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Geslacht II
I. waarschijnlijk Colijn Gabrielsz., geb. naar schatting ca. 1490, pachter van een rietbroek te
Hoogvliet (1519-1529), woonde te Pernis (1542), schepen van Pernis (1543), landgebruiker te
Pernis, Hoogvlieten Poortugaal (1542), overl. na 1549, tr. voor ca. 1515 Grietje Cornelisdr.,
dochter van den ouden Cornelis Jacobsz. (alias) Ouweneel, landgebruiker in Lombardijen
(1499/1500).95
In de bewaard gebleven bronnen heb ik geen andere kandidaat voor de bovenstaande Colijn
aangetroffen dan Colijn Gabrielsz., vanaf 1519 vermeld als pachter van een rietbroek te
Hoogvliet, in 1543 schepen van Pernis en omstreeks dat jaar genoemd als landgebruiker aldaar, te
Hoogvliet en te Poortugaal. In Ons Voorgeslacht jrg. 1978, blz. 448,96 wordt hij aangemerkt als
mogelijke zoon van Gabriel Willemsz., waarschijnlijk identiek met de naamgenoot die in 1543
schepen van Hoogvliet en in 1544 schepen van Oud- en Nieuw-Engeland was en in 1542 zowel
land gebruikte te Poortugaal als te Pernis.5 Deze Gabriel Willemsz. overleed klaarblijkelijk in of
kort voor 1566, maar indien hij de vader van Colijn Gabrielsz. is geweest, moet hij niet later dan
ca. 1470 zijn geboren. Gabriel Willemsz. moet in dat geval een wel zeer respectabele ouderdom
hebben bereikt, waardoor deze filiatie wat minder aannemelijk lijkt. Anderzijds pleit de
naamgeving van Burgaert bij een zoon van Colijn (Gabrielsz.?) voor afstamming van de in 1504
gestorven Willem Burgertsz., vader van de voornoemde Gabriel Willemsz. Laatstgenoemde zou
naast Colijn Gabrielsz. dan ook een zoon Willem Gabrielsz. hebben gehad, die de heren Lots en
Den Boer menen te kunnen vereenzelvigen met de edelman Willem Gabrielsz. van Gaesbeeck.
In 1519/1520 had Colijn Gabrielsz. een rietbroek genaamd Janswael in het ambacht van
Hoogvliet (tussen Poortugaal en Hoogvliet gelegen) in pacht van Putten.97
In 1526-1529 werd hij ook als zodanig hiermee vermeld.98 In 1549 bleek deze rietbroek te
worden gepacht door ene Jan Colijnsz., in wie hoogstwaarschijnlijk zijn zoon kan worden
gezien.99
In 1520/1530 kocht Colijn Gabrielsz. tienden in het land van Poortugaal.100
Blijkens het kohier van de tiende penning van Pernis over 1542 gebruikte Colijn Gabrielsz, in
Pernis 36 gemet min een kwart, terwijl zijn huis aldaar voor 4 pond werd aangeslagen. Hij
ondertekende het kohier tevens als schepen van Pernis.5
Ook in het penningkohier van Poortugaal over 1542101 staat hij geboekt en wel voor het gebruik
van 4½ gem., terwijl het kohier van Hoogvliet over 1542102 hem als bruiker van 5½ gem. noemt.
In 1548/1549 had Colijn Gabrielsz. met Cornelis Doensz. (deze man was echter in 1542 niet meer
in leven, maar het land zal toen nog onder zijn naam geboekt hebben gestaan!103 elk voor een

1

helft van 9 gemet genaamd Zoutendael in het land van Poortugaal in pacht van Putten, waarvoor
zij rente betaalden. Zij komen ook beide nog voor in de domeinrekening van Putten over
1570/1571!99
De persoonsnaam Colijn is altijd zeldzaam op het eiland IJsselmonde geweest. Colijn Gabrielsz.
was misschien op enigerlei wijze een nakomeling van Kolijn Wittez., schepen van Oudevliet
(=Hoogvliet) in 1458 en 1462.104
Hypothetisch gezien kan Colijn’s mogelijke vader Gabriel Willemsz. getrouwd zijn geweest met
een dochter van deze Kolijn Wittez. Opmerkelijk is ook het voorkomen in deze familiegroep van
de naam Burgart. Ongetwijfeld een zoon van voornoemde Kolijn Wittez. was Witte Kolijnsz.,
schepen van Oudevliet in 1497 en 1503.105
Een akte van 9-8-1515 spreekt van Aef Witten met de kinderen van Witte Colijnsz. als belenders
van een perceel genaamd ‘duievelt’ nabij de kerk van Poortugaal.104
Om en nabij 1500 stichtte deze ‘Aef Witten Colinsz. vrou’ haar memorie te Poortugaal op 2
lijnen lands geheten ‘Willemges lant’. Op een gegeven moment stond dit memorieland op naam
van Witte Burgartz., het jongste kind van Burgart Jacobsz. Na hem zou deze komen aan de kerk
van Poortugaal. Een Lijsbet Colins is later ook genoemd i.v.m. dit memorieland.106
Zij zal identiek zijn geweest met de Lysbet Colyns, in 1542 bruikster van 28½ gemet en
bewoonster van een huis in Hoogvliet.107
Voornoemde Burgart (Burgairdt, Borgairt) Jacobsz. was in 1520 pachter ‘van den visscherie
binne Poortugaal mit de sluyse voor d’ Oudevliet’ en koper van tienden in het Land van
Poortugaal97) en in 1530 woonde hij op ‘Ouwevliet’ (=Hoogvliet), toen hij met 7 capoenen
betaalde en ook tienden in het land van Poortugaal kocht.108
Kinderen, volgorde willekeurig:
1.
Burgaert Colijnsz. (Coelenz.), geb. naar schatting ca. 1515, landgebruiker te Pernis
(1542), woonde ald. (1549), overl. ca. 1553, tr. voor ca. 1539 Aechte Claesdr. Zij hertr.
ca. 1556 Arien Arentsz., zoon van Arent N.N. en Maartje Cornelisse alias Maartje Neelen
(dochter van Comelis Jacobsz. Jongeneel). Burgaert Colijnsz. komt in het kohier der
tiende penning van Pernis over 1542 voor als bruiker van 4 gemet.5
Als Burgert Colijnsz. in Pernis kocht hij in 1549 van Putten tienden in o.a. het
Roozand.99
Kinderen, volgorde onbekend:
a.
Martgen (Maritgen) Burgartsdr., geb. tussen 9-4 en 22-9-1539, woonde te
Poortugaal (1589, 1606), overl. 16-6-1607 en begr. in de kerk te Poortugaal, tr. 1e
Claes Damen, tr. 2e Poortugaal (huw. voorw. ald. 1589) 20-12-1589 Teunis
Teunisz. van Essen (van Es, van Esse), geb. ca. 1566, j.m. van Putten, won.
Poortugaal (1589), maakte een reis naar Rome, wagenmaker en landgebruiker te
Poortugaal, schepen van Poortugaal (1606, 1608), overl. 24-4-1619 en begr. in de
kerk te Poortugaal onder een zerk met wapens. Teunis tr. 2e Poortugaal 17-21608108) Arjaentge Claesdr. van Driel, j.d. van Dordrecht (1608), overl. na 12-121649, dochter van Nicolaes Cornelisz. van Driel, landbouwer aan de Blaak,
waarsman, heemraad van Mijnheerenland, en Cornelia Cornelisdr., zij hertr. 1619
de wagenmaker Claes Claesz. Verkerck.109
Opmerkelijk is het leeftijdsverschil van ca. 27 jaar (!) tussen Martgen en haar
laatste echtgenoot. Blijkens een register van thans niet meer aanwezige akten
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verleden voor ‘den gerechte’ van Poortugaal, Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis
hadden Teunis Teunisz. van Essen en Martge Burgers te Poortugaal akte van
huwelijkse voorwaarden gemaakt.110
Als ‘Thuenis Thuenisz., wagemaker, en Maritge Burchertsen, sijn wijf, werden zij
op 7-7- 1596 lidmaten te Poortugaal.111
Op 9-4-1606 compareerden voor schout en schepenen van Poortugaal Maritge
Burgers, oud omtrent 66 jaar, en Aeltgen Tijssen, oud omtrent 18 jaar. Op verzoek
van Leenart Tijsse en Grietgen Jansdr., ‘susterskinderen’, verklaarde Maritge dat
Trijn Barents en de moeder van voornoemde Grietge Jans en die van Leenart
Tijsse zusters- en broederskinderen waren. Aeltgen verklaarde dat zij destijds, toen
zij nog bij Trijn Barents woonde, haar menigmaal had horen zeggen dat Trijn
Barents en de moeder van voornoemde Grietge Jans en de moeder van Leenart
Tijsse zusters- en broederskinderen waren.112 Een soortgelijke akte werd op
dezelfde dag voor schout en schepenen van Poortugaal opgemaakt; toen
attesteerden Leenart Tijse, oud ca. 58 jaar, Grietgen Jans, oud ca. 47 jaar, en
Haesge Cornelis, oud ca. 50 jaar op verzoek van de op Piershil woonachtige
Adriaen(tge) Geritdr. Zij verklaarden dat de moeder van deze Adriaentge en
Trijn Baerens volle zusters- en broerskinderen waren en dat zij op gelijke lijn
stonden als de attestanten.113
Op 22-9-1606 attesteerde Matige Burgarts, oud omtrent 67 jaar, ingezetene van
Poortugaal, wederom voor schout en schepenen aldaar. Ditmaal op verzoek van de
Poortugaalse bode Dirck Geritsz. van der Starre. Zij verklaarde dat zij een dochter
was van Burgart Coolentsz., die een zoon was van Grietgen Cornelis, die weer een
dochter was van Cornelis Jacobsz. Ouweneel. Genoemde Burgart Coelens had tot
huisvrouw Achte Claesdr. gehad en zij waren de vader en moeder van Martge
Burgarts. Verder verklaarde zij dat Burgart Coelen omtrent 53 jaren geleden was
gestorven en dat zijn weduwe Achte Claesdr. omtrent 3 jaar nadien hertrouwde
met ene Arien Arentsz., die een zoon was van Martgen Cornelis ofwel Martgen
Neelen, die een dochter was van Cornelis Jacobsz. Jongeneel. Cornelis Jacobsz.
Ouweneel en Cornelis Jacobsz. Jongeneel waren volle broers geweest, ‘soo eenige
attestie luye die sulcx tuigen van hoore seggen soo soude alsdan de voors. Aechte
Claesdr. haer deposants moeder getrout hebben gehad twee out oems kinderen,
verclaert voorts sij deposant haer leeve daegen niet ende heeft hooren seggen noch
niet geweeten en heeft dat haer vaeder ende naemaels haer stieffvaeder
malcander soo nae in bloede soude bestaen hebben, noch dat de voors. Cornelis
Jacobsz. Ouweneel haer deposants over groetvader ende Cornelis Jacobsz.
Jongeneel gebroeders sijn geweest’.114 Uit deze voornoemde akte blijken derhalve
Martge’s ouders en haar grootouders Coel of Cool N.N. en Grietgen Cornelis,
dochter van Cornelis Jacobsz. Ouweneel. Belangwekkend is ook een op 25-7-1606
voor schout en schepenen van Poortugaal afgelegde verklaring, waaruit moet
blijken dat niet alleen voornoemde Martgen Burgers maar ook de hierna nog te
noemen Coelen (Colijn) Cornelisz. van de gebroeders Ouweneel of Jongeneel
afstamden: Martge Willemsdr., wonende in Poortugaal en ca. 60 jaar oud,
verklaarde op verzoek van Neeltgen Gijsendr., wonende op Klaaswaal, dat zij haar
moeder Leentge Cornelisdr. had horen zeggen dat haar voorouders zekere
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memorielanden hadden gesticht, die zowel in Poortugaal als in Pernis waren
gelegen. Haar moeder had deze bezeten na de dood van Aechtgen Joris (N.B. zij
komt voor als landeigenaar in de polder Deyffel onder Pernis 1553-1587115 en
berekende meningmaal haar ‘bloedvrienden ende maechschappen’. Zij had verteld
dat er twee volle broers waren geweest; de ene genaamd den ouden Cornelis
Jacobs en de andere den jongen Cornelis Jacobs. De vader van Leentge Cornelis
(dus een Cornelis Cornelisz.) was een zoon geweest van de oude Cornelis Jacobs.
De jonge Cornelis Jacobs had een dochter genaamd Aertgen Cornelis en deze had
een dochter Neeltgen Gijsen voortgebracht, die op dat ogenblik op Klaaswaal
woonde. Voorts was er nog een dochter Leentgen Gijsen. De jonge Cornelis
Jacobs had tevens een zoon genaamd Jacob Cornelisz., die twee dochter had
achtergelaten: Neeltgen Jacobs, wonende te Rotterdam, en Maritgen Jacobs,
wonende in ‘t Zuidland. Maritgen Willemsdr.’s moeder had gezegd dat deze
dochters ‘achters kinderen’ (kleinkinderen) van de voornoemde jonge Cornelis
Jacobs waren en als de ‘kintskinderen’ van den ouden en den jongen Cornelis
Jacobs ‘overleeft’ (overleden) zouden zijn, dat het land dat wel zou komen aan
over de 40 personen, ‘staende alle op het vierde graet van den ouden ende jongen
Cornelis Jacobsz.’ Zij kon de volgende personen opnoemen: Neeltgen
Harmens, Ariaentgen Harmens, Geertgen Ariens, Coelen Cornelis, Gabriel Claesz.
tot Spijkenisse, jonge Neeltge, Martgen Burgers. Martge Willemsdr. verklaarde
‘...welcke anderen parsoenen die deposant die naemen daer van niet en heeft
onthouden’.116
Ik kan niet anders concluderen dan dat de vader van Martgen Burgers: Burchart
Coelenz., een broer moet zijn geweest van Cornelis Coelenz., de vader van Coelen
Cornelis. De genoemde Gabriel Claesz. tot Spijkenisse kan niemand anders zijn
geweest dan de gelijknamige schepen van Spijkenisse uit wie de families
Schelhouck en Braat zijn voortgekomen. Als zijn vader wordt Claes Gabrielsz.
aangemerkt, die was getrouwd met Beatris Cornelis.117 Wellicht was zij dan een
dochter van Cornelis Jacobsz. Ouweneel of Jongeneel. Overigens heb ik het sterke
vermoeden dat de omstreeks 1546 geboren attestante Martge Willemsdr. identiek
was met de gelijknamige vrouw van Pieter Dircx van der Weyde, geb. ca. 1546,
heemraad van het gemene land van Poortugaal, schepen van Poortugaal en
Hoogvliet, overl. 1615/1616.118
Men zou dan ook de ontbrekende naam van de eerste vrouw van Willem Gabrielsz. (van
Gaesbeeck)119 hebben gevonden: Leentge Cornelisdr., dochter van den ouden Cornelis
Jacobsz. alias Ouweneel. In 1606 werd ook de voornoemde Ariaentgen Heeremantsdr.
benaderd om een verklaring voor Neeltgen Gijsdr. af te leggen. Op 22-9-1606
compareerden te Poortugaal Teunis Teunisz. van Essen, schepen, oud ca. 41 jaar, en
Bartelmees van der Swaen, secretaris, oud. ca. 46 jaar Op verzoek van Dirck Geritsz. van
der Starre, bode van het dorp Poortugaal verklaarden zij dat zij waren gegaan naar het
huis van Ariaentgen Heeremantsdr. en hadden haar gevraagd of zij ‘wel goede kennisse’
had van de op 22-7-1606 voor schepenen van Poortugaal verleden attestatie (N.B. niet
meer terug te vinden) ten behoeve van Arien Teunisz. als procuratie hebbende van
Neeltgen Gijsendr. en dat zij ‘t selve wel bij solemneelen eeden soude willen verclaeren’.
Ariaentgen antwoordde echter: ‘ik en begeert niet geen eede te verclaeren ick en weete
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ock anders niet aff dan van hoore segge’. Meer wisten de beide heren van ‘de saeck’ niet
te kunnen vertellen.120
De voornoemde verklaringen werden vastgelegd vanwege het vacant raken van zekere
memorielanden - zoals hierna blijkt was dit 7 gemet groot – dat moet zijn gefondeerd door
een of meerdere voorouders van de gebroeders Ouweneel en Jongeneel121 en waarop
Neeltge Gijsen te Klaaswaal rond 1606 pretendeerde de rechthebbende te zijn. Zij zette
diverse verwanten er toe aan om verklaringen over familierelaties op schrift te laten
zetten. In 1614 was deze zaak nog niet geheel afgerond. Zo werd in het oud- rechterlijk
archief van Poortugaal een kopie gevonden van een akte verleden voor de schout en
schepenen van Cromstrijen en gedateerd 8-5-1614. Hierin machtigde Neeltge Ghijsendr.,
inwoonster van Cromstrijen, Neeltgen Jacobsdr. (= haar volle nicht), wonende te
Rotterdam ‘in den bosch’, om uit haar naam te mogen ‘inne winnen’ omtrent 7 gemet
lands, ‘sulcx sijn besterffende opte onse ende langstlevende in graede bestaen daer letst
aff gestorven is Mees Corss. bij soo varder het selve mit gemoede van schieden’. Zij
mocht tevens gerechtelijke stappen ondernemen indien er andere personen zich
aandienden als rechthebbenden.122
Op 31-5-1614 werden voor schout en schepenen te Poortugaal nog een tweetal
getuigenverklaringen vastgelegd; Pieter Ariensz. Pols, oud ca. 47 jaar, en Martgen
Cornelisdr., oud ca. 47 jaar, verklaarden ten verzoeke van Wouter van Reusel, als
procuratie hebbende van Neeltgen Gijsendr. tot Klaaswaal, dat zijn ‘wijfs’ vaderen haar
deposants vader Cornelis Ariensz. Jongeneel een zoon was geweest van Martgen
Cornelisdr., die weer een dochter was van jonge Cornelis Jacobsz. De jonge Cornelis
Jacobsz. en de ouwe Cornelis Jacobsz. waren broeders geweest. De ouwe Cornelis was
een oudoom van de vrouw van Pols en van Martgen Cornelisdr. en jonge Cornelis was
hun grootvader. Voorts getuigden zij dat Neeltge Ghijsendr. tot Klaaswaal een kind was
van Aechte Cornelisdr. en een ‘kintskint’ van jonghe Cornelis Jacobsz.123
In de tweede op 31-5-1614 gepasseerde akte attesteerde Claes Jansz. van Dooren op
verzoek van Wouter Ariensz. van Reusel, als procuratie hebbende van Neeltgen
Ghijsendr. Claes vertelde dat toen hij van Schiedam kwam had gehoord dat Jooris
Martensz. Hoy was overleden, waarna hij naar zijn ‘moey’ (=tante) Neeltgen Herremants
was gegaan ‘om boembroot (?) te winnen’. Hij vertelde haar dat Jooris was overleden en
dat zij nu de memorielanden zou bezitten waar Jooris possesseur van was geweest.
Neeltgen had echter gezegd dat het land haar niet toekwam en dat zij het ook niet
begeerde.124
Aldus werd er weer een mogelijke kaper op de kust uitgeschakeld! Overigens is het niet
duidelijk wie nu de laatste possesseur was: Mees Corsz. of Jooris Martensz.
In de blaffaard van de memorielanden van Poortugaal heb ik tot op heden de betreffende
memorielanden niet kunnen traceren. Mogelijk waren deze geheel of gedeeltelijk
onderdeel van een of meer memories die waren gesticht in de kerk van Pernis. Een
bewaard gebleven afschrift uit 1588 beschrijft een oude memorie van de kerk van Pernis,
welke denkelijk deel uitmaakte van de memorielanden waarop Neeltge Gijsen in 1606
aanspraak maakte: ‘Memorie Sijtgen Jacob Koosen en Durff haer dochter staet ten
eeuwigen daegen op een met landts leggende inde Eijffel streckende metten eenen eijnde
an die boogert meet ende metten andren eijnde aenden kervelssen dijck met Cop heynen
jaergetijden lant gemeen der kercken een pondt was den armen een achtendeel terwe ende
twee psoonen stellen staen ter eeuwigen daegen in tsonnendaechse gebet hyer voor metter
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jaergetijden tsaemen sal die patoir hebben ten euwigen daegen iiij st. tsiaers die coster
eene stuver te betaelen alle jaer alsmen dese jaergetijden doet op jonge Cornells Jacobsz.
ende nae zijn doot te comen vande outste op ten naesten - geextraheert vuyt seeckere out
register geschreven in franchijn inhoudende dartyen beschreven bladeren beginnende mit
tweedeblat. Dit zij die oude memoryen van den heylygen geest kercke ende pastoor in
Pernis wat eder voor iaerlijcxe renten heeft ende zijn wederomme v(er)samelt door mij
Pauluy Mercator ende ter tijt pastoor in Pernis ende staende tvoorschreven extrackt folio
vij recto ende naer collatie es dit extrackt benomen te accoorderen opten viijen Juny 1588
- A de Brederode - w.g. Minnesanck’.125
Behalve wagenmaker was Teunis van Essen ook landgebuiker. Zo compareerde in febr. of
maart 1606 te Poortugaal Claes Bastiaensz. Spruyt, oud ca. 55 jaar en schout aldaar, ten
verzoeke van schepen Teunis Teunisse van Essen. Spruyt was omtrent 3 jaren daarvoor
naar Nicolaes van Beemont te Dordrecht geweest om met hem te spreken over de 10
lijnen land die Van Essen van Van Beemont gebruikte. In het huurkontrakt was bepaald
dat het land de eerste twee jaren bezaaid diende te worden en de laatste driejaren ‘te weye
ofte daer op te leveren’. Claes van Driel had met Van Beemont echter aan Spruyt
voorgesteld om het land, dat met tarwe gezaaid was geweest en ‘vol veuren ende
duerstocken’ zat, nog een jaar met bonen te bezaaien om ‘esselant’ te krijgen.126
Op 2-8-1608 compareerde schepen Teunis Teunisz. van Essen, oud ca. 42 jaar, met de ca.
32 jaar oude Dordtse burger Cornelis Ariensz. Bijl en vertoonden aan de schout en
schepenen van Poortugaal ‘zeeker bescheyt geschreven in latijn op francijn, met een groot
root wasschen zeegel onder vuyt hangende aen een root snoorcken in een bliek doosken’.
Zij verklaarden onder ede dat zij ‘binnen de stadt van Roemen leggende in Ytalien, al
warden Paus van Roemen zijn residenty is houdende ende dat zijlieden dat selve bescheyt
aldaer binnen voors. stad van Roemen parsoenelick hebben gehadt sonder eenich bedroch
daer in gebruickt te hebben’.127
Op verzoek van de in Poortugaal woonachtige Pieter Jansz. Waegemacker legde de
Rotterdamse koperslager en burger Abraham Jansz. van Vijnen op 4-9-1608 een
verklaring voor schepenen van Poortugaal af. Hij verklaarde dat hij ongeveer drie weken
na de laatste Pinksteren, toen hij van Zevenhuizen kwam, Toenis Teunisz. van Esse op de
weg genaamd ‘t zuyteynde tegen was gekomen. Hij sprak hem in het voorbijgaan aan,
maar Van Esse sloeg zijn hoofd neder, alsof hij niet herkend wilde worden. Hij had
‘swarte overtreckens’ over zijn kleren en ‘een stockgen’ in de hand. Van Vijnen
verklaarde voorts Van Esse ‘hem Tonis van Esse wel te kennen als hem voor die tijt
meenich ende verschijden malen gesien ende met hem gesproocken te hebben ende meede
wel werck
gemackt te hebben’.128
In 1608 was er kennelijk onenigheid ontstaan over een zekere obligatie van 72 gld. Op 59-1608 verklaarden ten verzoeke van de hiervoor al genoemde Poortugaler Pieter Jansz.
Waegemaecker. de ca. 56 jaar oude Adriaen Toenys. en de ca. 27 jaar oude Heinrick
Aertsz., inwoners van Poortugaal, voor schepenen aldaar dat Thonis van Esse,
waegemaecker’ in Poortugaal, weduwnaar was geworden van zijn huisvrouw Maritgen
Burgerts en dat hij met haar broeder Cornelis Burgers als haar enige erfgenaam roerendeen onroerende goederen had gedeeld en verkocht. Echter met uitzondering van ‘de
obligatie en actiën die op zijnne Thonis van Esse Roemse reyse waeren houdende, die
noch int gemeen waeren gebleven’. De attestanten waren ten huize van Van Esse geweest
en uiteindelijk werd er een regeling getroffen.129
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De grafzerk van Mar(i)tge Burgertsdr. werd bij de grote restauratie van de kerkte
Poortugaal in 1923/1924 onderde houten vloer teruggevonden. Het opschrift luidt:
‘Mertge Burgerts sterf den 17 Juni Ao. 1607’.130
Thuenis Thuenisz. van Essen, wagenmaker, komt nog voor in een akte van attestatie van
d.d. 15-12-1612.131
Tussen 1578 en 1606 heeft hij ook nog een testament gemaakt.132
Hij stierf blijkens zijn grafzerk in de kerk te Poortugaal in 1619: ‘Hier leijt begraven
Tuenis Tuenisse van Es sterf den 24 april 1619’. De zerk bevat twee wapen onder een
helm; uitgehakt, vermoedelijk I drie vogels, geplaatst 2-1, II (in ruit) een dubbelkoppige
adelaar. Helmteken een pelikaan die zich in de borst pikt133. Het vrouwswapen is dat van
het geslacht Van Driel, waartoe zijn tweede echtgenote behoorde. In de uitgave De
parenteel van Doen Beijensz.’’ is er van uitgegaan dat er rond 1600 twee wagenmakers
met de naam Teunis Teunisz. van Essen in Poortugaal hebben geleefd, die vaderen zoon
zouden zijn geweest. Op 28-4-1596 werd de omtrent 18 jaar oude jongeman Toenis
Toenisz. te Poortugaal ten doop gehouden, waarbij o.a. Toenis Toenisz. van Esse getuige
was (toch geeft de auteur i.p.v. ca. 1578 het geboortejaar van ca. 1589; kennelijk
gebaseerd op het huwelijk van de veronderstelde vader der dopeling met Maritge
Burgartsdr.). Deze dopeling is vervolgens vereenzelvigd met de Teunis van Essen die met
Ariaentje van Driel trouwde. Deze veronderstelling is ongetwijfeld in de hand gewerkt
omdat de trouwinschrijving in 1608 niet aangeeft of Teunis een jongeman dan wel een
weduwnaar was. Uit niets blijkt echter dat de dopeling uit 1596 een Van Essen is geweest.
Het is ook vrijwel onmogelijk dat de ca. 1566 geboren Teunis van Essen omstreeks 1578
de vader van een zoon werd en tevens is het ondenkbaar dat er tegelijkertijd twee
gelijknamige wagenmakers in Poortugaal leefden zonder dat deze in de vrij kleine
dorpsgemeenschap en bij het opmaken van akten van elkaar onderscheiden werden.
b. Cornells Burgersz., geb. naar schatting ca. 1540/1550, overl. na 5-9-1608.
Hij werd in 1608129 erfgenaam van zijn zuster Maritgen Burgerts genoemd. Misschien
was hij identiek met de Cornelis Burchertsz. die op 20-4-1614 te Poortugaal optrad bij de
doop van twee kinderen van Ewout Ariensz. Het is onwaarschijnlijk dat hij dezelfde was
als naamgenoot die 1620 te Poortugaal kinderen liet dopen. Dit kan een gelijknamige
kleinzoon zijn geweest.
Cornelis Colijnsz., volgt II.
Ghabriel Kolijntsz., landgebruiker te Pernis (vermeld 1572- 1575), overl. na 1575.
In de jaren 1572-1575 werd Ghabriel Kolijntss. vermeld gevonden als bruiker van 7
gemet 1 lijn en 30 roeden huurland op Terwesant onder Pernis, geconfisqueerd land van
jonker Heyndrick van der Dorp. Tevens had hij 10½ gemet huurland int Oude Landeken,
verdeeld in diverse percelen, in gebruik uit de geconfisqueerde landerijen van Mr. Jacop
Verduyn. Is het louter toeval dat voor deze boekingen steeds Neeltgen Florendochter,
weduwe van de hiervoor al genoemde Willem Gabrielsz. (van Gaesbeeck?) (= een oom
van Gabriel Colijnsz.?), is genoemd, die van dezelfde voormalige eigenaren eveneens
landerijen in Terwesant in huur had? Eenmaal werd er zelfs de fout gemaakt om deze
Neeltgen Florendochter als weduwe van voornoemde Ghabriel Kolijntss. te boeken!
Ghabriel had voorts nog 4 gemet land in huur in Oude Pernis, geconfisqueerd van de
Cathuysers buiten Utrecht.13
Jan Colijnsz., woonde te Hoogvliet (1542), landgebruiker Poortugaal (1543), pachter van
rietbroek en vogelarij ald. (1548/1559).
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In het kohier der tiende penning van Hoogvliet over 1542 werd het huis van Jan Colynsz.
aangeslagen voor 2 pond.102 Hij gebruikte daar evenwel geen land. Blijkens het kohier
der tiende penning van Poortugaal over 1542 gebruikte Jan Colijnsz. tezamen met
Cornelis Meeusz. 5 gemet.101
In 1548/1549 kocht hij tienden van Putten in het land van Poortugaal en tevens had hij
aldaar de rietbroek genaamd ‘Janswaele’ (eerder door Colijn Gabrielsz. gepacht) en de
‘vogelrie’ in het derde block in pacht.134
II. Cornelis Colijnsz. (Coelensz.), geb. ca. 1523, schepen van Pernis (1560),135 landhuurder te
Pernis (vermeld 1572-1575), overl. na 28-11-1587, tr. N.N.
In de jaren 1572/1575 werd Cornelis Colijnsz. vermeld gevonden als huurder van 5 gemet 44
roeden in Deyffelsbroek, geconfisqueerd land van Mr. Jacop Verduyn.13
Cornelis Coelensz., oud omtrent 65 jaar, en Euwout Comelisz., oud omtrent 63 jaar, attesteerden
op 28-11-1587 voor schout en schepenen van Pernis ten verzoeke van de dijkgraaf en heemraden
van het Gemene land van Poortugaal inzake hun schouw in de ring van Poortugaal.136
Kind:
1.
Colijn Comelisz. Jongebroer, volgt III.
III. Colijn (Cool) Comelisz. Jongebroer, geb. ca. 1546, diaken (1586), ouderling (1587) te Pernis,
) woonde te Pernis, landgebruiker ald. (vermeld ca. 1580-1596), overl. na okt. 1617, tr.
Adriana (Adriaentje) Ariensdr., overl. na okt. 1617.
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Op 25-10-1582, 25-11-1583 en 2-11-1584 betaalde de vrouw van Colijn Comelisz. een jaarlijkse
losrente, welke op 26-4-1536 door Aechte Jaeppedochter, weduwe van Cornelis Claesz. te Pernis,
en haar zoon Cornelis Comelisz. was verkocht aan Anthonis Willemsz., poorter van Schiedam, en
was verzekerd op hun huis te Pernis met erf, berg, schuren, tuintjes, de avelingen voor het huis en
al het geboomte. Over 1583 en 1584 betaalde ene Jorijs Pietersz. te Pernis hiervoor, maar op 1512-1586 betaalde Colijn Comelisz. In de jaren 1573-1578 was ene Dirck Comelisz. gehouden
deze jaarlijkse losrente te voldoen.138 Het is mij niet duidelijk geworden of al deze personen in
een onderlinge verwantschap stonden.
In een akte van 21-3-1596 attesteerde te Schiedam Cool Comelisz., wonende in Pernisse en
omtrent 49 jaar oud, over een stuk land van 2½ gemet, dat hij toen reeds 16 jaar in huur en
gebruik had en dat was gelegen ‘aen de werff van de huysinghe eertijts toebehoort hebbende
Willem Segersz.’. Hij legde tevens een verklaring af over te betalen tarwe aan de Heilige-Geest
van Poortugaal en Pernis. Zijn (niet bij name genoemde) vader bleek dit land ook ‘lange jaeren
gebruyckt’ te hebben.139
Colijn Comelisz. en zijn vrouw Adriana Ariens, wonende te Pernis en ‘beyde nogh redelijck
gesondt gaende en staende’, maakten op 11-9-1615 te Schiedam een mutueel testament, waarbij
geen voogden werden aangesteld. Getuigen bij het opmaken van deze overigens niet getekende
akte waren Casparus Caprarius, ‘dienaer des woorts in Pernisse’ en de Schiedamse poorter Jan
Jansz. Op een bijgevoegd los vel is te lezen: ‘Den ... (niet ingevuld) octobris 1617 omtrent ten ...
(niet ingevuld) uuyren comp. Adriaentje Ariensdr., tegenwoordich huysvrouw van Colijn
Cornelisz.’ wonende in het dorp Pernis etc. Zij keurde het voorgaande testament goed en
bekrachtigde dit, waarbij werd vast gelegd dat haar na te laten goud, zilver en kleding in gelijke
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porties diende te vererven op haar dochters kinderen, zonder dat haar zoon of diens kinderen daar
enig profijt van zouden hebben.140
Helaas zijn de namen van de dochter en zoon niet in deze akte genoemd. Ik meen echter te mogen
veronderstellen dat er in 1617 twee zonen van Colijn Cornelisz. in leven waren, die alhoewel zij
in een akte uit 1626 ‘gebroeders’ genoemd worden, misschien niet beiden Adriana tot moeder
hadden.
Waarschijnlijke kinderen, volgorde onbekend:
1.
N.N. Colijnsdr. (Jongebroer), overl. voor okt. 1617, tr. N.N.
Uit dit huwelijk kinderen in leven in okt. 1617.140
2.
Cornelis Colijnsz. (Coelensz., Colensz.) Jongebroer, geb. naar schatting ca. 1580,
landman aan de Cruyswech te Pernis (1654), overl. tussen 30-4-1663 en 12-11-1666, tr.
Neeltje Leendertsdr., overl. na 12-11-1666.
In het kohier der eerste dubbele 1000e penning over Pernis van 1622 werd Cornelis
Oolensz. aangeslagen voor 2 pond, dus voor een vermogen van 1000 pond.9
In het uit hetzelfde jaar daterende kohier der tweede dubbele 1000e penning staat hij als
Cornelis Colensz. geboekt voor eenzelfde bedrag.141 In het 1625 opgemaakte kohier der
tweede 200e penning werd Cornelis Colensz. genoteerd voor 5 pond142 en evenzo in het
kohier der 200e penning van 1628, alwaar hij als Cornelis Colentsz. is geboekt.143 In het
kohier der 200e penning van 1631 heet hij Cornelis Colensse en is hij wederom genoteerd
voor 5 pond.144 In het kohier der 200e penning van 1631 staat hij geboekt als Cornelis
Coolens met het bedrag van 5 pond, waarbij opgetekend werd ‘buyten het quoyer’.145 In
het in 1635 opgemaakte kohier der 200e penning staat hij wederom voor 5 pond
genoteerd,146 maar in het kohier der 200e penning van 1638 werd achter zijn naam
genoteerd: ‘bij verclaringe niet te sijn gegoet, hier pro memorie’.147
Op 25-2-1633 attesteerde een inwoonster van Hoogvliet op verzoek van Maartgen
Jacobsdr., de moeder van Sara Gerritsdr. Laatstgenoemde had in jan. 1633 in haar
barensnood bekend dat Jacob Sijmonsz., knecht van Cornelis Coelensz., de vader van haar
buitenechtelijke kind was. Sara zelf had als dienstmaagd bij Cornelis gewoond.148
De schout, schepenen en armmeesters van Poortugaal transporteerden op 4-5-1633 aan
Cornelis Colensz. in Pernis 1½ gem. weiland in de polder De Roon omtrent de Pernisse
Heul onder Poortugaal. Op 30-3-1633 was de koop voldaan met 165 ponden.149 Dezelfde
dag verkocht de in Pernis woonachtige Cornelis Colensz. aan de Armen of Heilige-Geest
van Poortugaal een jaarlijkse onlosbare rente van 7 ponden 10 schellingen, hetwelk was
verzekerd op de voornoemde l½ gem.150
Op 6-11-1649 werd een ‘weerschouw van de ban wateringen in Poortugael mitsgaders
schouwe van de steeckheckjes aldaer’ verricht, waarbij bij Cornelis Colijnsz. aan den
Pernissewech werd beboet vanwege ‘sijn poel aen den brigge, niet opgedaen’.151
Cornelis Colensz., wonende op Pernis, verklaarde op 12-5-1650 500 gld. schuldig te zijn
aan de op ‘t Hooft te Schiedam woonachtige Pleun Pietersz. Visser.152
Cornelis Colijnsz. Jongebroer wordt in een akte van 3-4-1652 genoemd als belender in het
ambacht van Pernis.153
Op 31-10-1653 verklaarde de te Pernis woonachtige Cornelis Colensz. 200 Car. gld.
schuldig te zijn aan Huych Pleunsz. Visscher, wonende op ‘t Hooft te Schiedam. Hij
stelde zijn persoon en goederen als borg voor deze lening. Hij bekrachtigde de akte met
zijn handmerkje.154
9

Bij akte gedateerd 13-2-1654 verklaarde Cornelis Colensz., wonende onder den ambachte
van Pernis, wederom eenzelfde bedrag schuldig te zijn. Ditmaal aan Pleun Pietersz.
Visscher, wonende op ’t Hooft te Schiedam en ook met borgstelling van zijn persoon en
goederen. Hij plaatste zijn merkje onder de akte.155
Cornelis Colensz., landman wonende aan de Cruyswech onder Pernis, verklaarde op 1311-1654 200 Car. gld. schuldig te zijn aan Huych Pleunen Visscher op ’t Hooft te
Schiedam. Hij stelde zijn persoon en goederen als borg en zette zijn handmerkje.156
De in de heerlijkheid van Heenvliet wonende Jacob Sijmonsz. Meijndert, zo voor zichzelf
als uit naam van zijn broeders Jan Sijmonsz. en jonge Jacob Sijmonsz. Meijndert, als
kinderen en erfgenamen van zaliger Sijmon Jacobsz. Meijndert, transporteerden bij akte
van 27-5-1656 aan de in Pernis gedomicilieerde Comelis Colijnsz. Jongebroer 2 gem.
weiland in het Oudeland van Poortugaal in de polder De Roon, aan de westzijde van de
Pernissewech bij de Hooge Heul. De koper telde hier 600 Car. gld. voor neer, alsmede een
rijcxdaelder voor het jongste kind van de verkopers.157 Dit land was op 30-4-1656 door
de Meijndert’s te Poortugaal in de geboden gestoken.158
Op 3-7-1656 verklaarde Cornelis Colijnsz. Jongebroer, wonende in Pernis, 300 Car. gld.
schuldig te zijn aan Neeltjen Cornelisdr. en Gerrit Cornelisz. Neeff, beiden onmondige en
minderjarige kinderen van Cornelis Cornelisz. Neeff gewonnen bij Maartjen Gerritsdr. Dit
geld werd uit de weeskist van de schout en schepenen van Katendrecht gehaald in bijzijn
van Gabriel Ariensz., oudoom en voogd der kinderen. Als zekerheid stelde Jongebroer de
kort te voren in zijn bezit gekomen 2 gem. weiland aan de westzijde van de Pernisse
Wech in de polder De Roon in het Oudeland van Poortugaal. In de marge van deze akte
staat opgetekend dat op 15-7-1660 voor de secretaris van Poortugaal Cornelis Jansz.
Burger uit Pernis compareerde, die het genoemde land had aangekocht en de rentebrief
vertoonde, die op 2 mei dat jaar was voldaan.160
Cornelis Colijnsz. Jongebroer deed op 7-4-1658 te Poortugaal 3½ gem. weiland in het
Oudeland van Poortugaal aan de Pernisse Wech bij de Hooge Heul in geboden steken. Hij
had dit land verkocht aan Cornelis Jansz., de zoon van Jan Cornelis Burgersz.160
Op 17-7-1658 taxeerden de schouten schepenen van Poortugaal voor de inning der 40e
penning twee percelen land in het Oudeland van Poortugaal, die de in Pernis wonende
Cornelis Jansz. met nog een woning met enige bruiklanden had gekocht van Cornelis
Colijnsz. Jongebroer te Pernis. Het betrof een stuk van 2 gem. aan de westzijde van de
Pernisse Wech bij de Hooge Heul, belast met 300 gld. ten behoeve van de weeskinderen
van Cornelis Cornelisz. Neef, welke schuld de koper overnam in mindering van de
koopsom. Dit land werd op een waarde van 550 ponden getaxeerd. Dan nog 1½ gem.
weiland naast het voornoemde perceel gelegen en belast met een jaarlijkse onlosbare rente
van 7 gld. 10 stuivers ten behoeve van de Armen van Poortugaal. Dit land werd op 187
ponden beraamd, terwijl de rente in hoofdgeld 150 gld. bedroeg.161
Pieter Jansz., wonende in de jurisdictie van Pernis, deed op 12-7-1659 met mondelinge
procuratie van Cornelis Colijnsz. Jongebroer uit Pernis (gedaan op 9-5-1658 voor
schepenen van Poortugaal) transport aan Cornelis Jansz. Burger van de voornoemde 3½
gem. weiland in de polder De Roon, die er 437 gld. 10 stuivers voor neertelde.162
Op 30-4-1663 ontboden Cornelis Colensz., ziek te bed liggend, en zijn gezond zijnde
vrouw Neeltge Leenders een notaris uit Schiedam in hun huis onder Pernis om te laten
vastleggen - ‘begerende ongetesteert deser werelt te overlijden’ - dat hun na te laten
goederen zouden werden geërfd door hun naaste en gerechte erfgenamen ab intestato.
Cornelis bekrachtigde de akte met een moeizaam getekend kruisje, de vrouw plaatste haar
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handmerkje. Getuigen bij het opmaken voor deze wat merkwaardige en ogenschijnlijk
overbodige akte waren de mede aldaar wonende Jan Pietersz. Ruyter en Joost Jansz.
(Kerbijn).163
Neeltge Leenderts, weduwe van Cornelis Colensz., wonende te Pernis en ziek te bed
liggend, maakte op 12-11-1666 haar testament. Tot enig en universeel erfgenaam
benoemde zij Jacob Leendertsz., nagelaten zoon van Leendert Jacobsz., die een zoon was
van haar broer Jacob Leendertsz. Bij vooroverlijden van het voornoemde kindskind van
haar broer zouden haar goederen vererven op haar erfgenamen ab intestato. Indien Jacob
Leendertsz. bij het overlijden van Neeltge nog onmondig was, zou hij tot zijn
meerderjarigheid of (eerder) huwelijk alleen het vruchtgebruik van haar erfenis hebben.
Tot executeurs van haar testament benoemde zij Joost Jansz. Kerbijn en Pieter Gerritsz.
Keyser.
Neeltge plaatste haar handmerkje onder de akte, hetwelk echter verschilt van het merkje
dat zij in de voornoemde akte van 30-3-1663.164
Uit deze akte blijkt derhalve dat dit echtpaar geen nageslacht heeft nagelaten.
Jan Colijnsz., uit Pernis (1609), overl. na 7-2-1626, tr. (Ie gebod of ondertr. Poortugaal
nov./dec.) 1609 Geertgen Engelbrechtsdr., van Hoogvliet (1609), wellicht dochter van
Engelbrecht Arentsz. (Ariensz.) te Hoogvliet.
Op 7-2-1626 attesteerde te Pernis de ca. 35 jaar oude Arien Meesz. ten verzoeke van
Cornelis en Jan Colijnsz., gebroeders. De verklaring gaat over een op 27-1-1626
gehouden drinkgelag ten huize van Frans Jansz, waard te Pernis, waarbij ook Cornelis en
Jan Colijnsz. aanwezig waren.165

NOTEN
9.
GA Schiedam, Oud Archief inv. nr. 1443.
13.
ARA, Rekenkamer ter Auditie inv. nr.4600.
14.
GA Rotterdam, ora Pernis inv. nr. 995, zie ook GA Rotterdam, col). Van der Poest
Clement, akten betreffende Pernis, ongeinventariseerd (op microfilm in bezit van de
auteur en in bewerking bij Hans van der Boom te Hoogvliet). Deze akten komen
grotendeels overeen met die in inv. nr. 995.
23.
G.J. Vermaat, Genealogische en andere merkwaardigheden in de Hervormde kerk Ie
Poortugaal, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1964, blz. 165.
95.
NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nr. 2471.
96.
Ing. H. den Boer en Mr. J.J.F. Lots, Poortugaalse Geslachten, in: Ons Voorgeslacht jrg.
1978, blz. 448.
97.
NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nr. 2481.
98.
NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nrs. 2488, 2489 en 2490.
99.
NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nr. 2531.
100. NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nr. 2491.
101. C.Hoek, Cohier van de tiende penning van Poortugaal 1543 (N.B. over het jaar 1542), in:
Ons Voorgeslacht jrg. 1961, blz. 8; bron: NA, SvH inv. nr. 350.
102. S.J. Lems en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Kohier van de tiende penning
van Hoogvliet (1542/1543), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1989, blz. 180; bron: NA. SvH
inv. nr. 339.
103. J.J. Vervloet (red.), De parenteel van Doen Beijensz., Rotterdam 1989, blz. 2.
104. C. Hoek, Aden betreffende Zuid Holland in het cartularium van het klooster Nieuwlicht
bij Utrecht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1961, blz. 174.
11

105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Als noot 104, blz. 173, 188.
Als noot 3, blz. 106.
Als noot 102, blz. 180, 181.
Deze trouwoptekening is wel genoteerd in het zogenaamde kerckboeck van Poortugaal
(GA Rotterdam, Archief Ned. Herv. Gemeente (hierna: ANHG) Poortugaal inv. nr. 1),
maar niet in het in het NA aanwezige trouwboek van Poortugaal (DTB Poortugaal
inv. nr. 3). Ik constateerde meer inschrijvingen, die in het tweede genoemde boek niet
vermeld staan!
Als noot 103, blz. 28.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 23, met register van niet meer aanwezige akten.
J.H. van der Boom, Lidmaten te Poortugaal circa 1590-1602, in: Ons Voorgeslacht jrg.
1991, blz. 442; bron: GA Rotterdam, ANHG Poortugaal inv. nr. 1.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 20 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 20v e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 29v e.v.
GA Rotterdam, ora Pernis inv. nr. 995 en als noot 14, tweede bron; diverse akten.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 26 e.v.
F. Kwekel, Braat, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1977, blz. 214.
Dr. J. Mac Lean, De oudere generalien van de geslachten Van Driel te Poortugaal en
Rhoon, in: De Nederlandsche Leeuw jrg.1966, kol. 236; zie ook als noot 96.
Als noot 96.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 30v e.v.
Hans van der Boom te Hoogvliet en auteur dezes werken aan het opstellen van de
parenteel van deze gebroeders Ouweneel en Jongeneel, waarschijnlijk zonen van Sijtgen
(de vrouw van) Jacob Koosen.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13; zie ook akten d.d. 9-5 en 7-9-1614.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 100 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. lOOv.
GA Rotterdam, ora Pernis inv. nr. 995 en als noot 14, tweede bron, aktejaar 1588.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 18.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 48v e.v.
NA. ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 49v e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 50v e.v.
Als noot 23, blz. 126.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 92 vs. akte d.d. 15-12-1612.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 204; vermeld in register van niet meer bewaard
gebleven akten.
Als noot 23, blz. 132; zie voor afbeelding van de zerk blz. 139.
NA, SvH domeinrekeningen van Putten inv. nr. 2510.
Als noot 14, tweede bron, akte jaar 1560.
Als noot 14, tweede bron, akte d.d. 28-11-1587.
J.H. van der Boom, Pernisse Bronnen deel I, blz. 8.
Als noot 10, blz. 84.
GA Schiedam, ora inv. nr. 573, fol. 111 vs., akte d.d. 21-3- 1596.
GA Schiedam, ona inv. nr. 744, fol. 199, akte d.d. 11-9-1615.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1444.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1445.
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

GA Schiedam, oaa inv. nr. 1447.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1448.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1449.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1450.
GA Schiedam, oaa inv. nr. 1451.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 165 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 51, fol. 121 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 51, fol. 151 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 35.
GA Schiedam, ora inv. nr. 758. blz. 513.
GA Rotterdam, ora Pernis inv. nr. 112.
GA Schiedam, ora inv. nr. 759, blz. 225.
GA Schiedam, ora inv. nr. 369.
GA Schiedam, ora inv. nr. 759, blz. 623.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 1, fol. 379 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 35.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 1, fol. 389 e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 35.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 2, fol. 42v e.v.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 2, fol. 61 e.v.
GA Schiedam, ora inv. nr. 761, blz. 585.
GA Schiedam, ora inv. nr. 762, blz. 803.
NA, ora Poortugaal inv. nr. 13, fol. 146v e.v.

Bij het opstellen van deze genealogieën is dankbaar gebruik gemaakt van de volgende uitgaven
van de Werkgroep Overmaas, waarbij de gebruikte gegevens door mij in de orginele akten
werden gekontroleerd:
J.H. van der Boom, Pernisse Bronnen deel I (huwelijken 1669-1713, dopen 1668-1713, lidmaten
1669-1711, 1714-1765), Hoogvliet 1992.
J.H. van der Boom, Hoogvlietse Bronnen deel 1 (dopen 1655-1720), Ie druk Hoogvliet 1988.
J.J. Vervloet, Poortugaalse Bronnen deel 1 (dopen 1583-1646), Hoogvliet 1992.
J.J. Vervloet, Overmase Bronnen deel I (Overmase comparanten voor Schiedamse notarissen
1604-1700), Hoogvliet 1991.
Tevens werd geraadpleegd:
L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en L.M. van der Hoeven, Onze voorouders in Pernis,
Rotterdam 1991.
*Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde
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