
  

  

Parenteel van Willem Mattheussen Heijboer. 

 
 

Er is door de heer Klaas Heijboer een heel uitgebreide parenteel samengesteld van de familie Heijboer. Deze 

parenteel heb ik aangevuld met mijn eigen data. 

Dit boek is mij ter beschikking gesteld door Corri Kustusz 

 

Generatie I 
 

 

I. Willem Mattheussen Heijboer, geboren omstreeks 1600 in Sint-Maartensdijk, trouwde (1) met 

Maaiken Cornelisdr Heijboers, geboren in Stavenisse, overleden in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 2 mei 1627 in Stavenisse (getuigen: Jan 

Keuvel, Jan Jacobs, Mayken Pauls en Leuntje Crage). 

2. Janneke Heijboer, gedoopt op zondag 10 december 1628 in 

Sint-Maartensdijk (getuigen: Commer Jans, Jan Teuter, Maiken Willems en Maiken). 

3. Neelken Heijboer, gedoopt op zondag 25 mei 1631 in Sint-Maartensdijk (getuigen: 

David Plaeten en Paulus Philips). 

4. Mattheus Willems Heijboer, gedoopt op dinsdag 21 december 1632 in 

Sint-Maartensdijk, volgt II, hieronder. 

5. Maijken Willems Heijboer, gedoopt op woensdag 16 mei 1635 in Sint-Maartensdijk, 

overleden aldaar, trouwde (1) met Christiaen Cornelissen. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (ongeveer 46 jaar oud) (2) op 

donderdag 4 december 1681 in Sint-Maartensdijk met Jan Marinusse van Dijcke, 

geboren in Poortvliet, overleden in Sint-Maartensdijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

 Willem Mattheussen Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 55 en ongeveer 20 jaar oud) 

(2) op zaterdag 4 december 1655 in Sint-Maartensdijk met Adriaenken Willems de Roon, 

gedoopt op woensdag 16 mei 1635 in Sint-Maartensdijk, overleden aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie II 
 

 

II. Mattheus Willems Heijboer, zoon van Willem Mattheussen Heijboer (I), hierboven en Maaiken 

Cornelisdr Heijboers, gedoopt op dinsdag 21 december 1632 in Sint-Maartensdijk, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en 23 jaar oud) op zaterdag 27 februari 1655 in Sint-Maartensdijk met 

Magdalena Logierse Cranc, dochter van Logier Marinissen Cranc en Lintien (Catelyntien) 

Gabriëls, geboren op zaterdag 8 november 1631 in Sint-Maartensdijk, overleden aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Marinus Mattheussen Heijboer, gedoopt op zondag 2 januari 1656 in 

Sint-Maartensdijk, volgt IIIa, op pagina 2. 

2. Logier Heijboer, gedoopt op maandag 2 april 1657 in Sint-Maartensdijk (getuigen: Jan 

Jansen en Mayken Martensen). 

3. Marten Heijboer, gedoopt op zondag 29 september 1658 in 

Sint-Maartensdijk (getuigen: Cornelis Pietersen Mol en Maecen Jansen). 

4. Johannes Matteusse Heijboer, gedoopt op donderdag 29 januari 1660 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (47 jaar oud), volgt IIIb, op pagina 2. 

5. Catlijnke (Chatolyne) Heijboer, gedoopt op zondag 4 september 1661 in 

Sint-Maartensdijk, overleden aldaar, trouwde (ongeveer 23 jaar oud) (1) op 

vrijdag 4 mei 1685 in Sint-Maartensdijk met Cornelis Janse Loene, geboren in 

Scherpenisse, overleden in Sint-Maartensdijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 



  

  

bekend, trouwde (ongeveer 40 jaar oud) (2) op donderdag 30 maart 1702 in 

Sint-Maartensdijk met Daniël Jacobse de Witte, geboren in Sint-Maartensdijk. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Janneke Heijboer, gedoopt op zondag 15 juli 1663 in Sint-Maartensdijk (getuige: 

Clement Adriaense). 

7. Neelken Heijboer, gedoopt op zondag 4 januari 1665 in Sint-Maartensdijk, trouwde 

(ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1687 in Stavenisse met Cornelis Marinusse 

Geweele, begraven op maandag 25 februari 1737 in Poortvliet. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

8. Willem Matteusse Heijboer, gedoopt op zondag 28 februari 1666 in 

Sint-Maartensdijk, overleden aldaar, volgt IIIc, op pagina 3. 

9. Maerten Heijboer, gedoopt op zondag 13 mei 1668 in Sint-Maartensdijk (getuige: 

Maeken Maertens). 

10. Cornelia Heijboer, gedoopt op zaterdag 3 juni 1673 in Sint-Maartensdijk. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Marinus Mattheussen Heijboer, zoon van Mattheus Willems Heijboer (II), op pagina 1 en 

Magdalena Logierse Cranc, gedoopt op zondag 2 januari 1656 in Sint-Maartensdijk, trouwde 

(1) in Sint-Maartensdijk met Anna Geene, dochter van Marinus Adriaanse Geene en Neelken 

Cornelisse Buys, gedoopt op zondag 14 februari 1649 in Sint-Maartensdijk, overleden aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Marinus Mattheussen Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) 

(2) op maandag 3 april 1679 in Sint-Maartensdijk met Adriaenken Cornelisse van de Werve, 

dochter van Cornelis Jaspersen van de Werve en Anneke Adriaensen Geene, gedoopt op 

zondag 25 november 1657 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 30 juni 1680 in Sint-Maartensdijk, jong 

overleden aldaar. 

2. Cornelia Heijboer, geboren omstreeks 1682 in Sint-Maartensdijk, begraven op 

zaterdag 3 november 1770 in Sint-Annaland. 

3. Mattheus Marinusse Heijboer, gedoopt op zondag 5 april 1682 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (88 jaar oud), volgt IVa, op pagina 3. 

 

 Adriaenken Cornelisse van de Werve, dochter van Cornelis Jaspersen van de Werve en Anneke 

Adriaensen Geene, trouwde (ongeveer 26 jaar oud) (2) op donderdag 16 maart 1684 in 

Sint-Maartensdijk met Willem Claessen Polderman, geboren in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIIb. Johannes (Joanes) Matteusse Heijboer, zoon van Mattheus Willems Heijboer (II), op pagina 1 en 

Magdalena Logierse Cranc, gedoopt op donderdag 29 januari 1660 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (47 jaar oud), begraven op vrijdag 22 juli 1707 in Sint-Maartensdijk, trouwde in 

Sint-Maartensdijk met Maayken Jans Batenburg, gedoopt op zondag 13 september 1665 in 

Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 11 januari 1688 in Sint-Maartensdijk, jong 

overleden. 

2. Magdalena Heijboer, gedoopt op zondag 8 oktober 1690 in Sint-Maartensdijk. 

3. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 7 september 1692 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (72 jaar oud), volgt IVb, op pagina 4. 

4. Maria Heijboer, gedoopt op zondag 31 oktober 1694 in Sint-Maartensdijk, overleden 

aldaar. 



  

  

5. Johanna Heijboer, gedoopt op zondag 13 november 1695 in Sint-Maartensdijk, jong 

overleden. 

6. Johanna Heijboer, gedoopt op zondag 20 juli 1698 in Sint-Maartensdijk, overleden 

aldaar. 

7. Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 24 juli 1701 in Sint-Maartensdijk, overleden (3 

jaar oud), begraven op zondag 7 december 1704 aldaar. 

8. Mattheus Heijboer, gedoopt op zondag 4 maart 1703 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(58 jaar oud), begraven op dinsdag 17 maart 1761 aldaar. 

9. Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 7 december 1704 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (56 jaar oud), volgt IVc, op pagina 5. 

 

IIIc. Willem Matteusse Heijboer, zoon van Mattheus Willems Heijboer (II), op pagina 1 en 

Magdalena Logierse Cranc, gedoopt op zondag 28 februari 1666 in Sint-Maartensdijk, overleden 

aldaar, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar oud) op woensdag 23 maart 1689 in Sint-Maartensdijk 

met Antonetta Jacobse Coster, gedoopt op zondag 8 november 1665 in Sint-Maartensdijk, 

overleden aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Magdalena Heijboer, gedoopt op zondag 30 oktober 1689 in Sint-Maartensdijk. 

2. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 26 november 1690 in Sint-Maartensdijk. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Mattheus Marinusse Heijboer, zoon van Marinus Mattheussen Heijboer (IIIa), op pagina 2 en 

Adriaenken Cornelisse van de Werve, gedoopt op zondag 5 april 1682 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (88 jaar oud), begraven op zaterdag 3 november 1770 in Sint-Annaland, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op woensdag 11 maart 1705 in 

Sint-Annaland met Neeltje Cornelisdr Pelle, gedoopt op zaterdag 20 maart 1683 in 

Sint-Annaland, begraven op woensdag 4 augustus 1717 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Adriana Heijboer, gedoopt op zondag 31 oktober 1706 in Sint-Annaland, overleden 

(88 jaar oud), begraven op donderdag 22 januari 1795 aldaar, trouwde (ongeveer 17 

jaar oud) (1) op vrijdag 2 juni 1724 in Sint-Annaland met Jan Brouw, geboren in 

Sint-Annaland, overleden aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (ongeveer 24 jaar oud) (2) op maandag 7 mei 1731 in Sint-Annaland met 

Barend van den Dries. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(ongeveer 38 jaar oud) (3) op woensdag 2 december 1744 in Sint-Annaland met 

Christiaan Nierwander (Nissewand), geboren in Bergen op Zoom, overleden in 

Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Catharina (Catje) Heijboer, gedoopt op zondag 5 augustus 1708 in Sint-Annaland, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en ongeveer 26 jaar oud) op 

woensdag 5 maart 1727 in Sint-Annaland met Jacob Leenderse Elenbaas, gedoopt op 

zondag 20 juni 1700 in Stavenisse, begraven op vrijdag 5 oktober 1764 in 

Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria (Marija) Heijboer, gedoopt op zondag 25 mei 1710 in Sint-Annaland, 

overleden (90 jaar oud), volgt Va, op pagina 5. 

4. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 21 februari 1712 in Sint-Annaland, overleden 

(41 jaar oud), volgt Vb, op pagina 5. 

5. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 19 januari 1716 in Sint-Annaland, overleden (2 

jaar oud), begraven op maandag 24 januari 1718 aldaar. 

 

 Mattheus Marinusse Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) 

(2) op vrijdag 4 februari 1718 in Sint-Annaland met Matje (Maatje) Hage, gedoopt op 

zondag 8 december 1697 in Sint-Maartensdijk, begraven op maandag 30 januari 1719 in 



  

  

Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Mattheus Marinusse Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 23 jaar oud) 

(3) op dinsdag 23 mei 1719 in Sint-Annaland met Teuntje Geldeloos, gedoopt op 

woensdag 21 december 1695 in Sint-Annaland, begraven op zaterdag 23 maart 1720 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Mattheus Marinusse Heijboer, trouwde (ongeveer 39 jaar oud) (4) op woensdag 11 juni 1721 in 

Sint-Annaland met Elisabeth Pietersdr Steenhuijzen, geboren in Zierikzee, overleden op 

maandag 17 oktober 1729 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Mattheus Marinusse Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 50 en ongeveer 28 jaar oud) 

(5) op dinsdag 10 maart 1733 in Sint-Annaland met Geertruyt van 't Veer, gedoopt op 

donderdag 5 juni 1704 in Stavenisse, overleden in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 14 februari 1734 in Sint-Annaland, overleden 

(65 jaar oud), volgt Vc, op pagina 6. 

2. Matje Heijboer, gedoopt op woensdag 20 april 1735 in Sint-Annaland, begraven op 

zaterdag 30 april 1735 aldaar. 

3. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 14 juni 1716 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(79 jaar oud), volgt Vd, op pagina 7. 

4. Matje (Maatje) Heijboer, gedoopt op zondag 15 februari 1739 in Sint-Annaland, 

overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 16 juni 1822 in Sint-Annaland, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) (1) op zondag 3 mei 1761 in 

Sint-Annaland met Reijnhout Vroegop, gedoopt op zondag 19 april 1733 in 

Sint-Annaland, begraven op dinsdag 7 maart 1786 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (ongeveer 53 jaar oud) (2) op dinsdag 10 april 1792 in 

Sint-Annaland met Marinus van der Slikke, overleden op zondag 7 november 1824 

in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Maria Heijboer, gedoopt op zondag 19 juni 1740 in Sint-Annaland, jong overleden. 

6. Clazijntje Heijboer, gedoopt op zondag 24 december 1741 in Sint-Annaland. 

7. Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 8 december 1743 in Sint-Maartensdijk. 

8. Maria Heijboer, gedoopt op zondag 8 augustus 1745 in Sint-Annaland. 

 

IVb. Johannes (Jan, Jannes) Heijboer, zoon van Johannes Matteusse Heijboer (IIIb), op pagina 2 en 

Maayken Jans Batenburg, gedoopt op zondag 7 september 1692 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(72 jaar oud), begraven op dinsdag 28 mei 1765 in Sint-Maartensdijk, trouwde (ongeveer 20 jaar 

oud) (1) op zaterdag 8 juli 1713 in Sint-Maartensdijk met Janna Meertese Blommerse, geboren in 

Sint-Annaland, overleden in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Johannes (Jannes) Heijboer, gedoopt op zondag 2 december 1736 in Sint-Annaland, 

overleden (67 jaar oud), volgt Ve, op pagina 7. 

2. Elisabeth (Lysabeth) Heijboer, gedoopt op zondag 4 september 1718 in 

Sint-Maartensdijk, overleden in Sint-Maartensdijk, trouwde (respectievelijk ongeveer 

20 en ongeveer 29 jaar oud) op maandag 4 mei 1739 in Sint-Maartensdijk met Pieter 

Kaisteker, gedoopt op zondag 30 maart 1710 in Sint-Maartensdijk. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 10 augustus 1721 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (54 jaar oud), volgt Vf, op pagina 7. 

4. Mattheus Heijboer, gedoopt op zondag 30 januari 1724 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (59 jaar oud), volgt Vg, op pagina 8. 

5. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 16 september 1725 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (71 jaar oud), volgt Vh, op pagina 9. 



  

  

6. Maatje Heijboer, gedoopt op zondag 3 april 1729 in Sint-Maartensdijk. 

7. Janna Heijboer, gedoopt op zondag 3 april 1729 in Sint-Maartensdijk. 

8. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 3 februari 1732 in Sint-Maartensdijk. 

9. Maarten Heijboer, geboren omstreeks 1733 in Sint-Maartensdijk, begraven op 

vrijdag 13 januari 1809 in Poortvliet, volgt Vi, op pagina 10. 

 

 Johannes Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 

woensdag 22 mei 1737 in Sint-Maartensdijk met Maria Adriaanse Lievense, gedoopt op 

zondag 1 maart 1711 in Stavenisse, overleden in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Pieternella Heijboer, trouwde op dinsdag 8 oktober 1765 in Sint-Maartensdijk met 

Cornelis Oudesluis, begraven op vrijdag 19 december 1777 in Sint-Maartensdijk. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Adriaan Heijboer, gedoopt op zondag 12 juni 1740 in Sint-Maartensdijk. 

3. Cornelis Heijboer, gedoopt op donderdag 19 september 1743 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (32 jaar oud), volgt Vj, op pagina 10. 

4. Maatje Heijboer, gedoopt op zondag 9 januari 1746 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(26 jaar oud), begraven op zondag 13 september 1772 aldaar, trouwde (ongeveer 22 

jaar oud) (1) op dinsdag 10 mei 1768 in Sint-Maartensdijk met Cornelis van Dijke, 

geboren in Sint-Maartensdijk, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (ongeveer 23 jaar oud) (2) op woensdag 4 oktober 1769 in 

Sint-Maartensdijk met Jacobus Abrahamse Uijl, geboren in Stavenisse. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johannes Heijboer, trouwde (3) in Sint-Maartensdijk met Jacomina Minders. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elizabeth Heijboer, geboren omstreeks 1746 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 22 juli 1815 aldaar, volgt Vk, op pagina 11. 

 

IVc. Cornelia Heijboer, dochter van Johannes Matteusse Heijboer (IIIb), op pagina 2 en Maayken Jans 

Batenburg, gedoopt op zondag 7 december 1704 in Sint-Maartensdijk, overleden (56 jaar oud), 

begraven op zondag 1 maart 1761 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 31 

jaar oud) op dinsdag 18 juli 1730 in Sint-Maartensdijk met Jannes (Johannes) Oudesluys, 

gedoopt op zondag 30 november 1698 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 4 zonen: 

1. Adriaan Oudesluis, gedoopt op zondag 8 juli 1731 in Sint-Maartensdijk. 

2. Johannes Oudesluis, gedoopt op donderdag 20 november 1732 in Sint-Maartensdijk. 

3. Marinus Oudesluys, gedoopt op zondag 5 februari 1736 in Sint-Maartensdijk. 

4. Mattheus Oudesluys, gedoopt op zondag 30 september 1742 in Sint-Maartensdijk. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Maria (Marija) Heijboer, dochter van Mattheus Marinusse Heijboer (IVa), op pagina 3 en Neeltje 

Cornelisdr Pelle, gedoopt op zondag 25 mei 1710 in Sint-Annaland, overleden (90 jaar oud), 

begraven op zondag 12 oktober 1800 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 en ongeveer 25 

jaar oud) op vrijdag 28 april 1730 in Sint-Annaland met Francois Chrisoffel Chatelain, gedoopt 

op vrijdag 11 juli 1704 in Bergen op Zoom, begraven op dinsdag 9 juni 1778 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Chatelain, gedoopt op dinsdag 25 februari 1749 in Sint-Annaland, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op vrijdag 11 september 1829 aldaar. 

 

Vb. Cornelis Heijboer, zoon van Mattheus Marinusse Heijboer (IVa), op pagina 3 en Neeltje 

Cornelisdr Pelle, gedoopt op zondag 21 februari 1712 in Sint-Annaland, overleden (41 jaar oud), 



  

  

begraven op vrijdag 1 juni 1753 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 18 jaar 

oud) op vrijdag 31 januari 1738 in Sint-Annaland met Catharina (Kaatje) Kaashoek (Caashoek), 

gedoopt op zondag 5 november 1719 in Sint-Annaland, begraven op donderdag 5 januari 1764 in 

Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Mattheus Heijboer, gedoopt op maandag 12 januari 1739 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (54 jaar oud), volgt VIa, op pagina 11. 

2. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(71 jaar oud) op zondag 8 december 1811 in Brouwershaven, volgt VIb, op pagina 12. 

3. Neeltje Cornelia Heijboer, gedoopt op zondag 5 februari 1741 in 

Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op donderdag 9 april 1761 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (53 jaar oud), begraven op dinsdag 6 december 1796 in Sint-Annaland, 

trouwde (ongeveer 30 jaar oud) op maandag 22 april 1771 in Sint-Annaland met 

Cornelis van der Welle, geboren in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Kornelis Heijboer, gedoopt op woensdag 22 augustus 1742 in Sint-Maartensdijk, jong 

overleden. 

5. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 22 september 1743 in 

Sint Maartensdijk [België], overleden (69 jaar oud) op zaterdag 1 mei 1813 in 

Sint-Annaland. 

6. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 22 augustus 1745 in Sint-Maartensdijk. 

7. Marinus Cornelisse Heijboer, geboren omstreeks 1747, overleden (ongeveer 64 jaar 

oud) op vrijdag 1 mei 1812 in Sint-Annaland, volgt VIc, op pagina 12. 

8. Maatje Cornelisse Heijboer, gedoopt op maandag 23 september 1748 in 

Nieuwerkerk, overleden (63 jaar oud) op zondag 21 juni 1812 in Zierikzee, trouwde 

(ongeveer 23 jaar oud) op vrijdag 21 februari 1772 in Zierikzee met Gerrit de Baat, 

begraven op donderdag 26 maart 1807 in Zierikzee. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

9. Adriaan Heijboer, gedoopt op dinsdag 11 november 1749 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (62 jaar oud) op zondag 13 september 1812 aldaar, volgt VId, op pagina 12. 

10. Jacob Heijboer, gedoopt op zaterdag 1 januari 1752 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(80 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1832 in Nieuwerkerk, volgt VIe, op pagina 13. 

11. Johanna Heijboer, gedoopt op zondag 25 maart 1753 in Sint Maartensdijk [België], 

overleden (82 jaar oud) op zaterdag 25 april 1835 in Nieuwerkerk, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) (1) op zondag 19 mei 1782 in 

Nieuwerkerk met Cornelis Crijnse den Haan, gedoopt op zondag 20 december 1750 

in Scherpenisse, overleden in Nieuwerkerk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 

vrijdag 7 december 1792 in Nieuwerkerk met Klaas Lemsom, gedoopt op 

woensdag 18 maart 1767 in Sirjansland, begraven op dinsdag 23 oktober 1810 in 

Nieuwerkerk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vc. Marinus Heijboer, zoon van Mattheus Marinusse Heijboer (IVa), op pagina 3 en Geertruyt van 't 

Veer, gedoopt op zondag 14 februari 1734 in Sint-Annaland, overleden (65 jaar oud), begraven op 

zondag 3 november 1799 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 45 en ongeveer 24 jaar 

oud) op woensdag 14 juli 1779 in Sint-Annaland met Anna de Jonge (de Jong), gedoopt op 

zondag 8 december 1754 in Sint-Annaland, begraven op maandag 2 mei 1808 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Mattheus Heijboer, gedoopt op donderdag 9 maart 1780 in Sint-Annaland, overleden 

(3 jaar oud), begraven op dinsdag 3 februari 1784 aldaar. 

2. Abram Heijboer, gedoopt op zondag 18 mei 1783 in Sint-Annaland. 

3. Mattheus Heijboer, gedoopt op woensdag 21 mei 1788 in Sint-Annaland. 

 

 Anna de Jonge, trouwde (ongeveer 50 jaar oud) (2) op dinsdag 21 mei 1805 met Jacob Douw, 

geboren in Sint-Maartensdijk. 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vd. Johannes (Jannes) Heijboer (Heibuir), zoon van Mattheus Marinusse Heijboer (IVa), op pagina 

3 en Geertruyt van 't Veer, gedoopt op zondag 14 juni 1716 in Sint-Maartensdijk, Johannes deed 

belijdenis op vrijdag 20 april 1742 in Sint-Maartensdijk, overleden (79 jaar oud), begraven op 

vrijdag 11 maart 1796 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar 

oud) op vrijdag 22 april 1740 in Sint-Maartensdijk met Helena (Lena) Heijnsdijk (Eesdijk), 

gedoopt op zondag 5 september 1717 in Colijnsplaat, overleden (81 jaar oud), begraven op 

woensdag 3 oktober 1798 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johannis (Jannes) Heijboer, geboren in mei 1741 in Sint-Maartensdijk, overleden (79 

jaar oud) op woensdag 20 december 1820 in Sint-Annaland, volgt VIf, op pagina 14. 

2. Leendert Heijboer, gedoopt op zondag 16 december 1742 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (51 jaar oud), volgt VIg, op pagina 14. 

3. Janna Heijboer, gedoopt op dinsdag 10 november 1744 in Sint-Maartensdijk, Janna 

deed belijdenis op vrijdag 24 april 1767 in Sint-Maartensdijk, overleden (53 jaar oud), 

begraven op woensdag 3 oktober 1798 in Sint-Maartensdijk, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op donderdag 23 maart 1769 in 

Sint-Maartensdijk met Jacobus Hage, geboren omstreeks 1745 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 26 februari 1813 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Cornelia Heijboer, geboren omstreeks 1750 in Sint-Maartensdijk, Cornelia deed 

belijdenis op donderdag 7 maart 1771 in Sint-Maartensdijk, begraven op 

maandag 16 februari 1784 in Stavenisse, trouwde (ongeveer 24 jaar oud) op 

woensdag 17 mei 1775 in Sint-Maartensdijk met Johannes Adriaanse Bogaard 

(Bogerd), geboren in Stavenisse, begraven op zaterdag 10 november 1792. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Flora Heijboer, gedoopt op zondag 17 september 1752 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (53 jaar oud), volgt VIh, op pagina 14. 

6. Cornelis Heijboer, gedoopt op dinsdag 1 januari 1754 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(72 jaar oud) op zaterdag 23 september 1826 aldaar, volgt VIi, op pagina 14. 

7. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 31 augustus 1755 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(65 jaar oud) op dinsdag 28 augustus 1821 aldaar, volgt VIj, op pagina 15. 

 

Ve. Johannes (Jannes) Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Janna Meertese 

Blommerse, gedoopt op zondag 2 december 1736 in Sint-Annaland, overleden (67 jaar oud), 

begraven op woensdag 23 mei 1804 in Poortvliet, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 

ongeveer 23 jaar oud) op maandag 28 februari 1763 in Halsteren met Helena (Lena) van de Berg, 

gedoopt op zondag 14 februari 1740 in Poortvliet, begraven op dinsdag 24 mei 1785 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Mattheus Francois Heijboer, gedoopt op woensdag 7 december 1763 in Halsteren, 

overleden (3 jaar oud), begraven op dinsdag 30 juni 1767 in Poortvliet. 

2. Marinus Heijboer, gedoopt op vrijdag 5 september 1766 in Halsteren, overleden (62 

jaar oud) op dinsdag 3 februari 1829 in Poortvliet, volgt VIk, op pagina 15. 

3. Geertruit Heijboer, gedoopt op zondag 30 oktober 1768 in Poortvliet, overleden (23 

jaar oud), begraven op donderdag 7 juni 1792 aldaar. 

4. Pieter Mattheus Heijboer, gedoopt op zondag 16 februari 1772 in Poortvliet, 

begraven op woensdag 27 mei 1772 aldaar. 

5. Clasina Heijboer, gedoopt op zondag 25 april 1773 in Poortvliet, overleden (33 jaar 

oud), begraven op donderdag 26 maart 1807 in Scherpenisse, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 17 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 14 april 1791 in Scherpenisse met 

Adriaan de Jager, gedoopt op zaterdag 16 juni 1764 in Scherpenisse, overleden 

(ongeveer 47 jaar oud) op dinsdag 16 juli 1811 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 



  

  

Vf. Marinus Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Janna Meertese Blommerse, 

gedoopt op zondag 10 augustus 1721 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

vrijdag 28 april 1747 in Sint-Maartensdijk, overleden (54 jaar oud), begraven op 

zondag 2 juni 1776 in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 16 januari 1748 in Sint-Maartensdijk met Helena (Lena) Marinusse Jagt, geboren in 

oktober 1722 in Poortvliet, begraven op dinsdag 5 mei 1789 in Oud-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Heijboer, geboren in Oud-Vossemeer. 

2. Heijboer, geboren in juni 1748 in Sint-Maartensdijk, begraven in juni 1748 aldaar. 

3. Johannes Marinusse Heijboer, gedoopt op zondag 9 mei 1751 in Oud-Vossemeer, 

overleden (46 jaar oud), volgt VIl, op pagina 16. 

4. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 20 januari 1754 in Oud-Vossemeer, overleden 

aldaar. 

5. Johanna Heijboer, gedoopt op donderdag 20 maart 1755 in Oud-Vossemeer, trouwde 

(ongeveer 30 jaar oud) op dinsdag 21 juni 1785 in Sint-Annaland met Johannes 

Cornelisse Hage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 13 juni 1756 in Oud-Vossemeer, overleden 

(ongeveer 2 jaar oud) omstreeks zondag 1 april 1759. 

7. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 13 november 1757 in Oud-Vossemeer, begraven 

op maandag 5 december 1757 aldaar. 

8. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 1 april 1759 in Oud-Vossemeer. 

9. Jacomijntje Heijboer, gedoopt op zondag 4 mei 1760 in Oud-Vossemeer. 

 

 Helena (Lena) Marinusse Jagt, trouwde (ongeveer 56 jaar oud) (2) in 1779 in Oud-Vossemeer 

met Antony Leeuwen. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vg. Mattheus Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Janna Meertese 

Blommerse, gedoopt op zondag 30 januari 1724 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

vrijdag 8 april 1746 in Sint-Maartensdijk, overleden (59 jaar oud), begraven op 

zondag 21 december 1783 in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 26 jaar 

oud) (1) op maandag 3 augustus 1750 in Sint-Maartensdijk met Maria Douw, geboren op 

zondag 7 mei 1724 in Sint-Annaland, overleden (39 jaar oud), begraven op dinsdag 19 juli 1763 in 

Oud-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Johannis Heijboer, gedoopt op zondag 4 juni 1752 in Oud-Vossemeer, overleden (62 

jaar oud) op woensdag 5 april 1815 in Tholen, volgt VIm, op pagina 16. 

2. Gerraert (Gerard) Heijboer, gedoopt op zondag 28 oktober 1753 in Oud-Vossemeer, 

overleden (76 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1830 in Nieuw-Vossemeer, volgt 

VIn, op pagina 17. 

3. Kornelis Heijboer, gedoopt op zondag 1 juni 1755 in Oud-Vossemeer, overleden (62 

jaar oud) op vrijdag 6 maart 1818 in Poortvliet, volgt VIo, op pagina 18. 

4. Pieter Heijboer, gedoopt op zondag 15 augustus 1756 in Oud-Vossemeer, begraven 

op woensdag 1 september 1756 aldaar. 

5. Anna Hendrina Heijboer, gedoopt op zondag 15 januari 1758 in 

Oud-Vossemeer, deed belijdenis op vrijdag 9 april 1779 in Oud-Vossemeer, overleden 

(62 jaar oud) op zondag 22 oktober 1820 in Poortvliet, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 36 jaar oud) op woensdag 28 februari 1781 in 

Oud-Vossemeer met Johannes (Jan) Elenbaas, gedoopt op zondag 5 april 1744 in 

Sint-Annaland, overleden (69 jaar oud) op woensdag 5 januari 1814 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Cornelia Hendrina Heijboer, gedoopt op zondag 15 januari 1758 in Oud-Vossemeer, 

overleden (1 jaar oud), begraven op dinsdag 6 maart 1759 aldaar. 

7. Fora Heijboer, gedoopt op zondag 16 december 1759 in Oud-Vossemeer. 

8. Janna Heijboer, gedoopt op zondag 16 december 1759 in Oud-Vossemeer. 



  

  

 

 Mattheus Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 

dinsdag 6 mei 1766 in Halsteren met Maatje (Matje) Leenheer, dochter van Jacob Leenheer en 

Aaltje Leenderts de Zeeuw, gedoopt op zondag 17 maart 1737 in Rijsoord, overleden (ongeveer 

85 jaar oud) op zondag 7 juli 1822 in Oud-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Jacobus Heijboer, gedoopt op zondag 13 juli 1766 in Tholen, deed belijdenis op 

vrijdag 24 maart 1780 in Sint-Maartensdijk, overleden (68 jaar oud) op 

vrijdag 23 januari 1835 in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en 

ongeveer 47 jaar oud) op zondag 26 juli 1807 in Poortvliet met Carolina Karelse, 

gedoopt op zondag 10 februari 1760 in Poortvliet, overleden (62 jaar oud) op 

zondag 9 februari 1823 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Johanna (Janna) Heijboer, gedoopt op maandag 8 februari 1768 in Oud-Vossemeer, 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 31 januari 1852 aldaar, trouwde met Adriaan de 

Graaf, geboren omstreeks 1757 in Oud-Vossemeer, overleden (ongeveer 77 jaar oud) 

op dinsdag 12 mei 1835 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Aaltje Heijboer, gedoopt op zondag 8 oktober 1769 in Oud-Vossemeer, begraven op 

zaterdag 9 december 1769 aldaar. 

4. Alida Heijboer, gedoopt op zondag 26 januari 1772 in Oud-Vossemeer, deed 

belijdenis op vrijdag 10 april 1789 in Oud-Vossemeer, overleden (26 jaar oud), 

begraven op woensdag 18 juli 1798 in Nieuw-Vossemeer, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op dinsdag 11 april 1797 in Oud-Vossemeer met 

Jan van de Sande, geboren in 1769 in Halsteren. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Maarten Heijboer, gedoopt op dinsdag 14 februari 1775, overleden (10 jaar oud), 

begraven op donderdag 3 november 1785 in Oud-Vossemeer. 

6. Maria Heijboer, gedoopt op maandag 30 juni 1777 in Oud-Vossemeer, overleden (8 

jaar oud), begraven op zaterdag 8 oktober 1785 aldaar. 

 

 Maatje (Matje) Leenheer, dochter van Jacob Leenheer en Aaltje Leenderts de Zeeuw, trouwde (2) 

met Leendert Lameer. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vh. Jacob Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Janna Meertese Blommerse, 

gedoopt op zondag 16 september 1725 in Sint-Maartensdijk, overleden (71 jaar oud), begraven op 

vrijdag 17 maart 1797 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 42 jaar 

oud) (1) op woensdag 12 augustus 1750 in Sint-Maartensdijk met Huigje den Aantrekker, 

gedoopt op zondag 19 februari 1708 in Zierikzee, overleden in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jacob Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 32 jaar oud) (2) op 

vrijdag 21 december 1764 in Sint-Annaland met Maria Steijn, gedoopt op 

zondag 21 september 1732, begraven op zaterdag 24 januari 1807 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Janna Heijboer, gedoopt op zondag 11 januari 1767 in Sint-Annaland, overleden (60 

jaar oud) op donderdag 3 mei 1827 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 18 en 

ongeveer 41 jaar oud) (1) op dinsdag 21 juni 1785 in Sint-Annaland met Johannes 

Cornelis Hage, gedoopt op zondag 29 december 1743 in Poortugaal, begraven op 

donderdag 5 december 1805 in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (ongeveer 39 jaar oud) (2) op dinsdag 8 april 1806 in Sint-Annaland 

met Jan Paape, geboren in Nieuw-Vossemeer. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Hubregt Heijboer, gedoopt op zondag 20 maart 1768 in Sint-Annaland, begraven op 

dinsdag 16 augustus 1768 aldaar. 

3. Hubregt Heijboer, gedoopt op zondag 6 augustus 1769 in Sint-Annaland, begraven 



  

  

op dinsdag 8 augustus 1769 aldaar. 

4. Dingetje (Digna) Heijboer, gedoopt op zondag 10 januari 1773 in 

Sint-Annaland, deed belijdenis op vrijdag 3 april 1795 in Sint-Annaland, overleden (29 

jaar oud), begraven op vrijdag 26 maart 1802 in Tholen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 40 jaar oud) op woensdag 25 mei 1796 in Tholen met Antony 

Pieters Geluk, gedoopt op vrijdag 21 november 1755 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(68 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1824 in Tholen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Vi. Maarten (Meerten) Heijboer (Eibuir), zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Janna 

Meertese Blommerse, geboren omstreeks 1733 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

donderdag 9 april 1761 in Sint-Maartensdijk, begraven op vrijdag 13 januari 1809 in Poortvliet, 

trouwde (respectievelijk 29 en 25 jaar oud) (1) op vrijdag 7 mei 1762 in Sint-Maartensdijk met 

Johanna (Anna) Adolfse Qquist, geboren omstreeks 1737 in Sint-Maartensdijk, begraven op 

zaterdag 18 december 1779 in Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 6 februari 1763 in Poortvliet, overleden (22 

jaar oud), begraven op dinsdag 12 juli 1785 aldaar. 

2. Lauwrina Heijboer, gedoopt op zondag 20 januari 1765 in Poortvliet, begraven op 

maandag 22 april 1765 aldaar. 

3. Adolf Heijboer, gedoopt op zondag 20 april 1766 in Poortvliet, overleden (38 jaar 

oud), begraven op maandag 17 december 1804 aldaar. 

4. Cornelis Heijboer, gedoopt op vrijdag 22 januari 1768 in Poortvliet, overleden (1 jaar 

oud), begraven op dinsdag 20 juni 1769 aldaar. 

5. Marinus Heijboer, gedoopt op vrijdag 22 januari 1768 in Poortvliet, overleden (1 jaar 

oud), begraven op zaterdag 21 oktober 1769 aldaar. 

6. Joanna Heijboer, gedoopt op dinsdag 22 oktober 1771 in Poortvliet, overleden (5 jaar 

oud), begraven op woensdag 8 januari 1777 aldaar. 

7. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 19 juni 1774 in Poortvliet, begraven op 

dinsdag 11 oktober 1774 aldaar. 

 

 Maarten Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 47 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op 

dinsdag 1 mei 1781 in Poortvliet met Cornelia Geuze, dochter van WiIlem Geuze en Adriana 

Bolet, gedoopt op zaterdag 8 januari 1757 in Westkerke, begraven op maandag 24 mei 1824 in 

Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adiaantje Heijboer, gedoopt op maandag 12 november 1781 in Poortvliet, overleden 

(61 jaar oud) op woensdag 4 januari 1843 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 

en ongeveer 21 jaar oud) op zondag 26 april 1807 in Poortvliet met Pieter Dirkz van 

Driel, zoon van Dirk van Driel en Anna Vals, gedoopt op zondag 12 maart 1786 in 

Poortvliet, overleden (62 jaar oud) op maandag 8 januari 1849 in Rilland. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Johanna Maartense Heijboer, gedoopt op donderdag 22 januari 1784 in Poortvliet, 

overleden (63 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1847 aldaar, volgt VIp, op pagina 19. 

3. Willem Heijboer, gedoopt op zondag 27 maart 1785 in Poortvliet, begraven op 

zaterdag 30 juli 1785 aldaar. 

 

 Cornelia Geuze, dochter van WiIlem Geuze en Adriana Bolet, trouwde (ongeveer 53 jaar oud) 

(2) op zaterdag 7 april 1810 in Poortvliet met Pieter Antonisse Quist, geboren in 

Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vj. Cornelis (Corneille) Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Maria 

Adriaanse Lievense, gedoopt op donderdag 19 september 1743 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(32 jaar oud), begraven op woensdag 13 december 1775 in Poortvliet, trouwde (respectievelijk 



  

  

ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 3 april 1773 in Poortvliet met Maatje van de 

Zande, dochter van Jan (Pieterse) van der Zande en Elizabeth Zuurland, gedoopt op 

zondag 1 november 1750 in Poortvliet, overleden (ongeveer 47 jaar oud) in december 1797 in 

Scherpenisse. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Elisabeth (Betje) Heijboer, geboren omstreeks 1776 in Sint-Maartensdijk, overleden 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) op 

donderdag 1 februari 1798 in Sint-Maartensdijk met Cornelis Janszoon Poulussen 

(Paulusse), geboren omstreeks 1772 in Sint-Maartensdijk. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

 

 Maatje van de Zande, dochter van Jan (Pieterse) van der Zande en Elizabeth Zuurland, trouwde 

(ongeveer 27 jaar oud) (2) op zondag 2 november 1777 in Poortvliet met Marinus Potter. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maatje van de Zande, trouwde (ongeveer 41 jaar oud) (3) omstreeks 1792 met Pieter van Welzen. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vk. Elizabeth Heijboer, dochter van Johannes Heijboer (IVb), op pagina 4 en Jacomina Minders, 

geboren omstreeks 1746 in Sint-Maartensdijk, overleden (ongeveer 69 jaar oud) op 

zaterdag 22 juli 1815 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) op 

dinsdag 27 augustus 1771 in Sint-Maartensdijk met Hendrik Charpentier, geboren 

omstreeks 1736 in Sint-Maartensdijk, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 14 mei 1814 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Marie Charpentier, gedoopt op maandag 28 juni 1773 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(59 jaar oud) op zondag 20 januari 1833 aldaar. 

 

 Hendrik Charpentier, trouwde (1) met Johanna Knulst. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Hendrik Charpentier, trouwde (2) met Clasina Polderman. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Mattheus Heijboer, zoon van Cornelis Heijboer (Vb), op pagina 5 en Catharina (Kaatje) 

Kaashoek, gedoopt op maandag 12 januari 1739 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

donderdag 9 april 1761 in Sint-Maartensdijk, overleden (54 jaar oud), begraven op 

donderdag 17 oktober 1793 in Dinteloord, trouwde (respectievelijk 27 en 19 jaar oud) op 

zondag 27 april 1766 in Tholen met Johanna Bogert, gedoopt op zaterdag 28 januari 1747 in 

Poortvliet, overleden (73 jaar oud) op donderdag 30 november 1820 in Dinteloord. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 12 oktober 1766 in Tholen, volgt VIIa, op 

pagina 19. 

2. Pieter Heijboer, gedoopt op zondag 21 augustus 1768 in Tholen, begraven op 

vrijdag 30 september 1768 aldaar. 

3. Jacomina Heijboer, gedoopt op zondag 5 november 1769 in Tholen, overleden (6 jaar 

oud), begraven op zaterdag 28 september 1776 in Dinteloord. 

4. Caatie (Kaatje) Heijboer, gedoopt op zondag 9 februari 1772 in Dinteloord, begraven 

op woensdag 29 april 1772 aldaar. 

5. Caatie (Kaatje) Heijboer, gedoopt op zaterdag 24 april 1773 in Dinteloord, overleden 

(30 jaar oud), begraven op zaterdag 14 januari 1804 aldaar. 



  

  

6. Pieter Heijboer, gedoopt op zondag 5 oktober 1777 in Dinteloord, overleden (73 jaar 

oud) op maandag 5 mei 1851 in Klundert, volgt VIIb, op pagina 19. 

7. Jacomijna Maria Heijboer, gedoopt op zondag 25 juli 1779 in Dinteloord, volgt 

VIIc, op pagina 20. 

8. Neeltje Heijboer, gedoopt op zondag 24 september 1780 in Dinteloord, overleden (71 

jaar oud) op donderdag 4 maart 1852 aldaar, trouwde (31 jaar oud) op 

zaterdag 1 augustus 1812 in Dinteloord met Teunis Tielemans, overleden op 

dinsdag 8 april 1856 in Dinteloord. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Jacoba Heijboer, gedoopt op donderdag 10 januari 1782 in Dinteloord, overleden (11 

jaar oud), begraven op maandag 4 november 1793 aldaar. 

10. Maetje Heijboer, gedoopt op zaterdag 11 oktober 1783 in Dinteloord. 

11. Johannes Heijboer, gedoopt op dinsdag 25 december 1787 in Dinteloord, volgt 

VIId, op pagina 20. 

12. Jacomina Heijboer, geboren omstreeks 1788 in Dinteloord, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 29 november 1811 in Dinteloord met 

Nicolaas den Boef, geboren omstreeks 1786. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

13. Adriaan Heijboer, gedoopt op zondag 19 augustus 1792 in Dinteloord, begraven op 

donderdag 30 augustus 1792 aldaar. 

 

 Johanna Bogert, trouwde (48 jaar oud) (2) op zondag 22 november 1795 in Prinsenland met 

Willem Jansz van 't Hof. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIb. Johannes Heijboer, zoon van Cornelis Heijboer (Vb), op pagina 5 en Catharina (Kaatje) 

Kaashoek, gedoopt op zondag 8 mei 1740 in Sint-Maartensdijk, overleden (71 jaar oud) op 

zondag 8 december 1811 in Brouwershaven, trouwde (respectievelijk ongeveer 60 en ongeveer 48 

jaar oud) (1) op dinsdag 21 april 1801 in Brouwershaven met Maria de Bruine, gedoopt op 

donderdag 8 juni 1752 in Brouwershaven, overleden (67 jaar oud) op vrijdag 3 maart 1820 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Maria de Bruine, trouwde (1) met Jan van Almkerk. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johannes Heijboer, trouwde (respectievelijk 36 en 34 jaar oud) (2) op vrijdag 21 maart 1777 in 

Nieuwerkerk met Geertruijd Huijbregtse Janse, gedoopt op zondag 22 juli 1742 in Nieuwerkerk, 

begraven op woensdag 5 maart 1800 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Heijboer, gedoopt op zaterdag 20 juni 1778 in Nieuwerkerk, overleden 

aldaar. 

 

VIc. Marinus Cornelisse Heijboer, zoon van Cornelis Heijboer (Vb), op pagina 5 en Catharina 

(Kaatje) Kaashoek, geboren omstreeks 1747, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op 

vrijdag 1 mei 1812 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk 37 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 11 mei 1784 in Poortvliet met Tannetje (Jannetje) Voshol, gedoopt op 

zondag 21 december 1760 in Poortvliet, overleden (68 jaar oud) op maandag 23 maart 1829 in 

Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Kaatje Heijboer, gedoopt op zondag 4 juli 1784 in Sint-Maartensdijk, jong overleden 

in Sint-Annaland. 

2. Hubrecht Heijboer, gedoopt op vrijdag 16 september 1785 in Sint-Annaland, jong 

overleden. 

3. Hubregt Heijboer, gedoopt op vrijdag 20 juli 1787 in Sint-Annaland, begraven op 

vrijdag 27 juli 1787 aldaar. 

4. Cornelis Heijboer, gedoopt op woensdag 31 december 1788 in Sint-Annaland, 



  

  

begraven op donderdag 11 juni 1789 aldaar. 

5. Kaatje Heijboer, gedoopt op donderdag 2 februari 1792 in Sint-Annaland, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) op maandag 5 augustus 1816 in 

Sint-Annaland met Jacob Hoek, gedoopt op zaterdag 22 oktober 1785 in 

Oud-Beijerland, overleden (53 jaar oud) op zaterdag 2 maart 1839 in Sint-Annaland. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VId. Adriaan Heijboer, zoon van Cornelis Heijboer (Vb), op pagina 5 en Catharina (Kaatje) Kaashoek, 

gedoopt op dinsdag 11 november 1749 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

zaterdag 30 maart 1771 in Sint-Annaland, overleden (62 jaar oud) op zondag 13 september 1812 

in Sint-Maartensdijk, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) op 

dinsdag 19 oktober 1773 in Sint-Annaland met Anna Elenbaas, gedoopt op 

zondag 25 februari 1753 in Sint-Annaland, deed belijdenis op woensdag 22 maart 1775 in 

Sint-Annaland, begraven op maandag 2 mei 1808 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Cornelis Heijboer, gedoopt op zaterdag 26 maart 1774 in Sint-Annaland, overleden 

(50 jaar oud) op vrijdag 14 mei 1824 aldaar, volgt VIIe, op pagina 21. 

2. Pieter Heijboer, gedoopt op zaterdag 9 december 1775 in Sint-Annaland, overleden 

(97 jaar oud) op donderdag 17 juli 1873 in Colijnsplaat, volgt VIIf, op pagina 21. 

3. Katje Heijboer, gedoopt op zondag 14 december 1777 in Sint-Annaland, overleden 

(88 jaar oud) op maandag 12 februari 1866 aldaar, volgt VIIg, op pagina 22. 

4. Mattheus Heijboer, gedoopt op maandag 27 september 1779 in Sint-Annaland, 

overleden (56 jaar oud) op zondag 29 mei 1836 in Oud-Vossemeer, volgt VIIh, op 

pagina 22. 

5. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 29 september 1782 in Sint-Annaland, 

overleden (64 jaar oud) op dinsdag 27 oktober 1846 aldaar, volgt VIIi, op pagina 22. 

6. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 28 augustus 1785 in Sint-Annaland, overleden (59 

jaar oud) op vrijdag 2 mei 1845 aldaar, volgt VIIj, op pagina 23. 

7. Jeremias Heijboer, gedoopt op zaterdag 6 oktober 1787 in Sint-Annaland, overleden 

(75 jaar oud) op vrijdag 14 november 1862 aldaar, volgt VIIk, op pagina 23. 

8. Heijboer, gedoopt op dinsdag 10 november 1789 in Sint-Annaland, begraven op 

woensdag 11 november 1789 aldaar. 

9. Anna Heijboer, gedoopt op zondag 20 maart 1791 in Sint-Annaland, overleden (75 

jaar oud) op donderdag 3 januari 1867 aldaar, volgt VIIl, op pagina 24. 

10. Adriana Heijboer, gedoopt op zaterdag 20 april 1793 in Sint-Annaland, overleden (86 

jaar oud) op maandag 18 augustus 1879 in Dreischor, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 37 en ongeveer 31 jaar oud) op vrijdag 1 april 1831 in Sint-Annaland met 

Jacob Goudzwaard, geboren omstreeks 1799 in Sint-Annaland, overleden (62 jaar 

oud) op zondag 19 mei 1861 in Dreischor. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

11. Janna Heijboer, gedoopt op zondag 14 september 1794 in Sint-Annaland, overleden 

(77 jaar oud) op donderdag 28 maart 1872 in Scherpenisse, trouwde (respectievelijk 50 

en ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 14 maart 1845 in Sint-Annaland met Leendert 

Keijzer, geboren omstreeks 1800 in Sint-Annaland, overleden (ongeveer 84 jaar oud) 

op dinsdag 8 juli 1884 in Scherpenisse. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIe. Jacob Heijboer, zoon van Cornelis Heijboer (Vb), op pagina 5 en Catharina (Kaatje) Kaashoek, 

gedoopt op zaterdag 1 januari 1752 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op vrijdag 9 april 1773 

in Sint-Maartensdijk, overleden (80 jaar oud) op dinsdag 13 maart 1832 in Nieuwerkerk, trouwde 

(respectievelijk 33 en 32 jaar oud) op vrijdag 15 april 1785 in Nieuwerkerk met Maria Gerda Bal, 

gedoopt op maandag 18 december 1752 in Dreischor, overleden (66 jaar oud) op 

dinsdag 22 juni 1819 in Nieuwerkerk. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Cornelis Heijboer, gedoopt op maandag 23 januari 1786 in Nieuwerkerk, overleden 

(71 jaar oud) op dinsdag 1 december 1857 aldaar, volgt VIIm, op pagina 24. 



  

  

2. Gerardus Heijboer, gedoopt op woensdag 25 april 1787 in Nieuwerkerk. 

3. Gerrit Heijboer, gedoopt op vrijdag 11 juli 1794 in Nieuwerkerk. 

4. Johannes Heijboer, gedoopt op maandag 27 juli 1795 in Nieuwerkerk. 

5. Maria Heijboer, gedoopt op woensdag 11 januari 1797 in Nieuwerkerk. 

6. Mattheus Heijboer, gedoopt op zaterdag 10 november 1798 in Nieuwerkerk, 

ongehuwd overleden (35 jaar oud) op vrijdag 3 oktober 1834 aldaar. 

7. Maria Heijboer, gedoopt op zaterdag 1 februari 1800 in Nieuwerkerk, overleden (75 

jaar oud) op maandag 12 april 1875 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 

ongeveer 24 jaar oud) op vrijdag 5 december 1828 in Nieuwerkerk met Willem 

Braam, gedoopt op vrijdag 23 november 1804 in Nieuwerkerk, overleden (48 jaar oud) 

op woensdag 27 juli 1853 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIf. Johannis (Jannes) Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (Vd), op pagina 7 en Helena (Lena) 

Heijnsdijk, geboren in mei 1741 in Sint-Maartensdijk, overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 20 december 1820 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op 

woensdag 29 november 1769 in Sint-Maartensdijk met Jannetje Jacobsdr Hage, gedoopt op 

zondag 1 januari 1747 in Sint-Maartensdijk, overleden (43 jaar oud), begraven op 

dinsdag 20 april 1790 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 7 oktober 1770 in Sint-Annaland, overleden 

(76 jaar oud) op donderdag 25 februari 1847 in Dirksland, volgt VIIn, op pagina 25. 

2. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 12 januari 1772 in Sint-Annaland, overleden (1 

jaar oud), begraven op maandag 18 januari 1773 aldaar. 

3. Jacob Heijboer, gedoopt op zondag 26 maart 1775 in Sint-Annaland, overleden (56 

jaar oud) op donderdag 17 november 1831 aldaar, volgt VIIo, op pagina 26. 

4. Leendert (Viir) Heijboer. 

5. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 17 augustus 1777 in Sint-Annaland, begraven 

op maandag 6 oktober 1777 aldaar. 

6. Lena Heijboer, gedoopt op zondag 4 april 1779 in Sint-Annaland, begraven op 

maandag 15 november 1779 aldaar. 

7. Jacoba Heijboer, gedoopt op zondag 5 maart 1780 in Sint-Annaland, overleden (50 

jaar oud) op dinsdag 28 december 1830 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 

en ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 7 april 1814 in Sint-Annaland met Jacob van 't 

Hof, geboren omstreeks 1770 in Sint-Annaland, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

donderdag 25 januari 1838 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 23 november 1783 in Sint-Annaland, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 16 oktober 1853 aldaar. 

9. Helena Heijboer, gedoopt op woensdag 30 maart 1785 in Sint-Annaland, overleden (1 

jaar oud), begraven op maandag 26 maart 1787 aldaar. 

10. Mattheus Heijboer, gedoopt op zondag 24 augustus 1788 in Sint-Annaland, begraven 

op zondag 21 september 1788 aldaar. 

11. Jannetje Heijboer, gedoopt op zondag 25 april 1790 in Sint-Annaland, begraven op 

vrijdag 17 september 1790 aldaar. 

 

VIg. Leendert Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (Vd), op pagina 7 en Helena (Lena) Heijnsdijk, 

gedoopt op zondag 16 december 1742 in Sint-Maartensdijk, overleden (51 jaar oud), begraven op 

vrijdag 11 juli 1794 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 20 jaar 

oud) op donderdag 6 december 1781 in Sint-Maartensdijk met Neeltje Klippel, dochter van 

Leendert Pieterse Klippel en Pieternella Jans Cats, gedoopt op zondag 14 december 1760 in 

Sint-Annaland, overleden (35 jaar oud), begraven op maandag 8 augustus 1796 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes (Viis) Heijboer. 

2. Leendert (Viit) Heijboer. 

 

VIh. Flora Heijboer, dochter van Johannes Heijboer (Vd), op pagina 7 en Helena (Lena) Heijnsdijk, 



  

  

gedoopt op zondag 17 september 1752 in Sint-Maartensdijk, overleden (53 jaar oud), begraven op 

woensdag 4 juni 1806 in Sint-Annaland, trouwde (beiden 26 jaar oud) op vrijdag 2 juli 1779 in 

Sint-Maartensdijk met Jacob Pieters Geluk, gedoopt op zondag 17 september 1752 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (74 jaar oud) op zondag 29 april 1827 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Janna (Viiu) Geluk. 

 

VIi. Cornelis (Corneille) Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (Vd), op pagina 7 en Helena (Lena) 

Heijnsdijk, gedoopt op dinsdag 1 januari 1754 in Sint-Maartensdijk, overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 23 september 1826 in Sint-Maartensdijk, trouwde (respectievelijk 30 en 18 jaar oud) op 

donderdag 16 december 1784 in Sint-Maartensdijk met Jacomina Faasse, geboren 1765 of 1766 in 

Sint Philipsland, deed belijdenis op vrijdag 25 maart 1785 in Sint-Maartensdijk, overleden (58 jaar 

oud) op maandag 5 januari 1824 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Lena Heijboer, gedoopt op donderdag 28 april 1785 in Sint-Maartensdijk, overleden 

(45 jaar oud) op donderdag 18 november 1830 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op donderdag 8 november 1810 in 

Sint-Maartensdijk met Marinus Cornelis Kloet, geboren omstreeks 1788 in 

Sint Maartensdijk [België], overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

dinsdag 12 oktober 1869 in Sint-Maartensdijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 5 oktober 1788 in Sint-Maartensdijk, jong 

overleden aldaar. 

3. Marinus (VIIV) Heijboer. 

4. Johannes Heijboer, gedoopt op zondag 16 januari 1791 in Sint-Maartensdijk, 

overleden (16 jaar oud), begraven op woensdag 24 juni 1807 aldaar. 

5. Kaatje Heijboer, gedoopt op maandag 23 december 1793 in Sint-Maartensdijk. 

6. Jacob Heijboer, gedoopt op zaterdag 26 april 1794 in Sint-Maartensdijk. 

7. Lena Heijboer, geboren omstreeks 1795. 

8. Catharina (Viiw) Heijboer. 

9. Johannes Heijboer, geboren in januari 1809 in Sint-Maartensdijk, begraven op 

zaterdag 18 maart 1809 aldaar. 

 

VIj. Jacob Heijboer, zoon van Johannes Heijboer (Vd), op pagina 7 en Helena (Lena) Heijnsdijk, 

gedoopt op zondag 31 augustus 1755 in Sint-Maartensdijk, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 28 augustus 1821 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar 

oud) op woensdag 25 juli 1781 in Sint-Maartensdijk met Cornelia Deurloo, dochter van Isak 

Deurloo en Maatje Pelle, geboren omstreeks 1750 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op 

donderdag 7 maart 1771 in Sint-Maartensdijk, overleden (ongeveer 88 jaar oud) op 

zaterdag 9 februari 1839 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Helena (Leena) Heijboer, gedoopt op zondag 18 september 1785 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (94 jaar oud) op dinsdag 30 september 1879 in 

Oosterland, trouwde (respectievelijk ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) op 

zaterdag 13 september 1806 in Sint-Maartensdijk met Jan Hendriksen, zoon van 

Hendrik Jansen Hendriksen en Maatje Potappel, gedoopt op 

zaterdag 11 september 1784 in Sint-Maartensdijk, overleden (61 jaar oud) op 

vrijdag 17 april 1846 in Oosterland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maatje Maria Heijboer, gedoopt op woensdag 25 november 1789 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (78 jaar oud) op zondag 29 maart 1868 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op maandag 24 april 1815 in 

Sint-Maartensdijk met Dirk Vermaas, gedoopt op vrijdag 2 maart 1792 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (72 jaar oud) op donderdag 21 juli 1864 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 



  

  

VIk. Marinus Heijboer, zoon van Johannes (Jannes) Heijboer (Ve), op pagina 7 en Helena (Lena) van 

de Berg, gedoopt op vrijdag 5 september 1766 in Halsteren, deed belijdenis op 

vrijdag 14 mei 1790 in Poortvliet, overleden (62 jaar oud) op dinsdag 3 februari 1829 in Poortvliet, 

trouwde (respectievelijk 21 en 22 jaar oud) op vrijdag 18 januari 1788 in Poortvliet met 

Pieternella Ooms, gedoopt op zondag 20 oktober 1765 in Poortvliet, overleden (71 jaar oud) op 

zondag 10 september 1837 in Sint-Maartensdijk. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Johannes Heijboer, gedoopt op vrijdag 15 februari 1788 in Poortvliet, overleden (71 

jaar oud) op vrijdag 17 juni 1859 in Sint-Maartensdijk, volgt VIIp, op pagina 26. 

2. Dirk Heijboer, gedoopt op zondag 14 juni 1789 in Poortvliet, begraven op 

woensdag 1 juli 1789 aldaar. 

3. Lena Heijboer, gedoopt op zondag 25 juli 1790 in Poortvliet, overleden (38 jaar oud) 

op zaterdag 14 juni 1828 aldaar. 

4. Grietje Heijboer, gedoopt op zondag 25 december 1791 in Poortvliet, overleden (1 

jaar oud), begraven op woensdag 27 februari 1793 aldaar. 

5. Johanna Heijboer, gedoopt op zondag 25 februari 1798 in Poortvliet, begraven op 

zaterdag 14 juli 1798 aldaar. 

6. Mattheus Heijboer, gedoopt op maandag 3 november 1800 in Poortvliet, overleden 

(31 jaar oud) op zaterdag 6 oktober 1832 aldaar, volgt VIIq, op pagina 26. 

 

VIl. Johannes Marinusse Heijboer, zoon van Marinus Heijboer (Vf), op pagina 7 en Helena (Lena) 

Marinusse Jagt, gedoopt op zondag 9 mei 1751 in Oud-Vossemeer, overleden (46 jaar oud), 

begraven op woensdag 24 januari 1798 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en 19 jaar 

oud) op dinsdag 6 november 1781 in Oud-Vossemeer met Jacomijntje Jagt, geboren in 

februari 1762 in Oud-Vossemeer, overleden in Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Marinus Johannis (VIIX) Heijboer. 

2. Adriaan Heijboer, gedoopt op zaterdag 11 juni 1785 in Oud-Vossemeer. 

3. Adriana Heijboer, geboren omstreeks 1786 in Poortvliet, overleden (ongeveer 56 jaar 

oud) op donderdag 27 april 1843 aldaar. 

4. Leendert Heijboer, gedoopt op dinsdag 30 oktober 1787 in Oud-Vossemeer, begraven 

op zondag 30 december 1787 aldaar. 

5. Helena (Viiy) Heijboer. 

 

 Jacomijntje Jagt, trouwde (36 jaar oud) (2) op woensdag 1 augustus 1798 in Oud-Vossemeer met 

Martinus Stevense de Rijke, geboren in Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Martina de Rijke, gedoopt op zondag 24 oktober 1802 in Oud-Vossemeer, overleden 

(53 jaar oud) op zaterdag 10 november 1855 in Sint-Maartensdijk, trouwde met 

Mattheus Heijboer, zoon van Marinus Heijboer (VIk), op pagina 15 en Pieternella 

Ooms (zie VIIq, op pagina 26). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

VIm. Johannis Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (Vg), op pagina 8 en Maria Douw, gedoopt op 

zondag 4 juni 1752 in Oud-Vossemeer, deed belijdenis op vrijdag 7 april 1775 in Oud-Vossemeer, 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 5 april 1815 in Tholen, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 

en ongeveer 22 jaar oud) op maandag 25 mei 1795 in Oud-Vossemeer met Dingena van Driel, 

dochter van Pieter van Driel en Maria de Kock, gedoopt op zondag 9 mei 1773 in de omgeving 

van Tholen, overleden (66 jaar oud) op donderdag 5 september 1839 in Oosterland. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Mattheus (Viiz) Heijboer. 

2. Pieter Heijboer, gedoopt op donderdag 31 augustus 1797 in Oud-Vossemeer, 

overleden (ongeveer 2 maanden oud) op zondag 12 november 1797 aldaar. 

3. Marinus Heijboer, gedoopt op zondag 7 juli 1799 in Oud-Vossemeer, overleden 

(ongeveer 17 dagen oud) op woensdag 24 juli 1799 aldaar. 

4. Maria Heijboer, gedoopt op woensdag 30 april 1800 in Oud-Vossemeer, overleden (7 



  

  

jaar oud), begraven op maandag 15 februari 1808 aldaar. 

5. Marinus Heijboer, gedoopt op woensdag 18 november 1801 in Oud-Vossemeer, 

ongehuwd overleden (21 jaar oud) op maandag 14 juli 1823 in Poortvliet. 

6. Pieter Heijboer, gedoopt op vrijdag 24 juni 1803 in Oud-Vossemeer, overleden (1 jaar 

oud) op woensdag 8 augustus 1804 aldaar. 

7. Anna Johanna Heijboer, gedoopt op zondag 1 juli 1804 in Oud-Vossemeer, overleden 

(71 jaar oud) op donderdag 21 oktober 1875 in Ellemeet, trouwde (1) in Oosterland 

met Leendert van der Have, gedoopt op donderdag 23 januari 1800 in Bruinisse, 

overleden (34 jaar oud) op donderdag 27 november 1834 in Oosterland. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 

ongeveer 44 jaar oud) (2) op dinsdag 25 juli 1843 in Oosterland met Gerardus van der 

Heijde, gedoopt op dinsdag 1 januari 1799 in Sint Philipsland, overleden (68 jaar oud) 

op zondag 30 juni 1867 in Brouwershaven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

8. Maatje Heijboer, gedoopt op zondag 17 november 1805 in Oud-Vossemeer, 

overleden (57 jaar oud) op maandag 22 juni 1863 in Oosterland, trouwde 

(respectievelijk 21 en 23 jaar oud) op zondag 15 juli 1827 in Oosterland met Maarten 

Meerman, gedoopt op maandag 21 mei 1804 in Oosterland, overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 27 mei 1871 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Gerardus Heijboer, gedoopt op zondag 4 januari 1807 in Oud-Vossemeer, begraven 

op donderdag 27 augustus 1807 aldaar. 

10. Pieter (Viiaa) Heijboer. 

11. Maria Heijboer, gedoopt op zaterdag 15 april 1809 in Oud-Vossemeer, overleden (1 

jaar oud), begraven op dinsdag 24 april 1810 aldaar. 

 

VIn. Gerraert (Gerard) Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (Vg), op pagina 8 en Maria Douw, 

gedoopt op zondag 28 oktober 1753 in Oud-Vossemeer, deed belijdenis op vrijdag 7 april 1775 in 

Oud-Vossemeer, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1830 in Nieuw-Vossemeer, 

trouwde (respectievelijk 24 en 27 jaar oud) (1) op zondag 30 augustus 1778 in Oud-Vossemeer 

met Maayke (Maatje) Bevelander, dochter van Cornelis Bevelander en Maatje Slootmaker, 

gedoopt op zondag 15 november 1750 in Poortvliet, overleden (41 jaar oud), begraven op 

donderdag 22 december 1791 in Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Mattheus (Viiae) Heijboer. 

2. Willem (Viiaf) Heijboer. 

3. Maria Johanna Heijboer, gedoopt op donderdag 12 september 1782 in 

Nieuw-Vossemeer, begraven op zaterdag 6 september 1783 aldaar. 

4. Maatje Heijboer, gedoopt op dinsdag 23 maart 1784 in Nieuw-Vossemeer, overleden 

(62 jaar oud) op maandag 14 september 1846 in Oud-Vossemeer, trouwde 

(respectievelijk 22 en ongeveer 43 jaar oud) op vrijdag 20 maart 1807 in 

Nieuw-Vossemeer met Adriaan Aarnoudse, geboren omstreeks 1763 in 

Oud-Vossemeer, overleden (ongeveer 73 jaar oud) op dinsdag 9 augustus 1836 aldaar. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Cornelis Heijboer, gedoopt op vrijdag 18 maart 1785 in Nieuw-Vossemeer, begraven 

op zaterdag 24 september 1785 aldaar. 

6. Johannis (Viiag) Heijboer. 

7. Cornelis Johannis Heijboer, gedoopt op woensdag 26 april 1786 in 

Nieuw-Vossemeer, overleden (18 jaar oud), begraven op woensdag 17 oktober 1804 

aldaar. 

8. Jacobus Hendrik (Viiah) Heijboer. 

9. Mattheis Heijboer, gedoopt op zondag 29 maart 1789 in Nieuw-Vossemeer, begraven 

op maandag 30 maart 1789 aldaar. 

10. Maaike Heijboer, gedoopt op donderdag 25 november 1790 in Nieuw-Vossemeer, 

overleden (4 jaar oud), begraven op zondag 22 februari 1795 aldaar. 

11. Maria Heijboer, gedoopt op zondag 11 december 1791 in Nieuw-Vossemeer, 



  

  

overleden (75 jaar oud) op maandag 16 september 1867 in Zierikzee, trouwde 

(respectievelijk 21 en ongeveer 24 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1813 in 

Nieuw-Vossemeer met Guillaume van Putten, geboren omstreeks 1788 in 

Nieuw-Vossemeer, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 12 januari 1869 in 

Zierikzee. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Gerraert (Gerard) Heijboer, trouwde (respectievelijk 40 en 31 jaar oud) (2) op 

woensdag 30 april 1794 in Sint-Annaland met Sara Fransdr Gunst, dochter van Frans Gunst en 

Anthonia Pavias, gedoopt op zondag 7 november 1762 in Sint-Annaland, ded belijdenis op 

vrijdag 14 april 1786 in Sint-Annaland, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 16 september 1831 in 

Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind Heijboer, geboren op zondag 22 februari 1795 in 

Nieuw-Vossemeer. 

2. Francois Heijboer, gedoopt op vrijdag 12 februari 1796 in Nieuw-Vossemeer, 

overleden (32 jaar oud) op dinsdag 9 september 1828 aldaar. 

3. Jacob (Viiab) Heijboer, gedoopt op vrijdag 2 februari 1798 in Nieuw-Vossemeer, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 11 oktober 1871 aldaar, volgt VIIr, op pagina 27. 

4. Marijnus Johannes (Viiac) Heijboer. 

5. Tona Cornelia Heijboer, gedoopt op donderdag 12 februari 1801 in 

Nieuw-Vossemeer, overleden (73 jaar oud) op zaterdag 14 november 1874 in Tholen, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) op 

vrijdag 17 februari 1832 in Nieuw-Vossemeer met Cornelis Dane, gedoopt op 

maandag 11 januari 1802 in Poortvliet, overleden (76 jaar oud) op 

zaterdag 19 oktober 1878 in Tholen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Johanna Heijboer, gedoopt op dinsdag 20 april 1802 in Nieuw-Vossemeer, overleden 

(30 jaar oud) op dinsdag 22 mei 1832 in Oud-Vossemeer. 

7. Janna Heijboer, gedoopt op dinsdag 20 april 1802 in Nieuw-Vossemeer. 

8. Pieter (Viiad) Heijboer. 

9. Cornelis Heijboer, gedoopt op dinsdag 28 augustus 1804 in Nieuw-Vossemeer, 

begraven op woensdag 17 oktober 1804 aldaar. 

10. Elizabeth Heijboer, gedoopt op zaterdag 4 januari 1806 in Nieuw-Vossemeer, 

trouwde (respectievelijk 27 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 24 februari 1833 in 

Nieuw-Vossemeer met Adrianus Jacobus Bastiaanse, geboren omstreeks 1809 in 

Steenbergen, overleden (ongeveer 65 jaar oud) op zaterdag 12 september 1874 in 

Overschie. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIo. Kornelis Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (Vg), op pagina 8 en Maria Douw, gedoopt op 

zondag 1 juni 1755 in Oud-Vossemeer, deed belijdenis op vrijdag 13 april 1781 in 

Oud-Vossemeer, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 6 maart 1818 in Poortvliet, trouwde 

(respectievelijk 41 en 23 jaar oud) op zaterdag 15 april 1797 in Oud-Vossemeer met Janna van der 

Maal, gedoopt op zondag 12 december 1773 in Poortvliet, deed belijdenis op 

zondag 25 augustus 1793 in Poortvliet, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 30 april 1850 in 

Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Mattheus (Viiai) Heijboer. 

2. Elisabeth Jacoba Heijboer, gedoopt op woensdag 4 september 1799 in 

Oud-Vossemeer, overleden (ongeveer 27 dagen oud) in oktober 1799 aldaar. 

3. Maria Joanna Heijboer, gedoopt op zondag 28 september 1800 in Oud-Vossemeer, 

overleden (1 jaar oud), begraven op maandag 19 oktober 1801 aldaar. 

4. Willem Heijboer, gedoopt op zondag 28 september 1800 in Oud-Vossemeer, 

overleden (6 jaar oud), begraven op maandag 14 september 1807 aldaar. 

5. Pieter Jacob Heijboer, gedoopt op maandag 11 januari 1802 in Oud-Vossemeer, 

overleden (5 jaar oud), begraven op woensdag 16 september 1807 aldaar. 

6. Maria Johanna Heijboer, gedoopt op zaterdag 2 april 1803 in Oud-Vossemeer, 



  

  

overleden (4 jaar oud), begraven op zondag 9 augustus 1807 aldaar. 

7. Jacob (Viiaj) Heijboer. 

8. Alida Heijboer, gedoopt op vrijdag 2 augustus 1805 in Oud-Vossemeer, begraven op 

donderdag 3 juli 1806 aldaar. 

9. Johannis Viiak Heijboer. 

10. Elizabeth Maria Heijboer, geboren op woensdag 28 april 1813 in Poortvliet, 

overleden (2 maanden oud) op vrijdag 2 juli 1813 aldaar. 

 

 Janna van der Maal, trouwde (ongeveer 45 jaar oud) (2) op woensdag 26 mei 1819 in Poortvliet 

met Jan Haze. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIp. Johanna Maartense Heijboer, dochter van Maarten Heijboer (Vi), op pagina 10 en Cornelia 

Geuze, gedoopt op donderdag 22 januari 1784 in Poortvliet, overleden (63 jaar oud) op 

vrijdag 22 januari 1847 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 

dinsdag 8 maart 1808 in Poortvliet met Johannis van der Velde, zoon van Antony van der 

Velde en Maria Goedharte, geboren omstreeks 1781 in Koudekerke, overleden (ongeveer 41 jaar 

oud) op zondag 17 november 1822 in Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maatje van der Velde, gedoopt op vrijdag 11 augustus 1809 in Poortvliet, overleden 

(50 jaar oud) op dinsdag 20 december 1859 aldaar, trouwde (beiden ongeveer 38 jaar 

oud) op vrijdag 16 juni 1848 in Poortvliet met Jacob Potter, geboren omstreeks 1809 in 

Poortvliet, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op dinsdag 29 december 1863 aldaar. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maarten van der Velde, geboren op dinsdag 18 juli 1815 in Poortvliet, overleden (48 

jaar oud) op dinsdag 29 december 1863 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 

ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 4 oktober 1839 in Poortvliet met Cornelia van der 

Werf, geboren omstreeks 1818 in Poortvliet, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

dinsdag 26 februari 1889 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Dina van der Velde, geboren op woensdag 28 maart 1821 in Poortvliet, overleden (6 

maanden oud) op vrijdag 19 oktober 1821 aldaar. 

 

 Johanna Maartense Heijboer,  

 Zij krijgt een zoon: 

1. Jan (Viial) Heijboer. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Cornelis Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (VIa), op pagina 11 en Johanna Bogert, gedoopt 

op zondag 12 oktober 1766 in Tholen, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar 

oud) op woensdag 2 maart 1796 in Dinteloord met Elisabeth van Rhee, dochter van Johannes 

van Rhee en Maria Pipping, geboren omstreeks 1767 in Nieuw-Vossemeer, overleden (ongeveer 

68 jaar oud) op woensdag 4 mei 1836 in Oosterland. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Janna Heijboer, gedoopt op dinsdag 20 december 1796 in Oosterland, overleden (16 

jaar oud) op woensdag 18 augustus 1813 aldaar. 

2. Mathaeus Heijboer, gedoopt op donderdag 1 februari 1798 in Oosterland. 

3. Johannis (Viiic) Heijboer. 

4. Adriana Heijboer, gedoopt op donderdag 29 december 1803 in Oosterland, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 22 november 1850 in Poortvliet. 

 

 Elisabeth van Rhee, dochter van Johannes van Rhee en Maria Pipping, ondertrouw (1) op 

woensdag 21 april 1790 in Tholen, trouwde (ongeveer 22 jaar oud) op woensdag 12 mei 1790 in 



  

  

Tholen met Huijbrecht Giljam. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIb. Pieter Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (VIa), op pagina 11 en Johanna Bogert, gedoopt op 

zondag 5 oktober 1777 in Dinteloord, overleden (73 jaar oud) op maandag 5 mei 1851 in 

Klundert, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) op 

zondag 6 december 1807 in Dinteloord met Cornelia Johanna Vogelaar, dochter van Joannes 

Vogelaar en Sija Anna Timmers, geboren omstreeks 1784 in Dinteloord, overleden (ongeveer 67 

jaar oud) op dinsdag 20 januari 1852 in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Mattheus (Viiid) Heijboer. 

2. Johanna Heijboer, geboren op dinsdag 12 februari 1811 in Klundert, jong overleden. 

3. Sija Anna Heijboer, geboren op dinsdag 12 februari 1811 in Klundert, jong overleden 

aldaar. 

4. Adriana Cornelia Heijboer, geboren op dinsdag 12 februari 1811 in Klundert, 

overleden (2 maanden oud) op vrijdag 19 april 1811 aldaar. 

5. Johannes Heijboer, geboren op zaterdag 6 februari 1813 in Klundert, overleden (20 

jaar oud) op woensdag 10 juli 1833 aldaar. 

6. Cornelis (Viiie) Heijboer. 

7. Pieter (Viiif) Heijboer. 

8. Jan Heijboer, geboren op maandag 17 mei 1819 in Klundert. 

9. Johanna Heijboer, geboren op maandag 17 mei 1819 in Klundert, overleden (16 jaar 

oud) op maandag 14 maart 1836 aldaar. 

10. Adriaan (Viiig) Heijboer. 

11. Sija Anna Heijboer, geboren op dinsdag 25 juni 1822 in Klundert, overleden (19 jaar 

oud) op zondag 18 juli 1841 aldaar. 

12. Catharina Heijboer, geboren op zondag 7 mei 1826 in Klundert, trouwde 

(respectievelijk 19 en 34 jaar oud) op donderdag 30 april 1846 in Klundert met Arie 

Pieter de Graaf, geboren op zaterdag 23 november 1811 in Klundert. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIc. Jacomijna Maria Heijboer, dochter van Mattheus Heijboer (VIa), op pagina 11 en Johanna 

Bogert, gedoopt op zondag 25 juli 1779 in Dinteloord, trouwde (1) met Adriaan Boogert. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jacomijna Maria Heijboer, relatie (1). 

 Zij krijgt 3 kinderen: 

1. Hendrik Heijboer, geboren op zondag 22 november 1818 in Dinteloord, overleden (3 

jaar oud) op dinsdag 2 april 1822 aldaar. 

2. Lena Heijboer, geboren omstreeks 1822 in Dinteloord. 

3. Mattheus Heijboer, geboren omstreeks 1823 in Dinteloord. 

 

 Jacomijna Maria Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 44 jaar oud) (2) op 

zondag 4 augustus 1822 in Dinteloord met Adam Kats, geboren omstreeks 1778 in Dinteloord, 

overleden (ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 3 oktober 1838 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIId. Johannes Heijboer, zoon van Mattheus Heijboer (VIa), op pagina 11 en Johanna Bogert, gedoopt 

op dinsdag 25 december 1787 in Dinteloord, trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar oud) (1) op 

zondag 2 december 1810 in Dinteloord met Maaijke van der Est, dochter van Dirk van der Est en 

Maria Saarloos, gedoopt op zondag 2 januari 1785 in Dinteloord, overleden (42 jaar oud) op 

donderdag 15 maart 1827 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Mattheus Heijboer, geboren op zaterdag 16 november 1811 in Dinteloord, overleden 

(65 jaar oud) op donderdag 16 augustus 1877 in Leiden, trouwde (respectievelijk 25 en 



  

  

26 jaar oud) op donderdag 7 september 1837 in Leiden met Catharina Geluk, dochter 

van Johannes Geluk en Wilhelmina Kodde, geboren op donderdag 11 juli 1811 in 

Oud-Vossemeer, overleden (65 jaar oud) op maandag 30 april 1877 in Leiden. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Heijboer, geboren op zaterdag 10 april 1813 in Dinteloord, trouwde (ongeveer 

22 jaar oud) (1) omstreeks 1835 met Jan Vermij. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 

maandag 10 juli 1837 in Dinteloord met Pieter Mol, geboren omstreeks 1807 in 

Gouda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Johannes Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 41 en ongeveer 42 jaar oud) (2) op 

zaterdag 11 april 1829 in Dinteloord met Anna Timmers, dochter van Jacob Timmers en Maria 

Vissers, geboren omstreeks 1786. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIe. Cornelis Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt 

op zaterdag 26 maart 1774 in Sint-Annaland, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 14 mei 1824 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 5 maart 1809 in 

Sint-Annaland met Jannetje Goudzwaard, dochter van Krijn Goudzwaard en Machelijntje 

Fatzoen, gedoopt op zaterdag 8 januari 1785 in Sint-Annaland, deed belijdenis op 

maandag 10 juli 1815 in Sint-Annaland, overleden (83 jaar oud) op zaterdag 27 juni 1868 in 

Oud-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Adriaan (Viiih) Heijboer. 

2. Krijn Heijboer, geboren omstreeks 1812 in Den Bommel, overleden (ongeveer 15 jaar 

oud) op donderdag 13 maart 1828 in Sint-Annaland. 

3. Pieter (Viiii) Heijboer. 

4. Marinus (Viiij) Heijboer. 

5. Jannetje Heijboer, geboren op donderdag 20 juni 1822 in Sint-Annaland, overleden 

(76 jaar oud) op zondag 16 oktober 1898 in Winkel, trouwde (respectievelijk 20 en 27 

jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1842 in Sint-Annaland met Marcus van der Klooster, 

geboren op zondag 13 november 1814 in Zevenbergen, overleden (73 jaar oud) op 

zondag 25 maart 1888 in Winkel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jannetje Goudzwaard, dochter van Krijn Goudzwaard en Machelijntje Fatzoen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op vrijdag 7 maart 1828 in 

Sint-Annaland met Jan van Vossen, geboren omstreeks 1788 in Sint-Annaland, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op zondag 13 april 1845 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIf. Pieter Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt op 

zaterdag 9 december 1775 in Sint-Annaland, overleden (97 jaar oud) op donderdag 17 juli 1873 in 

Colijnsplaat, trouwde (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) op zondag 19 mei 1799 in Nieuwerkerk 

met Janna Marcusdr Schoof, dochter van Marcus Schoof en Cornelia Louters, gedoopt op 

zondag 10 december 1775 in Sint-Annaland, overleden (38 jaar oud) op vrijdag 4 maart 1814 in 

Bruinisse. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Adriaan Heijboer, gedoopt op woensdag 4 september 1799 in Nieuwerkerk, jong 

overleden. 

2. Adriaan (Viiik) Heijboer. 

3. Markus Heijboer, gedoopt op dinsdag 21 oktober 1800 in Nieuwerkerk. 

4. Cornelis Heijboer, gedoopt op zondag 7 november 1802 in Bruinisse, jong overleden. 

5. Cornelia Heijboer, gedoopt op dinsdag 7 februari 1804 in Bruinisse, jong overleden. 

6. Anna Heijboer, gedoopt op zaterdag 16 februari 1805 in Bruinisse, overleden (60 jaar 

oud) op vrijdag 10 maart 1865 in Tholen, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) op 



  

  

zondag 1 juli 1827 in Bruinisse met Kornelis Goedegebuure, gedoopt op 

woensdag 7 november 1804 in Sint-Annaland, overleden (71 jaar oud) op 

zondag 21 mei 1876 in Tholen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Kornelia Heijboer, gedoopt op vrijdag 18 september 1807 in Bruinisse, jong 

overleden. 

8. Kaatje Heijboer, gedoopt op donderdag 15 december 1808 in Bruinisse, overleden (87 

jaar oud) op donderdag 11 juni 1896 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) op vrijdag 16 november 1832 in Sint-Annaland 

met Jacob van 't Hoff, gedoopt op zaterdag 2 januari 1808 in Sint-Annaland, 

overleden (86 jaar oud) op vrijdag 28 december 1894 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

9. Kornelis Heijboer, gedoopt op zaterdag 15 december 1810 in Bruinisse. 

10. Kornelia Heijboer, geboren op woensdag 27 november 1811 in Bruinisse, overleden 

(81 jaar oud) op woensdag 9 augustus 1893 in Tholen. 

11. Mattheus (Viiil) Heijboer. 

 

 Pieter Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en ongeveer 47 jaar oud) (2) op 

zaterdag 27 mei 1815 in Bruinisse met Lena van Huffelen, dochter van Gerard van Huffelen en 

Dingetje Witte, gedoopt op zondag 21 juni 1767 in Bruinisse, overleden (59 jaar oud) op 

maandag 23 april 1827 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIg. Katje Heijboer, dochter van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt op 

zondag 14 december 1777 in Sint-Annaland, overleden (88 jaar oud) op maandag 12 februari 1866 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 33 jaar oud) op zondag 2 augustus 1801 

in Sint-Annaland met Christiaan Bergers, gedoopt op donderdag 14 januari 1768 in 

Sint-Annaland, overleden (78 jaar oud) op maandag 2 januari 1837 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna (4021) Bergers. 

 

VIIh. Mattheus Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt 

op maandag 27 september 1779 in Sint-Annaland, overleden (56 jaar oud) op zondag 29 mei 1836 

in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 20 jaar oud) op 

woensdag 2 september 1812 in Sint-Annaland met Machelina Krijgsman, dochter van Adriaan 

Krijgsman en Geertje Koolman, gedoopt op vrijdag 9 december 1791 in Sint-Annaland, overleden 

(78 jaar oud) op maandag 28 februari 1870 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Anna Heijboer, geboren op donderdag 15 juli 1813 in Sint-Annaland, overleden (31 

jaar oud) op maandag 24 februari 1845 in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk 23 

en ongeveer 35 jaar oud) op zaterdag 16 juli 1836 in Oud-Vossemeer met Marinus 

Schram, geboren omstreeks 1801 in Oud-Vossemeer, overleden (ongeveer 81 jaar oud) 

op dinsdag 26 juni 1883 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Geertje Heijboer, geboren op maandag 8 augustus 1814 in Sint-Annaland, overleden 

(één maand oud) op donderdag 6 oktober 1814 aldaar. 

3. Adriana (395) Heijboer. 

4. Adriaan (395) Heijboer. 

5. Geertje Heijboer, geboren op vrijdag 6 oktober 1820 in Oud-Vossemeer, overleden 

(64 jaar oud) op zondag 6 september 1885 in Poortvliet, trouwde (respectievelijk 20 en 

25 jaar oud) (1) op zaterdag 10 april 1841 in Poortvliet met Willem Vroegop, geboren 

op vrijdag 8 december 1815 in Oud-Vossemeer. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 53 en 57 jaar oud) (2) op 

donderdag 16 juli 1874 in Poortvliet met Marinus Bruinzeel, geboren op 

woensdag 11 juni 1817 in Poortvliet, overleden (78 jaar oud) op 

zondag 26 januari 1896 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Cornelis (783) Vroegop. 



  

  

7. Willem (784) Heijboer. 

8. Jacob (785) Heijboer. 

9. Johannes (786) Heijboer. 

10. Pieter Heijboer, geboren op zaterdag 1 januari 1831 in Sint-Annaland, overleden (63 

jaar oud) op zaterdag 24 maart 1894 aldaar. 

11. Mattheus Heijboer, geboren op vrijdag 8 maart 1833 in Sint-Annaland, overleden (39 

jaar oud) op dinsdag 21 januari 1873 aldaar. 

 

VIIi. Johannes Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt 

op zondag 29 september 1782 in Sint-Annaland, overleden (64 jaar oud) op 

dinsdag 27 oktober 1846 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 37 jaar oud) op 

zondag 13 augustus 1809 in Sint-Annaland met Adriana van Oeffelen, dochter van Willem 

Pieterse van Oeffelen en Adriana Dommuse van der Kar, gedoopt op vrijdag 15 mei 1772 in 

Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adriaan (401) Heijboer. 

2. Wilhelmina Heijboer, geboren op donderdag 13 augustus 1812 in Sint-Annaland, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 8 december 1887 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 28 en 23 jaar oud) (1) op donderdag 18 februari 1841 in Sint-Annaland 

met Johannis Boogaart, zoon van Cornelis Boogaart en Maria Geluk, geboren op 

dinsdag 1 april 1817 in Sint-Annaland, overleden (33 jaar oud) op dinsdag 16 juli 1850 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 41 en 

36 jaar oud) (2) op vrijdag 3 maart 1854 in Sint-Annaland met Willem Pape, geboren 

op zondag 14 september 1817 in Sint-Maartensdijk, overleden (75 jaar oud) op 

maandag 26 december 1892 in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIIj. Jacob Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt op 

zondag 28 augustus 1785 in Sint-Annaland, overleden (59 jaar oud) op vrijdag 2 mei 1845 aldaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 3 augustus 1820 in 

Sint-Annaland met Lucretia den Engelsman, gedoopt op zondag 20 december 1789 in 

Goedereede, overleden (81 jaar oud) op donderdag 14 december 1871 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adriaan Heijboer, geboren op dinsdag 9 mei 1820 in Sint-Annaland, is erkend bij het 

huweijk van de ouders op donderdag 3 augustus 1820 in Sint-Annaland, overleden 

(45 jaar oud) op donderdag 25 mei 1865 in Sint-Annaland. 

2. Dina Heijboer, geboren op vrijdag 14 december 1821 in Sint-Annaland, overleden (80 

jaar oud) op maandag 17 februari 1902 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar 

oud) op dinsdag 21 mei 1844 in Sint-Annaland met Pieter Quist, geboren op 

woensdag 22 september 1819 in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. Johannis (413) Heijboer. 

4. Anna Heijboer, geboren op woensdag 11 maart 1835 in Sint-Annaland, overleden (71 

jaar oud) op zondag 29 juli 1906 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op 

woensdag 30 januari 1861 in Sint-Annaland met Samuel Jacobus Everaers, geboren 

op dinsdag 29 april 1834 in Sint Philipsland, overleden (45 jaar oud) op 

donderdag 4 maart 1880 in Sint-Annaland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIIk. Jeremias Heijboer, zoon van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt 

op zaterdag 6 oktober 1787 in Sint-Annaland, overleden (75 jaar oud) op 

vrijdag 14 november 1862 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 49 jaar oud) 

(1) op donderdag 23 maart 1826 in Sint-Annaland met Wilhelmina van der Vliet, geboren 

omstreeks 1776 in Sint-Annaland, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op 

donderdag 11 februari 1830 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Jeremias Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 44 en 19 jaar oud) (2) op 

vrijdag 9 maart 1832 in Sint-Annaland met Maatje de Graaf, dochter van Joannis de Graaf en 

Jannetje van der Vliet, geboren op donderdag 30 april 1812 in Sint Philipsland, overleden (72 jaar 

oud) op zondag 8 juni 1884 in Sint-Annaland. 

 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 

1. Adriaan (420) Heijboer. 

2. Jan Heijboer, geboren op dinsdag 23 juli 1833 in Sint-Annaland, overleden (2 

maanden oud) op donderdag 3 oktober 1833 aldaar. 

3. Anna Heijboer, geboren op dinsdag 19 augustus 1834 in Sint-Annaland, overleden 

(16 jaar oud) op zaterdag 12 juli 1851 aldaar. 

4. Jan (423) Heijboer. 

5. Kornelis Heijboer, geboren op zondag 26 november 1837 in Oud-Vossemeer, 

overleden (1 jaar oud) op zondag 23 december 1838 aldaar. 

6. Jannetje Heijboer, geboren op woensdag 5 december 1838 in Oud-Vossemeer, 

overleden (78 jaar oud) op woensdag 17 januari 1917 in Sint-Annaland. 

7. Cornelis Heijboer, geboren op woensdag 1 januari 1840 in Sint-Annaland, overleden 

(87 jaar oud) op dinsdag 8 november 1927 aldaar. 

8. Wilhelmina Heijboer, geboren op woensdag 2 juni 1841 in Sint-Annaland, overleden 

(2 maanden oud) op vrijdag 6 augustus 1841 aldaar. 

9. Jeremias (428) Heijboer. 

10. Marinus (429) Heijboer. 

11. Kaatje Heijboer, geboren op zaterdag 20 december 1845 in Oud-Vossemeer, 

overleden (51 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1897 in Sint-Annaland, volgt VIIIa, op 

pagina 27. 

12. Willemina Heijboer, geboren omstreeks 1847 in Oud-Vossemeer, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) op woensdag 6 mei 1908 in Sint-Annaland, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en 22 jaar oud) op vrijdag 18 september 1868 in 

Sint-Annaland met Abraham Polderman, geboren op donderdag 13 november 1845 in 

Poortvliet, overleden (73 jaar oud) op zondag 19 oktober 1919 in Sint-Annaland. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

13. Adriaantje Heijboer, geboren op zondag 2 januari 1848 in Oud-Vossemeer, overleden 

(9 maanden oud) op dinsdag 17 oktober 1848 aldaar. 

14. Maria Heijboer, geboren op donderdag 15 februari 1849 in Sint-Annaland, trouwde 

(respectievelijk 21 en minstens 24 jaar oud) op maandag 10 oktober 1870 in 

Sint-Annaland met Jan van den Burg, geboren voor 1846 in Fort Bath. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

15. Janna Heijboer, geboren op donderdag 15 februari 1849 in Sint-Annaland, overleden 

(58 jaar oud) op vrijdag 20 september 1907 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk 22 en ongeveer 30 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1871 in Sint-Annaland 

met Dirk Hoek, geboren omstreeks 1841 in Steenbergen, brievenbesteller in 1890 in 

Bergen op Zoom, zonder beroep in 19071. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

16. Anna Heijboer, geboren op maandag 2 juli 1855 in Oud-Vossemeer, overleden (74 

jaar oud) op zaterdag 14 juni 1930 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk 36 en 37 

jaar oud) op vrijdag 29 april 1892 in Sint-Annaland met Jacob Hoek, geboren op 

zondag 10 september 1854 in Sint-Annaland, overleden (87 jaar oud) op 

zondag 15 maart 1942 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIl. Anna Heijboer, dochter van Adriaan Heijboer (VId), op pagina 12 en Anna Elenbaas, gedoopt op 

zondag 20 maart 1791 in Sint-Annaland, overleden (75 jaar oud) op donderdag 3 januari 1867 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 53 en ongeveer 69 jaar oud) op vrijdag 7 maart 1845 in 

Sint-Annaland met Johannis Everse, geboren omstreeks 1775 in Sint-Annaland, overleden 

(ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 28 oktober 1857 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adriaan Everse, geboren op dinsdag 7 maart 1820 in Sint-Annaland, overleden (72 

jaar oud) op zaterdag 7 januari 1893 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar 

oud) op vrijdag 7 maart 1845 in Sint-Annaland met Kaatje Heijboer, dochter van 

Leendert Heijboer en Adriana Goedegebuure, geboren op donderdag 17 mei 1821 in 

Sint-Annaland, overleden (86 jaar oud) op dinsdag 3 maart 1908 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIm. Cornelis Heijboer, zoon van Jacob Heijboer (VIe), op pagina 13 en Maria Gerda Bal, gedoopt op 

maandag 23 januari 1786 in Nieuwerkerk, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 1 december 1857 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) op 

zondag 12 augustus 1810 in Nieuwerkerk met Sara van der Welle, gedoopt op 

maandag 23 april 1781 in Ouwerkerk, overleden (66 jaar oud) op maandag 7 december 1857 in 

Nieuwerkerk. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Jacob (3435) Heijboer. 

2. Abraham (2664) Heijboer. 

3. Marinus (3350) Heijboer. 

4. Frans Heijboer, geboren op zondag 6 september 1818 in Nieuwerkerk, overleden (100 

jaar oud) op woensdag 19 februari 1919 aldaar. 

5. Francina Heijboer, geboren op vrijdag 6 oktober 1820 in Nieuwerkerk, overleden (80 

jaar oud) op vrijdag 26 april 1901 aldaar, trouwde (respectievelijk 22 en 31 jaar 

oud) op vrijdag 8 september 1843 in Nieuwerkerk met Adriaan van Dijke, geboren 

op zaterdag 11 januari 1812 in Brouwershaven, overleden (45 jaar oud) op 

maandag 30 november 1857 in Nieuwerkerk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. Marina Heijboer, geboren op woensdag 14 januari 1824 in Nieuwerkerk, overleden (4 

jaar oud) op dinsdag 18 maart 1828 aldaar. 

7. Kornelis Heijboer, geboren op zaterdag 25 februari 1826 in Nieuwerkerk, overleden 

(7 maanden oud) op zondag 1 oktober 1826 aldaar. 

8. Johannis (3441) Heijboer. 

9. Marina Heijboer, geboren op zaterdag 15 oktober 1831 in Nieuwerkerk, overleden (90 

jaar oud) op donderdag 28 september 1922 in Haarlemmermeer, trouwde 

(respectievelijk 24 en 27 jaar oud) op donderdag 1 mei 1856 in Nieuwerkerk met 

Marinus Elenbaas, geboren op zaterdag 18 oktober 1828 in Nieuwerkerk, overleden 

(87 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1916 in Haarlemmermeer. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

10. Cornelia (3907) Heijboer. 

 

VIIn. Johannes Heijboer, zoon van Johannis (Jannes) Heijboer (VIf), op pagina 14 en Jannetje Jacobsdr 

Hage, gedoopt op zondag 7 oktober 1770 in Sint-Annaland, overleden (76 jaar oud) op 

donderdag 25 februari 1847 in Dirksland, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 25 jaar oud) 

(1) op donderdag 29 november 1798 in Dirksland met Neeltje Oorbeek, dochter van Benjamin 

Oorbeek en Neeltje Lageweg, geboren op woensdag 16 december 1772 in Dirksland, overleden 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jannigje Heijboer, gedoopt op maandag 25 maart 1799 in Dirksland. 

2. Flora Heijboer, gedoopt op zondag 12 april 1801 in Dirksland. 

3. Benjamin Heijboer, geboren in 1803 in Dirksland. 

 

 Johannes Heijboer, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 

donderdag 11 februari 1808 in Dirksland met Jannetje Nattekaas, gedoopt op 

zondag 25 februari 1776 in Dirksland, overleden (ongeveer 46 jaar oud) op woensdag 3 juli 1822 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 



  

  

1. Johannes (465) Heijboer. 

2. Marinus Heijboer, gedoopt op dinsdag 23 oktober 1810 in Dirkshorn. 

3. Leena Heijboer, geboren op maandag 8 november 1813 in Dirksland. 

4. Cornelis Heijboer, geboren op zondag 6 november 1814 in Dirksland, overleden (74 

jaar oud) op vrijdag 6 september 1889 in Nieuwe-Tonge, trouwde (respectievelijk 48 

en 49 jaar oud) op maandag 6 juli 1863 in Sint-Annaland met Cornelia van 't Hof, 

dochter van Christiaan van 't Hof en Anna Bogaard, geboren op 

woensdag 8 december 1813 in Sint-Annaland, overleden (64 jaar oud) op 

maandag 14 januari 1878 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Jacob Heijboer, geboren op maandag 2 maart 1818 in Dirksland. 

6. Geertje Heijboer, geboren op donderdag 26 oktober 1820 in Dirksland, overleden (19 

dagen oud) op dinsdag 14 november 1820 in Dirkshorn. 

 

VIIo. Jacob Heijboer, zoon van Johannis (Jannes) Heijboer (VIf), op pagina 14 en Jannetje Jacobsdr 

Hage, gedoopt op zondag 26 maart 1775 in Sint-Annaland, overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 17 november 1831 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 49 en ongeveer 21 jaar 

oud) op woensdag 23 juni 1824 in Sint-Annaland met Maatje Goedegebuure, dochter van 

Leendert Cornelis Goedegebuure en Kaatje Koning, gedoopt op maandag 9 mei 1803 in 

Sint-Annaland, overleden (65 jaar oud) op donderdag 12 november 1868 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Jannetje Heijboer, geboren op zondag 10 oktober 1824 in Sint-Annaland, overleden 

(63 jaar oud) op zaterdag 3 maart 1888 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 

27 jaar oud) op vrijdag 16 juni 1854 in Sint-Annaland met Marinis Hage, geboren 

omstreeks 1826 in Sint-Annaland, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 

maandag 17 juli 1905 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Kaatje (476) Heijboer. 

 

 Maatje Goedegebuure, dochter van Leendert Cornelis Goedegebuure en Kaatje Koning, trouwde 

(ongeveer 30 jaar oud) (2) op vrijdag 11 oktober 1833 in Sint-Annaland met Jacob Vroegop. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIp. Johannes Heijboer, zoon van Marinus Heijboer (VIk), op pagina 15 en Pieternella Ooms, gedoopt 

op vrijdag 15 februari 1788 in Poortvliet, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1859 in 

Sint-Maartensdijk, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) omstreeks 1811 

in Sint-Maartensdijk met Jannetja Knulst, dochter van Abraham Knulst en Maatje Westerveel, 

gedoopt op zondag 30 juli 1786 in Sint-Maartensdijk, deed belijdenis op vrijdag 27 maart 1807 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op zondag 12 september 1869 in Stavenisse. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind Heijboer, geboren op zaterdag 23 februari 1811 in 

Sint-Maartensdijk. 

2. Maatje Heijboer, geboren op zondag 25 juli 1813 in Sint-Maartensdijk, overleden (100 

jaar oud) op donderdag 12 maart 1914 in Stavenisse, trouwde (respectievelijk 24 en 25 

jaar oud) (1) op donderdag 27 juli 1837 in Sint-Maartensdijk met Christiaan 

Kauffmann, geboren op zaterdag 22 februari 1812 in Sint-Maartensdijk, overleden (37 

jaar oud) op zondag 3 februari 1850 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, trouwde (respectievelijk 45 en 42 jaar oud) (2) op donderdag 14 juli 1859 in 

Sint-Maartensdijk met Marinus Luik, geboren op dinsdag 7 januari 1817 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (52 jaar oud) op zondag 31 januari 1869 in Stavenisse. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Abraham (Viiia) Heijboer. 

4. Marinus Willem (Viiib) Heijboer. 

5. Pieternella Johanna Heijboer, geboren op dinsdag 28 oktober 1823 in 

Sint-Maartensdijk, overleden (7 maanden oud) op zaterdag 19 juni 1824 aldaar. 

 

VIIq. Mattheus Heijboer, zoon van Marinus Heijboer (VIk), op pagina 15 en Pieternella Ooms, 



  

  

gedoopt op maandag 3 november 1800 in Poortvliet, overleden (31 jaar oud) op 

zaterdag 6 oktober 1832 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 

donderdag 4 oktober 1827 in Poortvliet met Martina de Rijke, dochter van Martinus Stevense de 

Rijke en Jacomijntje Jagt (zie VIl, op pagina 16). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Marinus Heijboer, geboren op dinsdag 5 augustus 1828 in Poortvliet, overleden (3 

jaar oud) op zondag 9 oktober 1831 aldaar. 

2. Jacomina Heijboer, geboren op dinsdag 18 augustus 1829 in Poortvliet, overleden (1 

jaar oud) op donderdag 28 april 1831 aldaar. 

3. Marinus Heijboer, geboren op dinsdag 2 augustus 1831 in Poortvliet, overleden 

(ongeveer 4 maanden oud) omstreeks 1832 aldaar. 

4. Martinus Heijboer, geboren op zondag 22 juli 1832 in Poortvliet, overleden (2 jaar 

oud) op donderdag 14 mei 1835 in Sint-Maartensdijk. 

 

VIIr. Jacob (Viiab) Heijboer, zoon van Gerraert (Gerard) Heijboer (VIn), op pagina 17 en Sara Fransdr 

Gunst, gedoopt op vrijdag 2 februari 1798 in Nieuw-Vossemeer, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 11 oktober 1871 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en 21 jaar oud) op 

vrijdag 12 oktober 1832 in Nieuw-Vossemeer met Joanna Suijkerbuijk, dochter van Adrianus 

Suijkerbuijck en Maria Cornelia de Boet, geboren op maandag 12 augustus 1811 in 

Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacobus Heijboer, geboren op zaterdag 15 september 1849 in Nieuw-Vossemeer, 

overleden (81 jaar oud) op maandag 2 maart 1931, trouwde (respectievelijk 25 en 23 

jaar oud) op vrijdag 6 november 1874 in Nieuw-Vossemeer met Antonetta Kil, 

geboren op dinsdag 25 maart 1851 in Nieuw-Vossemeer, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 8 januari 1919 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Gerardus Adrianus Heijboer, geboren op donderdag 4 augustus 1836 in 

Nieuw-Vossemeer, overleden (69 jaar oud) op maandag 8 januari 1906 aldaar, volgt 

VIIIb, hieronder. 

3. Pieter Heijboer, trouwde op maandag 30 mei 1870 in Nieuw-Vossemeer met Adriana 

Hagenaars, dochter van Marijn Hagenaars en Pieternella van der Haven. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Maria Heijboer, trouwde op zaterdag 30 september 1893 in Nieuw-Vossemeer met 

Cornelis Backx. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Kaatje Heijboer, dochter van Jeremias Heijboer (VIIk), op pagina 23 en Maatje de Graaf, geboren 

op zaterdag 20 december 1845 in Oud-Vossemeer, overleden (51 jaar oud) op 

zaterdag 16 oktober 1897 in Sint-Annaland, trouwde (respectievelijk 22 en 27 jaar oud) op 

vrijdag 20 maart 1868 in Sint-Annaland met Anthonie van Luijk, geboren op 

zondag 13 september 1840 in Sint-Annaland, overleden (45 jaar oud) op zaterdag 2 januari 1886 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Abraham van Luijk, geboren omstreeks 1875 in Sint-Annaland, ongehuwd overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op maandag 29 mei 1950 in Bergen op Zoom om 16:30 

uur2 (getuige: Cornelis Gillesen (als aangever), klerk). 

 

VIIIb. Gerardus Adrianus Heijboer, zoon van Jacob (Viiab) Heijboer (VIIr), hierboven en Joanna 

Suijkerbuijk, geboren op donderdag 4 augustus 1836 in Nieuw-Vossemeer, overleden (69 jaar 

oud) op maandag 8 januari 1906 aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op 

zaterdag 11 juni 1864 in Nieuw-Vossemeer met Pieternella van Tilburg, geboren op 

maandag 16 april 1838 in Nieuw-Vossemeer, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 21 juni 1898 



  

  

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Heijboer, geboren op maandag 19 november 1877 in 

Nieuw-Vossemeer, landbouwer, overleden (67 jaar oud) op vrijdag 22 juni 1945 in 

Nieuw-Vossemeer, trouwde (1) met Catharina Mulders, dochter van Jan Jacobus 

Mulders en Adriana Hommel, geboren op donderdag 27 augustus 1891 in 

Nieuw-Vossemeer om 23:00 uur, zij is geboren in Wijk A nummer 141 

Nieuw-Vossemeer op donderdag 27 augustus 1891. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend, trouwde (ongeveer 17 jaar oud) (2) omstreeks 1895 met Adriana 

Mulders. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 



  

 blz. 29  

Bronnen 

 
 

 

1. Geboorteakte van Martinus Petrus Bakx (BSG0000900), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 97, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1907 (donderdag 11 juli 1907 akte 227) 

2. Overlijdensakte van Abraham van Luijk (BSO0001045), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabants Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 420, Akteplaats: 

Bergen op Zoom (maandag 31 mei 1875 akte 175) 

  

 

 


