alhier en Kniertje Schalkoord j.d. 

   geb. te Numansdorp beiden won. alhier, hier getrouwd op 6 januari 

 

18-12-1761  Barend van der Linden j.m. en Willemeijntje Meuselaar j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 januari 

 

f.101 

 

08-01-1762  Leendert Jansz Boer j.m. geb. op de Korendijk en won. alhier en 

   Maria van der Schoor wed. van Leendert Bogaart geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 31 januari 

 

16-01-1762  Steven Stevensz de Kruijs geb. te Heenvliet thans won. onder   

   Simonshaven en Hermijntjen Boorman geb. te Westmaas en won. 

   alhier, hier getrouwd op 21 februari 

 

20-02-1762  Cornelis van Bommel j.m. geb. te Heinenoord en won. te NB en  

   Neeltjen Paludanus j.d. geb. te Rotterdam en won. alhier, 10 maart 

 

23-02-1762  Imant Kamp wednr. van Cornelia Rijerkerk geb. en won. alhier en 

   Clasina Tjerk de Vries j.d. geb. te Delft en won. alhier, hier getrouwd 

   op 21 maart [DTB Delft inv. 29] 

 

26-02-1762  Gerrit Westdijk wednr. van Stijntje Hoogvliet en Annigje Ariens 

   Goudt wed. van Clement van Vliet beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 21 maart 

 

02-04-1762  Arij Jacobsz van der Spa geb. alhier en Aaltjen Herbertsz Hoek geb. 

   in Westmaas en beiden won. alhier, hier getrouwd op 28 april 

 

f.102 

 

09-04-1762  Pleun Pietersz van Stigt j.m. en Commertjen Jansz van Rees j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 2 mei 

 

09-04-1762  Jacob Konijnendijk j.m. geb. alhier en Johanna Kooijmans j.d. geb. 

   te Werkendam beiden won. alhier, hier getrouwd op 5 mei 

 

16-04-1762  Willem Cornelisz Hoogewerff  j.m. en Geertruij Leendertsz de Reus 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 5 mei 
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23-04-1762  Arend Polderman j.m. en Magteltjen van der Schoor j.d. geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 9 mei 

 

23-04-1762  Abram Arijsz van Bodegom j.m. geb. te Westmaas en won. alhier en 

   Pietertjen Schop j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 16 mei 

 

01-05-1762  Cornelis Barendregt j.m. geb. en won. alhier en Manetje Bekol j.d. 

   geb. en won. te Spijkenisse, hier getrouwd op 30 mei 

 

f.103 

 

01-05-1762  Otto van der Wal j.m. geb. en won. alhier en Maria Visser j.d. geb. te 

   Goidschalxoord en won. te Piershil, hier getrouwd op 23 mei 

 

08-05-1762  Pieter Meijmans j.m. geb. te Carspel Nieukerk en won. alhier en  

   Johanna Bokké j.d. geb. te Calkar, laatst gewon. hebbende te  

   Simonshaven, hier getrouwd op 26 mei 

 

28-05-1762  Adrianus Visser j.m. geb. te Sint-Philipsland en won. alhier en  

   Cornelia van den Burg j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 20 

   juni 

 

29-05-1762  Jan Willemsz de Groot j.m. geb. en won. alhier en Pieternella  

   Claasdr Wittens j.d. geb. en won. te Heinenoord, getrouwd te  

   Heinenoord op 20 juni 

 

29-05-1762  Oorbert Holleman j.m. geb. en won. alhier en Maria Dronk j.d. geb. 

   en won. te Goidschalxoord, getrouwd te Heinenoord op 20 juni 

 

f.104 

 

10-07-1762  Wijnant Lammers j.m. geb. alhier en Lena Jansz van Looijus j.d. 

   geb. te Poortugaal bedien won. te Goidschalxoord beiden van den  

   Rooschen godsdienst, hier getrouwd op 28 juli 

 

06-08-1762  Damis Arisz Groen wednr. van Lena van der Heijde en Barbara van 

   Stigt wed. van Barent van der Heijde, beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 22 augustus 

 

27-08-1762  Arij Schilperoort wednr. van Theuntje Willemsz van der Wilt geb. te 

   Piershil en Sijtje Abrahamsz Vermaas j.d. geb. onder   

   Mijnsheerenland beiden won. alhier, hier getrouwd op 15 september 
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10-09-1762  Bastiaan Bouwens de Jong j.m. geb. van Mijnsheerenland en Antje 

   Claasz Kleijn j.d. geb. van Sliedrecht beiden won. alhier, hier  

   getrouwd op 1 oktober 

 

17-09-1762  Gijsbert van der Sluijs j.m. geb. en won. onder Piershil en Cornelia 

   Hoogwerf j.d. geb. te OB won. onder Piershil, att. naar Piershil op 3 

   oktober 

 

f.105 

 

22-10-1762  Jan Cornelisze van Gelder j.m. geb. alhier en Maijke Leendertsze 

   Nederlof j.d. geb. te Sliedrecht beiden won. alhier, hier getrouwd op 10 

   november 

 

05-11-1762  Maarten Vlasblom j.m. geb. alhier en Maaijke Claasze Kleijn j.d. 

   geb. te Sliedrecht bedien won. alhier, hier getrouwd op 24 november 

 

07-01-1763  Mewis Arijse de Reus j.m. en Huijgje van Poeijerooijen j.m. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 26 januari 

 

04-02-1763  Leendert van der Linden j.m. en Willemijntje Coolstad j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 23 februari 

 

25-02-1763  Jan van Leenen j.m. geb. op de Buitensluis en won. alhier en Maria 

   Swens j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 20 maart 

 

f.106 

 

25-02-1763  Jan Huijgen Nederveld wednr. van Emmetje Jansz Goudswaart en 

   Arijaantje Fransz Brussart beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 

   maart 

 

10-03-1763  Leendert Jacobsz van Beek j.m. geb. te Hendrik-Ido-Ambacht en 

   won. alhier en Annigje Bouwensz de Jong j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 2 april 

 

08-04-1763  Dirk Ariensz Quartel j.m. geb. te Klaaswaal en won. alhier en  

   Adriana Ariensz van der Zwaan j.d. geb. en won. alhier, hier  

   getrouwd op 1 mei 

 

15-04-1763  Cornelis Gerritsz Craijo j.m. en Maartjen Cornelisz Graauw j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 
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22-04-1763  Seijmen Opprel j.m. en Cornelia Holleman j.d. beiden won. alhier, 

   hier getrouwd op 8 mei 

 

f.107 

 

22-04-1763  Cornelis Graauw wednr. van Neeltjen van den Bogaart en Cornelia 

   van der Spa j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 15 mei 

 

29-04-1763  Arij Rolloff j.m. geb. en won. alhier en Bastiaantje Maartensz Kiel 

   wed. van Jacob van Beek geb. op de Hitsert en won. alhier, hier  

   getrouwd op 18 mei 

 

06-05-1763  Arij Wagemaker j.m. en Marija in ´t Veld j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 22 mei 

 

27-05-1763  Jacob Jacobsz van der Linden j.m. en Heijltjen Korsz van der Mast 

   j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 19 juni 

 

03-06-1763  Pieter Saarloos wednr. van Arjaantje van der Heijde geb. en won. 

   alhier en Marija Tuijnder j.d. geb. te Mijnsheerenland en won. alhier, 

   hier getrouwd op 26 juni 

 

f.108 

 

09-08-1763  Engel Timmermans j.m. geb. te Dordrecht en Saartje van Besoijen 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 11 september 

 

16-09-1763  Pieter van der Wijde j.m. geb. te Dordrecht en Martijntje Mullart 

   j.d. geb. alhier beiden won. alhier, hier getrouwd op 16 oktober 

 

16-09-1763  Cornelis van der Honard j.m. geb. te Strijen en Lijsbeth Vollart wed. 

   van Leendert Visser Geb. te Westmaas beiden alhier won. hier  

   getrouwd op 2 oktober 

 

07-10-1763  Pieter Snelleman laatst wednr. van Lijsbeth in ´t Veld geb. te Brussel 

   en Ariaantje Leegganger laatst wed. van Pieter van der Zijde geb. 

   onder Westmaas beiden won. alhier, hier getrouwd op 2 november 

 

f.109 

 

14-10-1763  Job Arentsze Vogelaar j.m. geb. te Numansdorp en Heijltje Jansz de 

   Reus j.d. geb. alhier laatst gewon. hebbende te Spijkenisse beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 2 november 
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14-10-1763  Maarten Leendertsze Boer j.m. geb. alhier en Marija van der Spaa 

   j.d. geb. te Numansdorp beiden alhier won. , hier getrouwd op 6  

   november 

 

28-10-1763  Willem van der Graaf wednr. van Baartjen van den Honaart en  

   Lijsbeth Vink j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 november 

 

04-11-1763  Adrianus van der Burg j.m. geb. alhier en Lena van der Bak j.d. geb. 

   te Westmaas beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 november 

 

25-12-1763  Jan Snelleman j.m. geb. en won. alhier en Trijntje Koevoet wed. van 

   Adrianus van den Hoek won. te Rotterdam, getrouwd te Rotterdam op 

   10 januari 1764 

 

f.110 

 

06-01-1764  Jacobus Goudswaart wednr. van Hilligie Jnasz won. onder  

   Numansdorp  en Arjaantje Leenders Smits j.d. gen. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 25 januari 

 

13-01-1764  Jacob Cornelisz Mijnster j.m. en Marija Claasz Bokhoven j.d.  

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 februari 

 

28-01-1764  Pieter Vermaat j.m. geb. en won. alhier en Sara van der Waal wed. 

   van Johannes Kaan won. te Numansdorp, te Numansdorp getrouwd op 

   12 februari 

 

10-02-1764  Jacobus van Belle j.m. en Aagje van Dijk j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 4 maart 

 

15-02-1764  Leendert van Volsen wednr. van Arjaantje van Drongelen geb. en 

   won. alhier en Neela Hoogenboom j.d. geb. te Gouda laatst gew.  

   hebbende te Middelharnis alhier getrouwd op 11 maart 

 

f.111 

 

03-03-1764  Cornelis Graauw j.m. geb. alhier en Aaltjen Vissers j.d. geb. te  

   Puttershoek beiden won. alhier. Deese personen zijn niet getrouwt 

   vermits desselfs geboden gestuijt zijn door Belia Valk die een kind heeft 

   bij Cornelis Graauw en mondeling aan hem verbonden is 

 

13-04-1764  Willem Arientsze Hoogwerf j.m. en Neeltje Jansz Waagemaaker j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 
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13-04-1764  Paulus Jacobsz Weda j.m. en Martijntje Aarijentsze Stougie j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

13-04-1764  Cornelis Johannesze van der Schoor j.m. en Jaapje van Reij j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

13-04-1764  Leendert Jacobsz Paauw wednr. van Maaijke Cornelisze Veer geb. en 

   won. te Heinenoord en Bastiaantje van Gilst j.d. geb. en won. alhier, 

   att. naar Heinenoord op 2 mei 

 

f.112 

 

21-04-1764  Antonij van Wiel j.m. geb. en won. alhier en Krijna van der Stok j.d. 

   geb. te Papendrecht en won. te NB, hier getrouwd op 13 mei 

 

05-05-1764  Arij Leendertsz Groenenboom j.m. geb. en won. alhier en Maccheltie 

   Leendersz de Jongste wed. van Bastiaan Kornelisz van der Waal geb. 

   te Heinenoord en won. op de Hitsert, att. naar de Hitsert  

 

18-05-1764  Sijmen van der Heijde j.m. geb. en won. alhier en Cornelia  

   Muijselaar j.d. geb. in Westmaas en won. alhier, hier getrouwd op 6 

   juni 

 

26-08-1764  Moses Janse Volaart j.m. geb. en won. in de Greup en Zoetje  

   Wouterse Por j.d. geb. te Mijnsheerenland en in de Greup won., att. 

   naar Westmaas op 16 september 

 

05-10-1764  Frans Jansze Verbaas j.m. geb. te NB en won. onder OB en Ingetje 

   Eustenhoek j.d. geb. in de Buitensluis laatst gewon. hebbende onder 

   NB, hier getrouwd op 28 oktober 

 

f.113 

 

13-10-1764  Jan van Hien j.m. geb. te Rotterdam alhier won. en Jannetje van 

   Aalst j.d. geb. te Ophemert en won. te Rotterdam, att. naar Rotterdam 

   op 29 oktober [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 30 oktober 

   1764] 

 

13-10-1764  Coenraad Verkerk wednr. van Marija van Daale geb. te Strijen alhier 

   won. en Jannetje Poldermans j.d. geb. en won. te Rotterdam, att. naar 

   Rotterdam op 2 november [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 

   6 november 1764] 
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19-10-1764  Leendert Boer wednr. van Kommertje van der Meer en Teuntje  

   Hoolaart j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 7 november 

 

19-10-1764  Arij Jansze Bogert j.m. geb. te NB alhier gewon. hebbende, nu te 

   Heinenoord en Lijsbeth Smits j.d. geb. te Mijnsheerenland alhier won., 

   hier getrouwd op 7 november 

 

19-10-1764  Bastiaan Hempel wednr. van Neeltje Wattij won. alhier en Jenneke 

   van der Waght j.d. won. te Dordrecht, att. naar Dordrecht op 12  

   november 

 

f.114 

 

19-10-1764  Gerrit van Die j.m. geb. te Heerjansdam won. te Hekelingen en  

   Pieternella van Gelder j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 

   november 

 

09-11-1764  Gerrit de Reus j.m. geb. alhier en Antje Bastiaanse Roskam j.d. geb. 

   te Sliedrecht beiden alhier won. hier getrouwd op 25 november 

 

23-11-1764  Joggem van der Werv j.m. en Geertruijd Kooijman j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 9 december 

 

22-12-1764  Jan Slagboom j.m. geb. te Sliedrecht en won. alhier en Anna  

   Benschop j.d. geb. alhier, hier getrouwd op 9 januari 

 

12-01-1765  Asveros van Gelder  j.m. en Anna Baars wed. van Cornelis van der 

   Schoor beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 30 januari 

 

f.115 

 

24-01-1765  Cornelis Brons j.m. won. te Schiedam en Maria van Ruijtenburg j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 10 februari 

 

28-03-1765  Cornelis Holleman j.m. en Ariaantje Groenewout wed. van Pleun 

   Visser beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 21 april 

 

05-04-1765  Cornelis Jansze Smit j.m. geb. te Mijnsheerenland alhier won. en 

   Lena Abrahmsdr Pors j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 28 

   april 

 

19-04-1765  Arie van Zon wednr. van Annetje Groenewoud geb. op de Hitsert en 

   won. alhier en Maike Sintmaartensdijk wed, van Hendrik de  Zwart 

   geb. onder Klaaswaal en won. alhier, hier getrouwd op 5 mei 
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19-04-1765  Leendert Cornelisz Vink j.m. geb. alhier en Jannetje Ariensd van 

   Pel j.d. geb. onder Strijen beiden won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

f.116 

 

   Maarte Fransz Brussaart j.m. geb. alhier en Neeltje Stolp j.d. geb. te 

   Goidschalxoord beiden won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

   Hendrik Geertzen van der Heiden j.m. geb. te Goidschalxoord won. 

   te Heinenoord en Grietje Luijendijk j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 12 mei 

 

   Pieter Couwenhoven wednr. van Lijsbet van Bezoijen geb. alhier en 

   Ingetje Jorisd Leijzerswaard j.d. geb. te Heinenoord en won. alhier, 

   hier getrouwd op 8 mei 

 

   Jan Cornelisz Snijder j.m. geb. en won. onder NB en Neeltje Rollof 

   j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 12 mei 

 

21-04-1765  Leendert Eland wednr, van Lena Luijendijk geb. alhier en Henrika 

   van Hulst j.d. geb. te Den Bommel beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 19 mei 

 

   Pieter van Doornen j.m. en Annetje Holleman j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 19 mei 

 

20-04-1765  Jan Hendriks Schilperoort j.m. geb. alhier en Maike Cornelisd  

   Vermaas j.d. geb. onder Briels Nieuwland beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 19 mei 

 

f.117 

 

03-05-1765  Willem Schipper j.m. en Trijntje Brussaart j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 27 mei 

 

03-05-1765  Jacob Bogaard j.m. geb. alhier en Neeltje Ruggen j.d. geb. te  ´s-

   Gravendeel beiden alhier won., hier getrouwd op 27 mei 

 

17-05-1765  Jan Lammers j.m. geb. alhier en Lijsbeth Lijers j.d. geb. te  

   Amsterdam laatst gewon. hebbende te Rotterdam nu alhier, beiden van 

   de Roomsche Godsdienst, hier getrouwd op 9 juni [DTB Rotterdam 

   Stadstrouw] 
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17-05-1765  Dirk Hoollaard j.m. geb. alhier en Jaapje Joppe Meuselaar j.d. geb. 

   te Westmaas beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 juni 

 

24-05-1765  Hermen Pasman j.m. geb. onder Hattum laatst won. te Dordrecht nu te 

   ´s-Gravendeel en Kniertje Velthoven j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 16 juni 

 

f.118 

 

01-06-1765  Jan Leegganger j.m. geb. in de Greup en won. aldaar en binnen ´t jaar 

   alhier en Lijsbeth van de Polder j.d. geb. te Heinenoord gew.  

   hebbende laatst onder Puttershoek dog nu in de Greup onder  

   Westmaas, att. naar Westmaas op 16 juni 

 

15-06-1765  Willem Bogaard j.m. geb. alhier en Bastiaantje Hendriksz van Beek 

   j.d. geb. te Charlois beiden won. alhier, hier getrouwd op 7 juli 

 

30-08-1765  Cornelis van de Polder wednr. van Madeleentje Meulenaar geb. en 

   won. onder NB en Kommertje van Rees wed. van Pleun Pieterse van  

   Sticht geb. en won. alhier, hier getrouwd op 18 september 

 

21-09-1765  Abraham Abrahamsz Vermaas j.m. van Mijnsheerenland en  

   Cornelia Heindriksdr Holaart j.d. geb. en binnen ´t jaar hier gewon. 

   hebbende, nu te Mijnsheerenland, hier getrouwd op 9 oktober 

 

18-10-1765  Leendert van Beloij wednr. van Ermpje van Heijmand geb. alhier en 

   Aagje Vroeg j.d. geb. en won. te Hekelingen, att. naar Hekelingen op 8 

   november 

 

f.119 

 

25-10-1765  Teunis Dirkse Koij j.m. geb. en won. te Mijnsheerenland en Ingetje 

   Leenderts Booster j.d. geb. te Mijnsheerenland en alhier won. hier 

   getrouwd op 17 november 

 

15-11-1765  Jan Hendriksze Landheer j.m. en Bastiaantje Claasdr Stougje j.d. 

beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 15 december 

 

22-11-1765  Jan Jansze Verbaas j.m. hier geb. en Geertje Sijmensdr Grijn j.d. 

   geb. te Hekelingen beiden hier won. hier getrouwd op 15 december 

 

29-11-1765  Willem Hendriksz de Koning j.m. en Jannigje Ariensd Smout j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 22 december 
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28-02-1766  Cornelis Kleijsze Blok j.m. alhier geb. en Lijsbeth Jansdr Vollard 

   laatst wed. van Cornelis Honard geb. te Westmaas beiden alhier won. 

   hier getrouwd op 23 maart 

 

f.120 

 

11-04-1766  Cornelis Stougje j.m. en Ariaantje de Reus beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 27 april 

 

11-04-1766  Leendert Leendertsz Hoogwerf j.m. en Maaijke Joostensdr  

   Vermeulen j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 4 mei 

 

11-04-1766  Paulus Jacobsze Weda laatst wednr. van Martijntje Ariensd Stougje 

   geb. alhier en Maria Ariensdr Schutter j.d. geb. in NB bedien alhier 

   won. hier getrouwd op 4 mei 

 

11-04-1766  Jan Cornelisze in ´t Veld j.m. en Cornelia Maartensdr de Reus j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 4 mei 

 

11-04-1766  Teunis Rijmakker laatst wednr. van Lena van den Heuvel geb. te Mel 

   en Barber Jansdr van der Meijde geb.  van Klaaswaal beiden alhier 

   won.  de trouw van boven gemelde perzoonen de Bruijdegom Roomsch 

   de Bruijd gereformeerd is uitgestelt tot den 2 Maij 1767 volgens het 

   placaat van den 24 Januarij 1755, Zie f.122  

 

f.121 

 

26-04-1766  Hendrik Ariensze Swart j.m. geb. in West-IJsselmonde thans won. in 

   West-Barendrecht en Jannigje Willemsdr Groenendijk j.d. geb. te  

   Poortugaal laatst gewon. hebbende  te Mijnsheerenland nu alhier, att. 

   naar Barendrecht op 16 mei 

 

02-05-1766  Arij Hoogwerf laatst wednr. van Marijtje van der Linden geb. alhier en 

   Aaltje Bisdom j.d. geb. in Oost-Barendrecht beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 18 mei 

 

21-05-1766  Teunis Pors j.m. en Barber van der Wild j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 15 juni 

 

23-05-1766  Sijmon Cornelisze van Dijk j.m. geb. te NB laatst daar gewon.  

   hebbende, nu hier en Mageltje Jansdr Boer j.d. geb. in Piershil alhier 

   won. hier getrouwd op 15 juni 

 

f.122 
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11-04-1766  Teunis Rijmakker laatst wednr. van Lena van den Heuvel geb. te Mel 

   van de Roomsche Religie en Barber Jansdr van den Weijde geb. te 

   Claaswaal van de Gereformeerde Godsdienst beiden alhier won.  

   hebben van ses tot ses weeken uit kraght van het  placaat van haar 

   Edele Groot Moog. de Hrn. Staaten van Holland en Westvriesland dato 

   den 24 Jan. 1755 hun tweede huwelijksgebod en eijndelijk hun derde 

   gebod, ses weeke na het derde gebod alhier getrouwt met openbaare 

   belofte door den Bruijdegom gedaan van in de catechisatie en  

   predikatie onser gereformeerde kerke te gaan den 27 Augustij 1766. 

 

06-06-1766  Willem Koolmajer j.m. en Helena Hulskath laatst wed. van Johan 

   Pietersz Kriekhuijser beiden geb. te Repeln en beiden alhier won. hier 

   getrouwd op 22 juni 

 

15-08-1766  Jan Schilperoort j.m. geb. op de Hitsert en won. te Heinenoord en 

   Marija Noteboom j.d. geb. te Spijkenisse en won. alhier, hier getrouwd 

   op 7 september 

 

f.123 

 

12-09-1766  Jan Dirk Beekink j.m. geb. van Lichtenvoorden en Magdalena  

   Meuselaar j.d. geb. alhier en laatst beiden gewon.  hebbende in  

   Willemstad en nu beiden alhier. att. van Willemstad  hier getrouwd op 

17 december 

 

18-09-1766  Hendrik Monster laatst wednr. van Lijdeweij Jansdr de Groot geb. te 

   Sint Antoniepolder en Pietertje Hoogwerf j.d. geb. te Strijen beiden 

   hier won. hier getrouwd op 12 oktober 

 

19-09-1766  Jacob Grein j.m. geb. en won. te Hekelingen en Lijsbeth Hoek j.d. 

   geb. te Numansdorp alhier won. hier getrouwd op 5 oktober 

 

10-10-1766  Leendert Ariensz Weda j.m. geb. te Mijnsheerenland en Maartjen 

   Roelansdsdr van der Zeijde geb. alhier en bedien won. alhier, hier 

   getrouwd op 26 oktober 

 

f.124 

 

10-10-1766  Jan Leendertsze Saarloos j.m. geb. onder OB won. onder Hekelingen 

   en Grietje Leendertsdr Comijnendijk laatst wed. van Gerrit Dirkse 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 2 november 
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07-11-1766  Hubert van Stight j.m. geb. onder de Hitsert laatst te NB en Ariaantje 

   van Gelder j.d. geb. alhier en beiden ook won. hier getrouwd op 23 

   november 

 

14-11-1766  Corstiaan Ariensdsze Weda j.m. geb. te Mijnsheerenland en Joosijna 

   Gerritsdr van Braakel j.m. geb. alhier en ook beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 7 december 

 

09-01-1767  Jan van Leenen laatst wednr. van Maria Lioens en Ariaantje Pietersz 

   Crajo j.d. bedien won. te OB, hier getrouwd op 9 februari 

 

f.125 

 

29-01-1767  Leendert Arijsz Hoogwerff j.m. en Neeltje Johannis Bogaard j.d. 

   geb.en won. alhier 

 

   Bastiaan van der Linden j.m. en Aagje Landheer j.d. geb. en won. 

   alhier, Beide paren hier getrouwt 

 

06-02-1767  Cornelis de Kraijo j.m. en Maartje Bokhoven j.d. beiden geb. en 

   won. alhier 

 

   Arie Maartensz Sneep j.m. van OB en Cornelia Abrahams  

   Schuijtebeurs j.d. van Numansdorp beiden won. te Mijnsheerenland, 

   att. naar Mijnsheerenland 

 

03-04-1767  Jan van der Stoep j.m. en Heijndersie Pannebakker j.d. beiien geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 26 april 

 

17-04-1767  Lourens van Rij j.m. en Neeltje Meuselaar j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 10 mei 

 

f.126 

 

17-04-1767  Jan Ariensz Wuijster j.m. won onder de Hitsert en Trijntje Jans van 

   Schaijk j.d. geb. in Mijnsheerenland en won. alhier, hier getrouwd op 

   10 mei 

 

18-04-1767  Henricus Godefridus Ramot j.m geb. in Vianen en won. alhier en 

   Maria de Graan j.d. geb. in Rotterdam en won. in Schiedam, att. naar 

   Schiedam op 4 mei 

 

24-04-1767  Dirk Waardenburg j.m. geb. en won. alhier en Lijntje van Leening 

   j.d. geb. te Numansdorp en won. alhier, hier getrouwd op 17 mei 
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24-04-1767  Jan Vogelaar j.m. geb. te ZB en Annetje van Rijt j.d. geb. te  

   Goidschalxoord beiden won. alhier, hier getrouwd op 7 mei 

 

25-04-1767  Cornelis Arijsz Vink j.m. geb. en won. in OB en Cornelia Dirksz 

   Snijder j.d. geb. en won. in NB, att. naar NB op 15 mei 

 

25-04-1767  Hendrik Hendriksz Schilperoord j.m. geb. en won. te OB en Neeltje 

   Jacobs Hoogvliet j.d. geb. en won. onder de Korendijk, att. naar de 

   Korendijk op 13 mei 

 

f.127 

 

01-05-1767  Bastiaan Landheer j.m. en Trijntje de Rooij j.d. bedien geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 24 mei 

 

   Dirk Mullaert j.m. en Neeltje Polderman j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 24 mei 

 

18-07-1767  Cent Jansz Bos j.m. geb. en won. alhier en Ariaantje Jansdr  

   Vermaat j.d. geb. en won. onder Hekelingen, att. naar Hekelingen 

 

25-09-1767  Clement Verschoor wednr. van Magdalena Nieuwenhoff geb. te  

   Charlois  won. laatst te Rhoon nu te OB en Abelia Pannebakker j.d. 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 18 oktober 

 

f.128 

 

16-10-1767  Jacob Rutte Meerveld j.m. geb. onder Woudenberg en Lena  

   Willemsdr Vermeulen j.d. geb. in Puttershoek beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 4 november 

 

19-10-1767  Teunis Rollof j.m. geb. en won. alhier en Haasje de Reus j.d. geb. in 

   Geervliet en won. te Rotterdam. att. naar Rotterdam op 9 november 

   [DTB Cool Trouw gaarder] 

 

08-01-1768  Cornelis van der Schoor j.m. en Annigje Cornelisdr van Inslagen 

   laatst wed. van Cornelis van Winden beiden geb. en won. alhier 

 

08-01-1768  Petrus Pijpers j.m. en Anna Maria Heesen j.d. beiden van den  

   Roomsche Godsdienst geb. te Reurt onder Roermond thans won. onder 

   OB 

 

f.129 
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15-01-1768  Jan Cleijsz van Dries j.m. geb. te Numansdorp en Mingebouwe de 

   Jong wed. van Leendert van Beek geb. en beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 3 februari 

 

29-01-1768  Pieter Bergman j.m. geb. te Nijmegen in ´s Lands dienst militerend en 

   Annatje Dirksz Lammers geg. en beiden won. onder OB beiden van 

   den Roomschen Godsdienst  hier getrouwd op 14 februari 

 

   Jacob van Doorn j.m. geb. aan de Biert nog binnen ´t jaar gewon. 

   hebbende te OB doch thans te NB en Arendje Dubbeldestuijver j.d. 

   geb. te Simonshaven thans won. te Biert, att. naar Simonshaven 

 

11-03-1768  Sijmen Tijsz van der Mast j.m. en Lijsbet Teunisdr Paaij j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 3 april 

 

18-03-1768  Teunis Mattijsze Baars j.m. geb. en won. alhier en Teuntje Willemsd 

   Booman j.d. geb. in Mijnsheerenland en won. in de Greup, hier  

   getrouwd op 10 april 

 

f.130 

 

08-04-1768  Boudewijn Jacobsz Quak j.m. won. onder de jurisdictie van Biert [bij 

   Geervliet] en Neeltje Dirksdr Fonkert j.d. geb. en won. onder OB, hier 

   getrouwd op 1 mei 

 

08-04-1768  Franciscus Regemorter j.m. geb. te Contick in Brabant en Hillegonda 

   Lammers j.d. geb. en won. onder OB beiden van de Roomsche  

   Godsdienst, hier getrouwd op 1 mei 

 

08-04-1768  Pieter van Wijn j.m. en Dirkje van der Burg j.d. beiden geb. en won. 

   te OB, hier getrouwd op 1 mei 

 

15-04-1768  Jan Hendriksze Kreeftenberg j.m. geb. te Nieuwenhoorn en Neeltje 

   Cornelisdr de Reus j.d. geb. alhier en beiden ook won. hier getrouwd 

   op 8 mei 

 

15-04-1768  Cornelis Jorisze Booij j.m. geb. te Dubbeldam en Jannetje  

   Corstiaansdr den Broeder j.d. geb. onder OB en beiden won. alhier, 

   hier getrouwd op 8 mei 

 

f.131 
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15-04-1768  Arij de Koning j.m. geb. en won. onder Klaaswaal en Geertruij de 

   Vos j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 

 

15-04-1768  Arij Pietersze van Vught j.m. geb. en won. onder NB en Steijntje 

   Willemsdr de Reus geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 

 

16-04-1768  Zeegert Dirksze Fonkert j.m. geb. en won. onder OB en Maria  

   Jacobsdr Quak j.d. geb. en won. te Biert, att. naar Biert op 3 mei 

 

   Lourens Vlasblom j.m. geb. en won. in OB en Aerianntie Kruijk j.d. 

   geb. in OB beiden won. in OB, hier getrouwd op 12 mei 

 

f.132 

 

06-05-1768  Aart van der Geer j.m. geb. te Nieuwenhoorn en won. te OB en  

   Margarieta Schot j.d. geb. en won. te Westmaas, att. naar Westmaas 

   op 22 mei 

 

14-05-1768  Arie Jansz Kraak j.m. geb. en won. onder OB en Willempje  

   Pietersdr de Penning j.d. geb. in Heinenoord en won. in   

   Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland op 4 juni 

 

03-06-1768  Pieter van der Wulp j.m. geb. aan de Hitsert en Sara van der Burg 

   j.d. geb. en beiden won. in OB, hier getrouwd op 26 juni 

 

17-06-1768  Teunis Dirksz Kooij wednr. van Ingetje Leendertsz Boosert geb. en 

   won.  alhier en Lijntje Woutersdr van der Bak j.d. geb. in Westmaas 

   nog binnen ´t jaar hebbende gewon. in Strijen, hier getrouwd op 10 juli  

 

   Jillis Hendriksz van der Star j.m. geb. en won. te OB en Willempje 

   Govertsdr de Waard j.d. geb. en won. te Heinenoord, att. naar  

   Heinenoord 

 

f.133 

 

06-08-1768  Arij de Haan j.m. geb. en won. in OB en Kaatje Wurhijm j.d geb. te 

   Schiedam en mede won. alhier, hier getrouwd op 28 september 

 

10-09-1768  Arij Arendse Sneep j.m. geb. onder Simonshaven laatst gewon.  

   hebbende onder OB en Maria de Reus j.d. geb. en beiden won. te 

   Hekelingen, att. naar Hekelingen op 27 september 
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17-09-1768  Maarten Jansz Conijnendijk wednr. van Annigje de Heer geb. en 

   won. alhier en Josina Jacobsdr van der Sluijs j.d. geb. te Heenvliet 

   won. te Simonshaven, att. naar Simonshaven op 3 oktober 

 

14-10-1768  Willem Tijssen Verwaal j.m. geb. te Streefkerk en Allegonde Jansdr 

   Zeevaarder geb. in Buel onder de Meijerij van den …sch beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 6 november 

 

f.134 

 

04-11-1768  Hendrik de Geus wednr.  van Grietje de Leu geb. alhier en Grietje 

   Riethoven j.d. geb. te Leiden beiden alhier won. hier getrouwd op 27 

   november 

 

21-01-1769  Cornelis van Etten wednr. van Neeltje Leendertsdr Kooijman geb. in 

   Westmaas won. in OB en Lena Bijl laatst wed. van Krijn Vlugelaar 

   geb. en won. op de Hitsert, att. naar de Hitsert  

 

03-02-1769  Willem Velthuijzen wednr. van Pleuntje Rodijk geb. en nog binnen ´t 

   jaar gewon. hebbende te Westmaas en Maaike Ariensdr Schutter j.d. 

   te NB en won. alhier, hier getrouwd op 5 maart 

 

16-02-1769  Hendrik Schilperoord wednr. van Marijtje Ariensdr van der Quak en 

   Lijsbeth Stevensdr van Hassel j.d. geb. te Mijnsheerenland en beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 8 maart 

 

f.135 

 

24-02-1769  Jacob Troost wednr. van Grietje Weda geb. te Heinenoord en Cornelia 

   Meijnster j.d. geb. te Piershil en beiden won. te OB, hier getrouwd op 

   19 maart 

 

17-03-1769  Arij Jansz de Reus j.m. en Jacomijntje Cornelisdr in ´t Veld j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9 april 

 

24-03-1769  Cornelis Hoogwerf wednr. van Lena Sluijmer en Ariaantje Stougje 

   wed. van Jacob Bokhoven beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   12 april 

 

07-04-1769  Hermen Hendriksz van der Spaa wednr. van Lena Cornelisdr Kraak 

   geb. te Numansdorp en won. onder Mijnsheerenland en Anna  

   Lourensdr van Dijk j.d. geb. te Westmaas en won. onder OB, hier 

   getrouwd op 30 april 
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13-04-1769  Leendert Heijlma j.m. geb. en won. in OB en Johanna Masijn j.d. 

   geb. te Amsterdam en mede won alhier, hier getrouwd op 14 april 

   Hemelvaartdag 

 

14-04-1769  Jan Maartensz de Reus geb. en won. alhier en Jaapje Willemsdr 

   Booman j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 7 mei 

 

f.136 

 

14-04-1769  Jan Abramsz Pors j.m. en  Ingena Jansdr van der Laan j.d. beiden 

   won. te OB, hier getrouwd op 7 mei 

 

14-04-1769  Arij Bos j.m. geb. te Numansdorp en Ariaantje Monster j.d. geb. en 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 4 mei 

 

23-04-1769  Leendert Joostz Stoker j.m. en Lijntje Maartensdr de Reus j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 14 mei 

 

23-04-1769  Adrianus Jansz van der Schoor geb. te OB en Lena van Bommel j.d. 

   geb. te Heinenoord en beiden won. alhier, hier getrouwd op 14 mei 

 

23-04-1769  Arij Vermaas wednr. van Jannigje de Swart en Lena Oranje j.d. geb. 

   te Spijkenisse won. te alhier, hier getrouwd op 10 mei 

 

23-04-1769  Cornelis Roos j.m. geb. te Gouderak en thans won. te NB en Dirkje 

   Cornelisdr Kooij j.d. geb. te NB en won. in OB, hier getrouwd op 14 

   mei 

 

f.137 

 

12-08-1769  Wilhelmus Hoogwerff j.m. geb. te NB en Machteld van der Swaan 

   j.d. geb. te OB beiden won. in Strijen, att. naar Strijen op 2 september 

 

18-08-1769  Ingel Jansz Koene j.m. geb. en won. onder ZB en Teuntje Cornelisz 

   Kooij j.d. geb. en won. in OB, hier getrouwd op 10 september 

 

16-09-1769  Arij Jaspersz Rooselaar j.m. geb. en won. alhier en Beatrix Sneep j.d. 

   geb. te Heenvliet won. te Geervliet, att. naar Geervliet op 3 oktober 

 

07-10-1769  Gijsbert Plomp j.m. geb. te Woerden en Govertje Kooijman j.d. geb. 

   en beiden won. alhier, hier getrouwd op 22 oktober 
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01-12-1769  Arij Jooste Sneep laatst wednr. van Teuntje Cornelisdr de Bie geb. te 

   Biert en won. te Geervliet en Neeltje Cornelisdr van Inslagen wed. 

   van Gerrit Groen geb. en won. alhier, hier getrouwd op 24 december 

 

 

Bewerking door 

ir. Jan Paul van der Spek 

Oud-Beijerland, herfst 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


