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Inleiding
Tot de oudst bekende geslachten in de rond 1461 bedijkte polder Charlois behoort het geslacht
Van der Wel. Vermoedelijk de oudst bekende voorvader was een Warbout, wiens geboortejaar
om en nabij 1475 geschat kan worden. Mogelijk heeft hij in of nabij Charlois het levenslicht
aanschouwd en vond hij daar in het begin van de 16e eeuw zijn bestaan als landbouwer. Het
kohier van de 10e penning over Charlois van 1543 noemt o.a. een Jan, Nee1 en Sebastiaen
Warboutsz. en gelet op de in die tijd op het eiland IJsselmonde uiterst sporadisch voorkomende
persoonsnaam Warbout, zou men in deze personen zeer wel mogelijk broers kunnen zien
met ouderlijk erfgoed nabij het dorp Charlois. De voornoemde Sebastiaen had een kleinzoon Jan
Warboutsz., die zich Aen (An) de Wel noemde; een familie- of toenaam die rond 1650 in gebruik
kwam en al spoedig vervormd werd tot Van der Wel.
Lang moet deze familie hebben behoord tot de gezeten boerenstand in het Charloisse. Pas na
1700 is dit geslacht zich gaan vertakken, doch tot vóór omstreeks 1900 waren de leden dezer
familie nog vrijwel uitsluitend op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard te vinden.
Tot op heden is er van dit geslacht geen wapen aan het licht gekomen, dit ondanks het feit dat
mettertijd diverse welvarende landbouwers zitting namen in een dorps-, polder- of kerkbestuur,
waardoor over het algemeen het gebruik van een familiewapen toch wat meer in de hand werd
gewerkt.
Te Hendrik Ido Ambacht trouwde op 22-2-1696 een Neeltie Cornelis van der Wel, weduwe van
Frans Ariense van de Nes, met Jacob Pleune Jongenaal (volgens afschrift op A.R.A. te Den Haag
= Jongeneel?), jonge man van de Westmaas. Deze Neeltie valt met het thans beschikbare
materiaal niet in te passen in de genealogie der Charloisse groep. Indien zij al van het eiland
IJsselmonde, of concreter: uit de Zwijndrechtse waard afkomstig was, zal er een diepgaand
onderzoek moeten worden ingesteld in de archivalia van die streek, om haar voorgeslacht
eventueel aan het licht te brengen. Het is evenwel niet onmogelijk dat zij van elders kwam
- hoewel haar eerste man behoorde tot een oude, inheemse familie in de Zwijndrechtse Waard want ook toen al was de naam Van der Wel niet alleen gebonden aan het eiland IJsselmonde.
Voor zover bekend leefden er toen ook families met deze naam te Delft, Ooltgensplaat, in
Rijnland en in de contreien van Zevenhuizen. Ook grondbezitters in het Poortugaalse in de 17e
eeuw zijn niet met deze charloisse familie in relatie te brengen.
De tweede auteur van dit artikel (Slijkerman) is al geruime tijd intensief bezig met het bewerken
van de archivalia van vóór ca. 1700 van het eiland IJsselmonde en het is zijn bedoeling om van
honderden oude, inheemse geslachten de oudere generaties samen te stellen en op enigerlei wijze
te publiceren. Het is goed denkbaar dat bij het doornemen van bronnen van andere voormalige
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jurisdicties op IJsselmonde (en wellicht ook in de Hoeksche Waard) nog wel meer over deze
Charloisse familie Van der Wel aan het licht zal komen. Voorlopig worden hier de oudere
generaties gegeven zoals deze konden worden samengesteld uit de meest in aanmerking komende
bronnen.
Genealogie
I. Warbout N.N., geb. mogelijk ca. 1475, leefde mogelijk in of nabij Charlois, overl. waars. vóór
1543, tr. N.N. overl. waars. vóór 1543. In het kohier van de 10e penning over Charlois van 15431
wordt geen melding gemaakt van een Warbout of diens weduwe, die daar dan grond in bezit of in
huur gehad zou moeten hebben. Wel worden er dan een drietal personen met het patroniem
Warbouts vermeld en de toentertijd in de contreien van Charlois zeldzaam voorkomende naam
Warbout in aanmerking nemende, zou men in deze personen Jan, Nee1 en Sebastiaen Warboutsz
zijn zonen kunnen zien.
Vermoedelijke kinderen, volgorde onbekend:
1.
Jan Warboutsz., gegoed te Charlois 1543, wellicht landbouwer ald., overl. vóór 4-4-1565,
tr. N.N., landgebruikster te Charlois 1565, overl. na 4-4-1565. In het kohier van de 10e
penning over Charlois van 1543 werd Jan Waerboutsz. aangeslagen voor 2 mergen 5 hond
in de polder Robbenoort.2 Een akte van 4-4-1565 maakt melding van de helft van een
derde part in 3 morgen land te Charlois, dat gebruikt werd door de weduwe van Jan
Warboutsz.3 Eventueel nageslacht werd tot op heden niet getraceerd.
2.
Nee1 Warboutsz. gegoed te Charlois 1543, wellicht landbouwer ald. In het kohier van de
10e penning over Charlois van 1543 werd Nee1 Warboutsz. aangeslagen voor 7 mergen te
Charlois, voor 5 mergen in Robbenoort en 2½ mergen in De Hillen.4
In of omstreeks 1561 woonde een Comelis Wirboutsz. op Zwijndrechtsche Veer, die in
die tijd griendhout had aangekocht uit twee grienden in Hoofdambacht in de
Zwijndrechtse Waard 5. Het is niet ondenkbaar dat deze Cornelis identiek was met de in
1543 te Charlois vermelde landeigenaar Neel (Cornelis) Warboutsz. Deze Cornelis op
Zwijndrechtseveer moet zeker nog in de 17e eeuw nakomelingen hebben gehad in de
Zwijndrechtse Waard.
3.
Sebastiaen Warboutsz., volgt II.
II. Sebastiaen Warboutsz., geb. naar schatting ca. 1510, gegoed te Charlois 1543, wellicht
landbouwer ald. tr. N.N. In het kohier van de 10e penning over Charlois van 1543 werd
Sebastiaen Warboutsz. aangeslagen voor 4 mergen 1½ hond te Charlois, 3 mergen 1½ hond in
Robbenoort, 5 mergen in De Hillen en een huis in Charlois.6
Zijn waarschijnlijke zoon:
1.
Werbout Bastiaensz., volgt III.
III. Werbout Bastiaensz., geb. naar schatting ca. 1545, landbouwer te Charlois, overl. vóór
16-4-1618, tr. Aechtgen Ghijsbrechtsdr., overl. vóór 16-4-1618. Van 16-4-1618 dateert de akte
betreffende openbare verkoop van de nagelaten goederen van Werbout Bastiaensz. en Aechtgen
Ghijsbrechtdr. De akte spreekt van ‘de gemeene erffgenamen’ en een zoon Jan wordt bij name
genoemd, terwijl laatstgenoemde met Bastiaen Werboutsz., Aechtgen Werbouts en Neeltgen
Werbouts (weduwe) enige goederen uit de boedel kocht. Uit het feit dat er o.a. vee en land2

bouwprodukten van de hand werden gedaan kan, worden opgemaakt dat vader Werbout boer
moet zijn geweest.
Kinderen; volgorde onbekend:
1.
Jan Warboutsz. van de Wel, volgt IV.
2.
Neeltgen Warboutsdr., gegoed te Charlois, overl. na 16-4-1618,7 tr. Heijndrick Adriaensz.
Suijr, overl. vóór 17-9-1610. Op 17-9- 16 10 transporteerde Corn(elis) Cornelis Hofflant,
wonende te Rotterdam, aan Neeltgen Werboutsdr. en haar weeskind een huis met erf (te
Charlois). Dit was eerder door hem gekocht van Heijndrick Adriaensz. Suijr, de vader van
het voornoemde weeskind.8
3.
Bastiaen Warboutsz. (Warreboutsz.), wellicht landbouwer te Nieuw-Beijerland, heemraad
v.d. polder Nieuw-Beijerland (1625-1646) overl. 16461/49, tr. (1625?) Haesje Cornelisdr.
Robol, van Oud-Beijerland, overl. na 1648, dr. van Comelis Leendertsz. Robol den oude
en Lijsbet Comelisdr.9 Zij tr. 1e Poortugaal 10-2-1608 Floris Pietersz. van der Weijde,
landbouwer, heemraad v.d. polder Nieuw-Beijerland10 (zn van Pieter Dircx, Van der
Weyde, schepen van Hoogvliet, van Poortugaal, heemraad v.h. Gemeneland van
Poortugaal, en Maritgen Willemsdr. (Van Gaesbeeck).
Bastiaen Warboutsz. uit Charlois moet wel voor dezelfde persoon gehouden worden als de
later te Nieuw-Beijerland wonende naamgenoot. Daar had hij kennelijk de leiding op zich
genomen van het boerenbedrijf van zijn vrouw, de weduwe Van der Weijde. Nog in 1630
stond deze toen al lang gestorven Floris Pietersz. v.d. Weyden geboekt als eigenaar van 11
morgen 400 roeden, terwijl Bastiaen ontbreekt op de lijst van grondeigenaren.11
Bastiaen Warboutsz. komt diverse malen voor als koper en borg m.b.t. de nagelaten
boedel van zijn ouders. Een akte van 29-12-1638 noemt Bastiaen Warbouts als één der
voogden over de weeskinderen van Boudewijn Cornelisz Robol, dijkgraaf van Rhoon.11a
4.
Aechtgen Warhoutsdr., j.d. te Charlois, overl. (wellicht ald.) tussen 17-2-1641 en 2-61641, tr. (wellicht kort na 6-4-)1624 Jacob Jorisz. van der Wijck, j.g. te Charlois,
houtkoper en timmerman ald., bewoonde een huis met ‘timmerhuijs’ op het dorp Charlois
nabij de haven, overl. (wellicht ald.) tussen 17-2-1650 en 14-11-1652. Hij hertr. 1641/’50
Barbertge (Berbers) Jacobsdr. (dr. van Jacob Cornelisz., wagenmaker te Charlois, en
Maertgen Adriaens).
Op 6-4-1624 maakten Jacob Jorys, jonggesel, timmerman te Charlois, en Aechtge
Warbouts, jonge dochter te Charlois, akte van huwelijkse voorwaarden. Bij kinderloos
vooroverlijden zou de langstlevende 500 gld., uit de boedel verkrijgen.12
Jacob Jorisz. van der Wijck, houtkoper en timmerman, en Aegtgen Warbouts, echtelieden
wonende te Charlois, maakten aldaar op 17-2-1641 voor notaris Coenraet van der Linde
een mutueel testament. De langstlevende zou hun twee kinderen moeten opvoeden enz. en
bij hun meerderjarigheid 500 gld., alsmede de sieraden van de eerstgestorvene uitkeren.
Aegtge lag toen ziek te bedde,13 zodat zij vermoedelijk kort nadien gestorven zal zijn. In
elk geval was zij op 2-6-1641 niet meer onder de levenden, want van die datum dateert de
openbare verkoop door Jan Werboutsz. - bij absentie van zijn broeder Bastiaen
Warboutsz.- als voogden van de wees kinderen van Aechtge Warboutsdr., waarvan de
vader was Jacob Jorisz., houtkoper en timmerman. Er werden bij die gelegenheid ‘cleeden
en cleynodien’ van de hand gedaan.
Jacob Jorisz. is in 1644 vermeld gevonden in het kohier op het schoorsteengeld te
Charlois14 en aldaar vond hij zijn tweede echtgenote in Berbers Jacobs, dochter van de
Charloisse wagenmaker Jacob Comelisz. en Maertgen Adriaens. Een akte van 3-1-1650
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maakt van zijn kinderschaar melding; behalve genoemde Berberts, vrouw van Jacob Joris
van der Wijck, waren er nog de volgende kinderen: Cornelis, Adriaen, Leentje en
Sijtgen.4a
De oud-rechterlijke archivalia van Charlois en notariële bescheiden van Rotterdam
bevatten nog diverse akten betreffende van der Wijck. Het betreft hier voornamelijk
zakelijke transakties.14b
Zo tekende Meerten Harmansz. Swael, wonende te Charlois, op 7-2-1650 een schuldbrief
ten behoeve van Jacob Jorisz. van der Wijck, houtkoper en timmerman, en Crijn Cente
den Besten, metselaar, beiden wonende te Charlois, en dat naar aanleiding van geleverde
materialen en voor arbeidsloon.14c Vóór 14-11-1652 was Van der Wijck overleden, want
op die datum is er sprake van de boedel van wijlen Jacob Jorisz. van der Wijck en de nog
in leven zijnde Berbertge Jacobs, wonende op het dorp Charlois. De Heer Abraham
Nasch, poorter van Rotterdam, wettelijk aangestelde curator over de boedel,
transporteerde toen voor 1475 gld. hun huis met ‘timmerhuijs’ en boomgaard enz. op het
dorp Charlois aan Bastiaen Joosten van Haerlem. Aan de westzijde grensde dit perceel
aan de haven van Charlois en ten noorden lag ‘de Wijck’ (ontleende Jacob hieraan zijn
naam?).14d
De optekening van het begraven van Jacob en zijn eerste vrouw werd in de rekeningen der
kerkmeesters van Charlois niet teruggevonden, zodat zij kennelijk niet in de kerk, maar op
het kerkhof ter aarde zijn besteld en waarvan de registratie niet bewaard is gebleven.
IV. Jan Warboutman de Wel, geb. te Charlois naar schatting ca. 1590, landbouwer ald, schepen,
waarsman, ouderling, diaken en kerkmeester van Charlois,15 begr. ald. 1653,16 tr. Maertgen
Adriaensdr, begr. Charlois 2-3-1670.16a
Op 16-4-1618 kocht Jan Werboutsz. de woning uit de boedel van wijlen zijn ouders. Op
20-1-1619 nam Jan Werboutsz., een zoon van Werbout Bastiaensz., op zich om de te vorderen
schulden van de boedel van zijn ouders te innen. Bastiaen Werboutsz. ‘had zijn consent
verleend’. In dezelfde hoedanigheid komt Jan Werboutsz. ook voor in een akte van de laatste
febr. 1620.18
Een aantekening in de kerkelijke notulen van nov. 1623 luidt als volgt: ‘Jan Warbouts door
versuyminge in sijnen jonhen tijt niet gedoopt ende nu het selvige versoeckende is in presentie
van Bastiaen Pieters bij mij in de principaelste stucken der christelijke religie ondersocht, ende
behoorlyck geantwoort hebbende, heeft belooft (gelijc hij versocht door den Doop de christelijke
gemeynte ingelijft te worden) sich tot de gemeynte Christi te begeven. Is daerop met onse
attestatie gesonden naar Hillegersberge ende aldaer gedoopt geworden blijckende bij de attestatie
van de predicant aldaer.19
Op de rechtdag te Charlois van 1-12- 1624 eiste Jan Warboutsz. van Abraham Cornelisz. de
betaling van 6 gld. vanwege de levering van gerst.20
Het kohier van de verponding over Charlois van het jaar 1629 meldt Jan Warboutsz. als bruiker
van 9 morgen, 2 hont en 39 roeden en als bewoner van een huis te Charlois.21
Het kohier van het hoofdgeld over Charlois van 1640 noemt Jan Warboutsz. ‘met sijn suster ende
sijn jongen.21 Deze zuster zou dan Neeltgen Warboutsdr. geweest kunnen zijn.
Het kohier op het schoorsteengeld te Charlois van 26-6-1644 noemt Jan Warboutsz.22
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Op 9-1-1648 tekende Robbrecht Aertsz., wagenmaker, wonende te Charlois, een schuldbrief ter
grootte van 800 Car. gld. ten behoeve van Jan Warboutsz., ‘onsen schepen’. Op 16-2-1656
compareerde in deze zijn enige nagelaten zoon Warbout Jansz. van der Wel, - mede namens diens
moeder - en verklaarde de schuldbrief geroyeerd.22a
Kinderen:
1.
N.N., begr. Charlois 1627.23
2.
N.N., begr. Charlois 1629.24
3.
Warbout Jansz. van der Wel, volgt V.
V. Warbout (Warrebout) Jansz. van der Wel, geb. (wellicht te Charlois) naar schatting ca. 16201625, j.m. van Charlois (1654), landbouwer op een hofstede aan de Katendrechtse Lagendijk te
Charlois, overl. (waars. ald.) tussen 8-6-1688 en 28-1-1709, tr. (ondertr. Barendrecht 5-3-) 1654
Grietje Dircksdr. Jongendijckgraef, mogelijk ged. Barendrecht 24-4-1622 (als een onbenaamd
kind), j.d. van West-Barendrecht (1654), landbouwster te Charlois, overl. ald. 3-6-1711, dr. van
Dirck Hendrick Willemsz. alias Luytenant, landbouwer te West-Barendrecht, luitenant,
kerkmeester van Barendrecht, heemraad van de Zuidpolder, en Maritgen Huijgen Cranendonck.
Warbout vond zijn echtgenote in de kringen van de welvarende boerenstand op IJsselmonde. Van
vaderszijde stamde Grietje uit een gegoed boerengeslacht in het Barendrechtse. Broers van haar
vader waren Willem Hendricksz. Hoogewerf (ca. 1579-1658), schepen, heemraad, schout van
Poortugaal, heemraad van Roozand, stichter van een kapitale woning aan de kerkstraat te Poortugaal genaamd ‘Hoogewerf’, en Adriaen Hendrick Willemsz. (ca.1580-na 1665); landbouwer te
West-Barendrecht, schepen, heemraad, hoogheemraad, stedehouder van West-Barendrecht en
Carnisse en waarsman ald., die gehuwd was met Niesgen, een zuster van de moeder van Grietje.
Deze boerenregenten waren zonen van Hendrik Willemsz., dijkgraaf van West-Barendrecht en
Camisse, die vermoedelijk een broer Maarten Willemsz., schout van Maasdam, had. De bakermat
van de familie van Grietje’s moeder ligt vooralsnog in IJsselmonde, alwaar deze Cranendonk’s
op de voorgrond traden. Grietje’s moeder was een dochter van Huijg(o) Pietersz.(van)
Cranendonck alias Bootser (ca. 1545-1615), heemraad, schepen, laagheemraad van OostIJsselmonde, penningmeester van Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland,
hoogheemraad van Varkensoord en penningmeester van Varkensoord en Kamemelksland, die een
broer geweest moet zijn van o.a. Pieter Pietersz.(van) Cranendonck (overl. ca. 1600), heemraad,
schout van Oost-IJsselmonde.24a Het is dan ook waarschijnlijk te achten dat ook Warbout van der
Wel tot de gegoede boerenstand behoord moet hebben.
Op 19-5-1654 verklaarde Warbout Jansz. van der Wel, ‘vermits hij nu jegenwoordig bruijdegom
is’, 200 gld. schuldig te zijn aan de Rotterdamse notaris en procureur L. van Zij1 en dat n.a.v. een
lening.25 Bij akte van 7-7-1654 leende Warbout Jansz. nog eens 600 gld. van L. van Zijl.26 Op 811-1656 compareerden Maertgen Adriaensdr., weduwe van Jan Warboutsz., en Warbout Jansz.,
enige nagelaten zoon van voornoemde Jan, en gaven aan L. van Zij1 een volmacht tot inning van
een schuld van Robbert Aertsz. te Charlois.27 Op 23-2-1656 compareerde Warbout Jansz. en
verklaarde voor hem en zijn moeder ontvangen te hebben een bedrag van 1000 gld. uit handen
van L. van Zijl, die dit weer ontvangen had van de secretaris van Charlois wegens Robbert
Aertsz.25
Op 3-12-1658 attesteerden Dirck Crijnen Huysen en Joris Adriaensz. Schouten, beiden van
Charlois, ten verzoeke van Warbout Jansz. van der Wel. Laatstgenoemde had in het laatst van de
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maand oktober 1658 geklaagd dat Dingeman Bastiaensz. Outraet, pachter van de impost op het
bestiaal over Charlois, in gebreke was gebleven door het niet taxeren van een koe en een varken,
welke Warbout voornemens was te slachten. Van der Wel had acht dagen op de impostpachter
gewacht, waarna hij de beesten vastbond aan een boom op zijn erf en slachtte. Ook toen kwam de
impostpachter niet opdagen.25
Op 30-4-1659 transporteerden Maritgen Huijgen, weduwe van Dirck Heijndricxz., Heijndrick
Dircxz, wonende in Charlois, Huijch Dircxz., Willem Dircxz, Maijken Dircx, wonende in
Barendrecht, en Grietien Dircx., wonende in Charlois, haar kinderen, voor 6600 Car.gld. 5
mergen en een perceel van 4 mergen 300 roeden in het Buitenland van West-Barendrecht aan de
kinderen van wijlen de heer Huijbert van der Meer.
Ongetwijfeld heeft Grietje ouderlijk erfgoed in haar huwelijk gebracht, want nadien werd haar
man nog diverse malen vermeld gevonden als belender van landerijen in het voornoemde
Buitenland.29b
Abraham Clementsz. Pors, geassisteerd met zijn voogden Bastiaen Jansz. aende Wech en Dirck
Aertz. Verschoor, transporteerde op 3-6-1661 aan Werebout Jansz, wonende te Charlois, 8½ hont
‘saeijlant’ in het Catendrechts black en dat voor 925 gld.29c
Een week later - op 10-6-1661 - tekende Werebout Jansz. aen de Wel een schuldbrief ten behoeve
van genoemde Pors ter grootte van 471 gld. en dat naar aanleiding van het voornoemde transport.
De brief werd 1-6-1663 door Warbout geroyeerd.29d Een dag nadien - l l-6-1661- leende
Werebout aen de Wel nog eens 500 Car.gld. van de te Rotterdam wonende Aeghie Willems,
weduwe van Volcker Jansz. De genoemde 8½ hont land stelde hij wederom als zekerheid. Deze
schuldbrief werd -na door verschillende handen te zijn gegaan- pas op 31-10-1746 geroyeerd.29e
Met zijn moeder Maritgen Ariens, weduwe van Jan Warboutsz., verklaarde Warbout Jansz. van
de Wel bij akte van 4-5-1667 1150 Car.gld. schuldig te zijn aan de weeskinderen van Arijen
Heijndricxsz. Cranendonck en Neeltgen Cornelis Smeer. Als speciale zekerheid stelden zij 1
marge 5 hont land in het Catendrechts black in Charlois.29f
Bij akte van 27-2-1668 attesteerden Edmont van Diest, schout van Charlois, en Dingeman
Bastiaensz. Outraedt, herbergier ‘In de Hooren’ te Charlois, ten verzoeke van Jan Dircksz. van
Hessen, pachter van het hoorngeld en de bezaaide landen van Charlois, en verklaarden dat zij op
25-2-1668 zich ten huize van Outraedt bevonden met genoemde Van Hessen, Warbout Jansz. en
Jacob Willemsz. Verschoor, arbiter tussen van Hessen en Warbout. De laatstgenoemde had
gefraudeerd door het verzwijgen en niet aangeven van zijn hoornbeesten en bezaaide landen.
Toen de deurwaarder van de gemene landsmiddelen, Willem van Swieten, Warbout daarvoor
bekeurde had deze hem geslagen en met zijn mes bedreigd. De deurwaarder had vervolgens de
zaak voorgelegd aan schepenen en commissarissen te Rotterdam, waardoor Warbout Jansz.
vastgehouden werd in de herberg van Outraedt. Indien hij nu 50 gld. betaalde, zou hij van alle
moeilijkheden af zijn, maar Warbout wenst nog veertien dagen uitstel, waarop Van Hessen
antwoordde: ‘Ik moet datelijk gelt hebben, of de boer moet sitten, soo langh tot hij gelt gegeven
heeft’.30
Op een op 10-3-1669 aangelegde lijst van lidmaten van de kerkelijke gemeente Charlois staan
vermeld: ‘Warrebout jansz. met sijn vrouw – absenten.31 Op dezelfde lijst staan dan even verder
opgetekend: ‘Grietje Dirx huijsvrouw van Jan Warbouts.31
Waarschijnlijk is bij deze tweede notitie een fout ingeslopen voor wat betreft de echtgenoot van
Grietje, want in die tijd valt er absoluut geen Jan Warboutsz. in de genealogie van der Wel in te
passen. Wij vermoeden dat het echtpaar -of misschien alleen maar de vrouw- tijdelijk elders (in
6

Pernis?) verblijf had gehouden en ongeveer rond de 10e maart 1669 naar Charlois terugkeerde en
alsnog aan de lijst van lidmaten werden toegevoegd, of was zij identiek met de Griettjen
Warrebouts, die op 17 april 1669 met attestatie van Pernis lidmaat te Charlois werd?31 In elk
geval komen Wartbout Jansen en Grietje Dircks voor op een van 2 11 22-6-1679 daterende
opgave van lidmaten te Charlois.
Op 29-11-1670 compareerde voor het gerecht te Charlois: Willem Dircxz., als last en procuratie
hebbende (bij akte gepasseerd op 15-6-1670 voor notaris Willem Carducx te Heerjansdam) van
Heijndrick Dircxz., Warbout Jansz., als getrouwd hebbende Grietgen Dircx, Maritgen Dircx,
weduwe van Coen Thonisz. en Huijch Dircxz., allen kinderen en erfgenamen van wijlen Dirck
Heijndricxz. en Maritgen Huijgen, en transporteerde voor 1470 Car.gld. een perceel van 3½
mergen weiland (ouderlijk erfgoed) in Dirck Smeetsland onder de jurisdictie van Charlois aan
Arij Gerritsz. van der Vliet.31a
Bij akte van 29-7-1671 verklaarde de onder Charlois wonende Werrebout Jansz. van der Wel 100
car. gld. schuldig te zijn aan Comelis Couwenhoven, schepen van Rotterdam en bewindhebber
der V.O.C., en dat n.a.v. geleende gelden. Als zekerheid stelde Werrebout een perceel van 2
mergen 400 roeden in het Buitenland van West-Barendrecht,31b hetgeen ondergetwijfeld erfgoed
van zijn vrouw was.
Vóór 28-1-1709 was Warbout overleden, want van die datum dateert de akte van scheiding van
zijn boedel tussen diens weduwe en zijn kinderen: Grietjen Dirks Jongen Dijkgraaff, weduwe van
Warbout Jansz., wonende onder Charlois, aan de ene zijde, en Jan Warboutsz., wonende onder
Charlois, Simon Pietersz. Verschoor, gehuwd met Ariaantje Warbouts, wonende onder
Katendrecht, Bastiaan Warboutsz., wonende onder Charlois, en Issac Loijmans, gehuwd met
Maartje Warbouts, wonende in Barendrecht aan de andere zijde, compareerden voor de notaris
van Poortugaal. De boedel spreekt van een hofstede met 9 margen omliggend land aan de
Cathendregts lagendijk in het Cathendregts blok met nog ca. 7 margen ald. en twee percelen van
ca. 16 en ca. 8 hond land in Barendrecht. Voorts was er nog 1950 gld. in kontanten, terwijl de
roerende goederen als huisraad, bouwgereedschappen, beesten enz. nog in gemeen bezig zouden
blijven. Behalve schoonzoon Loijmans bekrachtigden allen de akte met een handmerkje.32
Dezelfde dag tekenden Jan Warboutsz. en Bastiaen Warboutsz., wonende onder Charlois, een
schuldbekentenis ter groote van 1950 Car.gld. ten behoeve van hun zwager Isaac Loijmans, als
getrouwd hebbende hun zuster Maartje Warbouts, wonende in Barendrecht, en dat n.a.v. geleend
geld, dat Loijmans verkregen had uit de boedel van zijn schoonvader.33
Grietjen Dirks Jongendijkgraaff, weduwe van Warbout Jansz., wonende onder Charlois, testeerde
op 14-2-1709. Haar dochters Ariaantje Warbouts, vrouw van Simon Pietersz. Verschoor,
wonende onder Katendrecht, en Maartje Warbouts, vrouw van Isaac Loijmans, wonende in
Barendrecht, zouden mogen kiezen voor een jaarlijkse rente van respectievelijk 46 en 36 gld. of
hun legitieme portie uit de nalatenschap. Haar zonen Jan en Bastiaan Warboutsz. zouden haar
overige goederen erven en voorts stelde zij hen aan tot voogden over den eventuele minderjarige
erfgenamen (die dan in hun ouders plaats zouden optreden). Grietje bekrachtigde de
wilsbeschikking met een handmerkje.34
Op 3-6-1711 stierf Grietje te Charlois en op 14-7-17 11 werd haar wilsbeschikking openbaar
gemaakt. De notaris las het testament voor aan enerzijds Jan en Bastiaan Warboutsz., wonende
onder Charlois, en anderzijds aan Simon Pietersz. Verschoor, wonende onder Katendrecht, en
zijn vrouw Ariaantje Warbouts, en aan Maartje Warbouts, weduwe van Isaac Loijmans, wonende
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in Barendrecht. Maartje reageerde na de voorlezing met de woorden: ‘wij sullen malkanderen
nogh ens nader spreken’, en haar zuster: ‘t is wel gedaan’.35
Van 12-8-1711 dateert de inventaris van de door Grietje Dirks Jongen Dijkgraaf, weduwe van
Werbout Jansz., in leven gewoonde hebbende onder Charlois en aldaar op 3-6-1711 overleden,
nagelaten boedel. Uit de opgave der rekeningen blijkt dat Grietje diverse malen de chirurgijn van
Charlois aan haar bed had gehad en dat deze haar medicamenten had toegediend, iets waarmee
vermoedelijk weinig eer viel te behalen, want de wellicht tegen de 90 jaar oude Grietje zal
vermoedelijk aan ouderdom zijn gestorven.
Ook blijkt uit de boedelbeschrijving dat er een dienstmaagd op de hoeve werkzaam was. Verder
wordt er een opsomming gegeven van de hofstede aan de Katendrechtse Lagendijk met
bijbehorende landerijen, de veestapel, landbouwprodukten als haver, bonen, tarwe en vlas,
bouwgereedschappen, huisraad, sieraden, kleding en linnengoed enz. Er werd bijna 1150 gld. aan
kontante gelden aangetroffen, doch dit alles was niet in het geheel bezit geweest van Grietje,
doch in 1709 reeds gedeeltelijk als vaderlijk erfgoed toebedeeld aan haar twee zonen Jan en
Bastiaan.36
Er waren dus vier kinderen die de leeftijd der meerderjarigen hebben bereikt. De volgorde is
aangehouden zoals deze opgegeven is in de voornoemde akte van 28-l-1709.32
Kinderen:
1.

2.

3.

Jan Warboutsz. (van der Wel), geb. waars. Charlois naar schatting ca. 1656, landbouwer
op de ouderlijke hofstede aan de Katendrechtsche Lagendijk te Charlois (1709, 1711),
overl. na 12-8-1711. Hij wordt nog vermeld in de inventaris van de nagelaten boedel van
zijn moeder van 12-8-171 136, doch nadien ontbreekt van hem elk spoor. Het is mogelijk
dat hij nadien zonder echtgenoot en nageslacht te Charlois overleden is. Een vrouw en
kinderen werden te Charlois en elders op het eiland IJsselmonde in elk geval niet
getraceerd. Mogelijk is hij tussen 1711 en 1734 te Charlois gestorven. In de
begraafregisters van Charlois bestaat namelijk een hiaat over de jaren 1709-1734.
Adriaantje (Ariaantje) Warboutsdr. van der Wel, geb. waars. Charlois naar schatting ca.
1658, j.d. van Charlois, woonde nadien onder Katendrecht, overl. na 7-11-1726, tr.
Charlois 10-12-1702 Simon Pietersz. Verschoor, j.m. van Katendrecht, won. ald., overl.
na 7-11-1726.
De doopakte van Simon werd te Charlois op de naam Verschoor niet teruggevonden.
Mogelijk was hij vóór 1660 te Charlois ten doop gehouden. Van genoemd jaar dateert
namelijk het oudst bewaarde doopboek. Het is dan opmerkelijk dat dit echtpaar op oudere
leeftijd in het huwelijksbootje moet zijn gestapt.
Op 17-9-1726 maakten Sijmon Verschoor en Ariaantje Werrebouts van der Wel,
echtelieden wonende onder Katendrecht, een mutueel testament, waarin onder bepaalde
voorwaarden haar zuster Marrigje Warrebouts van der Wel als erfgenaam benoemd werd.
De echtelieden bekrachtigden de akte met hun handmerkje.37
Bastiaan Warboutsz. van der Wel, geb. waars. Charlois naar schatting ca. 1660, j.m. van
Charlois, landbouwer ald. begr. Charlois 8-3-1743 (3 gld. imp. ald) tr, Charlois 11-4-1706
Marijtje Jacobsdr. Koot, ged. Hillegersberg 9-6-1686, j.d. van Hillegersberg, begr.
Charlois 27-5-1766 (6 gld. imp. ald.), dr. van Jacob Euwitsz. Koot en Claasje Jansdr.
Vormer. Bastiaan’s doopakte werd te Charlois niet gevonden. Hij moet wel aanzienlijk
ouder dan zijn echtgenote zijn geweest.
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Marijtie Jacobs Koot, weduwe van Bastiaen Warebouts van der Wel, wonende onder
Charlois, testeerde op 27-7-1760 en beschikte o.a. over haar boerderij en landerijen in en
onder Charlois. Zij was toen beneden de 50.000 gld. gegoed.37
Het echtpaar Van der Wel-Koot had de volgende kinderen, waaruit een talrijk nageslacht
is gesproten tot op de huidige dag:
Kinderen:
a. Warbout, ged. Charlois 19-9-1706 (get. Ariaentje Warbouts)
b. Jacob, ged. Charlois 3-6-1708 (get. Neeltje Jacobs)
c. Dirk, ged. Charlois 8-2-1711 (get. Neeltje Jacobs)
d. Cornelis, ged. Charlois 3-12-1713 (get. Neeltje Jacobs Koot)
e. Jan, ged. Charlois 19-4-1716 (get. Lijsbeth Hendrickse)
f. Grietje, ged. Charlois 28--8-1718 (get. Pietertje Tuijnders Spruijt)
g. Claas, ged. Charlois 23-2-1721 (get. Neeltje Jacobs)
h. Wouter, ged. Charlois 12-12-1723 (get. Pietertje Jacobs Dorsman)
i.
Klaasje, ged. Charlois 8-6-1727 (get. Neeltje Jacobze Koot).
4.

Maijke Warboutsdr. van der Wel, ged. Charlois 27-5-1663, waars. identiek met Marrigje /
Maartje Warboutsdr. van (der) Wel, j.d. van en won. Charlois, woonde sedert 1705 tot
zeker in 1711 te Barendrecht en in 1726 te Schoonderloo, overl. na 7-11-1726, tr. Charlois
(hij 3 gld. imp.West-Barendrecht 12-3-) 5-4-1705 Isaac (Isak) Willemsz. Lo(o)ijmans,
ged. Strijen 20-2-1669, j.m. van Strijen, won. Numansdorp (1692), wednr. won. onder
West-Barendrecht (1705), wever ald., woonde ‘op den dijck aende straatwech onder
West-Barendrecht’, overl. onder West-Barendrecht (3 gld. imp. ald. 29-6-) 25-6-1709, zn.
van Willem Bastiaensz. Loijmans en Pietertje Isac. Hij tr. le Barendrecht (met att. van
Numansdorp, ondertr. ald. (5?)-10 en att. geg. 24-l0-) 26-10-1692 Marrigje Willemsdr.
Jongendijckgraaf, ged. Barendrecht 3-8-1664 j.d. van West-Barendrecht overl. ald.,
aang.ald. pro deo 29-1-1704, dr. van Willem Dircksz. Jongendijckgraef alias Op Sluys,
landbouwer, ouderling te Barendrecht, dijkheemraad van het Binnen- en Buitenland,
schepen van West-Barendrecht en Carnisse, en Maiken Ariensdr Smitshouck.
Ook Marrigje moet -evenals haar broer en zuster- pas na haar veertigste in het
huwelijksbootje zijn gestapt. Isack Looijmans, wever, werd op 21-12-1692 met attestatie
van Numansdorp lidmaat te Barendrecht. Met zijn eerste vrouw Maritge Willems keerde
hij met attestatie van aldaar dd 18-9-1695 naar Numanspolder terug.38
Voor 1275 Car.gld. kocht de onder West-Barendrecht wonende Isacq Willemsz.
Looijmans op 18-5-1709 een huis ‘op den dijck aende straatwech’ aldaar.38a
Op 22-9-1709 compareerde Marigien Werrebouts van der Wel, weduwe van Issacq
Willems Loijmans, wonende onder Barendrecht, voor de notaris te IJsselmonde en
verklaarde dat zij met haar man op 2741706 voor de Rijsoordse notaris Adriaan Reijnen
een testament had gemaakt, waarin zij de langstlevende van hen beiden stelden tot voogd
over zijn kinderen, en dat nevens de te Strijen wonende Bastiaen Gijsberts Weeda. Deze
laatstgenoemde was inmiddels gestorven en nu benoemde Marigien de te Barendrecht
wonende Jan Janse Leeuwenburgh en Bruijn Ariense Hamburgh tot (mede-)voogden over
de twee nog in leven zijnde, minderjarige kinderen van Loijmans. Zij tekende met een
handmerkje.39a
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Bij akte van 4-6-1710 verklaarde Marigie Werrebouts van der Wel, weduwe van Izacq
Willemsz. Looijmans, wonende op het dorp van Barendrecht, aan Willem en Maritie Isacx
Looijmans, de twee (nog levende) kinderen van voornoemde Looijmans en zijn eerste
vrouw Marigie Willem(s) Jongen Dijckgraaf, Car.gld. schuldig te zijn als zijnde hun
vaderlijke erfportie, waarbij werd verwezen naar het op 27-4-1706 voor notaris Adriaan
Reijnen gemaakte testament. De 400 gld. zou Marigie onder haar beheer mogen houden
tot het jongste kind de leeftijd van 20 jaar bereikt zou hebben, maar voor welks
vruchtgebruik wel een jaarlijkse rente berekend zou moeten worden. Als zekerheid stelde
zij 1 merge 100 roeden land in het Buitenland onder West-Barendrecht en haar persoon en
overige goederer.40
Op 4-3-1711 moest Marigie Warbouts voor het gerecht van West-Barendrecht en Camisse
verschijnen naar aanleiding van een woordenwisseling met Huijbert Fransz. van der
Graaf, die haar van een scheldpartij betichtte. De opgeblazen ruzie handelde over een
‘dexel van een ton met een hengel van een emmer’, die Huijbert - volgens zeggen van
haar stiefdochtertje (= Maritie Looijmans, het nog enige in leven gebleven stiefkind) gepakt zou hebben. Marigie Warbouts ontkende vervolgens gescholden te hebben en
verklaarde de hele zaak te betreurer.41
Van 23-7-1712 dateert de inventarisakte van de gezamenlijke boedel van Mariggie
Werrebouts van der Wel en haar gestorven man Isacq Willemsz. Looijmans, op 25-6-1709
tot Barendrecht overleden. Aan onroerende goederen werd een huis ‘op den dijck ofte
straetweegen’ onder West-Barendrecht, een stuk weiland van 2 margen 188 roeden en een
stuk bouwland van 1 marge 139 roeden in het Oude Buitenland onder West-Barendrecht
beschreven, welke voor Looijmans zelf gebruikt werden, zodat hij klaarblijkelijk naast
weven ook een beetje boerde. Hij hield dan ook enige koeien en kalveren en ook werd er
koren in de boedel gevonden. Voorts is er sprake van huisraad, kleding en sieraden enz.42.
Het geheel geeft de indruk van een niet al te rijke boedel. Naar aanleiding van deze
inventarisatie was er tussen de partijen onenigheid gerezen, die voor het gerecht van
West-Barendrecht en Carnisse werd uitgevochten.
Op 24-4-1713 verschenen Jan Bastiaensz. Broelingh, wonende op het dorp Zwijndrecht,
en Adriaan Hendrikse Outraet, wonende in West-Barendrecht, als bij het Hof van Holland
aangestelde voogden over de twee, nog minderjarige nagelaten kinderen (in 1713 was er
nog maar één in leven) van het echtpaar Looijmans-Jongendijckgraaf, als eisers contra
Looijmans tweede vrouw Marigje Warrebouts van der Wel. Diverse huishoudelijke
goederen moesten aan de inventaris worden toegevoegd alvorens de partijen het eens
konden worden.43
Het staat niet vast of Marigie toen nog in Barendrecht woonde. Op 7-11-1726 woonde zij
in elk geval te Schoonderloo, hetgeen blijkt uit haar te Rotterdam opgemaakte testament
van die datum. Zij benoemde haar zuster Ariaentje Warrebouts van der Wel, of bij haar
vooroverlijden haar man Simon Pietersz. Verschoor, tot universele erfgenaam. Zij tekende
met een merkje.44 Deze akte is tevens haar laatste levensteken.
NOTEN
1.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Archief Staten van Holland vóór 1572, inv. nr. 213. Gepubliceerd
in Ons Voorgeslacht, jrg. 1962, blz. 333-343.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11a.
12.
12a.

13.
14.

14a.
14b.
14c.
14d.
15.
16.
l6a.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22a.
23.
24.
24a.

Als noot 1, blz. 338.
G.A. Rotterdam - Weeskamerarch. inv. nr. 582, fol. 245, akte d.d. 4-4-1565.
Als noot 1, blz. 334, 338, 339.
Zie: G.P. Alders, Het kohier van de tiende penning (1561) van Rijsoord en Strevelshoek
(gem. Ridderkerk) in Ons Voorgeslacht, jrg. 1981, blz. 108.
Als noot 1, blz. 334, 338, 340.
G.A. Rotterdam Charlois ORA inv. nr. 28, akte d.d. 16-4-1618.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA inv. nr. 12, fol. 216, akte d.d. 17-9-1610.
Zie: Mr. J.J.F. Lots en Ing. H. den Boer, De afstammelingen van Arnt van Riede en de
parenteelstaat van Lijsbet Coosen, in Ons Voorgeslacht, jrg. 1983, blz. 204.
Zie: Ing. H. den Boer en Mr. J.J.F. Lots, Poortugaalse geslachten, in: Ons .Voorgeslacht,
jrg. 1978, blz. 449.
Zie: C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden-documenten en
bijlagen, Wageningen 1973, blz. 266.
A.R.A. ‘s-Gravenhage-Rhoon ORA inv. nr. 2, akte d.d. 29-12-1638. Zie ook: De Ned.
Leeuw jrg. 1966, kol. 243.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 53, fol. 7070, e.v. akte d.d. 6-4-1624.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 42, fol. 420 e.v. akte d.d. 17-2-1641. Deze akte
werd in 1654 afgeschreven door de Rotterdamse notaris de Gruter uit een inmiddels
verloren gegaan protocol van notaris Coenraet van der Linde te Charlois.
G.A. Rotterdam Charlois ORA inv. nr. 28, akte d.d. 2-1-1641.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA invnr. 41; zie ook Ir. J. Mac Lean, De inwoners van
Charlois in 1644, in: Jaarboek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, deel 3
(1956), blz. 16.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 16, fol. 24, akte d.d. 3-1-1650.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nrs. 14, 15, 16 en zie ook Rotterdam ona inv. nrs. 435
en 475.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 16, fol. 28 verso e.v., akte d.d. 7-2-1650.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 16, fol. 131 e.v., akte d.d. 14-11-1652.
Diverse akten uit het oud-rechterlijk archief en het archief van de Ned.Herv.gemeente
Charlois.
Zie: E.G. Verschoot, Begravenen in de Hervormde Kerk te Charlois, volgens de
rekeningen der kerkmeesters 1583-1662, in: Ons Voorgeslacht, jrg. l963, blz. 195.
Zie: K.J. Slijkerman, Begravenen in de Hervormde Kerk te Charlois, volgens de
rekeningen der kerkmeesters 1663-1676, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1985, blz. 29.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA inv. nr. 28, akte d.d. 20-1-1619.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA inv. nr. 5, akte d.d. de laatste febr. 1620.
G.A. Rotterdam - Charlois Arch. Ned. Herv. gemeente inv. nr. 1, akte d.d. nov. 1623.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA inv. nr. 5, akte d.d. 1-12-1624.
G.A. Rotterdam oud arch. inv. nr. 4083.
G.A. Rotterdam - Charlois ORA inv. nr. 41.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 15, fol. 284 e.v., akte d.d. 9-1-1648.
Als noot 16, blz. 170.
Als noot 16, blz. 171.
Door genealoog Slijkerman wordt gewerkt aan de samenstelling van de oudere generaties
van de genealogieën Jongendijckgraaf/Hoogewerf en Cranendonck en deze zullen t.z.t. in
een tijdschriftartikel of in boekvorm worden gepubliceerd. Deze geslachten komen in
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25.
26.
27.
28.
29.
29a.
29b.
29c.
29d.
29e.
29f.
30.
31.
31a.
31b.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
38a.
39.
39a.
40.
41.
42.
43.
44.

talloze kwartierstaten voor; zie o.a. K.J. Slijkerman, Genealogie en geschiedenis van het
geslacht Legerstee uit Barendrecht, Alkmaar 1985, blz. 167. Zie ook zijn uitgave:
Duizend Jaar Voorgeslacht, Rotterdam 1987.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 681, fol. 144, akte d.d. 19-5-1654.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 682, fol. 3, akte d.d. 7-7-1654.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 684, akte d.d. 8-11-1655.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 690, akte d.d. 23-2-1656.
G.A. Rotterdam ONA inv. nr. 690, akte d.d. 3-12-1658.
A.R.A. ’s-Gravenhage - West-Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 3, akte d.d. 30-4-1659.
A.R.A. ’s-Gravenhage - West-Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 3, akten d.d. 16-7-1656
en 26-1-1662 en idem inv. nr. 4, akte d.d. 8-6-1688.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 17, fol. 167 verso e.v., akte d.d. 3-6-1661.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 17, fol. 171 verso e.v., akte d.d. 10-6-1661.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 17, fol. 172 verso e.v., akte d.d. 11-6-1661.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 18, fol. 41 e.v., akte d.d. 4-5-1667.
G.A. Rotterdam ona inv. nr. 1013, fol, 459, akte d.d. 27-2-1668.
G.A. Rotterdam - Charlois arch. Ned.Herv. gemeente inv. nr. 2.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 18, akte d.d. 29-11-1670.
A.R.A. ’s-Gravenhage - ,West-Barendrecht en Camisse inv. nr. 4, akte d.d. 29-7-1671.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Poortugaal ona invnr. 6883, akte 3, d.d. 28-1-1709.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Poortugaal ona inv. nr. 6883, akte 4 d.d. 28-1-1709.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Poortugaal ona inv. nr. 6883, akte 13, d.d. 14-2-1709.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Poortugaal ona inv. nr. 6885, akte 28, d.d. 14-7-1711.
A.R.A. ’s-Gravenhage - Poortugaal ona inv. nr. 6885, akte 29, d.d. 12-8-1711.
G.A. Rotterdam ona inv. nr. 1752, akte d.d. 17-9-1726.
G.A. Rotterdam - Charlois ora inv. nr. 48, akte d.d. 27-7-1760.
G.A. Rotterdam, Barendrecht arch. Ned. Herv. gemeente invnr. 4.
A.R.A. ’s-Gravenhage - West-Barendrecht en Camisse ora inv. nr. 5, fol. 180 e.v., akte
d.d. 18-5-1709.
G.A. Rotterdam - Usselmonde ona inv. nr. 4993, fol. 250 e.v., akte d.d. 22-9-1709.
A.RA. ’s-Gravenhage - West Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 5 fol. 191 e.v., akte d.d.
4-6-1710.
A.R.A. ’s-Gravenhage - West Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 24, akte d.d. 4-3-1711.
G.A. Rotterdam ona inv. nr. 1738, akte d.d. d 23-7-1712.
A.R.A. ’s-Gravenhage - West-Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 24, akte d.d. 24-41713.
G.A. Rotterdam ona inv. nr. 1752, akte d.d. 7-11-1726.
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