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Nationaal Archief, inv. 11 ondertrouw Oud-Beijerland, 1770 - 1811 februari 

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 

 

05-01-1770  Lijbert Kamp wednr. van Maartje van Hemert geb. alhier en  

   Ariaantje Bastiaansdr Keijzer geb. te Almkerk en beiden won. alhier, 

   hier getrouwd op 21 januari 

 

09-02-1770  Abram Ariensz Sneep j.m. geb. te Heenvliet en Aartje Jaspersdr 

   Roselaar j.d. geb. en beiden won. alhier, hier getrouwd op 28 februari 

 

02-03-1770  Hendrik Hindriksz Schilperoort wednr. van Neeltje Hoogvliet en 

   Volksje Saarloos j.d. beiden geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 

   25 maart 

 

13-04-1770  Arij Hoogvliet j.m. geb. en won. alhier en Coba de Vos j.d. geb. te 

   Ruggen en won. alhier, hier getrouwd op 2 mei 

 

   Bastiaan Soeteman j.m. te Maasdam en Lijsbeth van der Linden j.d. 

   van OB, alhier getrouwd op 6 mei 

 

05-05-1770  Hendrik Willemsze van We… en Lena Johannes van der … j.d. 

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

 

f.2 

 

11-05-1770  Arij Hordijk j.m. en Marija Fransdr Brussaart j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 3 juni 

 

11-05-1770  Arij Jansze Bakker j.m. geb. alhier en Pietertje Jacobsze Herweijer 

   j.d. geb. te NB en won. alhier, hier getrouwd op  3 juni 

 

02-06-1770  Joseph te Streek j.m. geb. te Jetske in Zwitzerland canton Urich en 

   Annigje Pietersdr Huijsman j.d. geb. te Venrooij in den Lande van 
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   Kesse beiden inwon. onder OB en belijdenis doende van den  

   Roomschen Godsdienst, hier getrouwd op 17 juni 

 

19-08-1770  Jan Smits j.m. en predikant alhier en Anna Johanna van de  

   Weetering wed. van mr. Jan Mijnssen junior won. te Amsterdam, att. 

   naar Amsterdam 

 

f.3 

 

14-09-1770  Jacop Rootbol j.m. geb. te Simonshaven en won. onder Hekelingen en 

   Wouterina Stek j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd den 2en van 

   october in hun hijs om de krankte des Bruidegoms  

 

22-09-1770  Jan van Driel Jansz j.m. Schout en geb. en won. alhier en Adriana 

   Rosmole j.d. geb. en won. op de Korendijk, att. naar de Korendijk 

 

19-10-1770  Leendert van der Kolk j.m. en Maria van der Stoup j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 11 november 

 

23-11-1770  Arij Groen wednr. van Grietje van der Steeg geb. en won. alhier en 

   Maartje Cornelisdr Verbaas wed. van Steven Jansz van Axel won. 

   onder Mijnsheerenland, hier getrouwd op 10 december 

 

f.4   

 

   Samuel Hannik j.m. geb. en won. in OB en Pietertje [jacobsd] van 

   Heiningen j.d. geb. en won. onder Katendrecht kerkelijk onder  

   Charlois, op 23 april att. naar Charlois [DTB Charlois Trouw geref. 

   getrouwd op 18 april 1771] 

 

12-04-1771  Lambert Cornelisz de Reus j.m. en Aeltje Stoker j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 5 mei 

 

28-04-1771  Cornelis van Heemert j.m. geb. en won. alhier en Jannigie van Es j.d. 

   geb. te Spijkenisse en won. alhier, hier getrouwd op 19 mei 

 

   Cornelis Cornelisse Baars j.m. en Leena van Wijn j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 19 mei 

 

03-05-1771  Arij Landheer j.m. en Barbara de Winter j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 20 mei 

 

f.5 
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   Gillis Ruijtenburg j.m. geb. alhier en Neeltje Verdaas wed. beiden 

   won. te Maassluis, att. naar Maassluis 

 

03-07-1771  Pierre Micos wednr. geb. uit de Valleijen van Piemont laatst gewon. 

   hebbende te Geneve van de Gereformeerde Religie en Agnes Kölers 

   wed. van Johannes Reuter geb. te Hilbenstein onder Keulen en laatst 

   won. te Eller onder Keurpalts van den Roomsche Godsdient N.B. deze 

   moeten volgens placaat van H. Ed. Gr. Mog. van 24 junij 1755 hunnen 

   Huwelijksgeboden hebben van 6 weken tot 6 weeken, hier getrouwd den 

   10den Nov. 

 

26-07-1771  Adrianus Hoppel wednr. van Geertruij Herweijer won. te NB en  

   Geertruij van Dalen wed. van Arij Hannik won. alhier, hier getrouwd 

   op 18 augustus 

 

   Johannes Bruindijk wednr. geb. in ´t Graafschap Bentheim  en  

   Cornelia Luiten wed. van Jan van Hussen geb. in Gelderland beiden 

   won. te Rotterdam, att. naar Rotterdam op 11 augustus [DTB Rotterdam 

   Trouw geref. getrouwd op 14 augustus 1771] 

 

f.6 

 

   Adrianus Sluimer j.m. geb. en won. in OB en Jannetje Heuselaer j.d. 

   geb. en won. te Hekelingen, att. naar Hekelingen op 24 augustus 

 

30-08-1771  Adrianus van der Schoor wednr. van Lena van Bommel en Maartje 

   Groen j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 22 september 

 

13-09-1771  Maerten de Baen j.m. geb. van Charlois en won. alhier en Segertje 

   Hulstman j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 oktober 

 

04-10-1771  Pieter Volker j.m. geb. op ´t eiland van Blankenburg won. alhier en 

   Margrietje van der Swaen j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   27 oktober 

 

f.7 

 

04-10-1771  De Heer Henricus van Harlingen j.m. geb. in Amsterdam Secretaris 

   alhier en mejufr. Ida van Driel geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   22 oktober 

 

25-10-1771  Claes Hendriksz van Beek j.m. geb. te Charlois en Anna Isaaks Kool 

   j.d. geb. en beiden won. alhier, hier getrouwd op 17 november 
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07-11-1771  Arij van Alle j.m. geb. te Piershil en Aeltje Teunisdr Baaij j.d. geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 1 december 

 

20-11-1771  Lodewijk Bastiaans Hempel j.m. en Maertje Riethoven j.d. geb. te 

   Rijnsburg beiden won. alhier, hier getrouwd op 15 december 

 

f.8 

 

29-11-1771  Arent Polderman wednr. van Macheltje van der Schoor en Lijsbeth 

   Bogaert j.d. beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 22 december 

 

20-12-1771  Maerten Conijnendijk wednr. van Johia van der Sluis en Fijgie  

   Rijsdijk beiden geb. en won. alhier,  9 januari 

 

03-01-1772  Cornelis Kelder j.m. geb. te  Ouderkerk aan den IJssel en Lijntje van 

   der Schoor j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 26 januari 

 

24-01-1772  Cornelis van Inslagen wednr. van Lijsbeth Joostensdr de Reus en 

   Marijtje van Santen wed. van Leendert Hoogwerf beiden won. alhier, 

   getrouwd op 9 februari 

 

f.9 

 

14-02-1772  Balte Marcus Karon j.m. won. te Dirksland en Marijtje Verhagen 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 15 maart 

 

25-02-1772  Carel Jillisz Schipper j.m. en Neeltje Araisdr van der Linden beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 15 maart 

 

12-03-1772  Michiel Tempelaar j.m. geb. te Geervliet en Anna Verhagen j.d. geb. 

   en beiden won. alhier, getrouwd op 1 april 

 

02-04-1772  Antonij Zuijdijk j.m. en Susanna van der Tulp j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 26 april 

 

03-04-1772  Pieter de Winter j.m. en Lijsje Verrijp j.d. beiden geb. en won. alhier, 

   getrouwd op 26 april 

 

   Dirk van Alphen j.m. en Willempje Volker j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 20 april 

 

f.10 
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10-04-1722  Dirk Camp j.m. geb. alhier en Adriana Faasen j.d. geb. te NB beiden 

   won. alhier, getrouwd op 3 mei 

 

10-04-1722  Bastiaan Gerrits Crajo j.m. en Neeltje Cornelisdr Maas j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 3 mei 

 

10-04-1722  Dirk Niemantsverdriet j.m. geb. alhier en Margareta Greve j.d. 

   beiden won. alhier, getrouwd op 3 mei 

 

   Jan Hendriksz van der Laan j.m. geb. en won. alhier en Jannigje 

   Cornelisdr Rijerkerk j.d. geb. en won. te NB, att. naar NB 

 

17-04-1772  Jan Schipper j.m. geb. te Maaslandssluijs en Lijsbet Kamp j.d. geb. 

   en beiden won. alhier, getrouwd op 10 mei 

 

   Aalbert Heijlma j.m. en Machteldje van der Spuij j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 10 mei 

 

   Pieter Snijder j.m. en Neeltje Hendriks Monster j.d. geb. en won. 

   onder OB, getrouwd op 10 mei 

 

f.11 

 

17-04-1772  Jan Mourus j.m. geb. en nog korts won. te Schoonhoven thans alhier 

   en Agnietje Nooteboom j.d. geb. alhier nu won. in Ooltgensplaat, 

   getrouwd op 10 mei 

 

18-04-1772  Joost Cornelisz Goud wednr. van Grietje Arijsdr Fonkert won. onder 

   Klaaswaal en Jobje Arijsdr Goud wed. van Gerrit Hordijk won. onder 

   OB 

 

24-04-1772  Sijmen van Dijk j.m. geb. op Westmaas en Maria Klokkenburg j.d. 

   geb. op de Hitsert beiden won. alhier, getrouwd op 17 mei 

 

01-05-1772  Jillis van Hulst j.m. geb. te Bommel en Maria Nonswijk j.d. geb. te 

   Hillegondsberg beiden won. alhier, getrouwd op 24 mei 

 

08-05-1772  Wouter Arijsz van Gameren j.m. geb. van de Oostendam laatst  

   gewon. hebbende in de Tinte en Adriana van der Angel j.d. geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 31  mei 

 

08-05-1772  Willem van Ekelenburg j.m. geb. te Heenvliet en Annetje de Winter 

   j.d. geb. en beiden won. alhier, getrouwd op 31 mei 
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f.12 

 

15-05-1772  Meiels de Crajo j.m. en Cornelia de Reus j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 7 juni 

 

22-05-1772  Andries Holleman j.m. en Maria van Alphen j.d. geb. en won. alhier, 

   getrouwd op 8 juni 

 

   Cornelis Boer wednr. van Aeltje van der Meel geb. en won. te OB en 

   Bastiaentje van der Velden j.d. geb. en won. te Abbenbroek, att. naar 

   Abbenbroek op 8 juni 

 

   Jacobus Geervliet j.m. geb. te Klaaswaal laatst gewon. hebbende alhier 

   en Jannetje Koorndijker wed. van Jan Leenheer geb. te Klaaswaal en 

   won. op de Buitensluis, att. naar Buitensluis op 8 juni 

 

f.13 

 

 29-05-1772  Jan Fransz Brussaert wed. van Araantje Landheer en Cornelia den 

   Ouden j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 21 juni 

 

03-07-1772  Teunis Schipper j.m. geb. en won. alhier en Pietertje Kleijn j.d. geb. 

   te Sliedrecht en won. alhier, getrouwd op 19 juli 

 

07-08-1772  Jacob Grondell geb. en won. te NB en Neeltje Kuiper geb. te  

   Zwartewaal en won. alhier, getrouwd op 23 augustus 

 

29-08-1772  Pieter Jansz j.m. geb. te Cuijk en Agnis Moldrings j.d. geb. te Reurth 

   in Pruissisch Gelder, beiden van den Roomschen Godsdienst, getrouwd 

   op 13 september 

 

f.14 

 

   Tonis Lodder j.m. geb. te Ouddorp won. alhier en Claesje Meuselaer 

   j.d. geb. en won. te Hekelingen, att. naar Hekelingen op 30 oktober 

 

16-10-1772  Bastiaen Noordijk j.m. geb. te Hekelingen thans won. aan de  

   Korendijk en Stijntje Hartinxveld geb. te Klaaswaal en won. alhier, 

   getrouwd op 8 november 

 

   Benjamin Pijl wednr. van Trijntje Roos geb. te Alblasserdam en won. 

   te NB en Eva van der Zijde j.d. geb. te Heinenoord thans won. te NB, 

   att. naar NB op 6 november 
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f.15 

 

27-11-1772  Johannes Edel j.m. geb. en won. te Poortugaal en Laurijntje Stellaer 

   j.d. geb. te Ooltgensplaat won alhier, getrouwd op 20 december  

 

15-01-1773  Lammert van Putten wednr. van Ariaantje Vermeulen won. te NB en 

   Elisabeth Camp wed. van Arij Vermeulen won. te OB, att. naar NB op 

   6 februari 

 

05-02-1773  Jan de Vos j.m. en Haasje Nieuwenhuijzen j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 24 februari 

 

   Antonie van Ek j.m. en Neeltje Cornelisdr Schenk j.d. beiden thans 

   won. te Dubbeldam, att. naar Dubbeldam op 2 maart 

 

05-03-1773  Leendert Verhagen j.m. en Sara van Etten j.d. geb. te Heinenoord 

   beiden won. alhier, getrouwd op 28 maart 

 

f.16 

 

02-04-1773  Teunis Hoek j.m. geb. aan de Buitensluis thans won. te NB en Neeltje 

   Landmeter j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 25 april 

 

16-04-1773  Claas van der Wilt j.m. en Lena van Rij j.d. beiden  geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 2 mei 

 

20-04-1773  Willem van Veenendaal j.m. geb. te Eck en won. te Dordrecht en 

   Maria Bloemendaal j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 16 dito 

 

23-04-1773  Jacob Woutersz Holleman j.m. en Adriana van der Waal j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 16 mei 

 

23-04-1773  Jan Claasz Kijzerswaart j.m. geb. onder Mijnsheerenland won. aan de 

   Buitensluis en Trijntje Vink j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 16 

   mei 

 

30-04-1773  Jacob Wagenmaker j.m. en Ariaantje Cornelisdr in ´t Veld j.d. 

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

 

f.17 

 

07-05-1773  Bastiaan Fransz Brussaart j.m. en Grietje van der Zwaan j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 30 mei 
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15-05-1773  Harmen van der Graaf wednr. van Aaltje van der Woel en Maartje 

   Kouwenhoven j.d. beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 30 mei 

 

10-06-1773  Cornelis Hogenboom j.m. en Anna van der Schoor j.d. beiden geb. en 

   won. alhier 

 

15-06-1773  Leendert Arijensz Vink j.m. en Marija Isaaksdr Volker j.d. beiden 

   geb. en won. alhier 

 

24-06-1773  Pieter Nootenboom j.m. geb. en won. alhier en Lijsbeth Bruins j.d. 

   geb. in Leeuwarden, laatst gewon. hebbende te Amsterdam, getrouwd 

   op 4 oktober 

 

01-10-1773  Huibrecht Dekker wednr. van Stijntje van Harten won. te  

   Goidschalxoord en Pieternel van Vliet j.d. geb. en won. alhier,  

   getrouwd op 24 oktober 

 

f.18 

 

15-10-1773  Arnoldus Jansz van Schaik j.m. geb. en won. onder Mijnsheerenland 

   en Neeltje Cornelisdr de Reus wed. van Jan Kreeftenburg won. alhier, 

   getrouwd op 7 november 

 

15-10-1773  Dirk Boer wednr. van Teuntje van der Spaa en Anna Verduin geb. te 

   Zuidland beiden won. alhier, getrouwd op 22 oktober 

 

22-10-1773  Cornelis van Dijk j.m. en Maertje Mijnster beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 11 november 

 

22-10-1773  Willem Gibs wednr. van Neeltje Corszdr de Vos geb. te Lexmond en 

   Gerritje Vermeij j.d. geb. onder … beiden won. alhier, getrouwd op 19 

   november 

 

05-11-1773  Cornelis Claasz van der Schoor en Teuntje van der Tjilp beiden geb. 

   en won. alhier 

 

f.19 

 

12-11-1773  Willem van der Laen j.m. en Ariaentje Kamp j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 5 december 

 

   Leendert Gabrielsz van der Wael geb. en won. onder ´s-  

   Gravenambacht en Ariaentje Leendertsdr van den Honaert geb. te 

   Strijen won. onder ´s-Graven… , att. naar Pernis 
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   Alexander Heij j.m. geb. te Rotterdam en won. te Nieuwerkerk aan den 

   IJssel laatst alhier en Neeltje Boer j.d. geb. en won. te Nieuwerkerk aan 

   den IJssel, att. naar Nieuwerkerk aan den IJssel op 23 december 

 

31-12-1773  Hermanus Velthoen j.m. won. te Spijkenisse en Maria Fonkert j.d. 

   geb. te Buitensluis won. alhier, getrouwd op 26 dito 

 

f.20 

 

03-01-1774  Maarten Fransz Brussaart wednr. van Neeltje Jacobsdr Stolk en 

   Trijntje Jansdr van Munnikenhoff  geb. te Heinenoord beiden won. 

   alhier, getrouwd op 6 februari 

 

   Corstiaan den Broeder wednr. van Willempje Teunis van Bokhoven 

   geb. te Westmaas en won. onder OB en Dirkje Hendriksdr van Pel 

   wed. van Jacob Bol geb. te Klaaswaal en won. onder NB, att. naar NB 

 

   Bastiaan van der Swaan j.m. geb. en won. alhier en Johanna van 

   Brakel wed. van Cornelis van Brakel geb. en won. onder   

   Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland 

 

25-03-1774  Pieter Graauw wednr. van Zijtje Florisz van der Spuij en Lena de 

   Reus j.d. beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 17 april 

 

15-04-1774  Joseph Johannes de Brouwer j.m. geb. te Oirschot en Marijtje Tijsdr 

   de Koning j.d. geb. en won. in OB beiden van den Roomschen  

   Godsdienst, getrouwd op 4 mei 

 

 22-04-1774  Jacob Claasz van der Schoor j.m. en Trijntje Bliek j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, getrouwd op 15 mei 

 

f.21 

 

22-04-1774  Adrianus Hendriksz Vermaas j.m. en Neeltje Isaekz van der Schoor 

   beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 15 dito 

 

22-04-1774  Cornelis de Vos j.m. en Grietje Pannebakker j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 12 dito Hemelv. 

 

22-04-1774  Pieter Joostsz Rollof j.m.en Jannetje Neuteboom j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 12 dito 
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22-04-1774  Jan Hendriksz Monster j.m. geb. en won. te NB en Maike Gerritsdr 

   Bosman j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 15 dito 

 

29-04-1774  Hendrik van der Schoor j.m. en Lijntje de Reus j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 22 mei 

 

f.22 

 

06-05-1774  Cornelis van der Schoor j.m. en Lena van Dijk j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 23 mei 

 

   Cornelis van der Schoor wednr. van Annetje van Inslagen geb. en 

   won. alhier van de Gereformeerde Religie en Hester van Hamont won. 

   te Rhoon van den Roomschen Godsdienst Deze Perzonen moeten  

   volgens placaat van haar Ed. Gr. Mog. van 24 Januarij 1755 hunner 

   Huwlijksgeboden hebben van 6 weeken tot 6 weeken, procl. op verzoek 

   van Rhoon 

 

27-05-1774  Nikolaas Bosman j.m. geb. te Ooltgensplaat en Sijgje den Belder j.d. 

   geb. te Mijnsheerenland beiden won. alhier, getrouwd op 19 juni 

 

   Gerrit Schravendeel j.m. geb. te Heinenoord en Hilligje van Leer 

   wed. van Hendrik van Luchtenburg geb. te ´s-Gravendeel beiden won. 

   aan de Hitsert, att. op 14 juni 

 

18-08-1774  Andries de Graaf j.m. te ´s-Hertogenbosch en Adriana de Ouden j.d. 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 11 september 

 

f.23 

 

18-08-1774  Leendert Heinsz Degeling j.m. geb. en won. in Hoogvliet en  

   Maragrietje van der Swaan wed. van Pieter Volker won. alhier,  

   getrouwd op 11 september 

 

18-08-1774  Simon Jacobus Colthoff j.m. predicant te Claeswael en Mathia  

   Maria Vrokkert j.d. geb. te Klaaswaal en won. alhier, att. gegeven op 

   4 september 

 

20-08-1774  Pieter van Wijn wednr. van Dirkje van Kladerg en Ariaantje in ´t 

   Veld wed. van Jan Jacobsz beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 11 

   september 
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   Adrianus Hubertsz van Krimpen j.m. geb. en won. te Heinenoord en 

   Magdalena Arisdr Tielman j.d. geb. te NB won. alhier, att. naar  

   Heinenoord 

 

14-10-1774  Bastiaan Dirksz van der Linden en Neeltje van Bije j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, getrouwd op 6 november 

 

f.24 

 

 04-11-1774  Gerrit Hendriksz Hordijk j.m. en Lijsbeth Jansdr van der Stoup 

   wed. van Maerten van Winden beiden won. alhier, getrouwd op 27 

   november 

 

06-01-1775  Jan Bolk j.m. geb. te Neede en Neeltje van der Zwaan wed. van 

   Andries Boekhout geb. en beiden won. alhier, getrouwd op 29 januari 

 

17-02-1775  Steven Luijk j.m. geb. te Goidschalxoord en won. onder de Buitensluis 

   en Neeltje Saarloos j.d. geb. en won. onder OB, getrouwd op 12 maart 

 

10-03-1775  Adrianus Visser wednr. van Cornelia van der Burg en Pieternella 

   Vermaas wed. van Cornelis Sluijmer, beiden won. alhier,  getrouwd op 

   29 maart 

 

17-03-1775  Abram Vermaas wednr. van Cornelia Hoolaart en Pieternelletje 

   Corsdr van der Mast j.d. beiden won. alhier, getrouwd op 5 april 

 

14-04-1775  Arij van Dijk j.m. en Jannetje van Beek j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 7 mei 

 

f.25 

 

14-04-1775  Arij van Leenen j.m. geb. op de Buitensluis en Annetje van der  

   Werff j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 7 mei 

 

14-04-1775  Huijbert Josephsz van Alphen j.m. en Aagje Clementsdr van Vliet 

   j.d. beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 7 mei 

 

21-04-1775  Anthonij Snelleman wednr. van Jacomijntje van Rongen en Anna 

   Magdalena Groos j.d.  beiden won. alhier, getrouwd op 7 mei 

 

21-04-1775  Joost Jacobsz de Bruin j.m. geb. te Zevenbergen en Lijsje de  

   Benschop j.d. geb. en beiden won. alhier, getrouwd op 14 mei 
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21-04-1775  Willem Cornelisz Waardenburg j.m. en Stijntje Arijsdr Hoogwerff 

   j.d. beiden geb. alhier, getrouwd op 14 mei 

 

22-04-1775  Pieter van Pelt j.m. geb. te Oudendijk in den lande van Altena en 

   Lijsbeth Paaij wed. van Sijmen Thijsz van der Mast beiden won. onder 

   OB, getrouwd op 10 mei 

 

26-04-1775  Jan van der Zeijden j.m. en Cornelia Wesdorp j.d. geb.  te Stavenisse 

   en beiden won. alhier, getrouwd op 21 mei 

 

f.26 

 

   Arij Cornelisz Visser j.m. geb. te OB en Elisabeth Arijsdr de Koning 

   j.d. geb. te Heinenoord thans beiden won. in NB, att. naar NB op 1 juni 

 

19-05-1775  Gerrit Pietersz Steenbergen j.m. geb. te Strijen en won. onder  

   Mijnsheerenland en Grietje Groenenboom j.d. geb. en won. alhier, 

   getrouwd op 11 juni 

 

01-07-1775  Gerrit Pietersz Couwenhoven en Geertruij Corsdr Goud j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 16 juli 

 

   Cornelis Leendertsz Saarloos j.m. geb. en won. alhier en Neeltje 

   Weda wed. van Jochem van Vliet geb. en won. te Klaaswaal, att. naar 

   Klaaswaal op 28 juli 

 

21-07-1775  Leendert van Bezeij laatst wednr. van Aegje Vroig en Neeltje Belder 

   j.d. geb. te Ouderwerk aan de IJssel en won. alhier, getrouwd op 6 

   augustus 

 

   Jan Slagboom wednr.  geb. te Sliedrecht en won. alhier en Aertje 

   Fabricius wed. van Jan Mees geb. en won. te Rotterdam, att. naar 

   Rotterdam op 17 september [DTB Rotterdam Trouw geref. getrouwd op 

   19 september 1775] 

  

f.27 

 

08-09-1775  Teunis van Brakel j.m. en Lena Rochusdr Schansleer j.d. geb. te 

   Charlois en beiden won. in OB, getrouwd op 1 oktober 

 

   Frans Brussaert geb. en won. alhier en Maria Schipper geb. en won. 

   te Poortugaal, att. naar Poortugaal op 7 oktober 
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13-10-1775  Marinus Braam j.m. geb. te Sint Maartensdijk en Ariaentje van der 

   Wilt j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 5 november 

 

13-10-1775  Claas van der Wilt wednr. van Lena van Rij en Geetruij van der 

   Seiden j.d. beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 5 november 

 

   Arij de Zeeuw j.m. geb. en won. alhier en Fijgje de Zeeuw j.d. won. te 

   Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland 

 

20-10-1775  Bastiaan van der Swaan j.m. en Neeltje Gibs j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 12 november 

 

f.28 

 

03-11-1775  Pieter Braam j.m. geb. te Sint Maartensdijk en Marijtje van der 

   Zwaan j.d. geb. en beiden won. alhier, getrouwd op 26 november 

 

01-12-1775  Willem Coijman j.m. en Diderca van Ruijtenburg j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 24 december 

 

03-01-1776  Paulus van der Landen j.m. won. te Ooltgensplaat en Trijntje van 

   Tist j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 4 februari 

 

   Jacob Jansz Kraek j.m. geb. en won. alhier en Maria Dirksdr  

   Suijder geb. en won. aan de Hitsert, att. naar de Hitsert op 26 januari 

 

   Pieter Roest j.m. geb. te Spijkenisse en won. alhier en Barber van Rijt 

   j.d. geb. te Goidschalxoord en won. te Heenvliet, att. naar Heenvliet op 

   9 februari 

 

f.29 

 

16-03-1776  Paulus Smits j.m. geb. in Piershil en Magdalena van der Laan geb. en 

   won. alhier, getrouwd op Paaschmaandag Namid. 

 

29-03-1776  Herbert van Ruijtenburg j.m. en Neeltje Kooijman j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, getrouwd op 21 april 

 

11-04-1776  Cornelis Verhek j.m. geb. alhier en Johanna Wesdorp j.d. geb. te 

   Stavenisse beiden won. alhier, getrouwd op 5 mei 

 

12-04-1776  Leendert van der Linden j.m. en Neeltje van der Linden j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 5 mei 
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   Gerrit Ariensz Stouwgie j.m. en Lena Stoker j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 5 mei 

 

   Willem Maartensz de Reus j.m. en Maria Huijgsdr van der Werf 

   j.d. geb. en won. alhier, getrouwd op 5 mei 

 

19-04-1776  Willem Schilperoort j.m. geb. alhier en Lijsbet Cornelisdr Maas j.d. 

   geb. onder Mijnsheerenland en beiden won. alhier, getrouwd op 13 mei 

 

f.30 

 

19-04-1776  Dingeman Fonkerd j.m. en Lijdia Vink j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, getrouwd op 12 mei 

 

26-04-1776  Jacob Jansz Bokhove j.m. en Lijsje van der Linden j.d. bedien geb. 

   en won. alhier, getrouwd op 19 mei 

 

26-04-1776  Jan van der Laan Jansz j.m. en Lena van Hemert j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, getrouwd op 26 mei 

 

   Pieter Willemsz van der Bijl j.m. geb. en won. alhier en Jannetje 

   Teunisdr Tuinder j.d. geb. en won. te Mijnsheerenland, att. naar  

   Mijnsheerenland op 18 mei 

 

03-05-1776  Willem Ariensz Vuijk j.m. geb. en won. te Ouderkerk aan de IJssel en 

   Catharina van Dalen wed. van Jacobus Bijland won. alhier, att. naar 

   Ouderkerk aan den IJssel op 20 mei 

 

   Bastiaan Dirks Snijder j.m. geb. en won. te NB en Annigje Ariensdr 

   de Koning j.d. geb. te Heinenoord en laatst gewon. hebbende alhier, att. 

   naar NB 

 

f.31 

 

07-06-1776  Bastiaan Mikkers en Marijtje van Belle beiden geb. en won. alhier, 

   getrouwd op 30 juni 

 

12-10-1776  Andries Teunisz Paij j.m. geb. alhier en won. te NB en Annigje  

   Groen geb. en won. alhier, getrouwd  

 

17-10-1776  Klaas Jansz Boer j.m. geb. en won. te Westmaas en Adriana  

   Brussaart wed. van Jan Nederveld geb. en won. alhier 

 



15 

 

17-10-1776  Aart van der Zeiden wednr. van Neeltje Hopzomer geb. en won. alhier 

   en Leuntje Gouwenaar j.d. geb. te Zwartewaal en won. te Rotterdam 

 

17-10-1776  Leendert Jacobsz van Beek j.m. geb. alhier en won. te Heinenoord en 

   Krijna Leendertsz Klootwijk wed. van Abraham Nieuwland geb. en 

   won. Heinenoord 

 

25-10-1776  Willem Jansz Wander j.m. geb. te Hekelingen en won. te NB en 

   Stijntje Hartinxveld wed. van Bastiaan Noorddijk geb. te Klaaswaal 

   en won. alhier 

 

f.32 

 

13-12-1776  Jan van den Bogaart j.m. geb. en won. te Numansdorp en Jacomijntje 

   van Bezij j.d. geb. en won. alhier 

 

10-01-1777  Arij van der Tulp wednr. van Maartje van der Vlier geb. en won. 

   alhier en Geertruij Kellers wed. van Hug Bontjes geb. en won. te OB, 

   getrouwd op 9 februari 

 

25-01-1777  Leendert Groenenboom j.m. geb. en won. alhier en Sara Waalwijk 

   j.d. geb. en won. alhier 

 

21-02-1777  Hendrik Hoogwerf j.m. en Fleurtje van der Spuij geb. en won. alhier 

 

28-02-1777  Kornelis Hoogenboom j.m. en Neeltje Bakker j.d. beiden geb. en 

   won. alhier 

 

07-03-1777  Jan Oorschot j.m. geb. te Oostvoorne won. te Hekelingen en Maartje 

   Schansheer geb. in de Kleine Lindt en won. alhier 

 

14-03-1777  Dirk Vermaas j.m. geb. te Stavenisse won. te OB en Neeltje van der 

   Veer geb. en won. alhier 

 

22-03-1777  Meijert Hentsensom j.m. geb. et Sleeuwijk en won. alhier en  

   Geertruij van Bokhoven geb. in Piershil en won. alhier 

 

f.33 

 

04-04-1777  Adrianus Boender geb. en won. te Numansdorp en Ingena van der 

   Zwaan j.d. geb. en won. alhier 

 

10-04-1777  Jillis van Rij j.m. en Koba van der Zwaan j.d. beiden geb. en won. 

   alhier 
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10-04-1777  Jan Wander j.m. geb. te Hekelingen en won. te NB en Maria de  

   Waart j.d. geb. en won. te OB 

 

10-04-1777  Kornelis Holleman wednr. van Ari Groenewoud geb. en won. alhier en 

   Treijsje Saarloos j.d. geb. te NB en won. te OB 

 

18-04-1777  Arij van Inslagen j.m. en Adriana Nieuwenhuizen j.d. geb. en won. 

   alhier 

 

18-04-1777  Hendik Smit j.m. geb. te Zwartewaal en won. te Hitsert en Niesje 

   Hoppel j.d. geb. te Hitsert en won. alhier 

 

18-04-1777  Gijsbert Stougje j.m. geb. en won. alhier en Immetje van Leenen j.d. 

   geb. te Numansdorp en won. alhier 

 

18-04-1777  Pieter Heilma j.m. geb. en won. alhier en Aagje Verduin j.d. geb. te 

   Zuidland en won. op de Hitsert 

 

f.34 

 

25-04-1777  Gerrit Vink j.m. en Ingetje Meurs j.d. beiden geb. en won. alhier 

 

25-04-1777  Abraham Benne j.m. en Maaijke Stougje j.d. geb. en won. alhier 

 

13-06-1777  Pleun Vlasblom j.m. geb. en won. alhier en Johanna Isaksd j.d. geb. 

   te Kampen, hier getrouwd op 5 juli 

 

20-06-1777  Adrianus Konijnendijk j.m. en Korstina van der Mast geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 13 juli 

 

04-07-1777  Arij de Koning j.m. geb. te ZB en won. te Mijnsheerenland en Annetje 

   Baartmans j.d. geb. te Fijnaart en won. alhier, hier getrouwd op 27 juli 

 

03-10-1777  Willem Groenewoud j.m. en Lijsbeth Bogaard wed. geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 26 oktober 

 

11-10-1777  Jacob Overgaauw j.m. geb. en won. te Rotterdam en Elisabet van 

   Daalen j.d. geb. te Rotterdam en won. alhier, hier getrouwd op 2  

   november 

 

11-10-1777  Cornelis Stougje j.m. en Pleuntje van der Wilt j.d. geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 2 november 
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21-11-1777  Pieter Benne j.m. en Adriana Volkert j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 14 december 

 

f.35 

 

28-11-1777  Arij Vermeulen j.m. geb. en won. alhier en Teuna Grijn j.d. geb. te 

   Hekelingen en won. te NB,  hier getrouwd op 17 december 

 

28-11-1777  Lodewijk Hempel wednr. geb. en won. alhier en Klasina Kegels j.d. 

   geb. te Breda won. alhier, hier getrouwd op 21 december 

 

09-01-1778  Matthijs Krepper j.m. geb. te Goch en Kornelia Huisman j.d. geb. en 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 8 februari 

 

   Ook zijn Kornelis van der Schoor en Hetten van Heezeman  die 

   lange geweigert hadden kunnen ondertrouw met het Huwelijk te  

   bekrachtigen. Getrouwd op 25 februari 

 

07-02-1778  Bastiaan Stougje j.m. geb. en won. alhier en Karolina Maria  

   Triderica Smets j.d. geb. te Goch en won. alhier, hier getrouwd op 1 

   maart 

 

28-03-1778  Huig Jansz Nedervelt j.m. geb. en won. alhier en Neeltje Jacobsdr de 

   Kwartel j.d. geb. op de Hitsert en won. alhier 

 

f.36 

 

11-04-1778  Volkert Langerak j.m. geb.in Maasland won. alhier en Bastiaantje 

   Leeuwenburg j.d. geb. en won. hier, hier getrouwd  

 

24-04-1778  Jan Verhagen wednr. van Ab. Hogenboom geb. en won. hier en Lena 

   van Dijk wed. van Kornelis van der Schoor geb. en won. hier  

 

17-04-1778  Dirk Pietersz Pors j.m. geb. en won. hier en Jaapje de Kwartel j.d. 

   geb. in de Hitsert en won. hier, hier getrouwd op 10 mei 

 

19-04-1778  Joost Jansz den Bliek j.m. geb. en won. hier en Anna Teunisdr  

   Meinster j.d. geb. en won. hier, hier getrouwd op 10 mei 

 

24-04-1778  Jacob de Swart j.m. geb. en won. hier en Lijntje Hofman j.d. geb. in 

   de Hitsert en won. hier 

 

02-05-1778  Dirk Stooker j.m. geb. en won. hier en Arjaantje Holleman geb. en 

   won. hier 
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02-05-1778  Arij Arijsz de Reus j.m. geb. en won. hier en Adriana ´t Hoofd j.d. 

   geb. en won. hier 

 

08-05-1778  Jan van Vliet j.m. geb. in Rhoon en won. hier en Antje Kouwenhoven 

   j.d. geb. en won. hier, hier getrouwd op 31 mei 

 

 f.37 

 

19-06-1778  Kornelis Pietersz Kraijo wednr. geb. en won. hier en Lijsbet  

   Stevensd van Hassel wed. geb. en won. alhier 

 

26-06-1778  Arij Lijvertsz Kamp j.m. geb. en won. hier en Lena Dirksen j.d. geb. 

   en won. hier 

 

26-06-1778  Kors Groen j.m. geb. en won. hier en Pieternel van Gelder wed. geb. 

   en won. hier 

 

19-06-1778  Goris Langerveld j.m. en Grietje Kornelisdr Maas j.d. beiden geb. en 

   won. hier, hier getrouwd op12 juli 

 

26-06-1778  Kornelis Groenevelt j.m. geb. in Alblas en won. hier en Annetje de 

   Swart geb. en won. hier, hier getrouwd op 19 juli 

 

09-10-1778  Willem Kouwenhoven j.m. en Martijntje Stougje beiden geb. en 

   won. alhier 

 

24-10-1778  Job in ´t Veld j.m. en Janneken van Os j.d. beiden geb. en won. hier, 

   hier getrouwd op 11 november 

 

05-11-1778  Joannes Kaspaai geb. en won. te Dordrecht en Adriana van der Beek 

   j.d. geb. alhier en won. te Dordrecht, hier getrouwd op 25 november 

 

f.38 

 

18-12-1778  Boudewijn van Dijk j.m. geb.e n won. hier en Arjaantje van der 

   Stoep j.d. geb. en won. hier 

 

   Kornelis Kraak j.m. en Lijsje Kraak beiden geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 10 januari 

 

26-12-1778  Jacobus Kollens j.m. geb. te Zevenbergen en Geetruij Flenkens j.d. 

   geb. te OB en beiden won. te Willemstad, hier getrouwd op 28 februari 
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15-01-1779  Cornelis Linsveld j.m. geb. onder NB en won. hier en Lijsbet Boer j.d. 

   geb. en won. hier, hier getrouwd op 31 januari 

 

05-03-1779  Frans Proos j.m. geb. te Gouderak en won. hier en Lijntje van Dijk 

   j.d. geb. te Maasdam en won. hier, hier getrouwd op 24 maart 

 

f.39 

 

18-03-1779  Leendert Pijl j.m. geb. te Werkendam en won. te Sommelsdijk en 

   Maartie Noteboom j.d. geb. en won. in OB 

 

02-04-1779  Adrianus Kraak j.m. geb. en won. in OB en Maria Kouwenberg hier 

   geb. en won. hier getrouwd op 25 april 

 

02-04-1779  Joris van der Werf j.m. geb. en won. in OB en Lijsbet van den  

   Bogaard j.d. van de Korendijk en hier won. hier getrouwd op 25 april 

 

09-04-1779  Jan Keiser wednr. van Cornelia Viskil won. te Heinenoord en  

   Adriaantie Cornelisdr Reijerkerk j.d. van NB en won. hier, hier 

   getrouwd op 28 april 

 

09-04-1779  Jan Imantz van der Sluijs j.m. van Poortugaal won. onder NB en 

    j.d. van Hekelingen en won. alhier 

 

f.40 

 

17-04-1779  Kornelis Vos j.m. geb. te OB en Pietertie Oprel j.d. geb. te NB en 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 5 mei 

 

17-04-1779  Paulus van der Spuij j.m. en Rijnburgje Schop j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 9 mei 

 

30-04-1779  Hendricus Wientjes j.m. geb. te Aefferden en Anna Margreta  

   Molders j.d. geb. te Reut, hier getrouwd op 23 mei 

 

07-05-1779  Leendert Pors j.m. geb. in OB en Ariaantje Maaskant j.d. van Strijen 

   hier getrouwd op 24 mei 

 

f.41 

 

07-05-1779  Maarten Kool j.m. geb. te OB en Johanna van Diest j.d. geb. te  

   Dordrecht, hier getrouwd op 30 mei 
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16-05-1779  Cornelis Graauw geb. te OB en Aaltje Dane Vissers geb. te  

   Puttershoek,  hier getrouwd op 27 juni 

 

03-06-1779  Klaas Bek j.m. geb. te Sliedrecht en Ingetje Graauw geb. in OB, hier 

   getrouwd op 27 juni 

 

11-06-1779  Jan van Gelder wednr. van Maaijke Nederlof en Elisabeth Langeweg 

   j.d. geb. te Zuidland, hier getrouwd op 27 juni 

 

f.42 

 

26-06-1779  Cornelis Vermeulen j.m. geb. te OB en Pieternella Westdorp j.d. geb. 

   te Stavenisse, hier getrouwd op 11 juli 

 

26-06-1779  Cornelis Blok j.m. geb. te Hendrik-Ido-Ambacht en Jaapje van der 

   Graaf geb. in OB, hier getrouwd op 11 juli 

 

26-06-1779  Arij van Kouwenhoven geb. in OB en Maria Bogaard j.d. geb. in 

   OB, hier getrouwd op 18 juli 

 

24-07-1779  Jan Leedhuizen j.m. geb. te Tiel en Lena Hoogwerf j.d. geb. in OB, 

   hier getrouwd op 8 augustus 

 

f.43 

 

03-09-1779  Frans Isaaksz Kool j.m. geb. in OB en Annigje Ariesdr Stougje j.d. 

   geb. in OB, hier getrouwd op 26 september 

 

10-09-1779  Arij de Vormer j.m. geb. in OB en Johanna Paulusdr van der  

   Griend j.d. geb. te Buitensluis, hier getrouwd op 3 oktober 

 

10-09-1779  Jan Stolk wednr. van Anna Blijswijk en Trijntje van ´t Hof j.d. geb. 

   in OB, hier getrouwd op 3 oktober 

 

07-10-1779  Arij van Fist wednr. van Cornelia Landmeter en Helena Martina 

   Freen j.d. geb. in Budel, hier getrouwd op 31 oktober 

 

f.44 

 

15-10-1779  Krijn Krijnz Vermeulen j.m. geb. in OB en Grietje Maartensdr van 

   der Linden j.d. geb. in OB, getrouwd op 7 november 

 

15-10-1779  Hendrik Krabbers j.m. geb. te Asperen en Anna Dirksdr Lammes 

   j.d. geb. in OB, getrouwd op 7 november 
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26-11-1779  Hendrik Kruidhof j.m. geb. in Sint Antoniepolder en Neeltje van 

   Bezooijen j.d. geb. in OB 

 

f.45 

 

17-03-1780  Robertus Moijet j.m. geb. te Gorinchem en Anna Wolf j.d. geb. in 

   OB, getrouwd op 9 april 

 

24-03-1780  Pieter Herkenraad j.m. geb. in het Furstendom Meurs en  

   Willemijntje van Bokhoven j.d. van OB, getrouwd op 9 april 

 

07-04-1780  Jacob de Vroed j.m. van Rhoon en Lijsebet Stougje j.d. van OB, 

   getrouwd op 30 april 

 

f.46 

 

14-04-1780  Dirk van Driel j.m. van Strijen en Neeltje Batenburg j.d. van OB, 

   getrouwd op 4 mei 

 

20-04-1780  Gerbrand Sigmond j.m. geb. te Voorburg en won. te Zegwaard en 

   Adriana Waaldijk geb. en won. in OB, getrouwd op 14 mei 

 

21-04-1780  IJsbrand de Swart j.m. van OB en Zwaantje Prins j.d. van Sliedrecht 

   en won. alhier, getrouwd op 14 mei 

 

21-04-1780  Josef Zeevaarders j.m. geb. te Budel en Geertruij Landheer j.d. geb. 

   in OB, getrouwd op 14 mei 

 

f.47 

 

21-04-1780  Jan Laurens van der Laan j.m. van OB en Geertruij Dingmansdr 

   Koesveld j.d. van Strijen won. onder NB, N.B. om gewigtige rede is dit 

   paar in den huwlijken staat niet kunnen bevestigt worden 

 

28-04-1780  Teunis de Winter j.m. van OB en Lijsje van Hemert j.d. van OB, 

   getrouwd op 15 mei 

 

28-04-1780  Cornelis Cornelisz van Bezeij j.m. van OB en Nelia Willem  

   Woutersdr Holleman j.d. van OB, getrouwd op 15 mei 

 

f.48 
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28-04-1780  Rijkjes Ligthart j.m. van Klaaswaal en Kaatje ter Meelis j.d. van de 

   Buitensluis, getrouwd op 21 mei 

 

28-04-1780  Marinus Cornelisz de Regt j.m. van Colijnsplaat en Teuntje  

   Cornelisdr in ´t Veld j.d. van OB, getrouwd te Maasdam 

 

20-05-1780  Johan Balthasar Henneman uit het Graafschap Isenburg van  

   Wachterspach en Lambertje Hiddemans j.d. van ´s-Gravenhage en 

   won. te OB, getrouwd op 11 juni 

 

f.49 

 

02-06-1780  Leendert Geertsz Bosman j.m. en Zoetje Jansdr de Quartel j.d. 

   beiden hier won. getrouwd op 25 juni 

 

16-06-1780  Baltus Abrahamsz Steenis j.m. geb. te Schelluinen en won. onder 

   Rhoon en Pleuntje Gerrit Dirksdr Saarloos j.d. geb. en won. alhier, 

   getrouwd op 9 juli 

 

07-07-1780  Jacob van der Wal j.m. geb. te Sleeuwijk en Geertruij Annokke geb. 

   en beiden won. alhier, getrouwd op 6 augustus 

 

21-07-1780  Jan Schelling j.m. van Klaaswaal en Maria Schilperoort j.d. van OB, 

   getrouwd op 13 augustus 

 

f.50 

 

06-10-1780  Karel Schipper wednr. van Neeltje van der Linden en Ariaantje  

   Brussaart j.d. van OB 

 

20-10-1780  Kors Weda wednr. van Josina Brakel en Marijtje Meinster wed. van 

   Jacob van der Spek 

 

20-10-1780  Jan Kraak j.m. en Annetje van Inslagen j.d. beiden van OB, getrouwd 

   op 8 november 

 

20-10-1780  Adam van Velp wednr. van Leentje Oprel en Ariaantje Speudijk j.d. 

   van OB, getrouwd op 12 november 

 

20-10-1780  Teunis Maaskant j.m. van Mijnsheerenland en Lena Moret j.d. van 

   OB, getrouwd op 12 november 

 

f.51 
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20-10-1780  Pieter Willemsz van der Tulp j.m. en Neeltje Aartsdr Snijder j.d. 

   beiden hier won. getrouwd op 22 november 

 

05-11-1780  Kornelis van Dijk wednr. van Jacoba Hoppel en Anna van der Graaf 

   wed. van Dirk Verduijn 

 

17-11-1780  Johannes Mickers wednr. van Neeltje Vink en Huibertje van Bezij 

   wed. van Dirk Vermoen, getrouwd op 6 december 

 

05-01-1781  Leendert Degeling wednr. van Margrietje van der Swaan en Neeltje 

   Noordervliet j.d. van ´t Eiland Blankenburg 

 

02-02-1781  Jan van der Wilt j.m. en Trijntje de Reus j.d. beiden van OB,  

   getrouwd op 25 februari 

 

f.52 

 

09-02-1781  Cornelis de Reus j.m. en Lijsje Bokhoven j.d. beiden van OB,  

   getrouwd op 28 februari 

 

16-02-1781  Arij Joostensz de Reus j.m. van OB en Barber Arijsdr Print j.d. van 

   Ridderkerk, getrouwd op 11 maart 

 

23-03-1781  Willem Vaandrager j.m. van Heinenoord en Hadewij Looij j.d. van 

   de Oudenhoorn 

 

06-04-1781  Jan Abrahamsz Pors wednr. van Ingena van der Laan en Jannigje 

   Reijerkerk wed. van Jan Henriksz van der Laan 

 

06-04-1781  Fleuris van der Spuij j.m. geb. te OB en Pietertje Grein j.d. geb. te 

   Klaaswaal, getrouwd op 29 april 

 

f.53 

 

13-04-1781  Pieter van Bokhoven j.m. van OB en Sara Verburg j.d. van NB, 

   getrouwd op  6 mei 

 

20-04-1781  Cornelis van Beek j.m. van Charlois en Hubertje van der Wilt j.d. 

   van OB, getrouwd op 13 mei 

 

20-04-1781  Gerrit Schutter j.m. en Elisabeth Groen beiden van OB, getrouwd op 

   13 mei 
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06-05-1781  Kornelis Keiser j.m. en Teuntje Stolk j.d. beiden geb. te Werkendam 

   en won. in OB, getrouwd op 20 mei 

 

f.54 

 

27-04-1781  Hendrik Arijsz van der Wilt j.m. en Anna Cornelisdr   

   Nieuwenhuisen j.d. beiden geb. en won. in OB, getrouwd op 20 mei 

 

04-05-1781  Jan van Buuren j.m. geb. te Strijen en onlangs gewon. hebbende te OB 

   en Adriana van den Berg j.d. geb. te Heinenoord en won. in de  

   Korendijk, getrouwd op 27 mei 

 

11-05-1781  Arij van Zon wednr. Maaike Sintmaartensdijk en Geertruij Groen j.d. 

   geb. te OB en beiden won. alhier, getrouwd op 3 juni 

 

26-05-1781  Bastiaan Korbijn j.m. geb. op de Buitensluis en Jenneke op den Hof 

   j.d. geb. te Emmerik beiden won. te OB, getrouwd op 13 juni 

 

f.55 

 

13-07-1781  Herbert van Ruitenburg wednr. van Neeltje Kooijman en Jobje 

   Sluimer j.d. van OB, getrouwd op 5 augustus 

 

17-08-1781  Jan Cornelisz Boer j.m. en Neeltje Pietersd Kouwenhoven j.d.  

   beiden geb. in OB, getrouwd op 9 september 

 

24-08-1781  Willem Mol wednr. van Jannigje Kroonenburg en Geertruij  

   Kooijman wed. van Jochum van der Werf, getrouwd op 9 september 

 

f.56 

 

31-08-1781  Bastiaan van der Linden wednr. van Kniertje Ariensdr Schalkoord en 

   Trijntje Jansdr Kavelaar j.d. geb. en beiden won. in OB, getrouwd op 

   23 september 

 

07-09-1781  Govert Schilperoort wednr. van Cornelia van Etten en Lijsbet  

   Abrahamsdr Pors j.d. beiden won. alhier 

 

07-09-1781  Claas Vos j.m. van OB en Aagje Verduijn wed. van Pieter Heijlma, 

   zijn met att. naar Schiedam vertrokken om te trouwen 

 

f.57 
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26-10-1781  Marinus Braam wednr. van Ariaantje van der Wilt en Lijsbet  

   Cornelisd Saarloos j.d. geb. onder OB 

 

07-12-1781  Antonie Boender j.m. geb. onder de Korendijk en won. onder Piershil 

   en Neeltje Verhagen j.d. geb. en won. te OB 

 

04-01-1782  Maarten de Quartel j.m. geb. te Strijen en hier won. en Grietje van 

   der Zwaan wed. van Bastiaan Brussaart 

 

f.58 

 

25-01-1782  Rook Troost wednr. van Neeltje Simons Vermeulen en Cornelia van 

   Bodegom j.d. geb. en won. te OB, getrouwd op 13 februari 

 

15-02-1782  Cornelis Blok wednr. van Jaapje van der Graaf en Susanna  

   Heinstman j.d. getrouwd op 10 maart 

 

12-04-1782  Ari Stolk j.m. van Werkendam en Ariaantje de Deugd j.d. geb. te OB, 

   getrouwd op 5 mei 

 

f.59 

 

12-04-1782  Johannes Hendriksz van der Schoor j.m. en Maria Cornelisd van 

   der Linden j.d. beiden geb. en won. in OB, getrouwd op 5 mei 

 

12-04-1782  Corstiaan Groen wednr. van Pieternel van Gelder en Jannigje Schop 

   wed. van Jan Boman, getrouwd op 1 mei 

 

13-04-1782  Adrianus van der Schoor wednr. van Maartje Groen en Marijtje van 

   Bree j.d. van Poortugaal won. alhier, getrouwd op 5 mei 

 

19-04-1782  Huijg in ´t Veld j.m. en Neeltje Kouwenberg j.d. beiden geb. en won. 

   in OB, getrouwd op 9 mei 

 

f.60 

 

19-04-1782  Simon van Dijk wednr. van Maria Klokkenburg en Jannigje Blaak j.d. 

   won. onder OB, getrouwd op 12 mei 

 

26-04-1782  Adrianus Kales wednr. van Trijntje Overzeil en Maria Kelder wed. 

   van Cornelis Rodenburg, getrouwd op 19 mei 

 

   Alexander Moret j.m. geb. in ´s-Gravendeel en Meijnsje Vink j.d. 

   geb. onder OB, getrouwd op 19 mei 
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19-04-1782  Lodewijk Rank j.m. geb. te Maasland en Neeltje Drapers j.d. geb. te 

   Krimpen aan de Lek beiden won. te OB, getrouwd op 12 mei 

 

f.61 

 

   Jacob Arendsz Landmeter j.m. geb. in OB en Trijntje van ´t Hof 

   wed. van Jan Stolk, getrouwd op 19 mei 

 

   Willem Johannes van der Laan wednr. van Ariaantje Kamp en  

   Lijntje Hendriks van Beek wed. van Jan Abel Roos, getrouwd op 26 

   mei 

 

   Bastiaan Pietersz Baars j.m. geb. in OB won. onder Mijnsheerenland 

   en Maria Jillisd van der Linden j.d. geb. en won. in OB, getrouwd op 

   2 juni 

 

f.62 

 

24-05-1782  Pieter Cornelisz van Weel j.m. en Neeltje van der Graaf j.d. bedien 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 16 juni 

 

02-08-1782  Willem Arijsz vand er Linden j.m. en Adriana Langeloop j.d. bedien 

   geb. en won. alhier, getrouwd op 25 augustus 

 

27-09-1782  Steven Vinkenvleugel j.m. van Dinxperlo en Jannigje Polderman 

   wed. van Koenraad Verkerk won. alhier, getrouwd op 12 februari 

 

f.63 

 

27-09-1782  Cornelis Johannesz van der Schoor wednr. van Jaapje van Rij en 

   Marijtje Verhagen wed. van Balte Karon won. alhier, getrouwd op 16 

   oktober 

 

11-10-1782  Jakob Ariensz Niemandsverdriet j.m. gen te Heerjansdam en won. te 

   NB en Adriaantje Ariense Weda j.d. won. alhier, getrouwd op 3 

   november 

 

06-12-1782  Pieter Dirksz Lammers j.m. geb. in OB en Geertruij de Koning j.d. 

   geb. in OB, getrouwd op 29 december 

 

f.64 
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18-10-1782  Petrus Haijman wednr. van Johanna Bokke en Debora van Sul wed. 

   van Jan van Ooijen, getrouwd op 3 november 

 

13-09-1782  Leendeert Kooijman j.m. geb. alhier en Maria van der Burg j.d. geb. 

   alhier, getrouwd op 6 oktober 

 

13-09-1782  Jan Pieters van der Veer j.m. van OB en Hilligje Maas j.d. van  

   Mijnsheerenland, getrouwd op 6 oktober 

 

13-09-1782  Abraham Pietersz Baars j.m. van OB en Jaapje Groen j.d. van OB, 

   getrouwd op 6 oktober 

 

f.65 

 

18-10-1782  Sime Hovestad j.m. vanWerkendam en Anna Pieternella Heijkoop 

   j.d. van Dordrecht, getrouwd op 10 november 

 

13-12-1782  Jacob  van Gelder j.m. van OB en Maria de Ridder wed. van Philip 

   Weverssen, de bruid is gestorven 

 

13-12-1782  Jan Kegels j.m. van Werkendam en Teuntje Boer j.d. van OB,  

   getrouwd op 29 december 

 

20-12-1782  Arij Thomasz van der Schoor j.m. en Ariaantje de Vormer j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, getrouwd op 15 januari 

 

f.66 

 

20-12-1782  Gabriel van ´t Hof j.m. van OB en Maaike de Vormer j.d. van OB en 

   beiden hier won., getrouwd op 12 januari 

 

27-12-1782  Joost van den Berg j.m. geb. te Utrecht en Handersje Kouwenberg 

   j.d. van OB, getrouwd op 7 mei 

 

27-12-1782  Dirk Gerrits j.m. geb. te OB en Aagje Hoogvliet j.d. geb. te OB, 

   getrouwd op 7 mei 

 

31-01-1783  Leendert Leendertsz Boer j.m. geb. in OB en Jobie Mostertdijk j.d. 

   geb. te Heenvliet won. onder Helvoetbinnen, niet getrouwd zijnde, de 

   Bruidegom gestorven 

 

f.67 

 



28 

 

07-02-1783  Cornelis Ouwerkerk j.m. geb. en won. te Hellevoetsluis en Johanna 

   Cornelisdr Graauw j.d. geb. en won. in OB, getrouwd op 9 maart 

 

14-02-1783  Maarten de Quartel wednr. van Grietje Willems van der Zwaan en 

   Trijntje Laurensd van Dijk j.d. geb. en won. onder OB, getrouwd op 

   9 maart 

 

28-02-1783  Leendert Weda wednr. van Maartje van der Zijde en Lijsje Benschop 

   wed. van Joost de Bruijn 

 

f.68 

 

08-03-1783  Krijn van der Sluijs j.m. won. onder Piershil en Jacomina van Ooijen 

   j.d. geb. in OB, getrouwd op 30 maart 

 

18-04-1783  Wouter Grootenboer j.m. van Bergen op Zoom en Elisabeth Bokke 

   j.d. van OB, getrouwd op 4 mei 

 

18-04-1783  Cornelis Stougje j.m. van OB en Lijbje van Deelen j.d. van OB, 

   getrouwd op 11 mei 

 

25-04-1783  Claas Leendert Bijl j.m. geb. onder Westmaas en Cornelia Laurensdr 

   van Dijk j.d. geb. onder Westmaas, getrouwd op 18 mei 

 

f.69 

 

02-05-1783  Aart van Gameren j.m. van Charlois en won. te Heinenoord en Maria 

   van Ooijen j.d. geb. en won. te OB, getrouwd op 25 mei 

 

02-05-1783  Jan van Vliet j.m. geb. en won. op de Hitsert en Pleuntje Cornelis van 

   der Schoor j.d. geb. en won. in OB, getrouwd op 25 mei 

 

09-05-1783  Willem Leendertsz Nederveen j.m. van OB en Heijndersje  

   Cornelisdr van der Linden j.d. van OB, getrouwd op 29 mei 

 

f.70 

 

16-05-1783  Dirk de Ruijter j.m. en Zoetje Hempel j.d. bedien geb. en won. in OB, 

   getrouwd op 8 juni 

 

30-05-1783  Andries Woutersz Holleman wednr. en Hadewina Elisabeth Ramot 

   j.d. getrouwd op 15 juni 
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05-07-1783  Cornelis Kraak j.m. geb. te Heinenoord en won. te Strijen en Maria 

   Dirksdr Kouwenhoven j.d. geb. en won. in OB, getrouwd op 17 juli 

 

18-07-1783  Pieter Smits wednr,. van Catharina Bosman won. onder de Heerlijkheit 

   van Albrantswaart en Sebilla Neranse wed. van Gerardus Teeulens 

   beide van de Roomsche religie 

 

f.71 

 

01-08-1783  Jillis van Rij wednr. van Koba van der Swaan en Geertruij den  

   Ouden j.d. van OB, getrouwd op 29 augustus 

 

15-08-1783  Dingeman van Leenen j.m. van de Buitensluis en Neeltje Dirksdr 

   Graauw j.d. van OB, getrouwd op 7 september 

 

12-09-1783  Gerrit Kouwenhoek j.m. geb. en won. in Maassluis en Geertruij van 

   Peppel j.d. geb. en won. in OB, getrouwd op 15 oktober 

 

f.72 

 

03-10-1783  Cornelis van den Heuvel j.m. van Almkerk en Geertruij de Vos j.d. 

   van OB en beiden won. alhier, getrouwd op 26 oktober 

 

09-10-1783  Hendrik van Hemert j.m. van OB en Magteltje Bakker j.d. van  

   Neder-Hardinxveld en won. in OB 

 

24-10-1783  Jan Willem van Hengel j.m. geb. te Dinxperlo en Martijntje Mijnster 

   geb. te OB 

 

07-11-1783  Jan Hendriksz Kuijper j.m. geb. en won. onder NB en Magdalena 

   Brouwer j.d. geb. te West-Barendrecht en won. onder OB, getrouwd op 

   26 november 

 

f.73 

 

28-11-1783  Willem Venendaal wednr. van Maria Bloemendaal en Adriana van 

   der Bie j.d. geb. in de Korendijk en won. alhier, getrouwd op 19  

   december 

 

05-12-1783  Rijn Smits j.m. en Aafje van der Zijde j.d. beiden geb. en won. te OB, 

   getrouwd op 25 december 

 

19-12-1783  Maarten van der Wilt j.m. en Aagje Anokke j.d. beiden geb. en won. 

   in OB, getrouwd op 11 januari 
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05-03-1784  Cornelis Pietersz Hoogenboom wednr. van Anna van der Schoor en 

   Annetje Verhagen j.d. geb. te OB en won. te Goidschalxoord,  

   getrouwd op 28 maart 

 

f.74 

 

13-03-1784  Jan Hendriksz Landheer wednr. van Bastiaantje Stougje en Neeltje 

   Meuselaar wed. van Laurens van Rij, getrouwd op 28 maart 

 

26-03-1784  Adrianus van der Schoor laatst wednr. van Marijtje van Bree en 

   Hubertje van der Wilt wed. van Cornelis van Beek, getrouwd op 11 

   april 

 

03-04-1784  Jan Verhagen j.m. geb. in OB en won. te Goidschalxoord en  

   Willemijntje Kooijman j.d geb. en won. te OB, getrouwd op 25 april 

 

08-04-1784  De Heer Jean Francois Dutilk j.m. geb. en won. te Amsterdam en 

   Mejuffr. Joanna Susanna van Reverhorst j.d. geb. te Mijnsheerenland 

   en won. in OB, getrouwd op 28 april 

 

f.75 

 

16-04-1784  Corstiaan Bokhoven j.m. geb. en won. in OB en Cornelia Mosterdijk 

   j.d. geb. te Heenvliet en hier won. getrouwd op den selven datum 

 

16-04-1784  Hendrik Arendsz Schilperoort j.m. geb. onder Mijnsheerenland won. 

   onder  OB en Neeltje Cornelisdr Baars j.d. geb. en hier won. getrouwd 

   op 9 mei 

 

16-04-1784  Arij van der Giessen j.m. geb. te Westmaas en won. onder ZB  

   genaamt den Hitzert en Zwaantje Boomman j.d. geb. in de Greup en 

   won. onder OB, getrouwd op 9 mei 

 

20-04-1784  Arij Cornelisz van  Brakel j.m. geb. en won. onder Mijnsheerenland 

   en Plonia Huijgen van der Swaan j.d. geb. en won. in OB, getrouwd 

   te Mijnsheerenland 

 

f.76 

 

07-05-1784  Kornelis van Hemert wednr. van Jannigje van Es geb. en won. te OB 

   en Elisabeth van Winden j.d. beiden geb. en won. in OB, hier  

   getrouwd op 23 mei 
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07-05-1784  Willem Maartensz de Reus wednr. van Maria Huijge van der Werf en 

   Anneke Kurvers j.d. geb. te Asbergen en won. alhier, hier getrouwd op 

   23 mei 

 

07-05-1784  Dirk Kouwenhoven wednr. van Heijltje Jacobsdr Weda geb. en won. 

   te OB en Berber Jansdr Noteboom j.d. geb. en won.  in OB, hier 

   getrouwd op 30 mei 

 

f.77 

 

21-05-1784  Jan Hendrikz van der Schoor j.m. en Ingena Jansdr Verhagen j.d. 

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

 

21-05-1784  Teunis Cornelisz Visser j.m. en Mijnsje Arijsdr Vink wed. van  

   Alexander Moret beiden geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 13 

   juni 

 

07-08-1784  Dirk van Driel wednr. van Nelia Batenburg en Margje van den Berg 

   j.d. geb. te Sliedrecht, hier getrouwd op 29 augustus 

 

27-08-1784  Dames Groen wednr. van Barber Stigt en Pietertje Isaaksdr  

   Hoogwerf wed. van Hendrik Monster, hier getrouwd op 19 september 

 

f.78 

 

08-10-1784  Johannes van Peppel  j.m. geb. en won. in OB en Neeltje Johannesdr 

   Hameeteman j.d. geb. te Dirksland en won. in ZB gezegt den Hitzert, 

   hier getrouwd op 31 oktober 

 

16-10-1784  Leendert Vink wednr. van Jannigje van Pelt en Trijntje de Reus wed. 

   van Arij de Deugt, hier getrouwd op 31 oktober 

 

30-10-1784  Jacob van Gelder j.m. geb. en won. te OB en Maria van Wijk j.d. 

   geb. te Rotterdam en won. alhier, hier getrouwd op 17 november 

 

24-12-1784  Adrianus Kraak wednr. van Maria Kouwenburg en Meijntje Dirksdr 

   van der Stoup wed. van Kors Wagemaker,  hier getrouwd op 12  

   januari 

 

f.79 

 

07-01-1785  Jan Huijge van der Werf wednr. van Nelia Woutersdr Holleman en 

   Adriana de Vette j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 30 januari 
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08-04-1785  Gerrit Groen j.m. en Jannigje Gerritsdr Teeukes j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 1 mei 

 

22-04-1785  Arij Stougje j.m. en Willemijntje den Bliek j.d. hier getrouwd op 15 

   mei 

 

f.80 

 

29-04-1785  Jacob Maartensz Sneep j.m. geb. en won. onder Mijnsheerenland en 

   Neeltje Leendertsdr Hoogvliet j.d. geb. te Heenvliet en won. te OB, 

   hier getrouwd op 6 mei 

 

02-05-1785  Johannes Schrijver j.m. en Geertruij Lontars wed. van Pieter Swarts 

   beiden won. onder OB, hier getrouwd op 29 mei 

 

06-05-1785  Pieter van der Wilt j.m. en Cornelia van Brakel j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 29 mei 

 

25-06-1785  Willem den Bliek j.m. en Johanna Valkenburg, hier getrouwd op 29 

   mei 

 

f.81 

 

01-09-1785  Leendert Arijsz Verhagen j.m. en Wijburgje de Vos j.d. hier  

   getrouwd op 25 september 

 

06-10-1785  Gerrit van Deelen j.m. en Johanna de Veth j.d. hier getrouwd op 30 

   oktober 

 

07-10-1785  Jochem van der Werf j.m. en Marijtje de Vos j.d. hier getrouwd op 2 

   november 

 

21-10-1785  Willem Willemsz Verhaar wednr. van Barber Hendriksdr Kuijper en 

   Willemijntje Teunissen wed. van Hendrik Luijters, hier getrouwd op  

   13 november 

 

18-11-1785  Pieter Gastelaars j.m. geb. in de Leur en won. in Hellevoetsluis en 

   Johanna Wenning j.d. geb. te Kralingen en won. alhier, hier getrouwd 

   op 14 december 

 

f.82 

 

23-12-1785  Jacob Cornelisz de Vos j.m. en Adriana Heijkoop j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd op 11 januari 
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20-01-1786  Gerrit Cornelisz van Deelen j.m. en Nelia Couwenberg j.d. beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 8 februari 

 

03-02-1786  Jan Pietersz van der Stoup j.m. geb. alhier en Geertruij Hendriksdr 

   Kooijman j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 22 februari 

 

03-02-1786  Thonis Pietersz van der Stoup j.m. geb. alhier en Annigje Willemsdr 

   Troost j.d. geb. te Mijnsheerenland won. onder OB, hier getrouwd op 

   22 februari 

 

f.83 

 

08-03-1786  Johannes Vos en Cornelia van der Spaa wed. van Cornelis Graauw 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 2 april 

 

05-05-1786  Abraham Neuteboom j.m. en Ariaantje Roos j.d. hier getrouwd op 25 

   mei 

 

05-05-1786  Jacob van der Wal j.m. geb. op de Hitsert en Cornelia Kooij j.d. geb. 

   onder OB, hier getrouwd op 25 mei 

 

12-05-1786  Gijsbert de Vos wednr. van Zoetje Meuselaar en Lena Verhagen j.d. 

   beiden geb. en won. te OB, hier getrouwd op 4 juni 

 

f.84 

 

13-05-1786  Cornelis Kraak wednr. van Lijsje Kraak en Neeltje van Inslagen j.d. 

   won. in OB, hier getrouwd op 4 juni 

 

26-05-1786  Balthasar de Prielle j.m. en Pieternelletje de Vette j.d. hier getrouwd 

   op 18 mei 

 

09-06-1786  Abraham Noteboom j.m. en Maria Jillisdr Schipper j.d. hier  

   getrouwd op 2 juli 

 

08-07-1786  Franciscus Willemse geb. te Sneek en Maria van der Pol geb. te 

   Rosmalen, hier getrouwd op 6 augustus 

 

15-07-1786  Hannes Groen j.m. en Geertruij Willemsdr Hoogwerf beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 6 augustus 

 

f.85 
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29-07-1786  Michiel Willemse j.m. geb. te Barendrecht en Brigitta van der Booren 

   j.d. geb. van Heuchem, hier getrouwd op 20 augustus 

 

15-09-1786  Arij Hendrikz Kooiman j.m. en Jannigje Laurensdr Baars j.d. hier 

   getrouwd op 8 oktober 

 

29-09-1786  Pieter Maartensz de Reus j.m. en Maria Willemsdr Bogaard j.d. hier 

   getrouwd op 22 oktober 

 

30-09-1786  Lourens Vlasblom wednr. van Ariaantje van der Kruik en Cornelia 

   Grijn wed. van Lourens Hoogvliet, hier getrouwd op 22 oktober 

 

07-10-1786  Coenraad Preitenbag wednr. van Geertruij Pannebakker en Jannigje 

   van der Laan, hier getrouwd op 25 oktober 

 

f.86 

 

13-10-1786  Antonij van Ooijen j.m. en Huigje Huigdr van der Zwaan j.d. beiden 

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

 

20-10-1786  Arij Meeuwis de Reus j.m. en Pieternella Westdorp wed. van  

   Cornelis Vermeulen beiden won. alhier, hier getrouwd op 12 november 

 

10-11-1786  Willem Kouwenhoven wednr. van Martijntje Stougje en Lijsbet van 

   der Werf j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 2 december 

 

01-12-1786  Jacob Konijnendijk wednr. van Anna Kooijmans en Annigje  

   Gerritsdr Crajo j.d. beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 december 

 

06-01-1787  Jan Konijnendijk j.m. en Tannetje van Os wed. van Job in ´t Veld 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 24 januari 

 

f.87 

 

13-01-1787  Johan Seewers j.m. geb. in Willemstad en Feijtje Rijsdijk wed. van 

   Maarten Konijnendijk beiden won. alhier, hier getrouwd op 31 januari 

 

16-03-1787  Cornelis Teunisz de Waard geb. en won. te Sliedrecht en Fijgje  

   Teunisdr Mijnster j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 8 april 

 

23-03-1787  Bastiaan Leendertsz Noordijk j.m. en Pleuntje Claasdr van der 

   Mast j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 9 april 
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06-04-1787  Arij Jansz de Reus j.m. en Cornelia Arijsdr Wagemaker beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 29 april 

 

14-04-1787  Simon Vaandrager j.m. geb. te Goudswaard en won. te OB en Aartje 

   Boomman j.d. geb. te OB en won. onder de Greup onder Westmaas, 

   hier getrouwd op 6 mei 

 

f.88 

 

13-04-1787  Fleuris Ariensen van der Stoep j.m. en Maria van Vuuren j.d. geb. te 

   Westmaas en beiden won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

13-04-1787  Bastiaan van Driel j.m. geb. te Strijen en Sijntje Tronux [?] j.d. geb. 

te    Piershil en beiden won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

20-04-1787  Corstiaan Jacobsz Bokhoven wednr. van Cornelia Mostertdijk en 

   Neeltje Jillisdr van der Linden j.d. beiden geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 6 mei 

 

20-04-1787  Leendert de Graauw wednr. van Willemijntje Burggraaf geb. te Hank 

   en Elisabeth Woutersdr Holleman wed. van teunis Grootenboer geb. 

   te OB en beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 mei 

 

20-04-1787  Frans Cornelisz Visser j.m. geb. en won. onder OB en Elisabet  

   Cornelisdr Meeldijk j.d. geb. te Piershil en won. onder NB, hier  

   getrouwd op 13 mei 

 

20-04-1787  Willem Cornelisz Bliek j.m. en Lena Cornelisdr Baars j.d. beiden 

   geb. en won. in OB, hier getrouwd op 13 mei 

 

f.89 

 

20-04-1787  Cornelis Govertsz Schilperoord j.m. geb. onder OB en Adriana 

   Kobusdr Goudswaard j.d. geb. onder Numansdorp gezegd de  

   Buitensluis en beiden won. alhier, hier getrouwd op 13 mei 

 

27-04-1787  Willem Arijsz van der Wilt j.m. en Ingetje Bastiaansdr van Dam j.d. 

   geb. in Westmaas en beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 mei 

 

13-01-1787  Dirk Huijsman j.m. won. in Piershil en Adriana in ´t Veld wed. van 

   Pieter van Wijn won. alhier, de Bruidegom is van de Roomsche religie, 

   hier getrouwd op 23 mei 
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04-05-1787  Pieter Dirkz Fonkert j.m. en Neeltje Arijsdr de Koning j.d. geb. 

   onder Rhoon en beiden won. te OB, hier getrouwd op 27 mei 

 

12-05-1787  Jan Laurentsz van Dijk j.m. geb. onder Westmaas en Beatrix  

   Cornelisdr Bliek j.d. beiden won. onder Mijnsheerenland, hier  

   getrouwd op 28 mei 

 

f.90   

 

04-05-1787  In ZB ondertrouwd Leendert Huige Troost j.m. geb. te Heinenoord en 

   Margrieta Zegertsdr Holleman j.d. geb. in OB en won. in ZB, hier 

   getrouwd op 27 mei 

 

29-06-1787  Arij Marensz de Koning wednr. van Elisabeth Cornelisdr Sinkweg 

   geb. en won. te ´s-Gravendeel en Maria Jansdr van Inslagen j.d. geb. 

   en won. te OB,  hier getrouwd op 19 september 

 

f.91 

 

Deze persoonen zijn staande de vakatuure alhier getrouwt en geproclameert zijnde deze k 

lijst opgemaakt uijt de papieren die den schoolmeester heeft overgegeven  

 

05-10-1787  Abraham Benne wednr. van Maaike Stougje en Maartje Huijgen van 

   Dalen j.d. geb. te Heinenoord en won. alhier, hier getrouwd  

 

14-10-1787  Jasper van Vloed j.m. geb. te Strijen en won. alhier en Maria van 

   Netten geb. en won. te Westmaas, getrouwd te Westmaas 

 

12-10-1787  Govert Kranendonk j.m. en Neeltje Kavelaar j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd 

 

14-11-1787  Arij de Kieviet j.m. geb. in ´s-Gravendeel won. onder OB en Grietje 

   Reedijk j.d. geb. te Mijnsheerenland en won. in NB, getrouwd te NB 

 

03-11-1787  Jan van der Mast j.m. geb. en won. alhier en Pleuntje Palsdr geb. in 

   de Korendijk en won. alhier, hier getrouwd  

 

02-11-1787  Cornelis van der Spuij j.m. geb. en won. alhier en Geertruij  

   Huijsman j.d. geb. te Westmaas en won. alhier, hier getrouwd  

 

18-11-1787  Christiaan Luiendijk wednr. van Leentje Lageweg geb. en won. te 

   Klaaswaal en Cornelia Reedijk j.d. geb. onder Mijnsheerenland en 

   won. te Klaaswaal, getrouwd te Klaaswaal 
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f.92 

 

03-01-1788  Johannes van Boderwen j.m. geb. te Tilburg en won. te Rotterdam en 

   Margaretha Eland j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd  

 

18-01-1788  Jan van Pernis j.m. geb. te Spijkenisse en won. alhier en Pietertje 

   Herweijer wed. van Arie Bakker, hier getrouwd 

 

10-02-1788  Corstiaan Holleman j.m. geb. alhier en won. te Nieuwe-Tonge en 

   Jacoba Houtaar geb. en won. in Nieuwe-Tonge, getrouwd in Nieuwe-

   Tonge 

 

30-03-1788  Govert Zeeman j.m. geb. in Spijkenisse en won. alhier en Anna  

   Oosterman j.d. geb. alhier en won. te Klaaswaal, getrouwd in  

   Klaaswaal op 20 april 

 

28-03-1788  Aart Ariensz Schutter j.m. geb. en won. te NB en Neeltje Jacobsdr 

   Troost j.d. geb. en won. alhier, getrouwd in NB 

 

11-04-1788  Kornelis Pinxteren j.m. geb. in Korendijk en Henderika van  

   Etelenburg j.d. geb. te Geervliet beiden won. alhier, hier getrouwd 

 

25-04-1788  Arie Stolk j.m. geb. te Werkendam en Neeltje van Boot j.d. geb. te 

   Sluis in Vlaanderen won. alhier, hier getrouwd 

 

18-04-1788  Dirk Willemsz Holleman j.m. en Geertje de Jong j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd 

 

19-04-1788  Pieter de Geus j.m. en Angenitha Stougje j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd 

 

f.93 

 

19-04-1788  Arie Visser j.m. geb. alhier en won. onder NB en Jannetje van  

   Bokhooven j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

 

02-05-1788  Johannes van der Schoor j.m. en Adriana de Reus j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd 

 

26-04-1788  Jacob Sensse j.m. geb. alhier en Neeltje Schaap wed. van Frans Huijp 

   geb. te Arnhem beiden won. alhier, hier getrouwd 

 

09-05-1788  Simon Schilperoord j.m. geb. en won. te Poortugaal en Agatha de 

   Groot j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 
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18-05-1788  Paulus Smit wednr. van Magdalena van der Laan geb. te Piershil en 

   won. alhier en Cornelia van Dijk j.d. geb. te Maasdam en won. te 

   IJsselmonde, getrouwd te IJsselmonde 

 

30-05-1788  Cornelis Baars j.m. en Adriana Mijnster j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd 

 

03-08-1788  Pieter Willemsz Hoornneeff j.m. geb. te Spijkenisse en Anna Maria 

   Hanbers j.d. geb. te Wolsteijn beiden won. onder OB,  Zijn de  

   procamatien, vermits de Bruijd Rooms gezind is, gegaan volgens ´s 

   lands ordonnantie op de ongelijken huwelijken, en getrouwt te  

   Claaswaal 

 

f.94 

 

Dese volgende Persoonen zijn alhier in ondertrouw opgenomen, getrouwt en geproclameert 

ten tijden van d.d. Ripping en Van Oosterwijk Schouhamer 

 

31-10-1788  Job van den Heijden j.m. geb. te NB en Ingetje Hoef wed. van Frans 

   Jansz Verbaas geb. onder de Buitensluis en beiden won. alhier, hier 

   getrouwd 

 

09-01-1789  Gerrit van Oijen wednr. van Aaltje Brouwers en Adriana van der Bie 

   wed. van Willem Venendaal beiden won. alhier, hier getrouwd 28 

   januari 

 

f.95 

 

20-02-1789  Govert van ´t Hof j.m. geb. onder de Hitsert en Geertrui Hoogwerf 

   j.d. geb. alhier beiden won. alhier, hier getrouwd 

 

20-02-1789  Matthijs Kreppers wednr. van Kornelia Huijsman geb. te Goch en 

   won. in NB en Anna Lambertse j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

   11 maart 

 

06-03-1789  Kornelis Meijnster j.m. en Geertje Kouwenhoven j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd 29 maart 

 

f.96 

 

27-03-1789  Gerrit Droogendijk j.m. geb. te Heinenoord en Antje Huijgsdr van 

   der Werf j.d. geb. te OB beiden alhier won. hier getrouwd op 13 april 
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03-04-1789  Gerrit Maartenz de Reus j.m. en Ariaantje Imandsdr Kamp j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 26 april 

 

f.97 

 

03-04-1789  Leendert Hoogwerf wednr. van Maijke Vermeulen en Maggeltje van 

   der Spuij wed. van Aalbert Heijlema beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 26 april 

 

10-04-1789  Jakob Jakobze Bokhoven j.m. en Maria Haags j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 3 mei 

 

f.98 

 

10-04-1789  Gerrit Verschoor j.m. won. te OB en Lijntje Weda won. te West-

   IJsselmonde, hier getrouwd op 10 april  

 

17-04-1789  Pieter Leendertze Goudswaard j.m. geb. onder Strijen en Annigje 

   Lodewijkse de Winter j.d. geb. te NB beiden won. alhier, hier  

   getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1789  Jakob Hendrikze Koorndijker j.m. geb. te Klaaswaal en Neeltje 

   Kornelisze Saarloos wed. van Stephen van Luik geb. te OB en beiden 

   won. alhier, hier getrouwd op 10 mei 

 

f.99 

 

24-04-1789  Arie Kornelis Baars j.m. geb. en won. alhier en Neeltje Arisze Kraak 

   j.d geb. te Mijnsheerenland en alhier won. hier getrouwd op 17 mei 

 

24-04-1789  Jakobus Jansze Konijnendijk j.m. geb. te NB en won. in de Korendijk 

   en Adriaantje ´s-Gravendeel j.d. geb. en won. te OB, hier getrouwd op 

   17 mei 

 

01-05-1789  Ans Jansze Blaak j.m. geb. te Heinenoord en won. alhier en Maartje 

   Philipze van Deelen j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 21 mei 

 

f.100 

 

02-05-1789  Gerrit Pancrasze Verboom j.m. geb. en won. te Numansdorp en 

   Annigje Gijsbertze de Vos j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   24 mei 
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08-05-1789  Klaas R. Schelling j.m. geb. te Klaaswaal en won. te OB en Jannetje 

   Arijsdr de Koning j.d. geb. onder Rhoon en won. te OB, hier getrouwd 

   op 31 mei 

 

   Bastiaan ´s-Gravendeel wednr. won. alhier en Lijsbeth van Hassel 

   wed. van Cornelis Kraijo ook alhier won. hier getrouwd op 27 mei 

 

   Jan Leendertz Vermaas j.m. geb. te Klaaswaal en Anna Arijsd van 

   der Wild j.d. geb. te OB bedien alhier won. hier getrouwd 27 mei 

 

f.101 

 

15-05-1789  Wouter Zegersz Holleman j.m. geb. alhier en Adriaantje van Dijk 

   j.d. geb. te Maasdam beiden won. alhier, hier getrouwd op 31 mei 

 

22-05-1789  Pleun Groenenboom wednr. van Adriana van der Quak en Lideweij 

   van der Heiden j.d.  beiden won. alhier, eerst getrouwt wegens  

   ongesteldheid der bruid den 4 November 1789 

 

f.102 

 

06-06-1789  Kornelis Vink j.m. geb. en won. alhier en Agatha Kegels j.d. geb. te 

   Werkendam en mede won. alhier, hier getrouwd op 28 juni 

 

24-07-1789  Maarten van der Wilt wednr. van Aagje Anokke en Lijsbet Arisze 

   de Koning wed. van Arij Visser beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 

   augustus 

 

f.103 

 

21-08-1789  Arie de Ruijter j.m. en Baartje van der Linden j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd 6 september 

 

02-10-1789  Aart Gerritsz Westdijk j.m. en Anna Jansd Verbaas j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 25 oktober 

 

f.104 

 

09-10-1789  Arij Klaasz Schelling j.m. geb. op Westmaas en Lijntje Klaasdr van 

   der Schoor j.m. geb. alhier bedien won. alhier, hier getrouwd op 1 

   november 

 



41 

 

09-10-1789  Robbert Mojet wednr. van Anna de Wolf geb. te Gorinchem en  

   Elisabeth van Oosten j.d. geb. te Rijswijk beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 4 november 

 

f.105 

 

27-11-1789  Hendrik Jansze Boer j.m. geb. en won. te Westmaas en Lijntje Jansz 

   Nederveld j.d. geb. en won. te OB, att. naar Westmaas 

 

31-12-1789  Adriaan de Kreek j.m. geb. en won. te ´s-Gravendeel en Aaltje  

   Lankhart j.d. geb. en won. alhier, getrouwd te ´s-Gravendeel op 24 

   januari 

 

f. 106 

 

08-01-1790  Cornelis van Bezeij wednr. van Neelia Willemsd Holleman en  

   Heinderijntje Vogelaar j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd 

 

04-02-1790  Samuel Hannik wednr. van Pietertje van Heijningen en Neeltje  

   Bakker wed. van Cornelis Hogenboom bedien won. alhier, hier  

   getrouwd 

 

f.107 

 

19-03-1790  Cornelis Jansz Stolk j.m. en Angenita Jansd Landtheer j.d. bedien 

   won. alhier, hier getrouwd 

 

31-03-1790  Mattijs Hasenkoks j.m. van Brielle en Jacoba Wilhelmina van Gils 

   j.d. beiden van de Roomsche Religie, hier getrouwd 

 

02-04-1790  Jan Cornelisz Smit j.m. en Lijsbet Jacobsd Meijnster j.d. beiden 

   won. alhier, hier getrouwd 

 

f.108 

 

09-04-1790  Cornelis Bijlant j.m. en Lijsbet Dirksd Huijsman j.d. beiden won. 

   alhier, hier getrouwd 

 

16-04-1790  Isak Monster j.m. geb. alhier en Adriaantje Hoolaard j.d. geb. te 

   Westmaas thans beiden won. te NB, hier getrouwd op 2 mei 

 

16-04-1790  Jan Arendsz Schutter j.m. te NB en Maria Arisd Kraak j.d alhier, 

   hier getrouwd op 2 mei 
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f.109 

 

16-04-1790  Jan Ariensz Kraak j.m. en Theodora Cornelia Heijkoop  j.d. beiden 

   alhier, hier getrouwd 

 

23-04-1790  Engelbertus Sasen wednr. van Johanna van Dijk geb. te Deurne in de 

   Meijerij van ´s-Hertogenbosch en Annegje Dirksd Lammers wed. van 

   Pieter Bergmans geb. alhier, beiden won. alhier en van de Roomsche 

   Religie, hier getrouwd 

 

   Jan Jansz Wassenhoven j.m. geb. in de Kleijne Lind won. alhier en 

   Lijsbeth Maartensd de Groot j.d. geb. te Mijnsheerenland en won. te 

   NB, hier getrouwd  

 

f.110 

 

30-04-1790  Gerrit Corsz Weda j.m. en Jenneke Cornelisd van der Schoor, hier 

   getrouwd 

 

11-05-1790  Antonie Schot wednr. van Neeltje Soeteman en Katelina Tempelaar 

   wed. van Bastiaan Sluijmer, hier getrouwd 

 

28-05-1790  Jan Jacob Knijnendijk wed. wednr. van Lijntje Pleunisd  

   Zevenbergen en Cornelia van der Spa wed. van Johannes Vos beiden 

   alhier, hier getrouwd 

 

f.111 

 

11-06-1790  Cornelis de Reus j.m. van de Korendijk en Adriana Theunisd van 

   der Stoep wed. van Boudewijn van Dijk, hier getrouwd 

 

11-06-1790  Frans Maartensz Brussaard j.m. en Filepijntje Groenewout j.d. 

   beiden alhier, hier getrouwd 

 

   Henderik Aardze Bakelaar wednr. van Jannetje Hoekman won. te 

   Goedereede en Maggeltje van der Schoor j.d. won. in Goedereede en 

   getrouwd te Goedereede 

 

21-08-1790  Jan Wijntje j.m. en Adriaantje Hoogwerf j.d. beiden alhier, hier 

   getrouwd 

 

f.112 
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   Cornelis Diepenhorst j.m. geb. te Zuidland en won. alhier en Maria 

   van Dalen j.d. geb. en won. te Heinenoord, getrouwd te Heinenoord 

 

17-09-1790  Arij Kranendonk j.m. alhier en Neeltje van der Bon j.d. geb. te  

   Geervliet won. alhier, hier getrouwd 

 

17-09-1790  Antonij Hendrikse j.m. geb. te Elten in Kleefsland en won. alhier 

   zijnde Roomsch en Aagje Hoogvliet wed. van Dirk Gerrits alhier zijnde 

   gereformeerd, deze persoonen moeten volgens placaat van haar Ed. 

   Groot M. van den 24 Jan. 1755 hunne huwelijksche geboden van 6 tot 6 

   weeken hebben en zijn ses weeken na het 3e gebod getrouwt 

 

f.113 

 

23-09-1790  Pieter Zweeukz Kranendonk j.m. en Bastiaantje Gerritsd de Reus 

   j.d beiden alhier, hier getrouwd 

 

03-10-1790  Allebertus van der Graaf j.m. van Oudewater en Neeltje Janse  

   Landheer j.d. bedien alhier won. hier getrouwd 

 

   Markus van der Graaf j.m. alhier en Lijntje van Brakel j.d. geb. 

   alhier en won. te NB, hier getrouwd 

 

29-10-1790  Arie Kloppenburg j.m. geb. op de Hitsert en Wilhelmina Bongers j.d. 

   geb. te Rotterdam beiden won. alhier, hier getrouwd 

 

f.114 

 

Deese persoonen zijn alhier ondertrouwd en getrouwd geduurende den  dienst van Laurentius 

Boom 

 

24-12-1790  Cornelis Adriaanse van den Berg j.m. geb. en won. alhier en Maria 

   Bastiaansdr Maaskant j.d. geb. te Woubruggen en won. alhier, hier 

   getrouwd op 16 januari 

 

21-01-1791  Aard Leusveld j.m. geb. te NB en won. alhier en Lijdia Onwijn j.d. 

   geb. te Zwartewaal, won. alhier, hier getrouwd op 16 februari 

 

f.115 

 

25-02-1791  Christiaan Hendriks j.m. geb. te Sint Maartensdijk in Zeeland onlangs 

   gewon. hebbende in Stavenisse nu alhier en Hendrijntje Kooijman j.d. 

   geb. en won. alhier  
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18-02-1791  Huijbert Fernee j.m. geb. te Klaaswaal won. aan de Hitsert en  

   Maaijke Seeman j.d. geb. te Sint Antoniepolder won. te Heinenoord, 

   hier getrouwd 

 

f.116 

 

01-04-1791  Pieter Gerritz Kraijo geb. en won. alhier en Babara van der Stoep 

   j.d. geb. in de Oudenhoorn won. alhier [akte doorgehaald]   

 

08-04-1791  Pieter Arijz Verbaas j.m. geb. en won. onder Zuidland en Maria 

   Janse Schilperoord j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

 

f.117 

 

08-04-1791  Pieter Pieterse de Reus j.m. en Ariaantje Teunisse Pors j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 1 mei 

 

15-04-1791  Claas Meinster j.m. geb. en won. alhier en Aagje Verboom j.d. geb. te 

   Heinenoord en won. alhier, hier getrouwd op 8 mei 

 

f.118 

 

22-04-1791  Cornelis Pieterz Holstein j.m. geb. in de Korendijk en won. onder de 

   Hitsert en Maaijke Leendertsz Droogendijk j.d. geb. te Heinenoord  

   en won. alhier, hier getrouwd op 15 mei 

 

22-04-1791  Cornelis Dirks Waardenburg j.m. en Maaijke Arijsdr van der  

   Linden j.d. beiden alhier geb. en won. hier getrouwd op 15 mei 

 

f.119 

 

29-04-1791  Gerrit Gerritsz Lugtenburg j.m. en Hendrica Johannisse van der 

   Laan j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd 22 mei 

 

30-04-1791  Teunis Schipper wednr. van Pietertje Klijn en Willemijntje de Reus 

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

 

f.120 

 

06-05-1791  Bastiaan Arijz van der Linden j.m. en Abra Philips van Deelen j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 29 mei 

 

07-05-1791  Hermannus Boomman geb in Piershil en won. onder de Hitsert en 

   Neeltje Groen geb. en won. alhier, hier getrouwd 29 mei en is bij hun 
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   trouwen derselver kind geboren op den 27 April door hen voor den 

   stoel gepresenteerd en als echt erkend en terstond na hun trouwen 

   gedoopt met den naam … 

 

f.121 

 

13-05-1791  Aard Lopik j.m. geb. te Gijbeland en won. aan de Greup onder  

   Westmaas en Kaatje Spuijdijk j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd 

   op 5 juni 

 

14-05-1791  Wouter Dirks Huisman j.m. geb. te Westmaas en Teuntje Jansdr in 

   ´t Veld geb. en beiden won. alhier, hier getrouwd op 2 juni 

 

f.122 

 

20-05-1791  Wouter Volaard j.m. geb. op de Hitsert onlangs gewon. hebbende te 

   NB en op de Hitsert en nu won. alhier en Maria Hendriksd  

   Schilperoort j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 26 juni 

 

03-06-1791  Pieter Jacobs van der Heijden j.m. geb. te ´s-Gravendeel won onder 

   Ridderkerk, kerkelijk onder Rijsoord en Maria Barendsdr van der 

   Linden j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 26 juni 

 

f.123 

 

10-05-1791  Cornelis Ahasverosz van Gelderen j.m. en Neeltje Bastiaansdr van 

   der Linden j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 3 juli 

 

17-05-1791  Jacob Zuijderduijn j.m. geb. en won. te Katwijk aan Zee en Maria 

   Arijsdr Verhagen j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 10 juli 

 

f.124 

 

24-06-1791  Nicolaas Cornelis Arijsz de Kooning geb. te Rhoon en won. alhier en 

   Teuntje Bakker j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 17 juli 

 

10-08-1791  Dirk Lambregtsz de Ruijter wednr. van Soetje Hempel geb. alhier en 

   won. te Middelharnis en Jannegje de Groot geb. te NB en won. alhier, 

   hier getrouwd op 4 september 

 

f.125 

 

05-10-1791  Gerrit Hendrikse de Leest geb. te Oirschot in de Meijerij van Den 

   Bosch won. onder NB en Teuntje Hendrikse de Geus geb. en won. in 
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   OB, de Bruidegom van de Roomse religie sijnde en de bruijd van de 

   gereformeerde, moeten de geboden worden afgekondigd van ses tot ses 

   weeken en mogen zij eerst ses weeken na het derde gebod toruwen, 

   zijnde ook gebleeken dat beide de persoonen veel meer dan 25 jaaren 

   oud waren ´t werden in alles voldaan aan ´t placaat van hun ED. gr. 

   Mog. van 24 Januarij 1755, hier getrouwd op 12 februari 1792 

 

f.126 

 

14-10-1791  Cornelis van der Heijden j.m. geb. en won. te Heinenoord en  

   Cornelia de Vormer j.d. geb. en won. te OB, hier getrouwd op 6  

   november 1792 

 

02-09-1791  Arij Klinge j.m. geb. en won. te Klaaswaal en Neeltje Monster j.d. 

   geb. en won. te Puttershoek, hier getrouwd op 25 september 

 

28-10-1791  Jan Jacobse Hout wednr. van Maria Ligthart won. alhier en Rijntje de 

   Beste wed. van Frans Westdijk won. te Strijen, te Strijen getrouwd op 

   20 november 

 

f.127 

 

   Maas Nonswijk wednr, van Aaltje Kelder geb. te Culemborg en  

   onlangs hier won. en Anna Middendorp laatst wed. van Hannis van 

   der Veen geb. en beiden won. te Hillegersberg, op 23 november te 

   Hillegersberg getrouwd 

 

17-11-1791  Arie Kivit j.m. geb. en won. te Heinenoord en Maria Valkenbach j.d. 

   geb. te Ouderkerk onder Pruijssen en alhier won. hier getrouwd op 11 

   december 

 

06-12-1791  Johannes Samuel Smit j.m. geb. en won. alhier en Adriana Boogaard 

   j.d. geb. onder Schiedam en mede alhier won. hier getrouwd op 25 

   december 

 

f.128 

 

30-12-1791  Jozeph van de Brouwer wednr. van Maria Matthijsd de Koning geb. 

   inde Meijerij van Den Bosch en Anna Maria Ribbers j.d geb. te  

   Zevenbergen en bedien hier won. hier getrouwd op 22 januari 

 

10-02-1792  Gerrit Kooijman wednr. van Grietje Kruijthof geb. te Westmaas en 

   Barbera Rijsdijk j.d geb. alhier en beiden won. alhier, hier getrouwd 

   op 26 februari 



47 

 

 

24-02-1792  Jacob Dirkze Kouwenhoven j.m. en Neeltje Ariensd van der Linden 

   j.d. beiden alhier geb. en won. hier getrouwd op 18 maart 

 

f.129 

 

09-03-1792  Huijg Fonkerd j.m. geb. te Rhoon en Jannetje Bos j.d. geb. en beiden 

   alhier won. hier getrouwd op 5 april 

 

12-04-1792  Arie Ariens Schutter j.m. geb. en won. te NB en Aaltje Schilperoord 

   j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 6 mei 

 

20-04-1792  Jan Cornelisse Kraaijo j.m. geb. en won. alhier en Willemijntje van 

   Dalen j.d. geb. te Heinenoord en mede hier won. hier getrouwd op 13 

   mei 

 

f.130 

 

20-04-1792  Hendrik Willems Boogaard j.m. en Elisabet Leendr Boer j.d. beiden 

   alhier geb. en won. hier getrouwd op 13 mei 

 

20-04-1792  Gijsbert Barnikker j.m. geb. te Gouda en Adriana Bek j.d. geb. te NB 

   en beiden hier won. hier getrouwd op 17 mei 

 

20-04-1792  Hendrik Willem Wensing j.m. geb. te Aalten in Gelderland en won. te 

   Pernis en Maartje Leendertze Graauw j.d. geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 10 juni 

 

f.131 

 

28-04-1792  Anthonie Snelleman wednr. van Anna Groots en Leuntje Stolk wed. 

   van Kornelis Keijzer beiden hier won. hier getrouwd op 13 mei 

 

04-05-1792  Abraham Smits j.m. en Jannetje de Jong j.d. bedien geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 27 mei 

 

f.132 

 

02-02-1792  Willem Arijz Schilperoord wednr. van Lijsbeth Maas en Aaltje  

   Cornelis Stooker wed. van Lambert de Reus beiden hier won. hier 

   getrouwd op 17 juni 

 

27-07-1792  Adrianus Brussaart j.m. en Joanna van der Schoor j.d. beiden geb. 

   en won. alhier, hier getrouwd op 19 augustus 
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27-07-1792  Pieter Stolk j.m. geb. te Heinenoord won. te Goidschalxoord en Maria 

   van der Linden j.d. geb. en won. te OB, hier getrouwd op 19 augustus 

 

f.133 

 

24-08-1792  Willem Baarends j.m. geb. in de polder de Nieuwe Kraijer en Stijntje 

   van Stigt j.d. geb. te OB en won. in Stellendam, de bruidegom is van de 

   Roomsche Religie, hier getrouwd op 2 januari 1793 

 

28-09-1792  Willem Jansz van Beek j.m. en Adriana Corsd Brussard wed. van 

   Carel Schipper beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 21 oktober 

 

06-10-1792  Bastiaan Luijendijk j.m. geb. te Puttershoek en Cornelia Buitendijk 

   j.d. geb. te Numansdorp en beiden alhier won. hier getrouwd op 24 

   oktober 

 

f.134 

 

12-10-1792  Willem Kooijman wednr. van Diderica van Ruitenburg en Leena 

   Cornelis Bliek j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 4 

   november 

 

23-11-1792  Martinus van Ekelenburg wednr. van Neeltje Vermaat geb. te  

   Geervliet en Lena Koustenburg j.d. geb. en beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 12 december 

 

25-01-1793  Jan Groen j.m. geb. en won. onder Mijnsheerenland en Adriaantje 

   Wagemaker geb. en won. alhier, hier getrouwd op 18 februari 

 

f.135 

 

22-02-1793  Willem Poot j.m. geb. en won. te Piershil en Maaijke Pietersd de 

   Raauw j.d. geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 17 maart 

 

19-04-1793  Arij Jansz de Reus wednr. van Jacomijntje in ´t Veld geb. en won. 

   alhier en Regijna van Waasbergen j.d. geb. in Mijnsheerenland en 

   won. alhier, hier getrouwd op 9 mei 

 

19-04-1793  Claas Jansz Landheer j.m. en Lijsbet Lijsbertsd[?] Kamp j.d. beiden 

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

 

f.136 
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26-04-1793  Corstiaan Gerritsz Stougje j.m. en Lijntje Dirksd Holaart j.d. bedien 

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

 

26-04-1793  Arij Hendriksz Kooijman wednr. van Jannetje Laurensdr Baars geb. 

   en won. alhier en Pleuntje Jansdr Konijnendijk j.d. geb. te NB en 

   won. alhier, hier getrouwd op 19 mei 

 

26-04-1793  Cornelis Gijsbertsz de Vos j.m. geb. en won. alhier en Ariaantje 

   Schutter j.d. geb. en won. te NB, hier getrouwd op 19 mei 

 

26-04-1793  Jacob Jansz Konijnendijk j.m. geb. te Simonshaven en won. alhier en 

   Jannigje Cornelisdr Bliek j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 

   19 mei 

 

f.137 

 

03-05-1793  Pieter Saarloos Ariensz wednr. van Adriaantje Jacobsdr van der  

   Weijden en Annigje Bastiaansdr de Jong j.d. geb. en won. beiden 

   alhier, hier getrouwd op 20 mei 

 

03-05-1793  Aalbert Bastiaansz Hoppel j.m. geb. te ZB en Bastiaantje Hagesteijn  

   j.d. geb. alhier en beiden won. alhier, hier getrouwd op 20 mei 

 

12-04-1793  In Piershil ondertrouwd Jacob de Regt laatst wednr. van Boudewijna 

   Nobel  geb. te Hekelingen en won. in NB en Willempje Hoogeboom 

   j.d. geb. te Spijkenisse won. onder Piershil en laatst gewon. hebbende te 

   OB, att. naar NB op 5 mei 

 

f.138 

 

26-04-1793  In Heinenoord ondertrouwd Cornelis den Ouden j.m. geb. te NB en 

   won. in OB en Neeltje de Leeuw j.d. geb. te ZB en won. te  

   Heinenoord, att. naar Heinenoord 

 

26-04-1793  In Heinenoord ondertrouwd Arij Goudswaard j.m. geb. en won.  te 

   OB en Jacoba Hoppel j.d. geb. en won. te Heinenoord, att. naar  

   Heinenoord 

 

f.139 

 

17-05-1793  Simon van der Heijden wednr. van Cornelia Meuselaar geb. alhier en 

   Elisabeth Baumann j.d. geb. te Repelen in het Vorstendom Meurs 

   beiden won. onder OB, hier getrouwd op 2 juni 
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18-05-1793  In Cuijk ondertrouwd Willem Jansse j.m. geb. te Bakel en won. te 

   Haps en onlangs te OB en Elisabeth Willem de Bruin j.d. geb.  en 

   won. te Haps, hier getrouwd op 23 juni 

 

f.140 

 

30-08-1793  In Mijnsheerenland ondertrouwd Pieter Hendriksz van Helden j.m. 

   geb. te Klaaswaal en won. te OB en Lijntje Mouthaan j.d. geb. en 

   won. te Mijnsheerenland, att. naar Mijnsheerenland [DTB   

   Mijnsheerenland getrouwd op 22 september 1793] 

 

13-09-1793  Jan van der Werf wednr. van Adriana de Vette en Lena Landheer  

   wed. van Teunis van Brakel beiden won. alhier, hier getrouwd op 4 

   oktober 

 

f.141 

 

18-10-1793  Jacob van Eijk j.m. geb. te Dordrecht en Neeltje Pietersdr van den 

   Boogert j.d. geb. te Lillo en beiden won. alhier, hier getrouwd op 10 

   november 

 

03-12-1793  Cornelis van Steenbergen j.m. geb. te Krabbendijke en Geertruij 

   Neeltje van der Geer j.d. geb. en won. alhier beiden won. alhier, hier 

   getrouwd op 26 december 

 

f.142 

 

17-01-1794  Arij Veugelaar j.m. en Debora van Veenendaal j.d. beiden geb, en 

   won. alhier, hier getrouwd op 5 februari 

 

31-01-1794  Barent Barentsz van der Linden j.m. en Hermina Verbeek j.d.  

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 16 februari 

 

f.143 

 

31-01-1794  Willem Barentsz van der Linden j.m. en Lena Snelleman j.d. beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 19 fenruari 

 

08-03-1794  Cornelis Blooshooft j.m. geb. te Stellendam en onlangs gewon.  

   hebbende in OB en Marja Glijnsdr van ´t Hof j.d. geb. en won. alhier, 

   hier getrouwd op 30 maart 
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f.144   In NB ondertrouwd Pieter Pieterse Bijkerk j.m. geb. te Zwijndrecht en 

   won. te OB en Bastiaantje Breur j.d. geb. en won. te NB, op 6 april in 

   NB getrouwd 

 

29-03-1794  Jan Jansze de Jong j.m. geb. te Dordrecht en won. onder NB en Jobje 

   Hordijk j.d. geb. en won. onder OB, hier getrouwd op 20 april 

 

f.145 

 

05-04-1794  In Hekelingen ondertrouwd Cornelis de Vos wednr. van Margrita 

   Pannebakker geb. en won. in OB en Arendje Braat wed. van Jacob 

   Visser geb. te Spijkenisse en won. te Hekelingen, getrouwd te  

   Hekelingen op 27 april 

 

18-04-1794  Abel Roos j.m. geb. alhier en Maria van der Weiden j.d. geb. in NB 

   en beiden alhier won. hier getrouwd op 7 mei 

 

18-04-1794  Wessel Dammers j.m. geb. te Dinxperlo en won. alhier en Magteltje 

   Willemsdr Rijsdijk j.d. geb. en won. alhier, hier getrouwd op 4 mei 

 

f.146 

 

09-05-1794  In Heinenoord ondertrouwd Teunis Saarloos j.m. geb. en won. te OB 

   en Jannigje Oudheusden j.d. geb. en won. te Heinenoord  

 

30-05-1794  Arij Leendertsz Vink j.m. en Lijntje Maartensdr Konijnendijk j.d 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 15 juni 

 

f.147 

 

31-05-1794  Gert Kropman j.m. geb. in ´t dorp Veen onder Xanten in het Land van 

   Kleef en Maria Jansdr Lammers j.d. geb. alhier en beiden alhier won. 

   hier getrouwd op 22 juni 

 

27-06-1794  Jan Pietersz van der Wulp j.m. en Cornelia Arijsdr Verhagen  

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 2 juli 

 

f.148 

 

04-07-1794  Huibert Pietersz van Alphen j.m. en Elisabeth van Hemert wed. van 

   Teunis de Winter bedien geb. en won. alhier, hier getrouwd op 27 juli 
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04-07-1794  Iemand van der Giessen j.m. geb. te Heinenoord en won. te  

   Mijnsheerenland en Aagje Willemsdr Boogaard geb. alhier en laatst 

   gewon. hebbende te Strijen, hier getrouwd op 27 juli 

 

f.149 

 

05-09-1794  Willem van Rij j.m. en Mijnsje Pietersdr Saarloos j.d. beiden alhier 

   geb. en won. hier getrouwd op 28 september 

 

05-09-1794  Pieter Pietersz van der Stoep j.m. en Cornelia Arijsdr de Reus j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 28 september 

 

03-10-1794  Jan Hendriksz Sluimer j.m. geb. te Middelharnis en won. alhier en 

   Grietje Pietersdr van der Stoup  j.d. geb. en won. alhier, hier  

   getrouwd op 26 oktober 

 

f.150 

 

04-10-1794  Arij Huibertsz van Stigt j.m. geb. en won. alhier en Maria Kraak j.d. 

   geb. te Mijnsheerenland en won. te Heinenoord, hier getrouwd op 26 

   oktober 

 

28-11-1794  In Westmaas ondertrouwd Aart Arijsz Fonkert j.m. geb. en won. in de 

   Greup en Mijntje Kornelisdr Booij j.d. geb. onder OB en won. in de 

   Greup, op 21 december in Westmaas getrouwd 

 

05-12-1794  Fleuris Leendertsz van der Kolk j.d. geb. en won. alhier en Cornelia 

   van der Veer j.d. geb. te Klaaswaal en won. alhier, hier getrouwd op 25 

   december 

 

f.151 

 

06-03-1795  Hendrik Gerritsz Stougje j.m. en Neeltje Pietersdr de Reus j.d. 

   bedien alhier geb. en won. hier getrouwd op 25 maart 

 

06-03-1795  Corstiaan Groen wednr. van Jannetje Schop geb. en won. alhier en 

   Jaapje de Quartel wed. van Dirk Pors geb. aan de Hitsert en won. 

   alhier, hier getrouwd op 25 maart 

 

13-03-1795  Willem Willemsz Gils j.m. en Elisabeth van der Werf j.d. bedien hier 

   geb. en won. hier getrouwd op 15 april 

 

f.152 
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03-04-1795  Cornelis van Bezij wednr. van Hendrijntje Vogelaar geb. en won. 

   alhier en Regina van Waasbergen wed. van Arij Jansz de Reus geb. te 

   Mijnsheerenland en won. alhier, hier getrouwd op 26 april 

 

10-04-1795  Arij den Hartig j.m. geb. te Klaaswaal en won. onder Numansdorp en 

   Adriaantje Nedervelt j.d. geb. en  won. onder OB, hier getrouwd op 3 

   mei 

 

f.153 

 

10-04-1795  Pieter Cornelisz Hoogenboom j.m. en Adriana Leendertsdr  

   Verhagen j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 3 mei 

 

13-04-1795  Jacob Weeda j.m. geb. en won. alhier en Naatje van Laan j.d. geb. te 

   Stad aan ´t Haringvliet en won. alhier, hier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1795  In NB ondertrouwd Johannes Konijnendijk j.m. geb. en won. te NB 

   en Maartje van der Donk j.d. geb. aldaar en won. alhier, att. naar NB 

   op 9 mei 

 

f.154 

 

17-04-1795  Klaas van Deelen j.m. en Lijntje van der Heijden j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 10 mei 

 

17-04-1795  In Heinenoord ondertrouwd Johannes Rijshouwer j.m. geb. te  

   Papendrecht en won. te OB en Adriana van der Sijde j.d. geb. en won. 

   te Heinenoord, hier getrouwd 10 mei 

 

f.155 

 

24-04-1795  Pieter Bischop j.m. geb. te Hoogvliet en Lijntje Por j.d. geb. te  

   Mijnsheerenland en beiden won. onder deze dorpen, hier getrouwd op 

   17 mei 

 

   Jan de Ruiter j.m. geb. alhier en Lijntje van der Stoep j.d. geb. te 

   Mijnsheerenland en beiden won. alhier, hier getrouwd op 17 mei 

 

01-05-1795  Willem Brouwer j.m. Ruiter onder de Comp. van den luit. Coll. Oester 

   geb. te Nijekop op Veluwe en in garnisoen liggende alhier en Maria 

   Hoogevorst j.d. geb. en won. te Leiden, hier getrouwd op 31 mei 

 

f.156 
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01-05-1795  Pieter Pierneef j.m. geb. te Westmaas en Soetje van Doornen j.d. geb. 

   alhier en beiden won. alhier, hier getrouwd op 24 mei 

 

01-05-1795  Jakob Jacobze Mijnster j.m. en Geertruij Heilema j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 24 mei 

 

f.157 

 

08-05-1795  Johan van Ameren j.d. geb. te Woudrichem en won. te ZB en  

   Jannegje Por j.d. geb. te Mijnsheerenland en won. alhier, hier  

   getrouwd op 24 mei 

 

08-05-1795  Hendrik Opprel j.m. geb. te NB en Maria van Weel j.d. geb. te OB 

   beiden won. alhier, hier getrouwd op 25 mei 

 

15-05-1795  Jan Hoogewerf j.m. en Adriana van Gijn j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 31 mei 

 

f.158 

 

   Huijbert de Zeeuw geb. te Dubbeldam en Klaasje Troost geb. te 

   Puttershoek, beiden won. alhier, hier getrouwd op 9 oktober 1796 

 

   Nikolaas Feekens j.m. geb. te Homnerts in Friesland en Johanna van 

   Gijn j.d. geb. te Rhoon en beiden won. alhier, hier getrouwd op 4 juni 

   1797 

 

   Jan Stougje j.m. en Lidewij van der Heiden wed. van Pleun  

   Groenenboom, hier getrouwd op 18 maart 1798 

 

f.159 

 

   Arie van der Stoep wednr. van Maartje Hoogwerf en Lena Pors wed. 

   van Cornelis Smits, beiden alhier won. hier getrouwd op 3 juni 1798 

 

   Laurens Laurensz van Reij en Elisabeth Meinster wed. van Jan 

   Smits hier getrouwd op 13 juni 1798 

 

   Cornelis van der Linden wednr. van Jannigje van der Hoek geb. te OB 

   en Maria Tuinder wed. van Pieter Saarloos geb. onder   

   Mijnsheerenland, hier getrouwd op 25 november 1799 

 

   Willem Baars j.m. en Marja Hoek j.d. beiden geb. en won. alhier, hier 

   getrouwd op 25 november 1799 
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f.160 

 

   Pieter Kooij j.m. geb. te Piershil en Ingetje Moret wed. van Gerrit 

   Vink geb. en beiden won. onder OB, hier getrouwd op 15 december 

   1799 

 

   Arij Stolk de Jongste wednr. van Neeltje van Beek geb. te  

   Werkendam en Naatje Landheer j.d. geb. en beiden won. te OB, hier 

   getrouwd op  15 december 

 

   Arend Polderman en Annigje Meeuwisdr de Reus, hier getrouwd op 

   2 februari 1800 

 

f.161 

 

   Jacob Pietersz Kooijman j.m. geb. en won. te Heinenoord en Maria 

   Plomp j.d. geb. en won. te OB, hier getrouwd op 27 april 1800 

 

   Jacob van den Heuvel j.m. geb. te Mijnsheerenland en won. te  

   Heinenoord en Gerbeij van Willigen j.d. geb. te Piershil en won.  

   alhier, hier getrouwd op 4 mei 1800 

 

   Wijnant Groen j.m. en Aaltje Vlasblom j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 4 mei 

 

   Cornelis van der Zijden j.m. en Kniertje Baars j.d. beiden geb. en 

   won. alhier, hier getrouwd op 28 december 1800 

 

f.162 

 

   Arij Kooijman j.m. en Geertruij de Baat j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 21 juni 1801 

 

   Cornelis Stolk wednr. van Agnita Landheer en Pleuntje Meinster j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 26 juni 1801 

 

   Jacob Meinster wednr. van Jannigje van der Bie en Neeltje Landheer 

   j.d. beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd 17 juli 1801 

 

   Pieter Helliger en Anna Magaretha van Sittert beiden won. alhier, 

   hier getrouwd op 9 juni 1805 

 

f.163 
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   Pieter Marinus van der Laar wednr. van Anna Varkevisser geb. te 

   Breda en won. te Leiden en Maartje van Stigt wed. van Anthonij 

   Schot geb. te Heinenoord en won. in OB, hier getrouwd op 26 mei 1806 

 

   Maarten Willemsz de Reus j.m. en Jakomijntje Pietersdr Braam j.d. 

   beiden geb. en won. alhier, hier getrouwd op 18 mei 1806 

 

   Adrianus Leendertsz Vink en Jakomijntje Marinus Braam beiden 

   geb. en won. alhier, hier getrouwd op 18 mei 1806 

 

f.164 

 

   Cornelis Meeldijk j.m. geb. en won. onder NB en Neeltje van der 

   Zwaan j.d. geb. en won. te OB, hier getrouwd op 7 juni 1807 

 

   Jacob Stougje Gijsbertsz j.m. en Aaltje van Hulst j.d. beiden geb. en 

   won. te OB, hier getrouwd op 7 juni 1807 

 

   Frederik Wijs wednr. van Christina Stauker geb. uit de Palts en  

   Neeltje Slagboom j.d. geb. te OB en won. te Rotterdam, hier getrouwd 

   15 maart 1807 

 

f.165 [blanco] 

 

f.166 

 

   Philip Rank j.m. en Maaike van der Schoor j.d. beiden geb. en won. 

   alhier, hier getrouwd op 15 mei 1806 

 

   Cornelis Klaasz van der Schoor wednr. van Teuntje Arijsdr van der 

   Tjilp en Elisabeth de Reus j.d. beiden geb. en won. alhier, hier  

   getrouwd op 10 december 1809 

 

   Martinus Regoort wednr. van Anna Strijkhoven geb. te Schiedam en 

   won. alhier en Catharina Voogd j.d. geb. te Zevenhuizen won. alhier, 

   hier getrouwd op 18 november 1810 

 

   Leonardus Bunk j.m. geb. te Rotterdam en Johanna Dekkers j.d. geb. 

   te ´s-Gravenmoer beiden won. alhier, hier getrouwd op 17 februari 1811 

 

 

 

Bewerking door 
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ir. Jan Paul van der Spek 

Oud-Beijerland, winter 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


