
Poorterboek van Oudewater (7)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1678 
14 maart 

26 september 
26 augustus 

1679 
19 januari 

22 september 

25 oktober 

21 december 

1680 
26 oktober 

Moses Abramsen, joode, gebooren tot Wildau in Polen, doende toebaxneringe, 
laatst borger tot Leyden geweest sijnde 
Hendrick Hendricksen van der Horst, geboren tot Herderwijck 
Albertus Koenen, gebooren tot Schoonhoven, silversmidt 

Gijsbert Klaessen Helderman, geboren tot Haastrecht, sijnde een timmerman ende 
stoeldraeyer 
Claes Gelofs Bruijser, geboren in 't landt van Vliet, timmerman 
Cornelis Pietersen de Mandt, getrout met een borgersdochter, te weten de dochter 
van Jan Broer, is van gelijcken een timmerman 
Michiel Hendrickx van Erfurt, uyt het landt van Saxen, bouwneringeen toebax-
winckel doende, getrouwt met de dochter van Cornelis Thijs Versluijs, die borger 
is 
Jan Pieters Belhiel, geboren te Muiden, hoedemaeker, getrout met de dochter van 
zaliger Cornelis Hogervorst, die een borger is geweest 
Jan Helder, geboren te Hamborgh, getrouwt met de dochter van Hubert Vergouw 
zaliger, die van gelijcken een borger was 
Dirck Groenewegen, geboren tot Gouda, een vleeschhouwer 
Andries van Doorn, van Westwesel, glasemaker 
Tonis Leendersen, kuyper, van Linschoter dorp 
Samuel Codé, van Utrecht, een wollecammer 
Gerrit Klaesen, uyt Benschop, bouwneringe doende 
Christiaan van Ommen, hoedemaker, geboren te Emmerick 
Jan Hendrickx, van Beeckum, een brouwersknecht 
Fijtie Jans van Hoorn, uyt Linschoten, winckeineringe doende 
Crijn Matheussen, geboortich van Montfoort, bouwneringe doende 
Sijtie Willems, van Haastrecht, wed. van Jan van Dalen, winckeineringe doende 
Neeltye Gelofs uyt Rosendael, wed. van Jan Jansen Houmes 
Elbert van Rijsoort, coorncoper, geboren te Rotterdam, getrout met een 
borgersdochter 
Leendert Centen, kuyper, gebooren in Groot Ammers 
Nicolaes van der Hofstede, geboren in de baronye van Polanen, ontrent Monster, 
schout van de Lange Ruyge Weyde 
Tonis Jillisen, van Helmont geboortich, linnewever, getrout met de dochter van 
Henderick Mijles 

Egbert Backer, geboren tot Amsterdam, geen hantteringe doende, maer van sijne 
incomsten levende 
Samuel van der Meer, van Leyden, doctor in de medicine 
Antoni Kuijpers, geboren van Bergen op Soom, kleermaker, getrouwt met 
Lijsbeth de Vlamingh, die een borgersdochter is 
Cornelis Arijsen van Jaarsvelt, geboren in Lopick, wagenaar 
Floris Joosten van Schoonhoven, van Bergambacht geboren, hoedemaker, 
getrouwt met de dochter van Dirck Gosens Schulp 

*De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 - november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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Aldert Ariens, geboren in Gouderack, bouwerije doende 
Joost Jacobs van Schoonhoven, hoedemaker, getrouwt met de dochter van Isaac 
Egmont 
Aris Jans van Asperen, geboren in Heijcoop in den lande van Vyanen, getrouwt 
met de dochter van Eeuwout Thijs Versluijs, die een borger is geweest 

1681 
7 mei 

25 oktober 
Juriaan Jacobs, gebooren te Zutphen, sijnde een kleermaecker 
Lubbertus Wolpherdi, apothecair. gebooren te Franiker in Vrieslandt 
Jan Gerrits van Ameijde, schipper op Schiedam, te Leerdam gebooren 
Lambert Jans Spruijt, geboren aen de Goejanverwellesluys, backer, getrouwt met 
Hefie Copper, die een borgersdochter is 
Jan Davits Groneck, brouwer, geboren in het Stift van Osnabrugge 
Cornelis Witters Bleijswijck, gebooren te Cappelle op den Yssul, sich generende 
met onderwijsen in de reken- ende mathematise konst 

1683 
18 februari 

16 maart 

6 juli 

27 oktober 

Dirck Lourens, geboren te Woerden, een linnewever, getrouwt met de dochter van 
Gerrit Jacobs 
Mr. Johan van der Wolf, geboren tot Gouda, van sijne incomsten levende 
Leendert van Sprinckhuijsen, geboren te Delft, getrouwt met een dochter van 
Cornelis Cornelis de Goederen 
Cornelis Gerrits Ammerlaan, van Alphen, schoenmaker, getrouwt met de dochter 
van Jan Jacobs de Haas 
Arij Cornelis, gebooren te Langerack over Leek, brouwersknecht 
Johannes Willems Vertocht, glasemaker, getrouwt met de dochter van Mr. 
Corstiaan Honcop 
Jan Ariens van der Wiel, lootgieter, geboren te Rotterdam 
Dirck Dirckx Snoeij, geboren in Rosendaal, bouman 
Joost Cornelis, geboren te Schiedam, arbeyder, getrouwt met Bartelt Rocus 
dochter 
Cornelis Cornelis Buijrman, geboren in Stolwijck, arbeyder 
Pieter Klaassen, van Iselsteyn geboortich, arbeyder, getrouwt met een borgers
dochter 
Jochum van der Burgh, geboren te Nieucoop, schipper, getrouwt met de dochter 
van Hendrick Swammerdam 
Dirck Bloem, is een oudt burgerssoon, maer was eenige jaeren wegh geweest, 
schipper 
Pieter Liesvelt, gebooren aan de Haer, backer, getrouwt met de dochter van Jacob 
Backer 
Gelof Houmes, geboren in Rosendael, lijndraeyer, getrouwt met de dochter van 
Jacob Carssen Rapenborgh 
Dirck Jeronimus van der Laan, smidt, geboren in Hekendorp, getrouwt met Anna 
Luijten, een burgersdochter 
Jan Aardsen van Leeuwen, gebooren te Hasaartswoude, arbeyder, getrouwt met 
de dochter van Cornelis Baan 
Dirck Ruijs, hoedemaker, geboren te Schoonhoven 
Adriaan Overgouw, tot Delft geboren, van méninge sich hier als een borger, 
sonder eenigh publycq beroep, te sullen onthouden 
Paulus Jans van Oostenrijck, geboren te Mechelen, als voren sich sonder enigh 
publycq beroep alhier te sullen onthouden 
Dirck van Benthem, geboren ontrent de Nieuwerbrugh, op de Weypoort van 
Bodegraven, doende winckelneringe 
Jochum Gerrits van Ameijde, geboren te Leerdam 
Cornelis Gerrits van Ameijde, beyde broeders en schippers 

(wordt vervolgd) 
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