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Annotatie van ’t middel op ’t trouwen
[07-06-1778]
1778 den 7e Junij doed Mattheus Adams, weduenaar van Elijzabeth Pieters, aengeeving om te
trouwen met Magdalena, wedue van Pieter Blok, wonende in Kraijenisse, in onvermogen. –
[17-01-1784]
1784 den 17e Januarij doed Anthonij Cornelisz van den Bosch, j. m., gebooren te Dirksland en
wonende aldaer, aengeeving om te trouwen met Arentje Cornelisz Kamerling, gebooren en
wonende in Roxenisse, in onvermogen. –
[23-09-1784]
Den 23e September doet Jan Hoekman, geb. onder Dirksland en wonende in Roxenisse, aengeving
om te trouwen met Susanna Frederikse Moor, j. d., gebooren en wonende onder Dirksland, den
bruidegom in de 4e classis en de bruid heeft geobtineert acte pro deo
Op zelfde dato zijn bij ons ondergeteekende schout en scheepenen van Roxenisse in wettigen
ondertrouw opgenomen Jan Hoekman, gebooren onder Dirksland en wonende in Roxenisse voornt.,
met Susanna Frederikse Moor, j. d., gebooren en wonende onder Dirksland, om na het eindigen der
drie gebooden in den echten staat bevestigt te worden, en ten oirkonde geteekent datum uts. –
J. Deugt, Adrieanus Munters, Leendert Mampers –
[14-10-1784]
Den 14e October 1784 zijn de voornoemde perzoonen door ons ondergeteekende in den huwelijk
staet bevestigt, en ten oirkonde geteekent
J. Deugt, Adrieanus Munters, Leendert Mampers
[27-01-1785]
1785 den 27e Januarij doed Jacob Pas Haeijmeetman, j. m., woonende te Middelharnis, aengeeving
om te trouwen met Pieternella Arense van der Vliet, j. d., woonende alhier, als gehoorende de bruid
in de derde classe. –
[13-02-1789]
1789 den 13e Februarij doet Pieter van der Vliet, j. m., geb. te Dirksland en wonende in Roxenisse,
aengeving om te trouwen met Pieternelle Hoekman, j. d., geboren en wonende onder Dirksland, als
gehoorende voor zich in de 3e classe. –
[16-08-1792]
1792 den 16e Augs. doet Joost Hameete, j. m., geb. te Goederee en wonende in Roxenisse,
aengeeving om te trouwen met Willemijntje Visbeen, j. d., geb. en wonende te Melissant, in
onvermogen. –
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[09-07-1793]
1793 den 9e Julij doet Leendert Soldaet, j. m., geb. te Herkingen en wonende in Roxenisse, aengeving
om te trouwen met Anna Visbeen, j. d., geb. en wonende te Melissant, in onvermogen. –
[21-11-1793]
1793 den 21e Novb. doet Pieter de Man, j. m., geb. te Stadt en wonende in Roxenisse, aengeving om
te trouwen met Catelijntje Visbeen, j. d., geb. en wonende te Dirksland, in onvermogen. –
[18-09-1795]
1795 den 18e September doet Leendert Kooman, j. m., geb. onder Dirkslant en woonende in
Roxenisse, aangeeving om te trouwen met Neeltje de Bonte, j. d., geb. en wonende onder Dirksland
en verklaerde voor zich te gehoren in de 2e classe. –
[10-04-1796]
1796 den 10e April doet Corstiaan Willekes, j. m., gebooren onder Kraijenisse en wonende onder
Nieuw Kraijer, aangeeving om te trouwen met Maria van der Kabel, j. d., gebooren te Middelharnis
en wooonende in Roxenisse, in onvermogen
[04-11-1796]
Den 4e Novb. doet Pieter Pille, j. m., geboren te Nieuw Hellevoet en wonende in Roxenisse,
aengeving om te trouwen met Pieternella Hartingsvelt, j. d., geb. en wonende te Sommelsdijk, in
onvermogen. –
[09-11-1797]
1797 den 9 Novb. doet Job Verbiest, j. m., wonende in Roxenisse, aengeving om te trouwen met
Cornelia van der Spaen, j. d., wonende onder Melissant, in onvermogen. –
[25-07-1798]
1798 den 25 Julij doet Arij Hartingsvelt, j. m., geboore te Sommelsdijk en woonende te Roxenisse,
aangeving om te trouwen met Paulijntje van Broekhoven, j. d., gebooren te Herkinge en woonende
mede aldaer, in onvermogen. –
[28-10-1803]
1803 den 28e October doet Hendrik van Biert, j. m., geb. te Sommelsdijk en wonende alhier,
aengeving om te trouwen met Susanna Moor, weduwe van Jan Hoekman, mede alhier woonachtig,
en verklaerde voor de bruid te gehoren in de 3e classe – f 6 - -, hebbende den bruidegom
geobtineerd acte pro deo
[05-04-1804]
1804 den 5e April doet Maria van Baalen, j. d., geb. onder Dirksland en woonende in Roxenisse,
aengeving om te trouwen met Pieter Meulenaer, j. m., geb. en woonende te Stad aen ’t Haringvliet,
en verklaerde voor de bruid te gehooren in de classis van onvermogen.
[19-04-1804]
Den 19e April doet Neeltje den Hollander, j. d., geboren te Sommelsdijk en woonende in Roxenisse,
aengeving om te trouwen met Jan Leendertse Berreman, geboren te Nieuwerkerk in Duiveland en
woonende onder Stellendam, en verklaerde voor haer te gehooren in de classis van onvermogen. –
Annotatie van ’t middel op ’t begraven
[16-09-1776]
1776 den 16e September doed Mattheus Adams aengeeving van ‘t lijk van zijn vrouw Lijsbeth Pieters
om te begraven op Melissant, in de classe van onvermogen. –
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[28-09-1780]
1780 den 28e September doed Jan Hoekman aengeeving van ’t lijk van zijn zuster Grietje Hoekman
om te begraven op Melissant, in de 3e classe
[07-09-1780]
Den 7e November werd aengeeving gedaen van ’t lijk van een vreemd persoon, genaemt Gerrit -,
alhier overleeden en te begraven op Melissant in de classe van onvermoogen. –
[28-05-1782]
1782 den 28e Meij doed Aren van der Vliet aengeving van ’t lijk van Johannis Hooijmaijer, alhier
overleeden en te begraven op Melissant, in de classis van onvermogen. –
[05-07-1782]
1782 den 5 Julij doed Wilm van Ceters aengeving van zijn kind Adriana van Ceters, alhier overleeden
en te begraven op Melissant, in de classis van onvermogen. –
[19-12-1783]
1783 den 19 Decb. word aengeving gedaen van het kind van Wm. van Seeters, alhier overleeden,
genaemt Maria, om te begraven op Melissant, in de classis van onvermogen. –
[05-01-1784]
1784 Jan. 5 word aengeving gedaen van ’t kind van Wm. van Seeters, alhier overleeden, genaemt
Maerten, om te begraven op Melissant, in de classis van onvermoogen.
[04-07-1793]
1793 Julij 4. word aengeving gedaen van ’t lijk van Cornelis Serier, alhier overleeden om te begraven
op Melissant, in de classis van onvermogen. –
[15-04-1794]
1794 April 15. word aengeving gedaen van ’t lijk van het kind van Pieter van der Vliet, genaemt
Steven, alhier overleeden om te begraven op Melissant, in de classis van onvermogen. –
[29-01-1795]
1795 Januarij 29 word aengeving gedaen van ’t lijk van Petronella Hoekman, alhier overleden en te
begraven op Melissant, in onvermogen. –
[11-06-1796]
1796 Junij 11. wort aengeving gedaen van ’t lijk van Pieter van der Vliet, alhier overleeden en te
begraven op Melissant, in onvermogen. –
[25-01-1798]
1798 Januarij 25 doet Huibregt van Vugt aengeving van ’t lijk (van) Pieternella Litvelt, alhier
overleeden en te begraven op Melissant, in onvermogen
[25-09-1802]
1802 September 25 doet T. Krijger aengeving van ’t lijk van Jan Hoekman, oud 87 jaer 11 maenden
en 10 dagen, om te begraven op Melissant, in de 3e classe
[30-04-1803]
1803 April 30 doet T. Krijger aangeving van ’t lijk van Aaltje van der Moole, huisvrouw van Aren van
der Vliet, oud 80 jaaren 6 maanden en 10 dagen, om te begraaven op Meliszand, in de tweede
classe. –
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[09-05-1803]
Meij 9 doet T. Krijger aangeving van ’t lijk van Job Hoekman, oud 85 jaar 11 maanden en 2 dagen, om
te begraaven op Melissand, in de derde classe. -
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