Den Bommel - Trouwboek (ref) 1727-1795
Nationaal Archief, inv.nr. 1B

bewerkt door
Cor M. Koene
Geplaatst op HoGenDa met vriendelijke toestemming van de auteur

Op den 28 Februarij 1727 in wettijge ondertrou opgenomen Jurij Janse Schouten, weduenaar
laast van Merrijntje Coge, met Aeltje Willems Groen, wedue van Jacob Willemse van
Bommel, beide woonende onder den Bommel, hier getrout den 16 Maart 1727
Op den 28 Maart 1727 in wettijge ondertrou opgenomen Teunis Cornelis van Dalen, j.m.,
gebooren in den Bommel, met Commertje Jans Decker, j.d., gebooren in Rakagne, en
woonende bij den Bommel, hier getrout den 14 April
Den 11 April 1727 in wettijge ondertrou opgenomen Hubert Wouterse van Varick, weduenaar
laast van Hendrickje Gerrits, met Matje Gerrits Cubis, wedue van Laurus Bouwense
Stellenaar, en woonende in de Oude Tonge
Den 11 April 1727 Dirck Dirckse van t Oostende, weduenaar laast van Lijntje Otte, met
Barendina Jans Hollander, wedue van David Colf, en beide woonende onder den Bommel
Den 6 Junij 1727 in wettijge ondertrou opgenomen Schalck Cornelisse Hoornaar,weduenaar
laast van Willemijntje Hermans van der Gaarde, met Maria Jacobs Spoors, j.d., gebooren op
den Hitzaart, en woonende in den Bommel, getrout den 22 Junij 1727
Op den 13 November 1727 in wettijge ondertrou opgenomen Leendert Lodewijckse Braber,
j.m., gebooren onder de Plaat, met Anna Jans Voijerman, j.d., gebooren in den Bommel, en
woonende in den Bommel, hier getrout
Den 16 April in wettijge ondertrou opgenomen Henderick Claasse Codde, j.m., gebooren in
den Bommel, met Jannetje Aelberts Gasselaar, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide
woonende in den Bommel, hier getrout den 9 Meij 1728
Den 21 Meij 1728 in wettijge ondertrou opgenomen Arij Leenders Middelkoop, weduenaar
van Maddeleentje Abrams van Koeveringe, met Aegje Flips Vermaat, wedue van Jan Arense
Frater, beide woonende op den Bommel
Op den 10 Decemb. 1728 zijn in wettijge ondertrou opgenomen Anthonij Valkenburg,
weduenaar van Lijsbeth Oranje, met Pieternelle Fetrix, j. dogter, gebooren in den Bommel, en
beide woonende alhier, getrout den 5 Januarij 1729
Op den 7 Januarij 1729 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Andries Cornelis Basart,
weduenaar van Eva Witsant, met Merrij Gabrielse Loij, wedue van Willem Cotvis, alhier
getrout
Op den 21 Januarij 1729 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Leendert Boogwaart,
j.m., gebooren bij den Bommel, met Geertje Claas van der Linde, wedue van Cornelis
Willemse Stompwijk, beide woonende alhier, en hier getrout
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Op den 1 April 1729 in wettijge ondertrou opgenomen Jan Hugense Loij, j.m., gebooren
onder Sommelsdijk, met Cornelia Gerrits van Hulst, wedue van Cornelis Kievit, en beide
woonende onder den Bommel, hier getrout den 18 April 1729
April den 1 in wettijge ondertrou opgenomen Adriaan Adriaanse Maat, j.m., gebooren in de
Zegh, met Merrij Jans den Kleine, wedue van Anthonij Dingemanse de Boer, beide woonende
onder den Bommel
Den 8 April in wettijge ondertrou opgenomen Jan Cornelisse van Houwen, j.m., geboren bij
den Bommel, met Willemtje Gerrebrands Lelienburg, j.d., gebooren onder den Bommel, en
beide woonende alhier, getrout den 1 Meij 1729
Op den 15 April 1729 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Maarten Willemse
Donck, j.m., gebooren in Niemansdorp, en woonende in den Bommel, met Dina Jans Backer,
j.d., mede woonende in den Bommel alwaar zij oock is gebooren, hier getrout den 8 Meij
1729
Nota Jasper Verdoes met Lijntje van Es zijn wel in de Plaat ondertrout, maar na dat zij haar
drie sondaagse geboden hier ook hadden gehat getrout den 8 Meij 1729
Op den 22 April 1729 zijn bij ons wettig ondertrout Schalk Cornelis Hoornaar, weduenaar
laast van Maria Jacobs Spoor, met Bregje Jelierse van Braam, gebooren bij Niemansdorp, en
beide woonende onder den Bommel, getrout den 15 Meij 1729
Op den 14 Meij 1729 in wettijge ondertrou opgenomen Pieter van Son, gebooren in Selst, met
Neeltje Teunis Mosselman, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende in den Bommel,
hier getrout
Op den 17 Junij 1729 in wettijge ondertrou opgenomen Arij Teunisse Blommendaal, j.m.,
gebooren in de Plaat, met Neeltje Gerrits Stamper, wedue van Willem Voorbeitel, en beide
woonende onder den Bommel, hier getrout
Op den 12 Augustus 1729 in wettijge ondertrou opgenomen Cornelis Janse Stalpert, j.m.,
gebooren en woonende onder den Bommel, met Neeltje Jans van Bergen, gebooren in Sinte
Anthonij-polder, en woonende op de grond van Sommelsdijk en Middelharnas
Den 13 Aug. 1729 in wettijge ondertrou opgenomen Henderick Mostaert, j.m., gebooren in de
Mee, en woonende in de Plaat, met Aerjaantje Jacobs Meijert, j.d., gebooren en woonende
onder den Bommel
Den 19 Augustus 1729 in wettijge ondertrouw opgenomen Gerrit Helbrands, j.m., gebooren in
Repelen, int graafschap Meurs, met Cornelia Adriaanse Beens, j.d. gebooren in de Hooge
Swalue, en woonende beide in den Bommel
1729
November den 4 dito in wettijge ondertrou opgenomen Johanes Leenderse van der Made,
j.m., gebooren in de Made, met Pieternelle Cornelis Stompwijck, j.d., gebooren in den
Bommel, en beide woonende onder den Bommel, hier getrout
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Nota op den 21 December 1729 zijn hier getrout Leendert Lodder met Geertje van Schouwen.
Bij gebreck dat daar in de Plaat geen predickdienst of weinig, wegens het natte weer en
onbruickbaarheid van de weg, konde verrigt worden, en alschoon de huwelijx-gebooden hier
niet waren afgelesen, zoo sijn voornoemde persoonen, na dat sij door een behoorlijke
attestatie vertoonden, dat haere geboden in de Plaat zonder inspraack waren gegaan, in den
huwelijkse staad bevestigt als boven getuigt is.
Op den 27 Januarij 1730 in wettijge ondertrou opgenomen Dirck Jacobusse Klugt,
weduwenaar van Lijntje Jans Voijermans met Anna Cornelis van Dijcke, wedue van Sijbrand
Marcusse Vel, en beide woonende in den Bommel
Op den 7 April 1730 zijn in wettijge ondertrou opgenomen Pieter Janse Kuit, j.m. gebooren in
Middelharnas, met Jannetje Spoors, j.d., gebooren in den Hitzaart, en beide woonende in den
Bommel, getrout den 30 April 1730
Op den 7 Julij 1730 in wettijge ondertrou opgenomen IJsbrand Janse van de Tonnekreek, j.m.,
met Matje Jans van Sintanneland, beide woonende onder den Bommel, hier getrout den 30
Julij
Septemb.
Den 22 dito in wettijge ondertrou opgenomen Cornelis Damme, j.m., gebooren in
Sintannelant, en wonende onder den Bommel, met Sijtje Jacobs Goemaat, wedue van Teeuwis
Speck en mede woonende onder den Bommel, hier getrout
Den 29 October in wettijge ondertrou opgenomen Pieter Teunisse Block, j.m., gebooren onder
Middelharnas, met Aerjaantje Cornelis van Strien, j.d., gebooren op Stad, en beide woonende
onder den Bommel, hier getrout
Den 15 Dec. in ondertrou opgenomen Jan Abramse Lodder, j.m., geboren onder Melissant,
met Dina Cornelis van Dalen, weduwe van Michiel Janse van Sintanneland, beide woonende
bij den Bommel
Op den 6 Januarij 1731 in wettijge ondertrou opgenomen Jonas Paulisse Vreeswijck, j.m.,
gebooren in den Bommel, met Ingeltje Ariens Valkenburg, j.d., geboren in Niemansdorp, en
beide woonende in den Bommel, hier getrout
Op den 16 Maart 1731 in wettijge ondertrou opgenomen Pieter Simonse Ruiter, weduenaar
van Pieternelle van Toorn, en woonende in de Oude Tonge, met Lijntje Corstiaans Drom, j.d.,
gebooren in den Bommel, en woonde onder den Bommel
In wettijge ondertrou opgenomen Dirck Janse Kievit, j.m., gebooren onder den Bommel, met
Arentje Jans van Hellevoedsluis, j.d., mede gebooren onder den Bommel, en beide woonende
onder den Bommel, den 30 Maart 1731
Op den 13 April 1731 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Elbregt Gijsbregtse
Brouwer, j.m., gebooren tot Emmerick, in t land van Kleef, met Hester Gerrits van Proijen,
j.d., gebooren onder de Nieuwe Tonge, en beide woonende in den Bommel
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Op den 13 April 1731 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Jan Henderickse
Polderman, j.m., gebooren in de Clundert, met Berbel Jans van Hellevoedsluis, j.d., gebooren
in den Bommel, en beide woonende in d’Bommel
Junij
Den 29 dito zijn alhier in wettijge ondertrou opgenomen Aerjaan Jillisse van Nuffelen, j.m.,
gebooren tot Adrissem in t land van Henegouwen, met Merrij Joris Robijn, wedue van Arij
Claasse Codde, en beide woonende onder den Bommel
Nota: den drooger van de Nieuwe Stoove is hier met zijn bruid getrout op den 2 Septemb.
1731
Nog getrout op den 21 Septemb. Jasper Verdoes, met Cornelia
Op den 4 Meij in wettijge ondertrou opgenomen Jan Zuiddijck, weduenaar van Lijsbeth Jans
van Sintannelant, met Cornelia Michiels van Hulst, j.d., beide woonende onder den Bommel,
hier getrout
Den 1 Junij 1731 in wettijge ondertrou opgenomen Cornelis Leenderse Houteschee, j.m.,
geboren onder Sommelsdijck, en Grietje van Kampen, j.d., geboren tot Mullem, en beide
woonende onder den Bommel
October
Den 18 dito sijn alhier in wettijge ondertrouw opgenomen Jaques Mattheeuwisse Braber,
weduenaar van Merrijntje Pieters van Hoecke, met Jacomijntje Jans van Sintannelandt, j.d.,
beide gebooren en woonende onder den Bommel
Den 28 December 1731 in wettijge ondertrouw opgenomen Ammeraal Janse Bruggeman,
weduenaar laast van Merrij Egbeens, woonende in de ? Tonge, met Merrij IJmans Kiba,
wonende in den Bommel, hier getrout op den 16 Januarij 1732
In wettijge ondertrou opgenomen op den 18 Januarij 1732 Willem Dircks Bijl, weduenaar van
Willemtje Willems Rijswercker, met Teuntje Arens Barnet, j.d., beide gebooren onder den
Bommel, en woonende onder den Bommel
Op den 5 Junij in wettijge ondertrouw opgenomen Leendert IJmans Mosselman, j.m.,
gebooren in den Bommel, en woonde in den Bommel, met Willemtje Meeuwis Bijl, j.d.,
gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, hier getrout
Op den 23 Januarij 1733 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Claas Pieterse Cramer,
j.m., geboren in de Oude Tonge, met Catje Anthonis Valkenburg, j.d., geboren in den
Bommel, beide woonende in den Bommel
Februarij
Op den 6 dito in wettijge ondertrouw opgenomen Arij Blommendaal, weduenaar van Neeltje
Gerrits Stampers, met Arentje Arends Gelegoudt, wedue laast van Dirck de Bruine, en beide
woonende onder den Bommel, hier getrout den 1 Maert 1733
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April
Den 10 dito in wettijge ondertrouw opgenomen Jan Pieterse van Mehem, weduenaar laast van
-, met Jacomijntje Lowijs Duive, beide woonende onder den Bommel
Zijn bij ons in wettijge ondertrouw opgenomen Zacharias Baltense Castelein, j.m. gebooren
bij Steenbergen, en woonende onder de Plaat, met Cornelia Jans Cardux, j.d., gebooren bij de
Plaat, en woonende onder den Bommel, op den 9 Octob. 1733 hier getrout
Zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Cornelis van Reet, weduenaar laast van Neeltje
Coomans, en woonende tot Sintanneland, met Neeltje van Weert, j.d., gebooren en woonende
onder den Bommel, desen 5 Meert 1734
1734
Op den 3 September 1734 in wettijge ondertrouw opgenomen Willem Janse Cardux,
weduenaar van Cornelia Speck, woonende onder Melissant, met Cornelia Jaques Braber, j.d.,
gebooren en woonende onder den Bommel
Op den 7 Januarij 1735 wettig ondertrout Cornelis Bos, j.m., gebooren in den Bommel, met
Catje Oudemans, j.d., gebooren op Stad aen ‘t Haringvliet, en beide woonende in den
Bommel
Den 14 Januarij 1735 wettig ondertrout Pieter Janse Kuit, weduenaar laast van Jannetje
Jacobs Spoor, woonende in den Bommel, met Jannetje Cornelis van Gelder, geboren in de
Oude Tonge, en woonende in den Bommel
Den 21 Januarij 1735 wettigh ondertrout Gerrebrand Janse Breur, weduenaar van Neeltje Joris
Roben, en woonende onder de Oude Tonge, met Jacomijntje Lowijsse Duive, wedue van Jan
Pieterse Mehem, en woonende onder den Bommel
1735 Maart 4 zijn door ons ouderlingen der kercke van den Bommel in ondertrouw
opgenomen Pieter Centse Stadshoek, weduenaar van Neeltje Mouris van Kempe, en
woonende onder den Bommel, met Jacomijntje Commers van St. Annelant, j.d., gebooren en
woonende onder den Bommel, getroudt den 27en Maart 1735 door Do. Cornelis Hoogh
1735 Maart 4 in wettigh ondertrouw opgenomen Daniel Marcusse Vreeswijk, j.m., woonende
onder de Nieuwe Tonge, met Maria Jans van St. Annelant, j.d., gebooren en woonende onder
den Bommel, hier getrout den 27 Maart 1735 door Do. Cornelis Hoogh
April 8 in wettigh ondertrouw opgenomen Pieter Jacobusse Vreeswijk, j.m., gebooren in
Roosendaal, en woonende onder Stad ah Haringvliet, met Teuntje Arens Barnat, wedue van
Willem Dirkz Bijl, en woonende in den Bommel, hier getrout den 1 Meij 1735 door Do.
Cornelis Hoogh
1735 April 28 in wettigh ondertrouw opgenomen Jacob Anthonisse Valkenburgh, j.m.,
gebooren en woonende op den Bommel, met Grietje Andries van der Jagt, geboren tot Strijen,
en woonende op den Bommel, en hier getrout den 22 Meij 1735 door Do. Ackersdijk
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1735 Novemb. 11 in wettige ondertrouw opgenomen Wouter Cornelisse van Werkendam,
j.m., gebooren in Ooltijensplaat, met Jannetie Antonische Valkenburg, j.d., gebooren op den
Bommel, en beijde tegenwoordig woonende alhier, en hier getrouwt den 4 Decemb. 1735
1736 Jan. 20 in wettige ondertrouw opgenoomen Jacob Cornelisse Slis, j.m., gebooren en
woonende op de gemeene grond van Sommelsdijk en Middelharnas, met Neeltie IJmans
Mosselman, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, en hier getrouwt den 12 Feb. 1736
1736 Maart 10 in wettige ondertrouw opgenoomen Jan Pieterse Hartman, j.m., gebooren in de
Oude Tonge, met Aagtie Henderiks van Etten, j.d., gebooren in Ooltijensplaat, en beijde
woonende onder den Bommel, en hier getrouwt den 25 Maart 1736
1736 den 13 Julij in wettige ondertrouw opgenoomen Willem Leenderse Braber, j.m.,
gebooren onder de Oude Tonge, met Maria Cornelisse van Stelle, geb. ?, weduwe van
Jacobus Tiggelman, ende beijde woonende onder den Bommel, getrouwt den 5 Aug.
1736 den 3 Aug. in wettige ondertrouw opgenoomen Aalbert Brouwer, weduwenaar van
Hester van Prooje, en Pieternelle Jacobaaij, j.d., gebooren tot Strijen, en beijde woonende op
den Bommel, en sijn getrouwt den 26 dito
1736 den 3e Aug. in wettige ondertrouw opgenoomen Maarten Cornelisse van Schouwen,
j.m., gebooren tot Stad, en Lena Jacobs Vreeswijk, j.d., gebooren tot Roosendaal, en beijde
woonende onder den Bommel, en sijn getrouwt op den 26 Aug.
1736 den 22 Sept. in wettige ondertrouw opgenoomen Andries van Hoorn, j.m., gebooren in
de stad Thoolen, en Fransje Beier, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, en sijn
getrouwt den 21 Octob.
1736 den 22 Nov. sijn alhier getrouwt, dog in Oolteijnsplaet ondertrouwt, Claas Cornelisse
van Golen, j.m., gebooren op Melissant, en woonende onder den Bommel, en Barber Claasse
van der Koij, j.d., gebooren te Sleidregt, en woonende onder de Plaet
Anno 1737
Den 25 Janu. sijn bij ons in wettige ondertrouw aangeteekent Maerte Verdonk, gebooren te
Numansdorp, weduwenaar van Dijna Jans Bakker, en Cornelia Anthonische van Ginte, j.d.,
gebooren te Schrevenduijns Capel, en beijde woonende op den Bommel, en sijn getrouwt den
17 Feb.
1737 den 1 Feb. sijn bij ons in wettige ondertrouw aangeteekent Andries Cornelisse Basert,
gebooren te Sommelsdeijk, laast weduwenaar van Marij Gabrielse Loeij, woonende onder de
N. T., en Maetie Jooste, gebooren onder den Bommel, laest weduwe van Jan Teeuwisse van
Putten, en getrouwt door siekte aan haer huijs den 23 Feb.
1737 den 22 April sijn hier getrouwt Hendrik Vliegvis, weduwenaar van Claara Constantina
Oosterland, en Maria Jacobse Oosterling, weduwe van Cornelis Nipties, dog dese sijn op Stad
aan ’t Haeringvliet aangeteekent, en hunne drie houwelijkse gebooden voor Dorpshuijs op de
gesetten tijden sonder inspraek afgeleese
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1737 den 2 Aug. sijn bij ons in wettige ondertrouw aangeteekent Bart Weijman, gebooren in
Middelharnas, laest weduwenaar van Johanna Dusart, en Engeltie Valkenburg, gebooren te
Numansdorp, weduwe van Jonas Willemse Vreeswijk, en bijde woonende op den Bommel, en
sijn alhier getrouwt den 25 Aug.
1737 den 24 Aug. sijn bij ons in wettige ondertrouw aangeteekent Cornelis van Reen,
gebooren te Oud Vosmaer, laest weduwenaar van Neeltie Leenders van Waardt, en Leentie
Leenders van der Poel, gebooren te Hellevoet binnen, laest weduwe van Pieter Claase Smit,
en bijde woonende onder Den Bommel, en sijn alhier getrouwt den 8 Septemb.
1737 den 13 Septemb. sijn bij ons in wettige ondertrouw aangeteekent Leendert Lodewijkse
Braber, gebooren te Oolteijnsplaet, weduwenaar van Anna Voejermans, en woonende op den
Bommel, en Claassie Cornelis van Dijke, j.d., gebooren te Numansdorp in Cromstrien, en
woonende onder Stad aan ’t Haeringvliet, en sijn alhier getrouwt den 6 Octob.
1737 den 8 Decemb. sijn alhier getrout Jan Abramse Lodder, weduenaar van Dijna Cornelis
van Dalen, en Neeltje Cornelis Slis, weduw van Commer Cornelis Zeedijk, door onse geliefde
propenent Daniel Viane, na dat sij haar drie sondaagse houwelijkse gebooden, soo hier, als in
Middelharnas en Sommelsdijk sonder inspraak hebben gehadt
1738 den 10 Januarij sijn door ons ouderlingen der kerke op den Bommel in ondertrouw
opgenomen de volgende personen: Jan Cornelisse van der Veer, j.m., gebooren onder den
Bommel, met Cornelia Jans van St. Anneland, weduwe van Jan Leenderse van Putten, en
beijde woonende onder den Bommel, hier getrout den 2en Feb. 1738
1738 den 5 Feb. In ondertrouw opgenomen de volgende personenen: Aren Wouterse
Heerschap, geboren en woonende in het Ouddorp van Goeree, met Grietie Jans van de Ree,
j.d., geboren tot Niemandsdorp en woonende in den Bommel
Den 7 April op versoek op leeraer Hoog sijn in den egten staet voor de christelijke gemijnte
bevestigt Klaes Willemse Kiel, wednr. van Trijntje Macchielse van Meurs, gebooren in den
Hitsert, en Maria Adriaen Willemse van Pinxteren, j.d., geboren in ’s Hertogenb.
1738 den 27 Junij sijn door ons ouderlingen der kerk op den Bommel in ondertrou
opgenomen de volgende personen: Leendert Adriaense Stander, wedn. van Aalida
Oudtwaater, woonende in de Oude Tonge, met Matie Gerritse van Breght, wed. van Huijbregt
van der Terck, wonende op den Bommel, hijer getrout
1738 den 13 September in ondertrou opgenomen de volgende personen: Andries Hermanse
Oosterlingh, j.m., geboren van Middelharnis en woonende onder de Oude Tonge, met Nijsje
Pieters Stellenaer, j.d., geboren onder den Bommel, hijer getrout den 12 October
1738 den 14 November sijn door ons ouderlingen der kerke op den Bommel in ondertrou
opgenomen de na volgende personen: Teunis Dirckse van Santen, j.m., gebooren onder den
Bommel, met Teintje Jakobs Bakker, j.d., gebooren te Middelharnis, en woonende onder den
Bommel, hijer getrout den 7 Decemb.
1739 den 29 Januari sijn door ons ouderlijngen der kerke op den Bommel in ondertrou
opgenomen de na volgende persoonen: Hubert Janse van der Pijl, j.m., gebooren onder de
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jurdixse van Allemskerk en woonende op den Bommel, met Betje Janse Berkel, weduwe van
Teunes Mattuijse Bax, woonende op den Bommel, hijer getrout
1739 den 2 Meert sijn door ons ouderlijngen der kerke op den Bommel in den ondertrou
opgenomen de na volgende personen: Cornelis Damme, weedunaer van Sijtje Jakobs
Goemaet, met Dinge Cornelis van der Waegt, j.d., geboren bij den Bommel, beide woonende
bij den Bommel, alhijer getrout den 29 Meert 1739
Den 7 Meij 1739 sijn in den ondertrou opgenomen Cornelis Davidse van der Vlugt, j.m.,
gebooren en woonende tot Middelharnis, met Adriana Jacobs Tichelman, j.d., gebooren en
woonende onder den Bommel, alhier getrout den 31 dito
Den 7 dito sijn in den ondertrou opgenomen Arij Blommendael, wedunaar laast van
Stoffelintie Abrams, met Johanna Klase Hogendijk, j.d., gebooren van Catendreght, en
woonende beide onder den Bommel, alhijer getrout den 31 Meij 1739
Den 10 Julius sijn door ons in wettig ondertrou opgenomen Hendrik Philipse Terbruge, j.m.,
gebooren tot Zevenberge, en woonende op den Bommel, met Grietje Magiels Punt, j.d.,
gebooren en woonende op den Bommel, alhijer getrout den 9 Augustus 1739
Den 2 Augustus 1739 sijn door ons in wettig ondertrou opgenomen Pieter Janse Kuijte,
wedunaer van Jannitie van Gelder, met Lena Cornelis van Schouwen, j.d., gebooren en
woonende op den Bommel, alhijer getrout den 30 dito
Den 9 Aug. 1739 sijn door ons in wettig ondertrou opgenomen Simon Simonse Geus, j.m.,
gebooren en woonende op den Bommel, en Cornelia Bene, weduwe van Gert Hellebrandt,
woonende op den Bommel, en alhier getrout den 6 September 1739 door Do. van Vianen
Den 27 Novemb. 1739 sijn in wettige ondertrouw opgenomen op den Bommel uijt last des
kerkenraet, door mij, D. van Vianen, pred., Dingeman Janse Joore, j.m., en Maatje Gerritse
Vermeer, j.d., bijde woonende onder den Bommel, de j.m. gebooren te Etten, en de j.d.
gebooren te Gurkum, en alhier getrouwt den 27 December
Den 29 April 1740 sijn in wettige ondertrouw opgenomen door mij, D. van Vianen, pred.
alhier, Barent Janse van Galen, weduwenaer van Dirkje Flore van Hoekstar, gebooren onder
den Bommel, en aldaer woonende, en Grietje Barendts Hilliger, gebooren op de Nieuwe
Tonge, mede woonende alhier, ende alhier getrouwt den 22 Maij 1740
Den 30 April 1740 zijn in wettige ondertrouw opgenomen bij ons Teeuwis Lodewijkse
Braber, j.m., gebooren onder Ooltjensplaet, woonende onder den Bommel, met Matje
Gijsbertse van Meteren, gebooren op den Bommel, woonende onder den Bommel, ende alhier
getrouwt den 22 Maij 1740
Den 13 Maij 1740 zijn in wettige ondertrouw opgenomen bij ons Willem Rijswerker, j.m.,
gebooren onder den Bommel, met Bregje Jelierse van Braam, wed. van Schalk Hoorenaer,
gebooren te Nijmandsdorp, bijde woonende onder den Bommel, ende alhier getrouwt
Den 8 Julij 1740 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gosewijnus Jacobse Clapmus,
j.m., gebooren op den Oudenhoorn, met Maatje Jacobse Tiggelman, j.d., gebooren onder den
Bommel, bijde woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt den 31 dito

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Den 30 Jul. 1740 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Fielens, j.m., gebooren
tot Meerhout, en Matje Cornelis Cromdijk, gebooren in Ooltjensplaet, weduwe van Arriaen
Verweij, bijde woonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 20 Aug.
Den 2 Decemb. 1740 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Machiel Gerritse
Grotenboer, j.m., gebooren onder Sevenbergen, en Catharina Willemse Jans, j.d., gebooren te
Susteren, bijde woonende op den Bommel, en alhier getrouwt Jan. 17 1741
Den 30 Decemb. 1740 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Rokus Jans Wolfers,
j.m., gebooren te Bruijnis, en Lijsbet Dirkse Klugt, j.d., gebooren te Ooltjensplaet, bijde
woonende onder den Bommel, na vertoning van ‘s landts regt voldaen te hebben, en alhier
getrouwt Jan. 15 1741
Den 2 Juni 1741 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Kattestaart, wedr. van
Neeltje Vreeswijk, gebooren in de Oude Tonge, woonende onder de Nieuwe Tonge, met
Lijsbet Duijndam, j. dogter, gebooren onder den Bommel, woonende onder den Bommel, na
vertoning van ’s landts regt voldaen te hebben, en alhier getrouwt Jun. 25
Den 9 Juni 1741 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Willems Hotting, j.m.,
gebooren te Sommelsdijk, woonende onder den Bommel, met Matje Claas van Es, wed. van
Gillis van der Veer, gebooren onder Ooltjensplaet, woonende onder den Bommel, na
vertoning van ’s landts regt voldaen te hebben, en alhier getrouwt den 2 Julij
Den 7 October 1741 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Aren Pase, jongm.,
gebooren in Ooltjensplaet, en woonende onder den Bommel, met Saartje Jans Hoornaar, jonge
d., gebooren en woonende onder den Bommel, na vertooning van ’s landts regt voldaen te
hebben
Den 24 November 1741 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Mosselman, j.m.
gebooren op den Bommel, met Lidia Antonisse Kramer, j.d., gebooren in Ooltjensplaet, bijde
woonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 17 Decemb. 1741
Den 9 December 1741 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Leendert Jansz van
Putten, j.m., gebooren onder de Oude Tonge, woonende onder Middelharnas, met Jannetje
Hendrikse Tiggelman, j.d., gebooren onder den Bommel, en woonende onder den Bommel, na
vertooning van bijde de geregten voldaen te hebben, ende alhier getrouwt den 30 December
1741
Den 13 Januarij 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Dirk van Bergen, wedr.
van Dirkje van Loon, gebooren te Bergen in de Meijerij van den Bosch, en woonende onder
den Bommel, met Francijntje Evertse Houtman, gebooren in de Oude Tonge, ende woonende
onder den Bommel (Zuidzijde), na vertoning van ’s landts regt voldaen te hebben, en sijn
alhier getrouwt
Den 19 Jan. 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Mulder, wedr. van
Geertje Jans Verhage, geboren in Princeland, en woonende onder den Bommel, met Neeltje
Jacobs Coorndijker, wed.e van Marcelus van der Haar, gebooren te Claaswael, en woonende
onder den Bommel, na vertoning van ’s landts regt voldaen te hebben

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Den 2 Februarij 1742 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jan Arentse van Putten, onder
Ooltjensplaet, met Maria Adrianis Melesant, onder Dirxlant, na vertooning van ’s landts regt
voldaen te hebben
Den 13 April 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Cornelisse Quak, j.m.,
gebooren op Nieuw Helvoet, en woonende onder den Bommel, met Lijntje Pieters Stellenaer,
j.d., gebooren en woonende onder den Bommel, na vertooning van ’s landts regt voldaen te
hebben, ende alhier getrouwt den 6 Meij
Den 20 April 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gerrit Janse Bakker, j.m.,
gebooren op den Bommel, met Arijantje Gerrits van Gelder, j.d., gebooren op Stadt aan ’t
Haringvliet, bijde woonende op den Bommel, na vertooning van ’s landts regt voldaen te
hebben, ende alhier getrouwt den 14 Meij
Den 27 April 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis IJmans
Mosselman, j.m., gebooren op den Bommel, met Cornelia Creijnse Roos, weduwe van Jasper
Verdoes, gebooren onder Middelharnas, bijde woonende op den Bommel, na vertooning van
’s landts regt voldaen te hebben, ende alhier getrouwt den 14 Maij
Den 30 Maij 1742 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Bastiaen Lodewijkse van
Drick, j.m., gebooren te Piershil, woonende in Ooltjensplaet, met Jannetje Jacobs Tiggelman,
j.d., gebooren en woonende onder den Bommel, ’s landts regt is voldaen, ende alhier getrouwt
den 3 Junij
Den 8 Februarij 1743 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Aren Arense Huijgen,
j.m., gebooren onder den Bommel, met Jacomijntje Lowijse Duijve, weduwe van Gerbrant
Janse Breur, gebooren onder den Bommel, bijde woonende onder den Bommel, ’s landts regt
is voldaen, ende alhier getrouwt den 30 Maert 1743
Den 22 Maert 1743 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Janse van Ostende,
wed.nr van Leena Pieterse Hamer, gebooren te Sommelsdijk, en woonende onder den
Bommel, met Dirkje Pieters van Santen, wed.e van Wouter Claesse Verduijn, gebooren onder
den Bommel, en woonende op den Bommel, ’s landts regt is voldaen
Den 22 Maert 1743 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter van Weer, jongman,
gebooren te Nieuw Vosmeer, woonende onder den Bommel, en Pietertje Cornelisse But,
jonge dogter, gebooren te Sommelsdijk, en woonende onder den Bommel, ende alhier
getrouwt den 14 April, ’s landts regt is voldaen
Den 12 Julij 1743 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Aart Cornelisse Hollemans,
wedr. van Francijntje Janse Knook, gebooren onder de Klundert, en woonende onder
Ooltjensplaet, met Leentje Willemse van der Made, j.d., gebooren onder Ooltjensplaet,en
woonende onder den Bommel, ’s landts regt is voldaen, dese zijn in Ooltjensplaet getrouwt
Den 10 Octob. 1743 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Pieters Tiggelman,
gebooren in de Oude Tonge, en woonende onder Ooltjensplaet, met Esther Machielse van
Sintanneland, j. dogter, gebooren onder de Oude Tonge, en woonende op den Bommel, ’s
landts regt is voldaen, ende alhier getrouwt den 3 November
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Den 30 April 1744 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Klaes ?ngemas Julien, j.m.,
gebooren te Nieuwerdurp, en Cornelia Leenders van der Weel, j.d., geboren onder den
Bommel, bijde woonende onder den Bommel, ’s landts regt is voldaen, ende alhier getrouwt
den 3 Maij
Den 22 Maij 1744 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Maarten Cornelis van
Schouwen, gebooren onder Stad, weduwenaer van Leena Jacobs Vreeswijk, en Arriaentje
Lammers Boon, j.d,, gebooren te ’s Gravendeel, bijde woonende onder den Bommel, ’s landts
regt is voldaen, ende alhier getrouwt den 14 Junij
Den 19 Junij 1744 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Lambert Lambertse Boon,
j.m., gebooren te ’s Gravendeel en woonende onder Sommelsdijk, en Lena Jans van Prooijen,
j.d., gebooren en woonende onder den Bommel, ’s landts regt is voldaen, ende alhier getrouwt
den 12 Julij
Adrianus Groenendijk, j.m., gebooren onder Middelharnis, en woonende onder Ooltjensplaet,
met Adriana Willems Goemaat, gebooren en woonende onder den Bommel, zijn in
Ooltjensplaet in ondertrouw opgenomen, dog alhier in den H. houwelijken staet bevestigt den
29 November 1744
1745
Den 17 Januarij alhier getrouwt Pieter Klaese van der Kooij, j.m., gebooren te Sliedregt, met
Geertruij Jaspers Verdoes, j.d., gebooren en woonende beijde op den Bommel
Den 21 Maert alhier getrouwt Reinier Tilburg, wedr. van Jacomina Willemse van Sprang, met
Maria Gerridts Korvings, j.d., beijde woonende op den Bommel
Den 25 April alhier getrouwt Leendert IJmans Mosselman, wedr. van Cornelia Blaekmans,
met Geertruij Jans van Drunen, j.d., beijde woonende op den Bommel
Den 9 Maij alhier getrouwt Dirk Kiwits, wedr. van Arentje van Hellevoetsluijs, met
Willemeijntje Cornelisse Paets, j.d., gebooren te Dirxland, beijde woonende op den Bommel
Den 6 Junij alhier getrouwt Jan Lauwerense Spoorman, j.m., met Geertje Pieters Tamboer,
j.d., beijde woonende op den Bommel
Den 3 Augustus alhier getrouwt Cornelis Janse Treurniet, j.m., met Jannetje Klaes van
Eeuwen, j.d., beijde woonende op den Bommel
Den 29 Augustus alhier getrouwt Cornelis Lievense Poos, j.m., gebooren in de O. Tonge, met
Arendtje Adams van der Veer, j.d., beijde woonende op den Bommel
Den 12 October alhier getrouwt Lauwerents Pieterse Stellenaar, j.m., gebooren en woonende
op den Bommel, met Leena Franse Billet, j.d., gebooren op Oudt Beijerland, en woonende
onder Ooltjensplaet
1746
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Den 15 Maij is alhier getrouwt Dirck Schuermans met Ariaentje IJmans Mosselman, nae dat
zeij in wettige ondertrouw waeren opgenomen ende hunne drie huweleijksche voorstellingen
onverhindert gehad hebbe
Den 18 September alhier getrout Stoffel Huijgese Looij met Jannigie Dirx Verdoes, na dat seij
in wettige ondertrou waren opgenomen ende hunne drie huwelijksche voorstellingen
onverhindert gehat hebbe
1747
Den 22 Jan. zijn alhier getrouwt Klaas Klaasz van der Linde, jonge man, gebooren onder den
Bommel, met Willemijntje Adams Weedaa, j.d., geboren onder Strien, beijde wonende onder
den Bommel, naa dat zij in wettige ondertrouw waaren opgenomen den 30 December 1746,
en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert gehad hebbe
Den 19 Febr. zijn alhier getrouwt Cornelis van der Stam, j.m., gebooren onder Dirksland, en
woonende onder Ooltgensplaat, met Lijsabet Cornelisse van der Wagt, j.d., gebooren en
woonende onder den Bommel, nadat zij in wettige ondertrouw waaren opgenomen, en hunne
drie huwelijkse voorstellen, soo hier als te Ooltgensplaat, onverhindert gehad hebbe
Den 26 maart zijn alhier getrouwt Ephraim Adrianusz van der Weij, jongem., gebooren en
woonende tot Sommelsdijk, met Jannetje Jansse Kansen, j.d., gebooren tot Middelharnas, en
woonende onder den Bommel, naa dat zij in wettige ondertrouw waaren opgenomen, en
hunne drie huwelijkse voorstellen, soo hier als te Sommelsdijk. onverhindert gehad hebbe
Den 2 April zijn hier getrouwt Gerrit Jansz van Kempen, j.m., gebooren en woonende in de
Galathe onder Ooltgensplaat, met Neeltje Cornelisse Slis, weduwe van Jan Lodder, woonende
onder den Bommel, naa dat zij in wettige ondertrouw waaren opgenoomen, en hunne drie
huwelijkse voorstellen, soo hier als tot Ooltgensplaat, onverhindert gehad hebbe
Den 18 April zijn getrouwt Gerrit Cornelisz Tichgelman, j.m., gebooren en woonende onder
Ooltgensplaat, met Lena Janse Zuijtdijk, j.d., gebooren onder Middelharnas, en woonende
onder den Bommel, naa dat zij in wettige ondertrouw waaren opgenomen en hunne drie
huwelijkse voorstellen tot hier als tot Ooltgensplaat onverhindert gehad hebbe
Den 16 Julij zijn getrouwt Hendrik Lambregtsz Baaij, laast weduwnaar van Caatje van Meel,
met Johanna Willemse Tiel, j.d., beijde wonende op de Bommel, naa dat zij in wettige
ondertrouw waaren opgenoomen en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert gehad
hebbe
Den 1 Decemb. zijn in ondertrouw opgenomen Jan Hendrikse Polleman, wednr. van Berber
Jans van Helvoetsluijs, met Susanna Hendriks van den Berg, j.d., geboren op den Bommel,
den 24 Dec. zijn getrouwt, na dat hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert hebbe
gehad
1748
Den 7 April zijn getrouwt Cornelis van der Wagt, j.m., geboren op den Bommel, met Caatje
Adrianus Geus, j.d., geboren te Steenberge, na dat sij den 15 Maart in wettige ondertrouw
waren opgenomen en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert gehad hebbe

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Den 16 Junij zijn getrouwt Gerrit Hendrikse Tichgelman, j.m., geboren onder den Bommel,
met Elisabeth Besmans Kabos, j.d., geboren onder den Bommel, na dat sij den 24 Maij in
wettige ondertrouw waren opgenomen en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert
gehad hebbe
Den 22 September zijn getrouwt Willem Janse Kardux, wednr. laast van Cornelia Brabers,
met Arentje van der Veer, j.d. onder den Bommel, na dat sij in wettige ondertrouw den 29
Aug. waren opgenomen en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert hebbe gehad
Den 6 October zijn getrouwt Pieter van der Koij, wednr. van Gertruij Verdoes, met Lijsbeth
Gerritse Santboer, j.d., geboren tot Niemansdorp, na dat sij den 20 September in wettige
ondertrouw waren opgenomen en hunne drie huwelijkse voorstellen onverhindert gehad
hebbe
Den 6 Junij 1749 zijn in wettige ondertrou opgenomen Cornelis van de Made, wednr. van
Pieternella Kivit, en Arentje Claas de Ridder, beijde wonende onder den Bommel, en sijn na
hunne drie huwelijksche voorstellingen onverhindert gehad te hebben, getrouwt den 22 Junij
Den 6 Junij 1749 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Arent Jans Schaap, j.m., geboren
onder Sommelsdijk, en Maria Adams van Veggelen, j.d., geboren tot Ooltgensplaat, beide
thans wonende onder den Bommel, alhier getrouwt op den 29 Junij
Den 27 Junij 1749 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis van Ree, laast wednr. van
Leentje Leenders van der Poel, en Neeltje Weeda, weduwe van Jan Arentse in ’t Velt, beide
wonende onder den Bommel, zijn alhier getrouwt den 13 Julij
Den 4 Julij 1749 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Marcus Sijbrants Vel, j.m., geboren
en wonende onder den Bommel, en Pleuntje Pieters Smits, j.d., geboren te Nieuw Helvoet, en
wonende onder den Bommel, en getrouwt den 20 Julij
Den 19 Julij 1749 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Gouswaart, wednr. van
Johanna Sijmons Duijndam, en Neeltje Hendriks Tichelman, j.d., geboren en wonende onder
den Bommel, getrouwt den 11 Augustus
Den 3 April 1750 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Hendriks van den Berg, j.m.,
geboren op den Bommel, en Maria Commers van Sint Annelant, j.d., geboren onder den
Bommel, en wonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 20 April
Den 3 Julij 1750 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jan Willemse Tielens, laast wednr.
van Maatje Cornelis Crommendijk, wonende op den Bommel, en Johanna Gerrits van het
Hof, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en getrouwt den 26 Julij
Den 19 Novb. zijn in ondertrouw opgenomen Teunis van Sante, laast wednr. van Teuntje
Jacobs Bakker, en Maria Commerse Zeedijk, beijde wonende op den Bommel, getrouwt den 9
Xber
Den 4 Decemb. zijn in wettige ondertrouw opgenomen Aart Aarise Goutswaart, j.m., geboren
te Strien, en Neeltje Sacheus van Rees, j.d., geboren en wonende op den Bommel, en sijn bij
ons getrouwt den 25 Xber
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Den 25 Xber 1750 zijn in wettige ondertrouw opgenomen Teunis Huijbregtse Menheer, j.m.,
geboren onder de Oude Tong, wonende op Stadt, en Maria Willems Goemaat, j.d., geboren en
wonende onder den Bommel, en zijn bij ons getrouwt den 13 jan. 1751
1751
Den 2 Aug. zijn in wettige ondertrouw opgenomen Leendert Janse van Putten, weduwenaar
van Tannetje Heijndriks Tichelman, wonende onder Middelharnas, en Hester Besmans Kabos,
j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en zijn bij ons in den huwelijken staat
ingezegent den 29 Aug. 1751
Den 9 Octob. zijn in wettige ondertrouw opgenomen Teunis van Santen, laast wednr. van
Maria Commers Zeedijk, en Maria Dingemans Casteleijn, beijde wonende onder den
Bommel, zijnde deze zijn derde vrouw, welke hij, gelijk de voorgaande, uit noodzaak, wegens
vleeslijke conversatie, heeft moeten trouwen, en zijn bij ons den 31 Octob. getrouwt
1751
Den 3 Decemb. zijn in wettige ondertrouw opgenomen Mattheus Cornelis van der Veer, j.m.,
geboren en wonende onder den Bommel, en Neeltje Dirks Bijl, j.d., geboren en wonende
onder den Bommel, getrouwt den 22 Xber
1752
Den 4 April zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Adriaan Goedegebuere, j.m.,
wonende tot Sintannelant, en Aagje van Noordt, j.d., wonende onder den Bommel, getrouwt
tot Sintannelant
Den 28 Julij zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jakob Mosselman, laast wednr.
van Lidia Antonis Kramer, en Cornelia Cornelis van der Veer, j.d., beide wonende op en
onder den Bommel, en in den huwelijken staat ingezegent den 20 Aug.
Den 28 Dec. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Looman, j.m., geboren te Oud
Wittenberg, en Maria Blok, j.d., geboren en wonende op den Bommel, getrouwt op den 13
Augustus
Den 15 Septb. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Simon Geus, laast wednr. van
Cornelia Ariaanse Beens, en Maria Jacobs Coorndijk, j.d., geboren te Klaaswaal, wonende
onder den Bommel, getrouwt den 8 Octob.
Den - Dec. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Teunis Mosselman, j.m., geboren
en wonende op den Bommel, en Gertruij Besmans Cabos, j.d., geboren en wonende onder den
Bommel, in den huwelijken staat bevestigt den 8 Octob.
Den 20 October 1752 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Andries Cornelis
Quintes, j.m., geboren en wonende tot Ooltgensplaat, en Maria Janse Ligtendag, j.d, geboren
en wonende op den Bommel, en zijn bij ons getrouwt
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Den 3 Novemb. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Wouter Jans van der Pijl,
j.m., geboren tot Allemkerk, en wonende onder den Bommel, en Jannetje Arens Vermaat, j.d.,
geboren te Spijkenis, en wonende onder den Bommel, en zijn bij ons getrouwt
1753
Den 26 Jan. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gregorius Cilf, j.m., geboren te
Sluijs in Vlaanderen, en wonende onder den Bommel, en Francijntje Everts, wed. van Dirk
Antonise van Bergen, en wonende onder den Bommel, zijn bij ons getrouwt
Den 16 Febr. zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen David Cooman, j.m., geboren op
Stad, en wonende onder den Bommel, en Pieternella Rombouts Duijndam, j.d., geboren en
wonende onder den Bommel, zijn bij ons den 11 Maart in houwelijken staat ingezegent
Den 16 Maart zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk van Santen, j.m., geboren
en wonende onder den Bommel, en Maria Adriaans van Pinxteren, laast wed. van Klaas
Willemse Kiel, wonende op den Bommel, en zijn bij ons getrouwt den 8 April
1754
Den 4 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Adriaanse van Dijke,
j.m., geboren te Sintanneland, en wonende op den Bommel, en Pieternella Jabaij, laast wed.
van Aalbert Brouwer, mede wonende op den Bommel, zijn bij ons getrouwt den 26 Meij
Den 10 Meij zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Gijsbert Romein, j.m., geboren
te Dordrecht, en wonende op den Bommel, en Cornelia Stapel, j.d., geboren te Middelharnis,
en wonende op den Bommel, getrout den 2 Junij
Den 1 Junij 1754 zijn in wettigen ondertrouw opgenomen bij ons, Jan Cornelis van Schouwen
als ouderling, Frans Hendrikse van der Werff, jongman, geboore op de Nieuwe Tong, en Lena
Cornelisse Nieuwenhove, jonge dogter, gebore in Dircksland, getrout den 30 Junij door Dom.
Menheer, pred. op Ooltjensplaet
Den 6 September zijn in ondertrouw opgenomen bij ons, Jan Cornelis van Schouwen, Jan
Cornelisse Quack, weduwenaer van Lientje Pieters Stellenaer, met Caatje Adriaense Beens,
getrout den 22 Septemb. door G. Hogendorp, predikant alhier
Den selven dito zijn bij ons in ondertrouw opgenomen, en namelijk Jan Cornelis van
Schouwen, Jasper Cornelissen van Tilburg, jongman, gebore tot Meeuwen, met Neeltje
Jacobs Lodder, jonge dogter onder den Bommel, alhier getrout
Den 30 Novemb. bij ons in ondertrou opgenomen Pieter Claas van Lewaarden, j.m., gebore
tot Meeuwen, en wonende onder den Bommel, met Hijltje Jacobs Wervers, j.d., geboore en
wonende onder den Bommel, alhier getrout
Den 21 Decemb. bij ons in ondertrou opgenomen Leendert Hugese Comtebedde, j.m.,
geboren tot Goederede, en wonende onder den Bommel, met Lowijsa Agnetius Jaeleijn, j.d.,
wonende onder den Bommel, alhier getrout
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Den 4 April 1755 bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Jan Arents Oosterling,
weduwnaar van Adriana Pieterse de Bruijne, gebore en woonagtig onder de Oude Tonge, en
Catharina Ignatius Juleijn, jonge d., geboren te Nieuwendorp, en wonende onder den
Bommel, alhier getrout
Den 18 April bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Jan Corstiaanse Drom, weduwnaar
van Antje Jans de Vries, geboore en woonagtig onder den Bommel, en Thesia Jans de Klijne,
weduwe van Adrianus Ariaanse Maas, geboore onder den Oudenhoorn en wonende op den
Bommel, alhier getrout
Den 23 Meij bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Bastiaan Christiaans Timmers, j.m.,
geboren onder O. Plaat, en wonende onder den Bommel, en Sijtje Claas van der Linde, j.d.,
geboore en wonende onder den Bommel
Den 12 7ber bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Jacobus van Schouwen, geboren en
wonende onder den Bommel, en Jacomijna van der Stoep, gebore op Nieuw Beijerland, en
wonende onder den Bommel, dewelke den 28 alhier in den huwelijken staat sijn bevestigt
1756
Februarij 13 bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Maarten Pieterse van ’t Hoff, j.m.,
gebooren te Nieuwerkerk, en woonende onder Drijschoor, met Sijtje Cornelis Bosch, j.d.,
geboren en wonende onder den Bommel
April den 8 bij ons in wetttigen ondertrou opgenomen Caspar Hesman, gebooren te Gisen, en
woonagtig onder den Bommel, weduwnaer van Cristina Lisbet Scheper, met Lena van Projen,
wed. van Lambert Boom, gebooren en woonagtig onder den Bommel
Den selven dito bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Aren Mijs, j.m., gebooren en
wonende onder den Bommel, met Lijntje Mojaart, j.d., gebooren en wonende onder den
Bommel
Den 9 dito bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Willem Rijswerker, weduw. van Bregje
Liers van Braem, en Cornelia Weda, bijde wonende onder den Bommel
Den 23 dito bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Philip Janz Frater, j.m., gebooren te
Spijkenis, en wonende op den Bommel, met Lijntje Arens Capteijn, j.d., geboren en wonende
op den Bommel
Den 11 Junij bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Jan Cornelis van Schouwen,
weduwnaar van Willemtje Gerbrans Lelienburg, met Caatje Valkenburg, weduwe van Claas
Pieterse Cremer, bijde wonende op den Bommel
1756
Julij den 2 bij ons in wettigen ondertrou opgenomen Pieter van Lewaarden, weduwnaar van
Hijltje Wervers, met Jannetje Looijs, j.d, bijde wonende onder den Bommel
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Den 12 November zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Willemse Cardux, jongman,
met Anna Coole, jongedogter, beijde wonende onder den Bommel, den 5 December alhier
getrouwt
Dito zijn in wettige ondertrouw opgenomen Leendert Lodder, jongman, en Neeltje Jaques
Braber, jongedogter, beijde wonende onder den Bommel, den 5 December alhier getrouwt
1757
Den 11 Febr. zijn in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Spoor, jongman, gebooren en
woonende tot Sommelsdijk, met Catharina van Weel, j.d., gebooren en wonende alhier, den 6
Maart alhier getrouwt
Den 11 Maart zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob van Drongelen, j.m., geboren te
Drongelen, met Marijntje Wervels, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, den 3 April
alhier getrouwt
Den 18 Maart zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Leunis Cornelisse van der Wagt, j.m.,
met Lijsbet Claase Kramer, j.d., beijde woonende onder den Bommel, den 3 April alhier
getrouwt
Dese 5 bovenstaande zijn in ondertrouw opgenomen door Leendert van Dijke als ouderling
1757
Sept. 2 bij ons in ondertrouw opgenomen Jacob Cornelisse Tiggelman, jongman, geboortig
onder Ooltgensplaat, en wonende onder den Bommel, met Arentje Gillisse van der Veer,
geboortig en woonagtig onder den Bommel, door ons getrouwt den 25 dito
Octob. 15 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Maartense van Waart, weduw.
van Pietertje But, met Ariaantje Jooste Camerling, jongedogter, geboortig onder Melissant, en
beijde woonende onder den Bommel, getrouwt den 6 November door den W. Eerw. Heer
Gaveel
Decemb. 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jan Millenaar, jongman, gebooren op Charlois, en woonende onder den
Bommel, met Willemina Cornelisse Noorthoove, weduwe van Jan van Molzijk, gebooren in
de Oude Tonge, en woonende op den Bommel, getrouwt Janu. 8 1758
In dit jaar 1757 zijn er vijf paar getrouwt
Feb. 3 Anno 1758 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Jan Quack, weduwenaar laatst van Cathrina Adrianusse Beens,
gebooren in de Briel, met Ariaantje Arense Boer, weduwe van Leendert Coert, geboren op
Numansdorp, en beijde woonende onder den Bommel, getrouwt Febr. 26 1758
Anno 1758
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Febr. 24 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na blijk van aan ’s lands regt voldaan
te zijn Cornelis Hendriks Tiggelman, jongman, met Jacomijna Stadtshoek, jongedogter, beijde
geboren en woonagtig onder den Bommel, getrouwt Maart 19
April 14 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na blijk van aan ’s lands regt voldaan
te zijn Casper Hesman, gebooren te Kessen, weduwenaar laatst van Lena van Projen, met
Pieternella Verels, gebooren op den Hitzert, beijde woonende onder den Bommel, getrouwt
den 30 dito
November 3 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na blijk van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Gijsbert van Materen, geboren onder den Bommel, en wonende onder O.
Plaat, met Rachel van Couverde, jongedogter, gebooren te O.Plaat, en woonende onder den
Bommel, getrouwt te O. Plaat
Den 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na blijk van aan ’s lands regt voldaan te
hebben Pieter Menheer, jongman, geboren onder de Oude Tong, met Neeltje van Putten,
jongedogter, gebooren en beijde wonende onder den Bommel, getrouwt den 3 December
In dit jaar 1758 zijn zes paar getrouwt
Janu. 12 Anno 1759 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na bewijs van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Hendrik Lammerts Baaij, laatst weduwenaar van Johana Willemse
Thiele, met Clasina de Pre, jongedogter, geboren te Cortgene, en beijde woonende op den
Bommel, getrouwt den 31 Januarij
1759
April 6 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Pieter van der Velde, jongman, gebooren en woonde te Sommelsdijk, met
Klaasje van Waart, jongedogter, gebooren en woonende onder den Bommel, getrouwt den 29
April
April 14 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Daniel Leendertse van Waart, weduwenaar van Geertje Claas van der
Linde, wonende onder den Bommel, met Barendina Hollander, wonende op den Bommel,
getrouwt Meij 6
Den 20 zijn bij ons opgenomen worden na vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben
Willem Arense van der Doel, weduwenaar van Saartje Adamse van der Veer, wonende onder
den Bommel, met Cornelia Leendertse Braber, jongedogter, gebore in O. Plaat, en wonende
onder den Bommel, getrouwt den 13en Meij
Julij 27 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Casper Hesman, laatst weduwenaar van Pierternella Verelst, met
Francijntje Evertse, laatste weduwe van Gregorius Ciffenaar, en beijde wonende onder den
Bommel, getrouwt Aug. 20
Aug. 31 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Stoffel Marinusse Leijdens, met Dingena Maartense van der Wagt, beijde
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wonende onder den Bommel, dog dewijl de bruijd overleden is onder het gaan der geboden,
heeft dit huwelijk geen voortgang gehad
1759 Aug. 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Reijnier van Groeningen, wonende onder de Willemstadt, met Lena
van der Made, wonende onder den Bommel, getrouwt Sept.
Oct. 19 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Gerrit Jacobs van Kempen met Cornelia Weeda, beijde wonende onder den
Bommel, getrouwt Nov.
1760
Maart 28 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Hendrik Hendrikse Kodde, gebore op den Bommel, en wonende in de O.
Tong, met Jannetje Hendrikse de Ruijter, geboren in de Oude Tong, en wonende onder den
Bommel, getrouwt April 20
Meij 2 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Abraham Jansz van Oostende, j.m., geboren en woonagtig onder
Middelharnis, met Jacomina Dingemanse Mojaart, j.d., gebooren en woonende onder den
Bommel, getrouwt Meij 25
1760 Augustus 13 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Hendrik van der Kroon, weduwenaar van Lijsbeth Andries van
Proijen, wonende te Sommelsdijk, met Roselina Jacobs Oosterwout, laatst weduwe van
Hendrik Willems, wonende op den Bommel, getrouwt Sept. 7
In dit jaar 1760 zijn er drie paar getrouwt
1761 April 17 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen naa vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Dirk Reedijk, j.m., geboren onder en wonende op de Oude Tong, met
Maatje Pieters Molenaar, j.d., geboren te Alkmaar, en wonende op den Bommel, getrouwt in
de Oude Tong
April 24 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Maarten van der Haart, jongman, gebooren op Stadt, en woonende op den
Bommel, met Ariaantje van Schouwen, jongedogter, gebooren en woonende op den Bommel,
getrouwt Meij
Den 25 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen naa vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Klaas van der Linde, weduwenaar van Willemijntje Weda, gebooren en
woonende onder den Bommel, met Hester in ’t Velt, j.d., gebooren onder Sommelsdijk, en
woonende onder den Bommel, getrouwt Meij
Pieter Lucasse de Bruijn en Lena Dirkse Frater, in O. Plaat in ondertrouw opgenomen, zijn
alhier den derde Meij getrouwt
1761 Meij 8 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Arie Janse den Rouwe, jongman, gebooren en woonende op
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Giesendam, met Elsje Hillebrands, jongedogter, gebooren en woonende op den Bommel,
getrouwt Meij 31
Augustus 20 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Leendert Huijbertse van Dijke, jongm., gebooren te O. Plaat, met
Ariaantje Mosselman, wed. van Dirk Schuurmans, geboren en beijde woonende op den
Bommel, getrouwt Sept. 13
Augustus 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Cornelis Commerse Zeedijk, j.m., geboren op gemeene grond tussen
Middelharnas en Sommelsdijk, en woonende onder de Oude Tong, met Teuntje Jacobs
Kattestaart, geboren onder de N. Tong, en woonende onder den Bommel, getrouwt Sept.
November 15 is Paulus Hoogmoed met Willemtje Zeedijk getrouwt, zij waaren in de Plaat in
ondertrouw opgenoomen, en trouwden met haar kind tussen haar beijde
In dit jaar 1761 zijn er agt paar getrouwt
1762 Maart 11 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Nicolaas Cornelisse de Pree,
jongman, gebooren te Cortgene, en woonende op den Bommel, met Grietje Gerrits van de
Ree, jongedogter, gebooren en woonende alhier, getrouwt April 4
Maart 12 1762 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Aren Cornelisse Bos, jongman, met Geertruij Janse van Schouwen,
jongedogter, beijde gebooren en woonende op den Bommel, getrouwt April 4
Maart 19 1762 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Crijn Pieterse Korteland, jongman, gebooren op Alblasserdam, met
Cornelia Cornelisse van der Veer, weduwe van Jacob Imanse Mosselman, gebooren onder
den Bommel, en beijde woonende alhier, getrouwt April 11
Meij 28 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ‘s lands regt
voldaan te hebben Jan Janse van Putten, jongman, met Pieternella Janse Zuijdijk, j.d., beijde
gebooren en woonende onder den Bommel, getrouwt Junij 20
Junij 25 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Stoffel Marinusse Leijdens, geboren onder O. Plaat, en wonende onder den
Bommel, met Willemtje van der Made, weduwe van Teunis Wielaart, wonende op den
Bommel, getrouwt Julij 18
1762 Julij 3 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Willem Croes, j.m., geboren te Barien in ’t Hanoversche, met Anna Koole,
j.d., geboren te Brakele onder het Ampt Wassenberg in Gulikerland, en beide woonende op
den Bommel, dewijl de bruijd Paapsch waare, moesten de gebooden gaan van 6 weeken tot 6
weeken volgens het Placaat van haar Hoogmog. in dato den -, het eerste gebod is geschied
den 1ste Aug., het tweede Sept. 12, het derde Oct. 24, dog tussen het 2de en derde gebod zijn
zij weggegaan sonder daar van kennis te geeven, maar zijn egter weerom gekomen in de
maand Julij 1763, en zijn na ’t advijs van de heer Gaveel ingenoomen te hebben op haar
versoek getrouwt met toestemming der kerkenraad op den 7de Augustus 1763
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1762 Sept. 18 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Jan Wolfert, gebooren en wonende op den Bommel, met Maatje
Lodder, geboren en wonende onder den Bommel, geen j.m. of j.d. genoemt, omdat de bruijd
zwanger was, so het gerugt liep, en zij zelfs toestemde, dog van agtere is het teegendeel
waarheid bevonden, getrouwt October 3
October 1 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Cornelis de Jong, j.m., geboren in de Oude Tong, en woonende onder de
Nieuwe Tong, met Lientje van Dijke, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, getrouwt
Oct. 24
October 29 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Willemse de Jonge, j.m.,
geboren onder de N. T., en wonende onder Middelharnas, met Jannetje Stoffelse Lois, j.d.,
geboren en woonende onder den Bommel, getrouwt Nov. 21
December 1762 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Christoffel Groen, geboren in Saxen, weduwenaar van Anna
Langenberg, met Margareta Groos, gebooren in ’t Waldekse, weduwe van Jacob Groos,
beijde wonende onder den Bommel, getrouwt Januarij 5 1763
In dit jaar 1762 zijn negen paar getrouwt
1763 Februarij 18 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Pieter Kornoelje, j.m. gebooren en woonende te St. Anneland,
met Lena Claase van Eeuwen, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, getrouwt Maart
13
Febr. 25 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Jan van Gelder, jongman, gebooren onder Dusse Muilkerk, met Jacomijntje
van Proijen, j.d., beide woonende onder den Bommel, getrouwt Maart 20
April 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannis Kuijt, j.m., gebooren en
woonende op den Bommel, met Sijtje Snelleman, j.d., geboren te Oud Beijerland, en
woonende op den Bommel, getrouwt Meij 1
1763 April 8 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ‘s lands
regt voldaan te hebben Izaak Janse van Schouwen, j.m., met Ariaantje Leendertse Braber, j.d.,
beide gebooren en wonende op den Bommel, getrouwt Meij 1
Den 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Cornelis Janse Zuijdijk, j.m., geboren onder Middelharnas, met Elisabeth
Bestmans Cabos, wed. van Gerrit Hendrikse Tiggelman, beide wonende onder den Bommel,
getrouwt Meij 15
Zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt voldaan te
hebben Jan Cornelisse Raap, j.m., gebooren onder Stad, en woonende op den Bommel, met
Hendrikje Corstiaanse van den Bos, j.d., gebooren onder Sommelsdijk, en wonende onder den
Bommel, getrouwt Meij 15
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Klaas van Rij, wed. van Christina van de Koevering, geboren en wonende onder O. Plaat, met
Anna Bakker, j.d., geboren te Stad aan ’t Haringvliet, en woonende onder den Bommel, zijn
op O. Plaat in ondertrouw opgenomen, dog alhier getrouwt Meij 1
1763 Meij 14 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Leendert Imanse Mosselman, laatst wed. van Geertruij van Drunen,
met Catharina Willemse Struijkmans, j.d., gebooren te Rhijnberk, en beide woonende op den
Bommel, getrouwt Junij 5
1763 Sept. 23 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Jacob Kattestaart, laatst weduwenaar van Lijsbeth Romboutse Duindam,
met Maria Claase van der Linde, j.d., gebooren en beide woonende onder den Bommel,
getrouwt October 16
Den 30 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Dirk van Glabbeecq, j.m., gebooren te Aspere, met Antje Kunst, j.d., gebooren
te Schiedam, en beide woonende op den Bommel, getrouwt October 23
December 9 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Cornelis Hendrikse Tiggelman, laatst weduwenaar van Cijtje Cornelisse
Ooms, wonende onder de O. Tonge, met Ariaantje Janse Zuijdijk, j.d., gebooren en wonende
onder den Bommel, getrouwt December 28
1763 December 24 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben IJman Leendertse Mosselman, gebooren op den Bommel, met
Alida Hendrikse van Hoogsant, gebooren te Sommelsdijk, en beide woonende alhier,
getrouwt Jannuarij 11 1764
In dit jaar 1763 zijn twaalf paar getrouwt
1764 Maart 30 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Poulus Buijs, gebooren te Prinsland, met Cornelia Rokus Wolfert,
gebooren op en beide wonende onder den Bommel, getrouwt April 22
1764 Meij 11 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Lauwrus Janse Schaap, j.m., gebooren onder den Bommel, met Clara
Teunisse Knop, j.d., geboren in ’s Hage, en beijde woonende alhier, getrouwt Junij 3
Junij 15 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Gerrit Jacobse van Kempe, wedr. van Cornelia Weeda, met Maria Snijders,
j.d., gebooren onder O. Beijerland, en beide woonende onder den Bommel, getrouwt Julij 8
1764 Julij 20 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Gerrit Janse van Kempe, wedr. van Neeltje Crelis Slis, met Maria
Janse van der Veer, jongedogter, gebooren en beide woonende onder den Bommel, getrouwt
Augustus 12
Augustus 3 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Leendert Dan. van Waart, j.m., met Sietje Willemse Goemaat, j.d., beide
gebooren en woonende onder den Bommel, getrouwt Aug. 26
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Aug. 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Bastiaan Dirkse van ’t Ostende, j.m., gebooren en wonende onder den
Bommel, met Neeltje Hendrikse van Blommendaal, wede. van Abraham de Kleine, woonende
alhier, getr. Sept. 2
1764 Sept. 8 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Claas Janse van Reij, laatst wed. van Anna Bakker, woonende onder
O. Plaat, met Pietertje Leendertse Braber, j.d., gebooren op en woonende onder den Bommel,
getrouwt Sept. 30
October 26 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jan Kaggelland, j.m., gebooren te Allemkerk, met Maria Maas, j.d.,
gebooren te Sommelsdijk en beide woonende alhier, getrouwt Nov. 25
In dit jaar 1764 zijn neegen paar getrouwt
1765 Febr. 1 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Pieter van Krimpen, j.m., gebooren te Dussen Munsterkerk, en woonende
onder O. Plaat, met Cornelia van Ek, j.d., geboren onder Middelharnis, en woonende onder
den Bommel, dese getrouwt de 3de Maart
1765 April 12 zijn na vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettige
ondertrouw opgenomen Aart Cornelisse Kalle, j.m., gebooren en woonende te Sommelsdijk,
met Lena Pieterse van Sante, j.d., gebooren en woonende onder den Bommel, getrouwt den
5de Meij
Junij 21 zijn na vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettige ondertrouw
opgenoomen Jacob Crijnse Coert, j.m., gebooren onder den Bommel, met Maria Janse
Polleman, j.d., gebooren op en beide woonende onder den Bommel, getrouwt Julij 14
Aug. 3 zijn na vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettige ondertrouw
opgenoomen Marinus van Herkelens, j.m., gebooren op de Hoeve, met Maatje Joostte Roelof,
j.d., gebooren te Oud Beijerland, en beide woonende onder den Bommel, getrouwt den 25e
Augustus
1765 Nov. 1 bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Marcelis Jans van der Pol, j.m., gebooren te Kerkwijk, met Barbel Loij,
j.d., gebooren en beide woonende onder den Bommel, getrouwt Nov. 24
In dit jaar 1765 zijn 5 paar getrouwt
1766 Jann. 10 bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jasper van Tilborg, wed. van Neeltje
Lodders, met Neeltje Corn. Poortvliet, j.d., gebooren onder Dirksland, en beide woonende
onder den Bommel, getrouwt Jannuarij 26
Jann. 16 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen Klaas Teunisse Kiewit, j.m.,
gebooren onder O. Plaat, met Maria Pieterse Blok, wed. van Jan Loman, beide woonende op
den Bommel, getrouwt Febr. 5
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Maart 28 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Pieter Klaase van Eeuwen, j.m.,
gebooren op den Bommel, met Eva Franse van Hoove, j.d., gebooren te Middelharnas, en
beide woonende alhier, getrouwt 4de Meij
1766 April 4 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannis Soete, j.m., geboren in
de O. Tong, met Jacoba Berkhof, gebooren onder Deutecum, en beide woonende op den
Bommel, getrouwt April 27
April 11 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Cornelus Corn. Maijer, j.m., gebooren onder ’t Nieuwland, met Sara
Cornelusse Damme, j.d., gebooren en beide woonende alhier, getrouwt den 4de Meij
Meij 2 in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt voldaan te
hebben Jacob Willemse Goemaat, j.m., met Cijtje Dirkse van ’t Oostende, beide gebooren en
woonende onder den Bommel, getrouwt Meij 19
Junij 6 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Pieter Pieterse van Drune, j.m., gebooren te Almkerk, met Maria Pieterse
Kuit, j.d., gebooren en beide woonende op den Bommel, getrouwt den 29
Julij 25 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Jan Willemse Goemaat, j.m., geboren
onder den Bommel, met Maria Janse Polleman, wed. van Jacob Crijnse Coert, beide
woonende onder den Bommel, getrouwt Aug. 17
1766 September zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Jan Barentse van Brugge, j.m., gebooren te O. Plaat, met
Hendrica Marinusse Visbeen, j.d., gebooren onder Melissant, en beide woonende onder den
Bommel, getrouwt October 12
Nov. 1 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Dirk Janse van Rij, gebooren onder O. Plaat, met Cornelia Jacobse
Kattestaart, gebooren onder de N. Tong, en beide woonende onder den Bommel, getrouwt den
16de November
Nov. 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Izaac Stevense Keuvelaar, laatst wed. van Lena Grootenboer, met Clasina
de Pree, wed. van Heindrik Lambertse Baar, beide woonende op den Bommel, getrouwt de
23e Nov.
1766 December 19 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Mathijs Mathijse de Swart, j.m., gebooren te O. Plaat, met
Leentje Dirkse Dekker, j.d., gebooren onder den Bommel, en beide woonende alhier,
getrouwt Jannuarij 7 Anno 1767
In dit jaar 1766 zijn elf paar getrouwt
1767 April 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Crijn Dingemanse Moijaart,
j.m., geboren onder den Bommel, en wonende onder Middelharnas, met Lena Pieterse van der
Elst, j.d., gebooren en woonende op den Bommel, getrouwt Meij 3
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Zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Claas van Rij, laatst wed. van Pietertje
Brabers, wonende onder O. Plaat, met Tannetje Jacobs Braber, j.d., gebooren onder de N.
Tong, en wonende onder den Bommel, getrouwt Meij 3
Meij 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Gerrit Jacobse van Kempen, laatst
wed. van Maria Dirkse Snijders, met Willemtje Teunisse van der Haart, j.d., gebooren op
Stad, en beide woonende onder den Bommel, getrouwt Junij 21
1767 Augustus 28 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Jasper Corn. van Tilborg, laatst wed. van Neeltje Corn.
Poortvliet, met Sijtje Claas van der Linde, wed. van Bastiaan Cristiaans Timmers, beide
woonende onder den Bommel, getrouwt de 13 de Sept.
Sept. 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Anthonie Johannisz van Weel, j.m., met Arentje Davidse Mijs, j.d., beide
gebooren en woonende alhier, op of onder den Bommel, getrouwt den 11 Oct.
Nov. 6 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Albert Janse van Drunen, j.m. gebooren te Wijk, met Neeltje Teunusse van
Zante, j.d., gebooren en beide woonende onder den Bommel, getrouwt Dec. 13
Den 11 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Leendert Willemse Braber, j.m., met Leuntje IJsbrandse van de
Tonnekreek, j.d., beide gebooren en woonende onder den Bommel, getrouwt 1768 Jan. 3
In dit jaar 8 paar getrouwt
1768 Jann. 29 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Jan Meijers, j.m. gebooren te ’s Gravenhage, met Jacomina van der
Veer, j.d., gebooren en beide woonende onder den Bommel, getrouwt de 21e Febr.
Febr. 5 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Rokus Janse Wolfert, wed. van Elizabeth Dirkse Klugt, met Caatje
Adriaanse Geus, wed. van Cornelus Cornelusse van der Wagt, beide woonende op den
Bommel, getrouwt de 28e dito
Febr. 20 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Johannis Pieterse Doorn, wed. van Cornelia Willemse van der Harp,
woonende onder Middelharnas, met Maatje Janse van der Veer, j.d., gebooren en woonende
onder den Bommel, getrouwt de 13de Maart
Maart 26 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Aren Arense Paase, wed. van Saartje Janse Hoornaar, met Cornelia
Danielse Ditvoort, gebooren op en beide woonende onder den Bommel, getrouwt de 17de
April
In dit jaar 4 paar getrouwt
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1769 Februarij 17 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te zijn David Janse Bakker, j.m., gebooren op Stad, met Maria Corn.
Damme, j.d., gebooren en beide woonende alhier, getrouwt Maart 5
Meij 26 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenoomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Casper Hesman, laast wed. van Francijntje Evertse Houtman, met Willemptje
Stompwijk, wed. van Suverein Vleugels, beide woonende onder den Bommel, getrouwt de
25e Junij
Junij 10 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Engel Dingemanse Mosselman, gebooren in de N. Tonge, met Geertruij
Simonse Geus, gebooren en beijde woonende op den Bommel, getrouwt de 2de Julij
Sept. 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Jan Janse, j.m., geboren te Groningen, met Margaretha Werner, laatst wed. van
Christoffel Groen, en beide wonende onder den Bommel, getrouwt October 15
In dit jaar zijn 4 paar getrouwt
1770 Januarij 26 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Cornelis Pieterse van der Elst, j.m., met Maria Janse van der Veer, wed.
van Gerrit Janse van Kempe, beide geboren en wonende alhier, getrouwt op de 18e Februarij
Februarij 2 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jacob Gosewijnusz Clapmuts, j.m., geboren te Geervliet, en wonende
onder Middelharnis, met Oetje Cornelisse Bos, j.d., geboren en wonende alhier, getrouwt op
de 25e Februarij
Maart 30 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jan Klaasse Hokke, j.m., geboren te O. Plaat, met Helena Rocusse Wolfert,
j.d., geboren en beide wonende alhier, getrouwt de 22e April
Junij en Julij Leendert Slis, j.m., geboren onder Middelharnis, en woonende onder den
Bommel, met Grietje Bogertman, j.d., geboren te Goedereede, en woonende onder
Sommelsdijk, zijn te Sommelsdijk in ondertrouw opgenomen de 15e Junij deses jaars, en
hebben onverhindert haare drie gewoone huwelijksche voorstellingen gehad in de kerken van
Sommelsdijk, Middelharnis en Den Bommel, alwaar zij getrouwt zijn op de 8e Julij deselve
jaars
1771 Aug. 2 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Dingeman Jorre, wed. van Maatje Gerritse Vermeer, met Cornelia Dan.
Ditvoort, wed. van Aren Arense Paase, beide woonende alhier, getrouwt de 25e Aug.
Dito 1772 Febr. 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s
lands regt voldaan te hebben Commer Leendertse Jongejan, j.m., geboren te Oostvoorn, met
Maria Pieterse van Zanten, j.d., gebooren en beide woonende alhier, getrouwt Maart 1
Sept. 18 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Cornelis Janse van Dijke, j.m., met Gijsje Janse Polleman, j.d., beide
gebooren en woonende alhier, getrouwt Oct. 11
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Oct. 30 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jan Arense Paase, j.m., geboren onder den Bommel, met Lena Claase van
der Linde, j.d., geboren onder de O. Tong, en beide woonende onder den Bommel, getrouwt
de 22e November
1772 Nov. 13 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Jacob van Willigen, wed. van Maria Saarsteeg, geboren te Brakel, met
Cornelia Langweer, j.d., geboren te Sommelsdijk, en beide wonende onder den Bommel,
getrouwt de 1e December
Hermannus Brander, j.m., geboren te Tholen, met Jannetje Dan. Ditvoort, geboren op den
Bommel, zijn te O. Plaat in ondertrouw opgenomen, als dat daar woonagtig, dog bij ons
getrouwt op den 8e Dec. 1772, als wanneer zij onder ons in de Zuijdzijde woonden
In dit jaar 1772 zijn dus hier getrouwt vijf paar menschen
1772 a 1773 op de 31e December 1772 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na
vertoning van aan ’s lands regt voldaan te zijn Cornelis Jansse van der Veer, j.m., geboren
onder den Bommel, met Cornelia Bastiaanse Voorhans, wed. van Gerrit Jacobse Tiggelman,
geboren in de O. Tong, en beide woonende alhier, getrouwt den 24e Jannuarij 1773
1773 Jannuarij 8 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Albert van Drunen, wed. van Neeltje Teunusse van Zanten, geboren te
Wijk, met Louisa Agnitius Julijn, wed. van Leendert Hugese Comtebedde, en beide
woonende onder den Bommel, getrouwt den 31e Jann. 1773
Meij 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Gillis Johannisz Nijpjes, j.m. geboren en wonende op Stadt, met Commertje
Dirkse Dekker, j.d., geboren en wonende alhier, getrouwt den 30e Meij
Junij 12 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Teunis Machielse Mulder, wed. van Hijltje Janse Mostert, wonende onder O.
Plaat, met Maria Janse Polleman, laatst wed. van Jan Willemse Goemaat, wonende alhier,
getrouwt den 27de
Aren Janse Schaap, wed. van Maria van Veggelen, met Elizabeth Coert, j.d., geboren en
wonende op Stadt, zijn aldaar in ondertrouw opgenomen de 30e Julij, en alhier in onze kerk
getrouwt op den 22e Augustus 1773
1773 Sept. 24 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Jacob Pieterse van der Elst, j.m., met Johanna Jasperse Verdoes, j.d.,
beide geboren en wonende alhier, getrouwt den 18e October
In dit jaar 1773 zijn hier getrouwt 6 paar menschen
1774 Febr. 18 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
recht voldaan te zijn Maurits Janse van der Veer, j.m., geboren en woonachtig onder den
Bommel, met Jannetje Abrahamse de Haas, j.d., geboren in de O. Tong, en wonende onder
den Bommel, alhier getrouwt op den 13de Maart
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April 7 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands regt
voldaan te zijn Dirk Arense Hilleman, j.m., geboren te Dirksland, en wonende onder den
Bommel, met Anna Pieterse Landmeter, j.d., geboren te Halteren, en wonende onder
Middelharis, getrouwt alhier den eersten Meij
Meij 19 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Jacobus Johannusse Korthals, j.m., geboren onder de N. Tong, en wonende in
de O. Tong, met Willemtje Janse van Eck, j.d., geboren onder Middelharnis, en wonende
alhier, getrouwt den 12e Junij
1774 Julij 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
recht voldaan te zijn Jacob Klaase Coert, j.m., geboren in de O. Tong, met Lijntje Cornelisse
Bos, j.d., geboren en beide wonende alhier, getrouwt op den 14 Aug.
Dito zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Matheus Janse Mulkhuize, j.m., geboren te Middelharnis, met Leentje
Marcusse Vel, j.d., geboren en beide wonende alhier, getrouwt op den 14de Aug.
Dirk Rocusse Wolfert, j.m., geboren en wonende op den Bommel, met Sijtje Cornelis van
Eeuwen, j.d., geboren en wonende te Loon op Zandt, zijn op Loon in ondertrouw opgenomen,
doch alhier getrouwt op den 24 Julij dezes jaar 1774
Sept. 2 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te hebben Jan Janse Ligtendag, wed. van Hendrina van IJwaarden, met Jannetje
Gerrebrants Breur, j.d., geboren in de N. Tong, en beide wonende alhier, alhier getrouwt Sept.
25
Sept. 9 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Hendrik Klaase Oostbaan, j.m., geboren onder den Bommel, met Jannetje
Laurens Kranenburg, j.d., geboren te Sommelsdijk, en beide wonende alhier, alhier getrouwt
Oct. 2
1774 October 1 zijn in ondertrouw opgenomen te Middelharnis, doch in onze kerk getrouwt
op den 23e dito Pieter Klaase van Eeuwen, wed. van Eva Franse van Hoven, wonende alhier,
met Trijntje Janse Kom, j.d., geboren en wonende te Middelharnis
Nov. 25 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Willem Hendrikse Baaij, j.m., geboren op den Bommel, met Johanna
Willemse van der Veer, j.d., geboren onder Stadt, en beide wonende alhier, getrouwt op den
12de december
In dit verloopen jaar 1774 zijn in onze kerk getrouwt 10 paar menschen
1775 Februarij 3 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te zijn Jan Janse Twiessel, wed. van Margaretha Werner, met Tijtje Janse
Luning, j.d., geboren in de Schermer, en wonende onder den Bommel, getrouwt den 19e Febr.
Febr. 9 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Dirk Cornelusse Wittekoek, wed. van
Lena Leendertse de Jong, wonende in de O. Tong, met Anna Corstiaanse van den Bos, j.d.,
geboren onder Sommelsdijk, en wonende onder den Bommel, Maart 5 in de O. Tong getrouwt
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Na vertooning dat de drie gewone huwelijksche voorstellingen te Goedereede geschied waren
zonder inspraak, en dat zoo aldaar, als alhier aan ’s lands recht voldaan was, zijn in eene
besloote kerk, even als hier geschied was bij het trouwen van den Weleerw. Heer Nicolaus
Zegers, etc daarvan zie op den 17e Oct. 1731, ten overstaan van den kerkenraad, J. Deugt,
schout van Herkinge, mijn vrouw, de 2 oudste kinderen, in den H. Echt verbonden op den 15e
Februarij de Weleerw. Heer Cornelus Gaveel, pred. te Goedereede, met Mejuffr. Leonora
Goekoop, geboren en woonende te Goedereede
Februarij 24 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertooning van aan ’s lands
recht voldaan te zijn Steeven Cornelisse Oudzeegel, j.m., geboren en woonende te O.Plaat,
met Martijntje Arense van Weel, j.d., gebooren te Schiedam, en wonende alhier, getrouwt
alhier den 19e Maart
Mai 19 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Jan Janse Duurt, j.m., geboren te Herkinge, met Cornelia Adriaanse van
Halteren, j.d., gebooren in de Fijndert, en beide woonende alhier, getrouwt den 11e Junij
1775 Mai 26 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
recht voldaan te zijn Meeuwis Kraaioog, j.m., geboren te Werkendam, met Maria Johannisse
Bosgieter, j.d., geboren en beide wonende alhier, getrouwt den 18e Meij
Mai 28 zijn in onze kerk getrouwt, na dat zij te Sommelsdijk in ondertrouw zijn opgenomen
geweest, Aren Mijs, wed. van Lijntje Moijaart, met Maartje Bogertman, j.d., geboren te
Goederede, en wonende onder Sommelsdijk
Sept. 15 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Dirk Pieterse van Zanten, laatst wed. van Trijntje Hendrikse Bakker, met
Cornelia Adrianusse van der Staal, j.d., geboren in de Klundert, en beide wonende alhier,
getrouwt den 8 Oct.
Nov. 3 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands recht
voldaan te zijn Pieter Hendrikse Nattekaas, j.m., geboren op Stadt, met Maria Cornelisse
Damme, wed. van David Janse Bakker, en beide wonende alhier, getrouwt den 26 Nov.
Dec. 22 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Johannis Janse van der Vliet, j.m.,
gebooren te Oost-Duiveland, met Tona Pieterse Kuit, j.d., gebooren en beide woonende
alhier, en getrouwt den 15 december
1776 in de vacaturen sijn deze volgende personen in ondertrouw opgenomen en gehuwt
Den 29 Maart sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen na vertoning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Anthonij Philipse de Blok, laast weduwenaar van Pieternella Sijlvius,
geboren en wonende te Ooltgensplaat, met Leentje Dirkse Dekker, weduwe van Matthijs de
Swart, geboren en wonende op den Bommel, en alhier getrouwt
Den 25 April zijn bij ons naa vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Jacob Willemse Goemaat, weduwenaar van Sietie Dirkse van
Oostende, geboren en wonende alhier, met Lena van der Veer, geboren onder Stad, en
wonende alhier, getrouwt 19 Meij
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NB Pieter van Weenen, j.m. van den Hitzert, en Maria Veldhuizen, j.d. van Wehl, sijn alhier
wettig ondertrouwt na ’s lands regt voldaan te hebben, met toestemming hunner ouders, Maart
1776, en alhier getrouwt 26 Meij 1776
Den 14 Junij zijn naa vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben bij ons in wettigen
ondertrouw opgenomen Johannes Pieterse Kuijt, weduwenaar van Sietie Snelleman, geboren
en wonende alhier, met Maartie Marinusse van Stelle, j.d., geboren te Middelharnis, en
wonende op den Bommel, en getrouwt den 7 Julij door Do. J. A. du Bois
Den 20 September 1776 sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen na vertoning van aan
’s lands regt voldaan te hebben Pieter Janse Polleman, j.m., geboren en wonende alhier, met
Geertie Jacobse Menheer, j.d., geboren te Ooltgensplaat, en wonende onder den Bommel, en
getrouwt den 13 october
Den 27 September 1776 zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen naa vertoning van
aan ’s lands regt voldaan te hebben Willem Kornelisse van der Veer, j.m., geboren en
wonende alhier, met Johanna Dirkse Dekker, j.d., geboren en wonende alhier, en getrouwt den
20 October
Den 27 September 1776 sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen naa vertoning van
aan ’s lands regt voldaan te hebben Marinus Janse Kuit, j.m., geboren te Ooltgensplaat, en
wonende alhier, met Adriana Marinusse de Blom, j.d., geboren te Middelharnis, en wonende
alhier, zijn getrouwt den 20 October
Den 6 October zijn alhier getrouwt Gerrit de Hooij, j.m., geboren te Dussen, met Neeltie
Janse Kolle, j.d., geboren te Middelharnas, na vertoning dat hunne 3 huwelijksche
voorstellingen te Middelharnas onverhindert gegaan waren
Den 3 Januari sijn bij ons naa vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Leendert Dirkse van Bokkum, j.m., geboren in den Briel, en wonende
op den Bommel, met Ariaantje Cornelisse van Schouwen, weduwe van Maarten van der
Haart, geboren en wonende alhier, getrouwt 26 Jan. 1777, NB hier begint de aanteekening van
Do. J. A. du Bois, elk f 3,Den 14 Februari 1777 zijn bij ons na vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van moeder en voogden in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Jansz
Reijerkerk, j.m., geboren in de N. Tonge, en wonende in de O. Tonge, met Elizabeth
Abrahams de Haas, j.d., geboren in de Oude Tonge, en woonende onder den Bommel, en
getrouwt in de O. Tonge, pro deo
Den 14 Maart zijn bij ons naa vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Adrianus Dingemansz Mooijaart, j.m., geboren en wonende onder
den Bommel, met Ariaantie Jansdr Admiraal, j.d., geboren op Stad, en wonende onder den
Bommel, en getrouwt den 31 Maart 1777, elk f 6,Den 18 April 1777 zijn bij ons na vertoning van aangeving onder de classis van onvermogen
met toestemming van de bruijds ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Hugo Bastiaansz
van Rumpt, j.m., geboren onder Ooltgensplaat, met Ariaantje Pietersdr de Bruin, j.d., geboren
onder Sommelsdijk, en beide woonende onder den Bommel, en zijn op hun verzoek den 11
Meij in de Oude Tong getrouwt, pro deo
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Den 20 April 1777 zijn na vertoning dat hunne drie huwelijksche voorstellingen te
Ooltgensplaat onverhindert waren afgekondigt alhier in den huwelikken staat in gezegend
Marinus Adrianusz Leidis, j.m., met Neeltje Jobse Striep, j.d., beide geboren en wonende
onder Ooltgensplaat
Den 14 Junij 1777 zijn na vertoning van aangeving onder de classis van onvermogen bij ons
in wettig ondertrouw opgenomen Claas Haneman, geboren te Tiel, met Hendrikje van der
Waal, geboren in de Willemstad, en beide woonende op den Bommel, en zijn alhier getrouwt
29 dito, pro deo
Den 13 September 1777 zijn na vertoning van sig aangegeven te hebben in de classis van
onvermogen bij ons met toestemming van de bruids ouders in wettigen ondertrouw
opgenomen Klaas Klaase van der Linden, j.m., geboren en woonende onder den Bommel,
met Jannetje Cornelisse Struik, j.d., gebooren te Dirxland, en woonende alhier, en getrouwt
den 5 October 1777, pro deo
Den 14 september zijn na vertoning dat hunne drie huwelijksche voorstellingen te
Ooltgensplaat onverhinderd gegaan waren alhier in den huwelijken staat bevestigd Jan Hokke,
weduwenaar van Helena Rocusse Wolfert, geboren te Ooltgensplaat, met Willemijntie
Hendrikse Kool, geboren te Oud Beijerland, en beide woonende te Ooltgensplaat
Den 26 September zijn naa blijk van aangeving ter secretarij met toestemming van
wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Jacobusz Peekstok, j.m.,
geboren in de Nieuwe Tonge, met Maria Anthonijsdr van Roijen, j.d., geboren onder de Oude
Tonge, en beijde woonende onder den Bommel, en getrouwt den 19 October, pro deo
Den 5 October 1777 zijn na vertoning dat hunne drie huwelijksche voorstellingen te
Ooltgensplaat onverhinderd gegaan waren, alhier getrouwt Leendert de Ruiter, geboren te
Almkerk, met Maria Mulder, geboren op den Bommel, en beide woonende onder
Ooltgensplaat, pro deo
Den 28 November zijn naa vertoning van aangeving ter secretarij van ’s Adolphsland met
toestemming van de bruids ouders bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Joost
Gerbrands Breur, j.m., geboren in de N. Tonge, met Neeltie Leendertse Komtebedde, j.d,
geboren onder den Bommel, en beide aldaar woonende, en getrouwt in d N. Tonge, pro deo
Den 5 December zijn bij ons na vertoning van aangeving ter secretarij in wettigen ondertrouw
opgenomen Jan van der Haven, j.m., geboren in de Oude Tong, met Jannetie Janse Looij,
wede. van Pieter van Leeuwaarden, geboren op den Bommel, en beide alhier woonagtig, en
alhier getrouwt 21 December, pro deo
Den 13 Februari 1778 zijn bij ons naa vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Leendert de Witt, geboren te Ooltgensplaat, woonende in de
Oude Tonge, weduwenaar van Adriana van der Meij, met Cornelia Marinusse Breeman, j.d.,
geboren en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 8 Maart 1778, elk f 6,Den 17 April 1778 zijn bij ons na vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland onder de classis van onvermogen met toestemming van de bruids ouders in
wettigen ondertrouw opgenomen Brandijn Cornelisse Verweij, j.m., geboren in de Oude
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Tonge, met Jacomina Cornelisse Mulder, j.d., geboren onder den Bommel, en beide
woonende alhier, en getrouwt 10 Meij, pro deo
Den 8 Meij 1778 zijn bij ons na blijk van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van wederzijdsche ouders in ondertrouw opgenomen Pieter Pietersz Kromdijk,
j.m., geboren en woonende onder Ooltgensplaat, met Maria Dirkse Schuurmans, j.d., geboren
en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 31 Meij, elk f 15,Den 8 Junij 1778 zijn naar vertoning dat de drie huwelijksche voorstellingen onverhindert
waren afgekondigt te Middelharnis, alwaar den ondertrouw geschied is, alhier in den H.
huwelijken staat plegtig ingezegend Johannes Anthonijz van Weel, weduwenaar van
Jacomina Tiggelman, geboren en woonende op den Bommel, met Neeltie IJmandsdr
Mosselman, weduwe van Jacob Slis, geboren op den Bommel, en woonende te Middelharnis
Den 12 Junij zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland onder de classis van onvermogen met toestemming van wederzijdsche ouders in
wettigen ondertrouw opgenomen Willem Johannesz Bosschieter, j.m., geboren op den
Bommel, met Pleuntje Jansdr Schoordijk, j.d., geboren te Abbenbroek, en beide woonende op
den Bommel, en alhier getrouwt 28 Junij, pro deo
Den 9 October 1778 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland onder de classis van onvermogen met toestemming van de bruidegom ’s ouders
in wettigen ondertrouw opgenomen Herman Vaalburg, j.m., geboren in den Bommel,
woonende op den Bommel, met Maria Pieterse Kuit, weduwe van Pieter van Drunen, geboren
en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 1 November, pro deo
Den 16 October 1778 sijn bij ons naar blijk van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van de bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Arend Dingemansz
van Es, j.m., geboren onder Ooltgensplaat, en woonende onder de Oude Tonge, met Leentje
Claasdr van Schouwen, j.d., geboren en woonende onder den Bommel, alhier getrouwt 8
November, elk f 15,Den 23 October 1778 zijn bij ons naar blijk van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van de bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus van Putten,
geboren onder Ooltgensplaat, weduwenaar van Jannetie Simonsdr van Schouwen, en
woonende onder den Bommel, met Lijntje Verdoes, j.d, geboren en wonende op den Bommel,
en alhier getrouwt den 15 November, elk f 15,Den 20 November 1778 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij
van Adolphsland onder de classis van onvermogen met toestemming van de ouders in
wettigen ondertrouw opgenomen Joost Cornelisz Karre, j.m., geboren te Herkingen, met
Jannetie Cornelisdr Struik, geboren te Dirxland, weduwe van Klaas van der Linden, en beide
woonende onder den Bommel, alhier getrouwt 13 December 1778, pro deo
Den 4 December zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland onder de classis van onvermogen met toestemming van de bruids ouders in
wettigen ondertrouw opgenomen Cornelis Jansz van Sint Anneland, j.m., geboren te
Ooltgensplaat, wonende onder den Bommel, met Cornelia Cornelisdr van der Schaaf, j.d.,
geboren in de Oude Tonge, en woonende onder Ooltgensplaat, en getrouwt den 25 Xber 1778,
pro deo
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Den 8 April 1779 sijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarij van Adolphsland met
toestemming van des bruidegoms ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Iman Teunisz
Mosselman, j.m., geboren op den Bommel, met Jannetie Jansdr Admiraal, j.d., geboren op
Stad aan ’t Haringvliet, en beide woonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 21 Meij
1779, pro deo
Den 8 April zijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarij van Adolphsland met
toestemming van des bruidegoms moeder in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Pietersz
van Zon, geboren op den Bommel, met Willemina Aartsdr van den Hoeck, weduwe van Klaas
Santboer, geboren te Waspik, en beide woonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 25
April 1779, pro deo
Den 9 April zijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarij van Adolphsland met
toestemming van des bruidegoms ouders in ondertrouw opgenomen Jan Pietersz Bakker, j.m.
geboren op den Bommel, met Neeltie Arensdr Verlee, j.d., geboren te Ooltgensplaat, en
woonende beide op den Bommel, en alhier getrouwt den 2e Meij 1779, pro deo
Den 10 September zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben, met
toestemming van de bruids moeder, in wettigen ondertrouw opgenomen Aren Jacusz Braber,
weduwenaar van Lena Pieterse van der Elst, geboren onder den Bommel, en woonende onder
Middelharnis, met Maatie Gerritsdr Tiggelman, j.d., geboren en woonende onder den
Bommel, en getrouwt den 3 October 1779, elk f 6,Den 17 September zijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarij van Adolphsland in
wettigen ondertrouw opgenomen Marcelus van der Pol, laast weduwenaar van Jannetie
Kleiweg, geboren te Dellewijne, onder Bauchem en Kerkwijk, met Jannetie Coolberg, j.d.,
geboren te Zoelmond, en beide woonende onder den Bommel, en getrouwt 10 October 1779,
pro deo
Den 24 September zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving met toestemminig
van de bruidegoms moeder in wettigen ondertrouw opgenomen Marcelus van der Hart, j.m.,
geboren op Stad aan ’t Haringvliet, met Maria Willemsdr van Dijk., j.d., geboren te
Ooltgensplaat, en beide woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 17 Oct. 1779, pro
deo
Den 5 November zijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving met toestemming van
de bruidegom en bruids moeder in wettigen ondertrouw opgenomen Dingeman Verboom,
j.m., geboren in de Oude Tonge, met Maria Janse Kwik, j.d., geboren op den Bommel, en
beide alhier woonagtig, en den 28 Nov. getrouwt in de O. Tonge, pro deo
Den 8 April 1780 zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij met
toestemming van des bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Jacobsz
Wervers, j.m., geboren en wonende onder den Bommel, met Maatie Johannesdr Steenbak,
j.d., geboren te Ooltgensplaat, en woonende onder den Bommel, alhier getrouwt 30 April
1780, pro deo
Den 8 April 1780 zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangevinge ter secretarij in
wettigen ondertrouw opgenomen Machiel Jansz Dubbeld, j.m. geboren te Middelharnis, en
wonende onder den Bommel, met Hendrina Jansdr Tamboer, j.d., geboren te Herkingen, en
woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 30 April 1780, pro deo
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Den 14 April zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Leendert Huibrechtsz van Dam, geboren en wonende te
Sommelsdijk, weduwenaar van Henderina Klos, en Anna Jansdr van Dalen, j.d., geboren
onder Sommelsdijk, en wonende op den Bommel, getrouwt op Sommelsdijk den 7 Meij 1780,
elk f 3,Den 28 April 1780 zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Wouter Kornelisz Westdijk, j.m., geboren in
Oud Beierland, en wonende onder den Bommel, met Lena Willemsdr van der Veer, geboren
op Stad aan ’t Haringvliet, weduwe van Jacob Willemsz Goemaat, en wonende op den
Bommel, en alhier getrouwt 21 Meij, pro deo
Den 28 April 1780 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland met toestemming van de bruidegoms ouders in wettigen ondertrouw opgenomen
Elbert Isaacsz Keuvelaar, j.m., geboren in de Oude Tonge, en wonende onder den Bommel,
met Jannetie Gerbrandsdr Breur, geboren in de Nieuwe Tonge, weduwe van Jan Jansz
Lichtendag, en wonende op den Bommel, en alhier getrouwt 14 Meij, pro deo
Den 8 September 1780 zijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland met toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen
Jan Pietersz van Leeuwaarden, j.m., geboren en woonende onder den Bommel, met Heindrina
Abrahamsdr van der Velde, j.d., geboren te Sommelsdijk, en woonende onder den Bommel,
en alhier getrouwt 8 Oct. 1780, pro deo
Den 3 November 1780 zijn bij ons met toestemming van wederzijdsche ouders naar blijk van
aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Jansz van
Putten, j.m., geboren te Ooltgensplaat, en wonende onder den Bommel, met Adriaantje
Arensdr Mijs, j.d., geboren en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 26 November,
elk f 15,1781
Den 2 Februarij sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Jacobse
Slis, j.m., geboren en woonende onder Middelharnis, met Kornelia Jansdr Cardux, j.d.,
geboren en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 25 Februarij, elk f 3,Den 9 Februarij 1781 zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van wederzijdze ouders in wettigen ondertrouw opgenomen David Arentsz Mijs,
j.m., met Matie Gerritsdr Tiggelman, j.d., beijde geboren en wonende onder den Bommel, en
alhier getrouwt 1 Maart, elk f 15,Den 16 Februarij zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secetarie van
Adolphsland met toestemming van des bruids vader in wettigen ondertrouw opgenomen Aren
Arentsz Melissant, j.m., geboren onder Dirksland, met Maria Leunisdr van der Wagt, j.d.,
geboren op den Bommel, en beide alhier woonende, en alhier getrouwt den 11 Maart 1781,
pro deo
Den 23 Februari 1781 zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie
van Adolphsland met toestemming van ouders en voogden in wettigen ondertrouw
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opgenomen Abraham Kornelisz Bos, j.m., met Dina Leendertsdr Komtebedde, j.d., geboren
en woonende op den Bommel, en getrouwt den 11 Maart 1781, pro deo
Den 30 Junij 1781 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
d’Oude Tonge en van Adolphsland met toestemming van des bruidegoms vader in wettigen
ondertrouw opgenomen Aart Gerritsz Aleman, j.m., geboren te Ooltgensplaat en woonende in
de O. Tonge, met Maartje Jacobsdr Mosselman, j.d., geboren en woonende op den Bommel,
en hier getrouwt 22 Julij
Den 21 Julij 1781 zijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving met toestemming van
wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Adamsz Ligtendag, j.m.,
geboren en woonende op den Bommel, met Kaatje Leunisdr van der Wagt, j.d., geboren en
woonende op den Bommel, en getrouwt 12 Aug. 1781
Den 21 September 1781 sijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving met
toestemming van de bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Woutersz van der
Pijl, j.m., geboren en wonende op den Bommel, met Elizabeth Dirksdr Mostertdijk, j.d.,
geboren op Stad aan ’t Haringvliet, en wonende op den Bommel, alhier getrouwt 10 October
1781, pro deo
1782
Den 11 Januarij sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland met toestemming van de voogden in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob
Andriesz van Wouwen, j.m., geboren in de Nieuwe Tonge, en woonende op den Bommel, met
Heiltje Rokusdr Wolfert, j.d., geboren en woonende op den Bommel, en getrouwt 30 Januarij
1782, pro deo
Den 19 Maart 1782 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Willem
Hermanusz Versteeg, j.m., geboren en woonende op den Bommel, met Ida Valck, j.d.,
geboren te Wieldrecht onder de stad Dordrecht, en wonende op den Bommel, en getrouwt den
21 April 1782, pro deo
Den 3 Meij sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Krijn Verdoes, j.m., met Lijsbeth Dekker, j.d., beide geboren en
woonende op den Bommel, en alhier getrouwt den 29 Meij 1782, elk f 3,Den 8 Meij 1782 zijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Jan Kouwerkerk, geboren te Middelharnis, weduwenaar van
Agatha Andreasdr Volwerk, en woonende te Middelharnis, met Maria Jacobs Mosselman,
j.d., geboren en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 2 Junij 1782, elk f 3,Den 14 Junij 1782 sijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland in
wettigen ondertrouw opgenomen Gerrit Rijkhuizen, j.m., geboren op den Bommel, en
woonende onder Ooltgensplaat, met Kornelia van Stelle, j.d., geboren te Middelharnis, en
woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 7 Julij 1782, pro deo
Den 22 Junij 1782 zijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland met
toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Laurens Jansz

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Kwik, j.m., met Lijntje Teunisdr van Zanten, j.d., beide geboren en woonende op den
Bommel, en alhier getrouwt 10 Julij 1782, pro deo
Den 4 Augustus 1782 sijn alhier naar vertoning dat de drie sondagse voorstellingen
onverhindert waren afgelopen in de kerke te Ooltgensplaat, in den huwelijken staat bevestigd,
Frans van de Stam, j.m., geboren te Brakel, en woonende onder den Bommel, met Hendrika
van Geen, j.d., geboren te Middelharnis, en woonende onder Ooltgensplaat, pro deo
Den 26 Julij 1782 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Adam Arensz Schaap, geboren en wonende
op den Bommel, met Kornelia Kornelisdr Kom, geboren in de O. Tonge, en wonende op den
Bommel, en alhier getrouwt den 11 Augustus 1782, pro deo
Den 12 September zijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland en met toestemming van des bruijdegoms ouders in wettigen ondertrouw
opgenomen Gerrit Pietersz van Eck, j.m., geboren te Herkingen, met Neeltje Hendriksdr
Noorlander, j.d., geboren te Ooltgensplaat, en beide woonende onder den Bommel, en alhier
getrouwt den 6 October 1782, pro deo
Den 27 September sijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Martinusz van Kinderen, j.m.,
geboren te Philippeland, en wonende onder den Bommel, met Matie Johannesdr Steenbak,
weduwe van Marinus Wervers, geboren te Ooltgensplaat, en woonende onder den Bommel,
en alhier getrouwt 29 October 1782, pro deo
Den 11 October 1782 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland en met toestemminge van wederzijdse ouders in wettigen ondertrouw
opgenomen Anthonij Willemsz van der Linden, j.m., geboren te Ouddorp, en woonende onder
den Bommel, met Susanna Dorothea Wijs, j.d. geboren en woonende op den Bommel, en
getrouwt den 10 Nov. 1782, pro deo
1783
Den 10 Januarij sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van de ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Jacobsz van
Schouwen, j.m., met Maatje Dirksdr Schuurman, j.d., beide alhier geboren en woonende, en
getrouwt 29 Januarij 1783, elk f 3,Den 21 februarij sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Adrianusz
Rootsant, j.m., geboren onder Herkingen, en woonende te Ooltgensplaat, met Kornelia
Klaasdr van Schouwen, j.d., geboren en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 16
Maart 1783, elk f 30,Den 18 April 1783 sijn bij ons met toestemming van de bruids ouders en naar vertooning van
aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Drogendijk,
laast weduwenaar van Krina Dubbeld, geboren en woonende in de Oude Tonge, met
Kommertje Teunisdr Mosselman, j.d., geboren en wonende op den Bommel, en hier getrouwt
11 Meij 1783, elk f 3,-
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18 Julij sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Huibrecht Niewaal, j.m., geboren te Geldermalsum, en woondende
onder den Bommel, met Oetje Kornelisdr Bosch, weduwe van Jacob Klapmuts, geboren en
woonende op den Bommel, en getrouwt 3 Aug. 1783, elk f 3,Den 25 Julij 1783 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben naar
toestemming van ouders en voogden in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Arendsz
van der Hart, j.m., geboren op Stad, en woonende onder den Bommel, met Kornelia Pietersdr
van der Velden, j.d., geboren op de Nieuwe Tonge, en woonende onder den Bommel, en
getrouwt 24 Aug. 1783, elk f 3,Den 13 November sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche moeders naar vertoning
van behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen
Wouter Luijmes, j.m., geboren te Zilvolde, met Elizabeth Hoogendijk, j.d., geboren te
Katendrecht onder Charlois, en beide wonende op den Bommel, en getrouwt 4 Dec. 1783, pro
deo
Den 19 februarij 1784 sijn bij ons met toestemming van des bruids moeder naar vertooning
van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Iman Jacobsz
Mosselman, j.m., geboren op den Bommel, met Jacomina Jacobsdr Slis, j.d., geboren onder
Middelharnis, en beide woonende op den Bommel, en getrouwt 14 Maart, elk f 3,Den 30 April sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie en met
toestemming van de wedersijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis
Kornelisz Damme, j.m., geboren en woonende op den Bommel, met Johanna Willemsdr van
der Veer, weduwe van Willem Hendriksz Baij, geboren op Stad aan ’t Haringviet, en
woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 23 Meij 1784, pro deo
Den 3 September sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders naar vertoning van
behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen
Krijn Stephanusz van Grootveld, weduwenaar van Neeltje Peekstok, geboren te Dirxland, en
wonende onder Ooltgensplaat, met Arentje Krijnsdr Dekkers, j.d., geboren op Stad aan ’t
Haringvliet, en woonende onder den Bommel, getrouwt 26 Sept. 1784, pro deo
Den 5 November sijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarij alhier en
met toestemming van wedersijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Joost
Willemsz Hoedemans, j.m., geboren te Ooltgensplaat, met Pietertje Leunisdr van der Wagt,
j.d., geboren op den Bommel, en beide wonende alhier, en getrouwt den 24 November, pro
deo
Den 3 December sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Jan Jacobsz Wervers, j.m., met Neeltje Dirksdr Bijl,
weduwe van Mattheuws Kornelisz van der Veer, beide geboren en wonende alhier, en
getrouwt 22 Dec. 1784, elk f 3,Den 10 December sijn naar vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Anthonij Kornelisz Spoor, j.m., geboren en
wonende op den Bommel, met Matje Marinus van Stelle, wede. van Johannes Pieterz Kuit,
geboren onder Middelharnis, en wonende op den Bommel, en alhier getrouwt 2 Jan. 1785, pro
deo
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1785
Den 29 April sijn naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland
in wettigen ondertrouw opgenomen Theeuwis Geus, j.m., geboren op den Bommel, en
woonende onder de Oude Tonge, met Gijsje Nijpjes, j.d., geboren en woonende op den
Bommel, en alhier getrouwd 16 Meij 1785, pro deo
Den 9 September 1785 sijn naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben bij ons in
wettigen ondertrouw opgenomen Jan Kornelisz Raap, geboren onder Stad aan ’t Haringvliet,
weduwenaar van Hendrikje Corstiaansdr van den Bosch, met Gijsje Jansdr Polleman, geboren
alhier, weduwe van Cornelis Jansz van Dijk, en beide woonende op den Bommel, en alhier
getrouwt 2 Oct. 1785, elk f 3,Den 23 September sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Marinus Marinusz Breeman, j.m., geboren onder
Sommelsdijk, met Ariaantje Gerritsdr Kleinjan, geboren te St. Anthonie Polder, en weduwe
van Wouter Kornelisz de Neef, beide woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 16
October 1785, elk f 6,Dirk Anthoniez van Gulik, j.m., geboren en woonende onder Middelharnis, met Maria
Klapmuts, j.d., geboren in de N. Tonge, en woonende onder den Bommel, sijn te
Middelharnis ondertrouwt, en naar vertoning van ’t onverhinderd aflopen hunner drie
huwelijksche voorstellingen alhier getrouwt 16 Oct. 1785, pro deo
Den 22 October 1785 sijn bij ons naar behoorlijke aangeving ter secretarie van Adolphsland
en met toestemming van des bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Hermanus
Versteeg, geboren te Terburg, en weduwenaar van Anna Maria Chevalier, en woonende op
den Bommel, met Maria Nicolaas van Dijk, j.d., geboren op de Hooge Swaluw, en woonende
op den Bommel, en hier getrouwt 20 Nov. 1785, pro deo
Den 4 November 1785 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben
met toestemming van des bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Jacobsz
Slis, geboren onder Middelharis, wedr. van Grietje Jobse Bogerman, met Elizabeth Kornelisdr
Zuidijk, j.d., geboren alhier, en beide woonende op den Bommel, en getrouwt 27 Nov., elk f
6,Den 9 December 1785 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen met toestemming van des bruidegoms ouders Kornelis Jansz
Romein, j.m., geboren te Middelharnis, en woonende onder den Bommel, met Anna Gillisdr
van der Veer, j.d., geboren en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt den 26
december 1785, elk f 6,1786
Den 7 Januarij sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Jansz van Sint Anneland, j.m.,
geboren in de Oude Tonge, en woonende onder den Bommel, met Marientje Jacobsdr
Wervers, weduwe van Jacob van Drongelen, geboren en woonende onder den Bommel, en
alhier getrouwt 25 Jan., pro deo
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Den 17 Januarij 1786 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland en met toestemming van des bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen
Jan Koert, geboren op de gemeene grond Sommelsdijk en Middelharnis, met Maria
Kornelisdr Breeman, j.d., geboren onder Stad aan ’t Haringvliet, en beide woonende onder
den Bommel, en alhier getrouwd den 12 Maart 1786, pro deo
Den 17 Maart sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Marinus Klaasz Tiebout, wedr. van Lijntje Admiraal, geboren en
woonende op Stad aan ’t Haringvliet, met Pieternella Huibrechtsdr van Westerom, j.d.,
geboren in de Oude Tonge, en woonende onder den Bommel, en getrouwt op Stad 9 April, elk
f 3,Den 7 April sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Leunis Kornelisz van der Wagt, wedr. van
Elizabeth Kramer, en geboren op den Bommel, met Susanna Dorothea Sinhits, weduwe van
Jacob Weitz, geboren te Wenings in ’t Over-Graafschap IJsenburg Birstein, beide woonende
op den Bommel, en getrouwt 23 April, pro deo
Den 12 Mei sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen
ondertrouw opgenomen Maurits Jansz van der Veer, weduwenaar van Jannetje de Haas, en
geboren onder den Bommel, met Tona Klaasdr van der Linden, geboren in de O. Tonge, en
beide woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 4 Junij 1786, po deo
Den 26 Meij sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie van
Adolphsland met toestemming der ouderen in wettigen ondertrouw opgenomen Marcelus
Jacobsz van Dongelen, j.m., met Maria Klaasdr Haneman, j.d., beide alhier geboren en
woonende, en alhier getrouwt 18 Junij 1786, pro deo
Den 6 Julij 1786 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertooning van
aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Joost Leendertsz den
Braber, j.m., geboren te Ooltgensplaat, en woonende op den Bommel, met Maatje Jacobsdr
Tiggelman, j.d., geboren te Ooltgensplaat, en woonende onder den Bommel, en hier getrouwd
20 Nov. wegens ziekte van den bruidegom, f 3,- elk
Den 14 Julij 1786 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben met
toestemming van des bruidegoms moeder in wettigen ondertrouw opgenomen Besman
Gerritsz Tiggelman, j.m., geboren en woonende onder den Bommel, met Ariaantje Jansdr
Admiraal, weduwe van Adrianus Moijaard, geboren op Stad aan ’t Haringvliet, en woonende
onder den Bommel, en alhier getrouwt 6 Aug., elk f 12,Den 8 September 1786 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving en
toestemming van ouders en voogden in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Jacobsz
Goemaat, j.m., geboren te Herkingen, en woonende onder Ooltgensplaat, met Elizabeth
Woutersdr van der Pijl, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en alhier getrouwd 1
October 1786, pro deo
1787
Den 17 Maart sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van
Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Jakob Andriesz van Wouwen, geboren in de

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

N. Tonge, weduwenaar van Heiltje Rokusdr Wolfert, met Anna Christina Karelsdr Reist, j.d.,
geboren te Amsterdam, en beide woonende op den Bommel, en getrouwd 8 Ap. 1787, po deo
Den 13 April 1787 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarij van de
Oude Tonge en Adolphsland in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Arendsz Verlee,
j.m., geboren te Ooltgensplaat, en woonende in de Oude Tonge, met Kornelia Marinusdr
Kievit, j.d., geboren in de Oude Tonge, en woonende onder den Bommel, en getrouwt 10 Meij
1786, pro deo
Den 15 Junij sijn bij ons naar behoorlijk bewijs van aangeving ter secretarie alhier in wettigen
ondertrouw opgenomen met toestemming van de ouders Jakob Jakobse Wietz, j.m., geboren
en woonende alhier, met Jannetje Johannesdr Koningswoud, j.d., geboren op Stad aan ’t
Haringvliet, en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 8 Julij 1787, pro deo
Den 18 Junij sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders naar vertooning van
behoorlijke aangeving ter secretarij van Middelharnis en den Bommel in wettigen ondertrouw
opgenomen Leendert Pieterse Koudijser, j.m., geboren en woonende te Middelharnis, met
Jannetje Klaasdr du Pre, j.d., geboren en woonende op den Bommel, en alhier getrouwt 29
Julij 1787, pro deo
Den 20 Juli 1787 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving in wettigen
ondertrouw opgenomen Aart van den Bos, j.m., geboren in de Nieuwe Tonge, en woonende
onder Ooltgensplaat, met Johanna Koijman, geboren te Werkendam, wed.e van Arij de Mie,
en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwt 12 Aug. 1787, pro deo
Den 25 Augustus 1787 sijn bij ons naar vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie
van Adolphsland en met toestemming van wedersijdsche ouders in wettigen ondertrouw
opgenomen Klaas Johannesz Looman, j.m., geboren en wonende op den Bommel, met
Pieternella Kornelisdr Breeman, j.d., geboren onder Stad aan ‘t Haringvliet, en woonende
onder den Bommel, en alhier getrouwt, pro deo
1788
Den 7 Maart sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en naar vertooning van
behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Leendertz.
Rheedijk, j.m., geboren op den Bommel en woonende, met Lijntje Jansdr Kwik, j.d. geboren
onder Ooltgensplaat, en woonende op den Bommel, en alhier getrouwd 30 Maart 1788, pro
deo
Den 13 Maart 1788 sijn bij ons naar vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarie en
toestemming van bruidegoms ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Jakobsz van
Schouwen, j.m., geboren en woonende op den Bommel, met Kommertje Joostdr Masteluin,
j.d., geboren te Middelharnis, en woonende onder den Bommel, en alhier getrouwd 6 April
1788, pro deo
Den 11 April 1788 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Jansz Raap, j.m., geboren en woonende op den
Bommel, met Lena Teunisdr Coppenaal, j.d., geboren en woonende onder Middelharnis, en
getrouwd 4 Meij 1788, f 3,-
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Den 18 April sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertooning van
behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Donald Huigse
Gordon, j.m, geboren te Nimwegen, met Elizabeth Jansdr Wolfert, j.d., geboren op den
Bommel, en beide woonende alhier, en getrouwd den 11 Meij 1788, pro deo
Den 12 September 1788 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertooning
van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Dirkze
Reedijk, j.m., met Maatje Elbertsdr Brunse, j.d., beide geboren in de Oude Tonge, en
woonende onder den Bommel, en alhier getrouwd 5 October 1788, pro deo
Den 21 November 1788 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben
en met toestemming van de bruids ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Jan van Weel,
j.m., geboren te Schiedam, en woonende op den Bommel, met Maria Herweijer, j.d., geboren
in de Oude Tonge, en woonende op den Bommel, en den 7 December 1788 in den huwelijken
staat ingezegent, f 6,- elk
Den 28 November 1788 sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben
in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Wervers, geboren onder den Bommel, weduwenaar
van Neeltje Dirksdr Bijl, met Maria van Dijk, geboren op de Hoge Swaluw, weduwe van
Hermanus Versteeg, en beide woonende onder den Bommel, en den 28 Xber in den
huwelijken staat ingezegent, elk f 3,17 April 1789 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning van
behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik Verlee en
Lena Hartog, beide wonende alhier
Den 21 April 1789 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning van
behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Jacob Pietersche
Bakker met Sara Leendertse van Waard, beide geboren op den Bommel, getrouwd den 12
Meij, wonende alhier
Op den 8 Januarij 1790 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning
van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Hendrik van
Hulst, jonkman, geboortig op ‘t Raamsdonksche Veer, en Trijntje Hokke, jonge dogter,
geboren op Ooltgensplaat
Op den 30 Januarij 1790 sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche voogden en
vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Teunis
Antoniesse Holleman, jonkman, geboortig te Sommelsdijk, en Adriaantje Jansse Eduart,
jonge dogter, op de gemeene grond geboren, beide wonende alhier
Op den 19 Februarij sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning van
behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Sijmon Claasse van
der Linden en Elisabeth Berkhout, de jonkman geboortig onder den Bommel, genaamt de
plaatse Zuijdzijde, en de jonge dogter geboortig op Ooltgensplaat
Op den 19 Februarij sijn bij ons met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning van
aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Adrianus Bartz.
Zwerus en Dina Leendertse Comtebedde, de jonkman geboren op de Oude Tonge, en de
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weduwvrouwe van Abraham Cornelisse Bos geboren onder den Bommel, op de plaatse
genaamt Zuijdzijde
Den 9 April sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaen te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning van
behoorlijke aangeving ter secretarie Adriaen van Gils, jonkman, geboren en wonende onder
den Bommel, met Tuna van Kempen, jonge dogter, geboren en wonende onder den Bommel
Den 16 April 1790 sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen met toestemming van wedersijdsche ouders en vertoning
van behoorlijke aangeving ter secretarie Arij Bruijningshof, jongman, geboren in de Oude
Tonge, en wonende onder den Bommel, met Hendrika Deere, jonge dogter, geboren van
Drongelen, en wonende onder den Bommel
Den 12 Augustus 1790 sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en
vertoning van behoorlijke aangeeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Dirk
van Rhee, geboortigh onder Ooltgensplaat, weduwenaar van Cornelia Kattestaart, met
Willemtje van der Haert, weduwe van Gerrit van Kempen, geboren op Stad aan ’t Haringvliet,
en beide wonende onder den Bommel
Den 10 September sijn bij ons naar vertoning van aan ’s land regt voldaan te hebben en
vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Arij
Adriaansse van den Hil, jongman, geboren onder Ooltgensplaat, met Willemtje Jansse
Kardux, jonge dogter, geboren onder den Bommel, en zijn getrouwd den 3 October
Den 17 September sijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en
vertoning van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Jan
Jansz Lodder, geboren onder den Bommel, met Maetje Jacobsdr Kattestaart, jonge dogter,
geboren onder de Nieuwe Tonge, en wonende beide alhier
Den 25 November zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaen te hebben en
vertoning van behoorlijke aangeeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Job
Leendertse Rheedijk, jonkman, geboren en wonende op den Bommel, met Johanna Annemaat,
jonge dogter, geboren en wonende alhier, en zijn getrouwd den 22 Xber
Den 12 December zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaen te hebben en
vertoning van behoorlijke aangeeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen den
Wel Eerwaerde Heer Adrianus de Voogt, predicant op den Bommel, en geboren te
Bodegraven, met mejuffrouw Maria Dessendaal, weduwe van de Hr. Andries Vink, en
geboren te Vlaardingen, en getrouwd den 4 Januarij 1791, man en vrouw ieder 30 guldens
1791
Den 4 April zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaen te hebben en vertooning
van behoorlijke aangeeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen Klaas Pietersz
van Leuwaarden, j.m., gebooren en wonende onder den Bommel, en Sara Johannesse de
Ruijter, j. dogter, geboren en wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 1 Maij
Den 9 September zijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en
vertooning van behoorlijke aangeving ter secretarie in wettigen ondertrouw opgenomen
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Anthonij van den Doel, j.m., gebooren en wonende onder de Oude Tonge, met Jacomijna
Stander, j.d., en wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 2 October 91
Den 9 September zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en met
toestemming van wedersijdsche ouders in ondertrouw opgenomen Jan Abrahamsz van
Oostende, j.m., wonende onder de jurisdictie van Middelharnas, en ook aldaar geboren, met
Kommertje Cornelisdr Zuijdijk, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en zijn
getrouwd den 2de October 1791, ieder op zes guldens
Den 11 November zijn bij ons naar vertoning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en met
toestemming van wedersijdsche ouders in ondertrouw opgenomen Jan Pieterse van ’t Oosten
en Anna Jansdr Looij, j.d., de jonkman is geboren te Ooltgensplaat, en de j. dogter geboren op
den Bommel, en zijn beide alhier wonende, en zijn getrouwd den 27 November 1791, de
bruijdegom op drie guldens
Den Xber zijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Cornelis Arensz Berkhof, geboren te Middelharnas, met Elisabeth
Pietersdr Menheer, j.d., gebooren en wonende beide op den Bommel, en zijn getrouwd den 26
December 1791, de bruid op drie guldens
Den 16 Xber zijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaen te hebben met
toestemming van wederzijdsche ouders in wettigen ondertrouw opgenomen Kommer
Cornelisz Zeedijk, j.m., geboren op Stad aan ’t Haringvliet, en wonende onder den Bommel,
met Grietje Gerritsdr van Kempen, j.d., gebooren en wonende onder den Bommel, en zijn
getrouwd den 4 Januarij 1792
Den 6 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen naar vertooning van aan ’s lands
regt voldaan te hebben Kornelis Leunisse van der Wagt, j.m., geboren op den Bommel, met
Adriana Jansdr Kaccheland, geboren op den Bommel, en wonende alhier, en zijn getrouwd
den 29 April 1792, de vrouw is op 30 (Maart?) 1792 overleden
Den 27 April zijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Matthijsz Verkerke,
j.g. te Sint Maartensdijk, en Teuntje Leunisdr van der Wagt, j.d., geboren en wonende op den
Bommel, en zijn getrouwd den 20 Maij 1792, pro deo
Den 30 Junij sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in wettigen
ondertrouw opgenomen Joost van Rossum, weduwenaar van Teuntje Kraanenburg, en Lijntje
Bos, weduwe van Jacob Koert, geboren alhier, en zijn getrouwd den 15 Julij 1792, de man
drie guldens
Den 7 September sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Johannes van der Pol, j.m., geboren en wonende onder den
Bommel, en Francijntje Simonsdr de Jong, j.d., gebooren en wonende onder den Bommel, en
zijn getrouwd den 30 September 1792
Den 14 September sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en met
toestemming van des bruijds vader in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Leendertse
Soldaet, weduwenaar van Dina Gestel, wonende onder Dirxsland, met Neeltje Leendertse
Slis, j.d., wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 7de October 1792, elk zes
guldens
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Den 23 November sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben en met
toestemming van des bruijds moeder in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Koorendijker,
j.g., en wonende onder den Bommel, met Jannetje Koolberg, weduwe van Marcelus van der
Pol, en wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 6 Xber 1792, elk zes guldens
1793
Den 29 ste Maart sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Andries Abramsz van Swartenburg, j.m., geboren onder de
Willemstad, en wonende op den Bommel, met Pieternella Kaccheland, j.d., gebooren en
wonende op den Bommel, en zijn getrouwd den 21 ste April, pro deo
Op den 5de April sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te hebben in
wettigen ondertrouw opgenomen Jan Anthonisse Driesse, j.m., geboren en wonende onder
Stad aan ’t Haringvliet, met Lena Erasmusse Kats, j.d., geboren onder Middelharnas, en
wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 28 April, pro deo
Op vrijdag den 12de April sijn bij ons naar vertooninge van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Leendert Markusse Vel, j.m., geboren en
wonende op den Bommel, met Neeltje Cornelisdr Breur, j.d., geboren te Middelharnas, en
wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 5de Maij, pro deo
1793
Op vrijdag zijnde 7 October sijn bij ons naar vertooninge van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Jan Leendertz Zeuw, j.m., geboren en wonende
onder Dirxland, met Elizabeth Gerritsdr van Kempen, j.d., geboren en wonende onder den
Bommel, en zijn getrouwd den 4 November, elk drie guldens
1794
Op vrijdag zijnde 3 Januarij sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Jakob van Drongelen, j.m., gebooren en wonende
onder den Bommel, met Jannetje Kranenburg, weduwe van Hendrik Klaase Oostbaan,
geboren te Sommelsdijk, en wonende onder den Bommel, en zijn getrouwd den 26 Januarij,
pro deo
Op vrijdag zijnde 17 Januarij sijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Willem Goemaet, j.m., gebooren en wonende op
den Bommel, met Maria Maeijers, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en zijn
getrouwd den 2 Februarij 1794
Op vrijdag zijnde 14 Februarij sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen naar aan ’s
lands regt voldaan te hebben Cornelis Jansz van Putten, j.m., geboren en wonende onder den
Bommel, met Maria van Noord, j.d., geboren op de Oude Tonge, en wonende op den
Bommel, en zijn getrouwt 9 Maart
Op vrijdag zijnde 11 April sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen na aan ’s lands regt
voldaan te hebben Jan Soeten, j.m., geboren en wonende onder den Bommel, met Ariaantje

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Hogenda bronnen.

Rheedijk, j.d., geboren en wonende op den Bommel, en zijn getrouwd 4 Meij 1794, pro deo te
Sommelsdijk
Op vrijdag zijnde 9 Meij sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen naa aan ’s lands regt
voldaan te hebben Adriaan Sijmonsz Kievit, j.m., geboren in de Klundert, en wonende op den
Bommel, en zijn getrouwd den eerste Junij 1794
Op vrijdag zijnde 1 Augustus sijn bij ons in wettigen ondertrouw opgenomen na aan ’s lands
regt voldaan te hebben Hermanus Johannisz Zoete, geboren te Sommelsdijk, en wonende op
den Bommel, met Jannetje Schaap, j.d., geboren en wonende onder den Bommel, en zijn
getrouwt 17 Augustus
Anno 1795
Op vrijdag zijnde 17 April zijn bij ons naar vertooning van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Francois Bernardus van Vessem, gebooren Ter
Heijde onder de Baronie van Breda, en wonende onder den Bommel, met Elisabeth Cornelisdr
Hubregtse, geboren en wonende onder den Bommel, en zijn getrouwt den 3 Meij
Op vrijdag zijnde 17 April zijn bij ons naar vertooninge van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen Pieter Mattheusz Braber en Maria Cornelisdr
Zeedijk, beide geboren en wonende onder deze jurisdictie, en zijn getrouwd 10 Meij 1795
Op vrijdag zijnde 10 April zijn bij ons naar vertooninge van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen David van St. Annelant, j.m., geboren en
wonende op Stad aan ’t Haringvliet, met Cornelia van der Veer, j.d., geboren en wonende op
den Bommel, en zijn getrouwd den derden Meij
Op zaterdag zijnde 16 Meij zijn bij ons naar vertooninge van aan ’s lands regt voldaan te
hebben in wettigen ondertrouw opgenomen David Johannisse Mijs, weduwenaar van Teuntje
Vreeswijk, met Aagje Arendse Mijs, j.d., gebooren en wonende onder den Bommel, en zijn
getrouwd een en dertigste Meij 1795
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