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De naam Van den Nes kan gerekend worden tot de oudere familienamen te Rijsoord en is in
dit geval ontleend aan het eilandje De Nes in het riviertje de Waal met aan de noordzijde Ridderkerk en aan de zuidzijde Rijsoord en Sandelingenambacht. Een nes is een landtong aan een
scherpe bocht van een rivier of aan zee en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze naam
verspreid over ons land in tal van families gangbaar werd.
Het genoemde eilandje bij Rijsoord werd volgens oude kaarten met een bruggetje met de Drogendijk van de polder Oud-Reierwaard verbonden. De omstreeks 1508/1510 geboren
stamvader Vranck Gijsbrechtsz. bezat nagenoeg de gehele Nes, bewoonde de erop staande
hofstede en noemde zich naar zijn bezit. De Nes is na hem nog twee generaties lang in bezit
van de familie gebleven.
In de loop van de zeventiende eeuw verspreidden Vrancks nakomelingen zich voornamelijk
over De Zwijndrechtse Waard, Dordrecht, Barendrecht en omgeving en De Hoeksche Waard
en rond 1700 was het geslacht al wijd vertakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat menig
vorser bij onderzoek op dit geslacht stuit. Toch is er tot op heden geen min of meer
diepgaande studie gepubliceerd over de generaties van voor ca. 1700. In 1988 publiceerde de
heer A.R. van Nes te Ridderkerk het boekje ‘Van Nes, een geslacht van vlassers’1, waarin de
genealogie pas rond 1700 aanvangt en uiterst summier en onvolledig is uitgewerkt. De meeste
aandacht in dit boekje gaat dan ook naar de naaste familieleden van de auteur in deze en de
voorgaande eeuw. Om in de bestaande leemte te voorzien heb ik een onderzoek ingesteld naar
de generaties van voor ca. 1700, waarbij het zwaartepunt is gevallen op de leden van dit
geslacht die rond 1600 leefden. Over de in deze genealogie genoemde jongste generaties zal
bij nader onderzoek dan ook nog het nodige te vinden zijn.
Slechts in de oudste generaties is het gebruik van een wapen bekend. Wijt Vrancken van den
Nes (gen. IIIb) bezegelde in 1571 als schout van Hendrik-Ido-Ambacht een charter met een
wapen dat een merk vertoont. Op de zerk uit 1647 van zijn zoon Vranck Wyten van den Nes
(gen. IIIb-1) in de kerk te Hendrik-Ido-Ambacht prijkt eveneens een schild met een merk.
Vooralsnog werden van andere leden van dit geslacht geen wapens aangetroffen.
Het onderzoek naar de oudste generaties van dit geslacht werd bemoeilijkt door de
omstandigheid dat achivalia betreffende Rijsoord voor medio zeventiende eeuw uitermate
schaars zijn. Zo dateren de oudste stukken in het oud-rechterlijk archief pas vanaf 1647.
Anderzijds zijn er penningkohieren uit 1557 en 1561 bewaard gebleven en vangen de doopen trouwregisters aan in respektievelijk 1585 en 1586. Gelukkig leverde onderzoek in
archivalia van omliggende jurisdicties en in het gemeentearchief van Dordrecht ter
compensatie van dit manco een veelheid aan materiaal op. In de loop van de zeventiende
eeuw werd de familienaam ook wel als Van Nes(ch) of Van Es(ch) geschreven en in sommige
takken werd deze schrijfwijze uiteindelijk in de burgerlijke stand vastgelegd.
Rond 1700, toen het hier te behandelen geslacht Van den Nes uit Rijsoord verdwenen was,
leefde daar een andere familie met deze naam. De in 1635 te Hendrik-Ido-Ambacht gedoopte
Leendert Cleysz. vestigde zich in of kort voor 1670 op De Nes en ontleende zijn familienaam
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daar aan. Hij liet evenwel slechts dochters na en dit groepje stierf waarschijnlijk in 1749 uit
met zijn ca. 80-jarige dochter Jannetie. Voor de volledigheid wordt hierna eerst een stamreeks
van deze tweede familie Van den Nes te Rijsoord gegeven.
Gaarne wil ik een woord van dank richten tot ir. J.A. van der Giessen te Baarn, ds. M.S.F.
Kemp te Den Haag, de heer H.R.M. Meindert te Bodegraven en ir. C. Sigmond te Rotterdam
voor hun aanvullende gegevens. Tevens een woord van dank aan mevr. S.M. AuwerdaBerghout te Pijnacker, die op het Algemeen Rijksarchief enige akten voor mij inzag.
Stamreeks
I. LENERT CLEYSZ., van Charlois (1595), boer in Nieuw-Reierwaard, landeigenaar in
Oud-Reierwaard, landhuurder in Nieuw-Reierwaard2, deed met zijn vrouw belijdenis te
Ridderkerk 9 april 16343, overl. tussen 1634 en16384. Hij huwde Ridderkerk 29 oktober 1595
met Lijsken (Lijsbeth) Willemsdr., j.d. van Ridderkerk (1595), 1000 pond gegoed (1638,
1644, 1652)4, overl. in of kort voor 1652.
Kind:
1. CLEYS (CLAYS, CLAAS), volgt II.
II. CLEYS (CLAYS, CLAAS) LENERT CLEYSZ., j.g. van Ridderkerk (1629), boer aan
de Droogendijk (Pruimendijk) onder Ridderkerk (1634, 1665, 1670), landeigenaar in OudReierwaard5, overl. tussen 17 april en 13 november 16716. Hij huwde Barendrecht (1e gebod
Ridderkerk 25 november) 16 december 1629 met Neeltgen Bastiaensdr. (Bisdom ?), j.d. van
Oost-Barendrecht (1629), overl. voor 12 september 1670.
Kind:
1. LEENDERT, volgt III.
III. LEENDERT CLEYSZ. VAN DEN NES, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 3 juni 1635
(ouders wonen op ‘den Droogendijck’), j.m. van de Pruimendijk wonende in Rijsoord (1665),
boer, woonde op de Grote Nes onder Rijsoord (1670, 1671, 1673), aan de Pruimendijk of
Droogenwaaldijk onder Ridderkerk (1672), sergeant in het corps weerbare mannen van de
Zwijndrechtse Waard (1672), schepen van Rijsoord en Strevelshoek (vele malen tussen 1674
en 1708), overl. na 24 juni 1709. Hij huwde Alblasserdam (ondertr. Rijsoord 1 november)
16 november 1665 met Bastiaentje Jansdr., j.d. van en wonende Alblasserdam7, overl. na
1674.
Cleys Leendertsen, weduwnaar van Neeltgen Bastiaens, wonende aan ‘den Pruymendijck’
(‘Drogen’ is doorgehaald) onder Ridderkerk, enerzijds, en Bastiaen Cleyssen, wonende aan
‘den Pruymendijck’, Leendert Cleyssen, wonende op ‘den Grooten Nes’ onder Rijsoord, en
Jannitie Cleyssen, geassisteerd met haar twee voornoemde broers, anderzijds, kwamen op 12
september 1670 ten huize van Daniel Aertsen voor de notaris van Rijsoord tot een akkoord
over hun moederlijke besterfenis. De kinderen ontvingen twee boomgaarden aan de
Pruimendijk, waarvan er een gekomen was van Willem Joppen, waar hun vader echter levenslang het vruchtgebruik van zou hebben. Hun vader zou verder over al zijn goederen mogen
beschikken8.
Op 9 mei 1671 deden Bastiaen Cleyssen, wonende aan ‘den Pruymendijck’ onder Ridderkerk,
Leendert Cleyssen, wonende op ‘den Grooten Nes’ onder Rijsoord, en Gerrit Bastiaensen,
getrouwd met Jannitie Cleyssen, wonende onder Ridderkerk, allen kinderen van de op 17
april 1671 gestorven Cleys Leendertsen, afstand van diens met schulden belaste boedel9.
Leendert Cleyssen, wonende aan ‘den Pruymendijck’ onder Ridderkerk, legde met
medebewoners van genoemde dijk op 8 april 1672 een verklaring af over een zekere aveling
(= strook land langs een dijk; moet voor de stevigheid van die dijk onaangeroerd blijven)
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buiten ‘den Grooten Nes’, die Leendert destijds zelf nog van Leendert Vinck, schout van
Groote Lindt, geprobeerd had te huren. Hij ondertekende de akte10.
Op 27 mei 1672 kwam o.a. Leendert Cleyssen met andere sergeanten van het regiment van de
Zwijndrechtse Waard tot een akkoord over betaling aan medesergeant Pieter Danckers, die
ging dienen in IJsselland of elders waar de Groot Mogenden hem naar toe zouden sturen (elke
12e sergeant moest als soldaat in het leger gaan dienen)11. Ook op een uit 1673 daterende lijst
komt Leendert Cleysz. ‘opde Nes’ voor als sergeant van het corps weerbare mannen in de
Zwijndrechtse Waard12.
In een akte gedateerd 1 maart 1681 is Leendert Cleyssen van den Nes genoemd als een der
personen die ‘aen ende omme de voor wael’ woonden en tot een akkoord kwamen i.v.m.
visserij in de Waal met Gerrit Henricxsen van der Houp, pachter en huurder van de visserij
van de Waal. Hij tekende: ‘Lendert Cleyssen van Nes’13. In 1680 woonde hij niet in de
jurisdictie van Ridderkerk aangezien hij niet in het in dat jaar opgestelde kohier van de
huishoudens voorkomt. Hij zal toen op het eilandje de Nes onder Rijsoord hebben gewoond.
Leendert Cleyssen van den Nes wordt nog genoemd als ingeland te Rijsoord in een akte van
24 juni 170914. Misschien was hij reeds overleden voor 7 september dat jaar, aangezien hij
zijn dochter Jannigie op die datum niet assisteerde bij haar akte van huwelijkse voorwaarden.
De enige broer van Leendert Cleysz. van den Nes was Bastiaen Cleysz., ged. Rijsoord 22
december 1630, die de naam De Quaetsteniet ging voeren.
Kinderen:
1. NEELTJE LEENDERTSDR. VAN DEN NES, ged. Rijsoord 24 oktober 1666 (get.
Jannichje Cleyssen), j.d. van Rijsoord (1701), overl. (impost pro deo Ridderkerk 30 maart
1725). Zij huwde Rijsoord 11 december 1701 met Jacob Dircksz. Bollaert(sen), ged.
Barendrecht 18 november 1674, j.m. van Barendrecht (1701). Hij woonde met zijn vrouw
als lidmaten ‘aen de koornmole’ te Ridderkerk (1718)15, overl. (impost pro deo
Ridderkerk 11 oktober 1728), zoon van Dirck Jacobsz. Bollaert en Janneken Jansdr.
2. JANNETIE LEENDERTSDR. VAN DER NES, ged. Rijsoord 9 december 1668 (get.
Marrichje Jans), j.d. kerkelijk wonende onder Rijsoord (1695), begr. Rijsoord (3 gld.
impost betaald Ridderkerk 17 januari 1749) januari 1749. Zij huwde Ridderkerk 24 april
1695 met Willem Aertsz. (de) Doot, ged. Ridderkerk 9 september 1674, j.m. van
Ridderkerk (1695), zoon van Aert Jansz. de Doot, veldarbeider te Ridderkerk16 en
Leyghje Pietersdr. Huyser.
Zij huwde 2e Rijsoord (huw. voorwaarden ald. 7 september 170917) 29 september 1709
met Aart Gijsbertsz. van der Linden, j.m. van Rijsoord (1709). Hij woonde met zijn vrouw
op den Nes onder Rijsoord (1718)18, overl. na 21 december 172819, zoon van Gijsbert
Aertsz. en Grietje Pleunendr.
3. MARY, ged. Rijsoord 5 maart 1673 (get. Heyltie Joppen), van haar verder niets bekend;
wellicht jong overleden.
4. LIJSBETH, ged. Rijsoord 28 april 1675 (get. Neeltie Pleunen), van haar verder niets
bekend; wellicht jong overleden.
Genealogie
I. GIJSBRECHT N.N., geb. naar schatting ca. 1480, huwde met N.N.
Hij is slechts bekend uit het patroniem van zijn zoon(s) en werd tot op heden niet zelfstandig
optredend in de bronnen aangetroffen.
Kinderen:
1. VRANCK GIJSBRECHTSZ. VAN DEN NES, volgt II.
2. mogelijk: JAN GIJSBRECHTSZ., landeigenaar op De Nes te Rijsoord, woonde te
Dordrecht (1557, 1561).
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Blijkens het kohier der Tiende Penning van Rijsoord en Strevelshoek over 155720 bezat
Jan Ghijsbrechtz., wonende te Dordrecht, 4 hond die hij verhuurd had aan schout Willem
Willemz.
Blijkens het kohier van 156121 lag dit land op het eilandje De Nes, waarvan het restant
eigendom was van Franck Ghijsbrechtz. van den Nes. Toen was de 4 hond verhuurd aan
Arien Arienz. te Rijsoord.
In Dordtse akten komt in de tweede helft der 16e eeuw talrijke malen een Jan Gijsbertsz.
voor, maar een voorlopig onderzoek heeft niet kunnen uitmaken of een of meer van deze
akten betrekking hebben op de mogelijke broer van Vranck van den Nes. Zo noemt het
kohier der Tiende Penning van Dordrecht over 1561 een Jan Ghijsbrechtsz. van Oerke als
eigenaar van het huis ‘Brandenburch’ in het ‘Aert van Loyenstraetgen’22.
II. VRANCK (FRANCK) GHIJSBRECHTSZ. (GIJSBERTZ.) VAN DEN NES, geb.
1508/1510, boer op de hofstede op de Nes onder Rijsoord (1557, 1561), woonde aan de
Droogendijk onder de jurisdictie van Ridderkerk (ca. 1570), taxateur der Tiende Penning van
Rijsoord en Strevelshoek (1557), schepen van Rijsoord (1562)23, landgebruiker, landeigenaar
te Hendrik-Ido-Ambacht, landeigenaar en -huurder te Rijsoord en in Oud-Reierwaard, landhuurder te Heerjansdam, huiseigenaar te Dordrecht, overl. tussen 7 juni 1572 en 8 augustus
1576. Hij huwde (o.a.?) waarschijnlijk met (Marijtje of Mariken ?) een dochter van Cornelis
Heyndricksz. Besemer, substituut-schout van Sandelingenambacht.
Blijkens een akte gedateerd 3 februari 1553 was Franck Ghysbertss. van den Nes toen 44 jaar
oud24. In een op 17 juni 1572 eveneens te Dordrecht opgemaakte akte legde o.a. de ca. 62 jaar
oude Franck Gijsberts van Nes een verklaring af25. Hij werd derhalve tussen 1508 en 1510
geboren.
Het vroegst vond ik hem vermeld als Vranck Ghijsbertss. in het kohier der Tiende Penning van
Hendrik-Ido-Ambacht over 1542, toen hij werd aangeslagen voor percelen van 7 en 4½ morgen26.
In het enige andere bewaard gebleven penningkohier over genoemd ambacht, dat over 1561,
wordt Vranck genoemd als eigenaar van 2½ hond boomgaard ‘opten Nesse’ met een daarop
staand huis, dat door hem was verhuurd aan Jan Ariaensz. Bommel27. Opmerkelijk is dat dit stuk
van het eilandje De Nes dan onder Hendrik-Ido-Ambacht en niet onder Rijsoord ressorteerde.
Blijkens het kohier der Tiende Penning over Rijsoord en Strevelshoek van 155720
woonde Franck Ghijsbrechtss. van den Nes te Rijsoord en bezat daar 18½ morgen
eigen land. Bij zijn huis hoorde een perceel van 12 morgen en dit lag, zoals uit het kohier van
1561 blijkt, op het eilandje De Nes. Het restant van dit eilandje, te weten 4 hond, was
eigendom van Jan Ghijsbrechtz. te Dordrecht, in wie zijn broer zou kunnen worden gezien.
Hij was in 1557 tevens taxateur der Tiende Penning. In het kohier der Tiende Penning over
156121 staat hij wederom voor deze landerijen geboekt. Er is dan sprake van het volgende:
‘Franck Ghijsbrechtss. wonen(ende) in Rijzoort bruyct XIJ mergen lant genoempt den Nes
m(etten) huys en(de) betelinge daer op staende’. Dit betrof weide- en zaailand. In beide
voornoemde kohieren komt hij al met de naam ‘Van den Nes’ voor.
Blijkens het uit 1561 daterende kohier der Tiende Penning van Ridderkerk28 bezat Franck
Gijssenss., ‘wonende opten Nes in Rijsoirt’ een noord (= buitendijksgelegen land) van 3½
hond voor de dijk van de polder Oud-Reierwaard, terwijl hij daarnaast een noord van gelijke
grootte in huur hield. Dit betrof zaailand. Verder had hij in de polder Oud-Reierwaard
ongeveer 16 morgen weide- en zaailand in huur, verspreid over een zestal niet ver van elkaar
verwijderd gelegen percelen. De betreffende landerijen binnen die polder werden blijkens het
voorgaande penningkohier van 1557 deels in huur gebruikt door Ariaen Wijtenz., de vader
van de Rijsoordse boer Wijt Ariensz., en waren voor het andere deel eigendom en huurland
van ene Aert Heymansz. De noord gelegen voor de genoemde polder, die Franck in 1561 in
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eigendom bezat, valt helaas in het kohier van 1557 niet exact te traceren omdat in
laatstgenoemd kohier de grootte hiervan niet vermeld is.
Blijkens het kohier van de Tiende Penning van Heerjansdam over 1557 had Franck
Ghijsbertss., wonende op den Nes, 8 morgen 4 hond in huur van het convent van Marienborn
te Dordrecht29. In het kohier van Heerjansdam over 1543 komt hij niet voor, terwijl genoemd
land blijkens het kohier over 1561 in huur werd gehouden door Thonis Aertss., schout van
Heerjansdam30.
Op 7 juni 1564 transporteerde Aert Heymansz. aan Frans (Franck) Gijsbrechtsz. het gerechte
vijfde part van 11 morgen, te weten twee ‘ses-talff’ (= 5½) morgen in het Oudeland van
Ridderkerk (Oud-Reierwaard) met de daarop rustende jaarlijkse rente van 9 rijnsgld. (= in de
zestiende eeuw gebezigd als rekenmunt van 28 stuiver)31. Dit perceel valt te plaatsen in de
hoef ‘Joris Mol III Mergen 1 Hont’, ofwel later genaamd: ‘Joris Mol en Styn van der Tempel
XI Merghen’.
Blijkens het ongedateerde, maar vermoedelijk rond 1570 opgestelde kohier van de 6e penning
over Ridderkerk32, woonde Franck toen ‘aen den Droogendijck’. Ook toen bezat hij de noord
voor Oud-Reierwaard en gebruikte hij de ernaast gelegen noord in huur. Tevens gebruikte hij
in de polder Oud-Reierwaard ongeveer 16 morgen verspreid over zeven percelen, waarvan hij
2 morgen 1 hond 20 roeden in ‘Joris Mol ende Styn van der Tempel XI Merghen’ in eigendom had.
Omstreeks 1575, toen het kohier der 50e penning over Ridderkerk33 werd opgesteld, waren de
eigen landen en de huurlanden in handen van Bastiaen Francken, de zoon van Van den Nes.
Franck zal toen inmiddels gestorven zijn.
In 1571 huurde Franck Ghijsbertsz. ‘op ten Nesse’ 9 morgen 1½ hond in Rijsoord van het
‘Heilige-Geesthuis ter Groote Kerk’ te Dordrecht. In 1579 waren de huurders (zijn zoons)
Bastiaen en Wijt Francken34.
Op 8 augustus 1576 compareerden te Dordrecht Gerit Willemsz. van Oost-Barendrecht, als
man en voogd van Adriaenken Franckendr., voor de ene helft, en Cornelis Besemer
Franckenz. van den Nes, wonende op Heerjansdam, en Joris Geritss., uit Adriaen Pieters
zoons ambacht (= Sandelingenambacht), als vader en voogd van Maryken Jorisdr.,
geprocreëerd bij Lenaertgen Franckendr. zaliger, voor de andere helft, allen erfgenamen van
Franck Gijsbertss. van den Nes hun vader (respectievelijk schoonvader en grootvader), en
verkochten aan Maerten Claesz. van Slijcht een huis en erf met zijn toebehoren aan de Veste
te Dordrecht bij de ‘botgens poorte’, gelegen tussen Jan Reyerszoons huis aan de ene zijde en
Digna inden Spiegels huis aan de andere zijde. Dit huis was belast met een jaarlijkse losrente
van 10 schellingen groten vlaams, welke de koper overnam35. Het is niet duidelijk op welke
wijze Franck aan dit huis in Dordrecht is gekomen. Delen hiervan zullen bij scheiding van
zijn boedel aan diverse van zijn kinderen zijn gekomen. In het kohier der Tiende Penning van
Dordrecht over 156122 staat bij de plaatsaanduiding: ‘Vant vest die slinckerhant ingecomen’
dat ene Ghijsbert Willems daar een huis bezat en ook bewoonde, maar het is niet duidelijk of
hier sprake was van het huis uit 1576. Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat deze Ghijsbert
identiek was met de Ghijsbrecht Willemsz., die in 1556 waarsman van de Zwijndrechtse
Waard waalzijde was36. Een tijdgenoot van Franck van den Nes was Franck Gijsbertsz.,
waard in ‘Althena’ te Dordrecht, die in vele akten aldaar genoemd wordt.
Vranck van den Nes kan diverse malen getrouwd zijn geweest. Gezien de vernoeming van een
zoon Cornelis Besemer kan gedacht worden aan een eerdere vrouw die dan een dochter was
van Cornelis Heyndricksz. Besemer, in 1502 plaatsvervangend schout van Sandelingenambacht en in 1508 en 1509 koper van tienden in de Zwijndrechtse Waard. Gezien de naam
Wijt onder het nageslacht van Franck Gijsbertsz. van den Nes acht ik het voor mogelijk dat
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een latere echtgenote van Vranck een zuster was van de boer en waarsman van de polder De
Ziedewij onder Oost-Barendrecht: Adriaen Wijtensz., landeigenaar en landgebruiker te
Ridderkerk, Oost-Barendrecht, Sandelingenambacht en Hendrik-Ido-Ambacht. Vranck zou in
dat geval tussen 1557 en 1561 een tweetal percelen huurland in Oud-Reierwaard van zijn
overleden schoonvader hebben overgenomen.
Kinderen (mogelijk uit meerdere huwelijken, volgorde willekeurig):
1. AERIAENTKEN FRANCKENDR., overl. Barendrecht 18 november 1597. Zij huwde
voor 1576 met Gerrit Willemsz., boer te Oost-Barendrecht, penningmeester (tussen 1573
en 1581), diaken (1596)37 van Barendrecht, overl. na 21 januari 1604.
Gerrit Willemsen, lidmaat der kerkelijke gemeente te Barendrecht, overlegde op de op 12
september 1581 te Oud-Beijerland gehouden vergadering van de Classis Dordrecht met
Thoenes Evertsen een brief van de schout en ingezetenen van Barendrecht over de
voorkeur van een te beroepen predikant38. Op 7 en 21 januari 1604 verscheen Gerrit, een
der ‘broeders’ uit Barendrecht, ook op vergaderingen van de Classis Dordrecht over
onvrede met de predikant te Barendrecht39. Het is niet duidelijk of Gerrit identiek was met
de mr. Gerrit Willemsz., secretaris van Barendrecht, die daar op 5 mei (1610?) stierf.
Ariaentgen Francken stierf op 18 november 1597 na een legaat vermaakt te hebben aan de
Armen van Barendrecht40.
Uit hun zoon Franck stamt het Barendrechtse geslacht de Vos.
2. LENAERTGE FRANCKENDR., overl. in of voor 1576. Zij huwde met Joris Gerritsz.
Leenhouwer alias Cranendonck, geb., verm. te Sandelingenambacht, voor 1540, boer en
wellicht ook steenbakker te Sandelingenambacht, leenman van de Lek en Polanen aldaar,
heemraad van Hendrik-Ido-Ambacht (1606-1608), overl. na 26 mei 1608, zoon van Gerrit
Cornelisz., boer te Sandelingenambacht, leenman van de Lek en Polanen ald., (en diens
vrouw Machtelt Cleysdr.?). Joris hertrouwt voor ca. 1590 met een dochter van Cornelis
Thonisz., schout van Rijsoord, landgebruiker in Oud-Reierwaard41.
3. CORNELIS, volgt IIIa.
4. WIJT, volgt IIIb.
5. BASTIAEN, volgt IIIc.
IIIa. CORNELIS BESEMER VRANCKENSZ. VAN (DEN) NES, woonde te Heerjansdam
(1575, 1576), te Groote Lindt (1601) boer aldaar (tot in 1602), landeigenaar ald., overl. tussen
18 oktober 1602 en 2 april 1611. Hij huwde met Truyken Pietersdr., landhuurster te Groote
Lindt (1611), overl. na 2 april 1611. Cornelis kan met voornaam en geslachtsnaam (Besemer)
naar zijn grootvader van moederszijde zijn vernoemd.
Tussen september en december 1575 spande de baljuw van Zuid-Holland een zaak aan tegen
Cornelis Vrancken te Heerjansdam en andere inwoners aldaar, waaronder schout Huych. De
gehele akte in de Criminele Tafele van de Hoge Vierschaar werd doorgehaald42.
Op 29 juli 1581 verkochten de dijkgraaf en heemraden van de Zwijndrechtse Waard oud hout
van de brug van Rijsoord. Een der kopers was een Cornelis Vrancken, die voor 5 rijnsgld. 5
st. aankocht43. Mogelijk was deze Cornelis identiek met de hier te behandelen persoon.
Cornelis Francken in de (Groote) Lindt verklaarde op 2 mei 1601 voor de baljuw van ZuidHolland i.v.m. een lening 67 gld. schuldig te zijn aan Cornelis Cornelisz. Monnicxken44.
Cornelis Besemer Vranckenss. van Nes en zijn huisvrouw Truyken Pietersdr., wonende in
Groote Lindt, droegen op 18 oktober 1602 over aan hun zoon Vranck Corneliss. hun ‘huys,
hoff, berch ende schuyr’, alsmede eigen- en huurland, inboedel, paarden en koeien en dat met
alle lasten etc., zoals zij op dat moment bezaten, en dat ‘int aensiene van zijne trouwe hulpe
ende bijstandichen aen zijne ouders bewesen ende noch bewijsende’. Zoon Vranck beloofde
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zijn ouders gedurende de rest van hun leven ‘in haeren ouden dagen’ te onderhouden in eten,
drinken en kleding45.
Cornelis kan identiek zijn geweest met de Cornelis Francken, die op 5 juli 1604 genoemd is
als belender van een perceel land te Kleine Lindt, dat aan de noordkant was belend aan ‘den
Linden Wech’46.
Dircxken Kuysten, weduwe van Dirck van der Houven, voor haar zelf en namens Willem
Geeritsen Verhoutert, wonende tot ‘Huisen’, verklaarde bij akte van 2 april 1611 voor zeven
achtereenvolgende jaren verhuurd te hebben aan de op Heerjansdam wonende Vranck
Corn(elisz.) van den Nes 3 morgen 1 hond in Groote Lindt, dat tot dan toe was gebruikt door
Truyken Pietersdr., weduwe van Corn(elis) Vrancken van den Nes47.
Kinderen:
1. MARYGEN CORNELISDR., overl. na 1646. Zij huwde voor ca. 1595 met Adriaen
Adriaensz., boer te Heerjansdam, landeigenaar en -huurder ald., armbezorger van
Heerjansdam en Kleine Lindt (1604), hoogdijkheemraad van de Zwijndrechtse Waard
(1618), heemraad van Heerjansdam (1619, 1620, 1624, 1626, 1627, 1631, 1641), overl.
1641/1647.
Een akte gedateerd 12 januari 161948 maakt melding van Arien Arienss., die 9 morgen
land te Heerjansdam in pacht hield van de ‘ Heilige Geest ter Groote Kerk’ te Dordrecht.
Akten gedateerd 24 augustus en 21 november 1622 vermelden Adriaen Adriaensz. als
belender van land te Heerjansdam49.
Het is onduidelijk of Adriaen identiek was met de Adriaen Adriaensen, wonende op
Develdam (in Kleine Lindt, net buiten het dorp Heerjansdam), die op 28 juni 1625 door de
in Barendrecht woonachtige Pieter Wyllems een huis met beterschap (= grondverbetering)
van erf en beteling aan ‘Sheerendijck’ in Kleine Lindt kreeg getransporteerd50.
Adriaen Adriaensen assisteerde op 28 december 1625 als voogd zijn dochter Wyllemken
Adriaensen, weduwe van Roel Louwen, in leven inwoner van Heerjansdam, bij de
vertichting met haar weeskind, de ca. 8 jaar oude Cornelis Roelen. Gerechte
bloedvoogden over dit kind waren Adriaen Roelen en Cornelis Pietersen Voogelaer. Er is
o.a. sprake van een boerderij51. Gezien het feit dat dit weeskind, dat vernoemd zal zijn
naar zijn grootvader van moederszijde, in 1617 zal zijn geboren, moet het huwelijksjaar
van Adriaen Adriaensz. en Marygen Cornelisdr. voor ca. 1595 hebben gelegen.
Op 1 november 1634 was Adriaen voogd over de nagelaten onmondige kinderen van (zijn
zwager) Vranck Cornelisz.73.
Blijkens het kohier van de 1000e penning uit 1626 over Heerjansdam was Adriaen
Adriaens toen 4000 pond gegoed52, volgens het kohier der 200e penning over 1638
eenzelfde bedrag4.
Een kennelijk in 1646 gemaakte notitie in het oud-rechterlijk archief van Heerjansdam
spreekt van het volgende: ‘de kinderen off de nae kinderen met de weeskinderen van
Arien Ariens Sal(ige)r hebben haer moeder Marygen Cornelis op rente de somme van
vijftien hondert g(u)l(den) tegen 3 g(u)l(den) t hondert int jare v(er)schijnt het eerste jaer
mei 1647’. Als kinderen worden met name genoemd: Pieter Ariens op Sluys voor 425
gld., Willem Ariens voor 554 gld. en Jan Ariens voor 27 gld.53.
2. VRANCK, volgt IVa.
IVa. VRANCK (FRANCK) CORNELISZ. BESEMER ALIAS VAN (DE) NES (VAN
ES), boer op de ouderlijke hofstede te Groote Lindt (1602, 1603), boer (na de grote vloed van
1610?) te Heerjansdam (1611, 1622), landeigenaar te Groote Lindt, landhuurder te Groote
Lindt en Heerjansdam, overl. tussen 26 februari 1627 en 1 november 1634. Hij huwde ca.
1610 met Seygen (Sijcken) Cornelisdr., geb. naar schatting ca. 1585, kennelijk eerst
dienstmaagd op de hofstede van Floris van Cuyl te Kleine Lindt, sedert ca. 1603/1604 tot in
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juli 1608 diens bijzit, weduwe wonende Heerjansdam (1636), overl. mogelijk ca. 1637,
mogelijk dochter van Cornelis Ariensz. Eenichge en Fransken Henricxdr., te Kleine Lindt.
Seygen ondertr. 1e (vermoedelijk op de hofstede van Floris van Cuyl te Kleine Lindt;
proclamaties te Heerjansdam? 17 juli) 1608 (na ruim 4 jaar samenleven) met Floris van Cuyl
Herbertsz. (de oude), ambachtsheer van Kijfhoek (1573-1608) en het Kort Ambacht (1573),
overl. op zijn hofstede te Kleine Lindt tussen 18 juli en 23 augustus 1608, zoon van Herbert
van Cuyl Florisz., ambachtsheer van Kijfhoek en het Kort Ambacht, en Quirina Jansdr.
[Floris was eerst gehuwd met Cornelia Boom54]. Seygen huwde 3e Heerjansdam (1e gebod
Heinenoord 10 augustus) 7 september 1636 met Lau(rens) Teunisz., j.m. van Heerjansdam,
wonende Heinenoord (1631), weduwnaar wonende aan de Blaak (1636), woonde te
Heerjansdam (1639), overl. tussen12 februari 1639 en verm. 18 januari 1649. [Laurens was
eerst gehuwd Heinenoord (1e gebod ald. 9 november, huw. voorwaarden Dordrecht 7
november) 7 december 1631 met Anneken Pietersdr. Cranendonck, weduwe van Jop Pietersz.
Moselaer (Meuselaer) alias van Driel55, ged. Rijsoord 9 maart 1597, overl. (in de kraam) aan
de Blaak in november 1635, dochter van Pieter Jacobsz. Cranendonck, boer te Rijsoord, later
te Ridderkerk, hoogheemraad van de Zwijndrechtse waard, schout van Rijsoord, ouderling,
diaken te Ridderkerk, waarsman van Oud-Reierwaard, en Ingetje Hendricksdr.56].
Op 30 juni 1603 deed Vranck Corneliss. Besemer in handen van de Groote Lindtse schout
Adriaen Adriaenss. Vinck en in aanwezigheid van twee heemraden de gelofte, dat hij een
rentebrief had gepasseerd ten behoeve van Aert Hermanss. Woer inhoudende 75
Carolus(Car.)gld. hoofdgeld57. Inderdaad werd die dag te Groote Lindt een rentebrief
opgemaakt ten behoeve van de binnen Dordrecht wonende Woer. Als Vranck Corneliss. van
Es verkocht hij toen aan Woer een rente van 6 rijnsgld. jaarlijks welke hij verzekerde op zijn
‘huys, hoff, betelinge daer op ende omme staende’ in Groote Lindt. Aan de oostzijde was dit
goed belend aan ‘den Heylige Geestslande’ binnen Dordrecht en westelijk aan Rochus Franss.
met zijn land. 3 Morgen 1 hond land was belast met 50 gld. sjaars lijftocht ten behoeve van
Willem Huygenss. en dat volgens de daarvan bestaande rente- of lijftochtbrief. Voorts was dit
perceel nog belast met 500 gld. hoofdgeld t.b.v. Nyclaes Kuys of diens erfgenamen, met 158
gld. hoofdgeld t.b.v. de erfgenamen van Jan Corneliss. de Buffkens en met 208 Car. gld. 2 st.
hoofdgeld t.b.v. van de erfgenamen van voornoemde Kuys. In de marge van deze akte staat
dat op een zekere, niet meer te lezen datum (dit moet 16 juli 1618 zijn geweest; zie hierna)
Willem Geeritss. Verhoutert, voor hemzelf en met procuratie van Dircxen Kuysten, weduwe
en boedelhoudster van Dirck van der Hoeve, zijner huisvrouwen zuster, compareerde en
verklaarde dat de brief inhoudende 500 gld. voldaan was en beloofde nog de rentebrief van de
erfgenamen van Jan Corneliss. de Bouffkens over te leveren. De brief van Aert Hermanss.
Woer beloofde Vranck Corneliss. te vertonen aan de schout en gerechten te Groote Lindt
omdat deze betaald was58.
Bij akte van 5 oktober 1611 verklaarde Aert Hermanss. Wor, burger en wijnkoper te
Dordrecht, uit handen van de op Heerjansdam woonachtige Vranck Corn(elisz.) van Nes met
70 Car. gld. betaald te zijn en dat vanwege aflossing en volle betaling van een
schepenschuldbrief inhoudende 75 Car. gld.59.
Willem Geeritss. Verhoutert, voor hemzelf en met akte van procuratie (voor notaris Frans
Bruyning te Amsterdam d.d. 6 juni 1618) van Dircxken Kuysten, weduwe en boedelhoudster
van Dirck van der Hoeven, geassisteerd met haar oudste zoon Dirck van der Hoeven, verkocht
op 16 juli 1618 aan Adriaen Ad(riaen)s, hoogdijkheemraad van Zwijndrecht, wonende op
Heerjansdam, voor de ene helft en aan Vranck Corneliss. Besemer, wonende op Heerjansdam,
voor de andere helft, 3 morgen 1 hond in het hoofdambacht van Groote Lindt, ‘streckende van
den dijck aff inne noortwaerts tot de lindewech toe’60. Vervolgens werd er een akte
opgemaakt waarin Adriaen en Vranck verklaarden aan Verhoutert en Dircxken 888 gld. 5 st.
schuldig te zijn als zijnde het restant van de koopsom van het genoemde perceel land. Op 20
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augustus 1627 vertoonde Arien Ariens deze doorsneden en dus afgeloste schuldbrief aan de
heemraden te Groote Lindt60. Het voornoemde stuk land was dus voormalig ouderlijk goed
van Vranck Besemer en zijn zuster. Vranck had dit land echter in 1602 van zijn ouders
gekregen, maar doordat dit zwaar met schulden was belast moest het worden vrijgekocht.
Vranck Corneliss., wonende op Heerjansdam, transporteerde bij akte van 24 mei 1622 aan
‘sijn swager’ Adriaen A(driaenss.) de gerechte helft van 3 morgen 1 hond ‘met alles datter op
is’ in Groote Lindt, waarvan de wederhelft aan Adriaen toebehoorde en dat volgens de
eigenbrief (= eigendomsakte) van 16 juli 1618. De reden was dat Adriaen toen alle
kooppenningen had moeten opbrengen die zij schuldig waren aan Verhoutert en Dircxken
Kuysten61. Misschien was het voornoemde perceel identiek met het stuk huurland van
dezelfde grootte dat Vranck in 1611 van zijn moeder overnam (zie aldaar)47.
In of omstreeks 1610 vond Vranck van den Nes zijn bruid in de voormalige bijzit van de in de
zomer van 1608 gestorven Floris van Cuyl, ambachtsheer van Kijfhoek, die op een hofstede in
Kleine Lindt had gewoond. Interessant is de voorgeschiedenis van deze vrouw. De ambachtsheer
had bij haar kinderen nagelaten en haar uiteindelijk op zijn sterfbed getrouwd. Op 18 juli 1608
ontbood Floris van Kuyll, ambachtsheer van Kijfhoek, ‘sieck ende cranck te bedde liggende ende
sittende in zijn eyghen huys inde kuecken’ de schout en heemraden van Kleine Lindt op zijn
hofstede aldaar en liet zijn testament opmaken. Hij verklaarde ‘alsoo hij met Sicken Cornelis dr.
over de vier jaere hadde huys gehouden als met zijn echte huysvrauwe hoe wel het niet en was
gebleecken int openbaer voorde kercke, ende nu met haer ondertraut was op den seventienden
deezer’. Hij beloofde haar te trouwen zodra de drie huwelijksproclamaties waren geschied. Hij
verklaarde, dat zijn kinderen bij Sicken en zijn voorkinderen bij zijn eerste vrouw zijn erfgenamen
zouden zijn. Aan Sicken (Sijcken) vermaakte hij ‘vooir haeren erbeyt ende verdinde loon ende
groote moe(i)te die zij met den testateur gehadt heeft’ 800 rijnsgld., waarvan 400 gld. ineens en
400 gld. een jaar na zijn overlijden, alsmede alles wat tot haar lijf behoorde (kleding en sieraden)
en al wat hij bij zijn leven aan haar had gegeven.
Voorts zou zij het bed met toebehoren krijgen ‘daer den vooirnoemde testatuer op legt’ of het
bed dat in de keuken staat (= hetzelfde?). Indien zijn kinderen bij Sicken op jonge leeftijd
zouden komen te overlijden of indien zij in hun huwelijk geen kinderen zouden nalaten,
diende hun erfdeel te komen aan hun verwanten Van Cuyl en zouden hun ‘vrienden’ van
moederszijde daar niet van mogen profiteren62.
Twee dagen ervoor, op 16 juli 1608, was Matthias Hop(p)el, predikant te Heerjansdam, voor
de vergadering van de Classis te Dordrecht verschenen met het verzoek van seignieur Cuyl,
ambachtsheer van Kijfhoek, welke ‘lach in grooter kranckheyt ende tot noch toe in onechte
geseten hadde, bij dewelcke hij drij kinderen hadde geprocreert, opdat hij deselve kinderen
soude mogen legitimeren’ of hij naar kerken gebod zou mogen trouwen. De ‘broeders’ op de
vergadering maakten hier echter bezwaar tegen omdat dit tegen het gebruik der kerk en tegen
de ‘ordinantie’ van de Heren Staten inging63. Niettemin trad de ambachtsheer kort nadien toch
met zijn bijzit in het huwelijk.
Reeds op 23 augustus 1608 was Van Kuyl niet meer in leven, toen zijn gelijknamige zoon
hem al was opgevolgd64.
Op 14 januari 1610 compareerden te Kleine Lindt Floris van Kuyll, ambachtsheer van
Kijfhoek, en Gerlooff Jacopss. Verboere (Verboorn), als man en voogd van Grietken van
Kuyll, en Maycken van Kuyll met haar broer voornoemd als haar gekoren voogd, en mede
namens Herber Floriss. van Kuyll en Krintken van Kuyll, ‘die haer vaeder lest geprocureert
heefft bij Sijcken Cornelisdr’, met nog schout Aert Krijnen als oppervoogd der twee
weeskinderen, en transporteerden 6 morgen land in Kleine Lindt aan Aert (= Arent)
Mertenss., ambachtsheer van Schobbelandsambacht65.
Dezelfde dag verkocht Arent Mertenss. een rente van 18 Car. gld. jaarlijks, dat verzekerd was
op dit land, aan Floris van Kuyll als bloedvoogd van de twee weeskinderen bij Sijcken
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Cornelisdr. en dat ten behoeve van deze kinderen. Deze rentebrief werd op 16 januari 1627
tenietgedaan66.
Overigens sprak predikant Hoppel op 16 juli 1608 voor de Classis Dordrecht van drie
kinderen bij de bijzit van de ambachtsheer. Wellicht was in de zomer van 1608 een derde kind
gestorven? Interessant m.b.t. het gezin van de voormalige ambachtsheer is ook een akte
gedateerd 10 januari 1610. Toen compareerden te Kleine Lindt: Floris van Kuyll Floriss.,
ambachtsheer van Kijfhoek, Gerloff Jacobss. Verboorn, man en voogd van Marquretha van
Kuyll, Maria van Kuyll, geautoriseerd door haar bloedvoogd Casper Boom en met consent
van de schout en gerechten van Kleine Lindt als oppervoogden voor de kinderen van wijlen
ambachtsheer Floris van Kuyll bij zijn eerste vrouw Cornelia Boom, en nog Floris en Gerloff
als naaste bloedvoogden van de twee nakinderen bij wijlen de ambachtsheer zijn tweede
vrouw Sijken Cornelisdr., genaamd Herbert en Quirinken van Kuyll. Zij verklaarden het
testament van Floris en zijn eerste vrouw van 5 juli 1602 en dat van Floris van 18 juli 1608,
alsmede de staat en inventaris van diens nagelaten boedel, nagezien te hebben en kwamen
vervolgens tot schifting. Zoon Floris verkreeg de hofstede -’huysinge, berch ende schuir’- met
toebehoren te Kleine Lindt, dat aan de noordzijde was belend door de dijk van den Hooghen
Nes, ten westen door het land van den Hooghen Nes en oostelijk door ‘den dijck van
Swijndrecht’, alsmede al de huurlanden die zijn vader had gebruikt met nog ‘silverwerck
huysraet’, die hij uit het erfhuis had gekocht. Hiervoor deed hij geldelijke uitkeringen aan de
mede-erfgenamen van zijn vader. Zijn halfbroer en -zuster Herbert en Quirinken ontvingen
1½ morgen weiland in Kleine Lindt, dat gebruikt werd door Frans Lauwen, de eerder
genoemde jaarlijkse rente van 18 Car. gld., een obligatie en nog wat geldelijke uitkeringen,
waaronder 21 gld. aan rouwklederen67.
Of de twee hooggeboren voorkinderen van zijn vrouw bij stiefvader Vranck van den Nes op
de boerderij kwamen wonen is niet zeker. Wellicht werden zij elders opgevoed conform de
sociale status van de familie Van Cuyl. Zo was Vrancks stiefdochtertje Quirinken van Cuyl
voor haar opvoeding op zeker moment ondergebracht bij ene predikant Henricus Schuyling,
zoals hierna nog zal blijken. Wie deze predikant was is nog een raadsel68. Wellicht heette hij
ten rechte Hermannus Schuyling of Schuylius, in 1608, ten tijde van het overlijden van de
ambachtsheer van Kijfhoek, predikant te Voorhout en in 1619 in emeritaat overleden. Hij was
de schoonvader van Maria van Cuyl, de veel oudere halfzuster van Quirinken van Cuyl, die
was getrouwd met ds. Everhardus Schuylius (ca. 1588-na 1664)69.
Rond zijn twintigste jaar in 1624 woonde stiefzoon Herbert van Cuyl op ‘thuys behoorende
tot Schiedam’ (aanvankelijk stond in de akte ‘Heerjansdam’ geschreven, doch dit werd
doorgehaald), waarmee het Huys te Riviere ofwel de burcht van Mathenesse bedoeld zal
zijn70. In 1632 trouwde hij evenwel, als jonggezel van Heerjansdam en wonende onder
Fijnaart, te Barendrecht, zodat hij toch tenminste enige tijd bij zijn stiefvader Van den Nes op
Heerjansdam gewoond zal hebben. De voornoemde feiten geven wel aan dat Van den Nes een
bruid had gevonden met een ongewone achtergrond voor een boerin op het eiland
IJsselmonde!
Francq Corn(elisz.) van den Nes, wonende op Heerjansdam, attesteerde op 12 januari 1619
voor een Dordtse notaris ten verzoeke van Arien Wijten, Jan Jacobss. Hoywagen en Pleun
Lendertss., heemraden van Heerjansdam, dat hij mede tegenwoordig was geweest voor de
‘here commissarissen’ toen ene Joris Henricxss. Smith van Heerjansdam de eed aflegde. De
akte handelt over de kwaliteit pachtland van de Vrouwe van Heerjansdam en vermeldt ook dat
Francq van 1626 tot Kerstmis 1633 5 morgen van de Vrouwe in huur had. 3½ morgen hiervan
had hij in huur overgenomen van Abram Mathijss. (= Hoppel) en 1½ morgen hiervan lag voor
zijn huis te Heerjansdam. Hij verklaarde nog dat hij dit huurland ‘vuyt de hande moste
breecken van (de) de voors. vrouwe, alsoo hij getuyge die van doen hadde om sijn kinderen
int werck te houden’; m.a.w. met veel moeite had hij pachtland van de ambachtsvrouwe los
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kunnen krijgen om zijn boerenbedrijf rendabel te kunnen voortzetten. Naast dit huurland lag
een perceel van 9 morgen die Arien Arienss. van de ‘Heilige Geest ter Groote Kerk’ te
Dordrecht had gehuurd. In deze laatstgenoemde persoon meen ik de zwager van Francq te
herkennen71.
In het in 1626 opgestelde kohier der 1000e penning over Heerjansdam komt Vranck Besemer
niet voor52.
Aert Crijnen, schout van Kleine Lindt, oud 59 jaar, en Fransken Henricxdr., huisvrouw van
Cornelis Arienss. Eenichge, oud 70 jaar en wonende in Kleine Lindt, legden op 26 februari
1627 voor een Dordtse notaris op verzoek van Franck Corneliss. van den Nes de verklaring
af, dat zij nog wisten dat de predikant Henricus (Hermannus?) Schuyling beloofd en
aangenomen had om het dochtertje van ambachtsheer Floris van Cuyl te onderhouden en op te
voeden en van het haar toekomende kapitaal, dat gedeeltelijk onder hem berustte, slechts de
interest te hebben. Het kapitaal zou in zijn geheel aan het dochtertje toekomen, zonder
alimentatie aan diens eigen kinderen72. Het betrof hier dus Krintgen of Quirinken Florisdr.
van Cuyl, de voordochter van de vrouw van Van den Nes.
Seygen Coorn(elisdr.), weduwe van Franck Coorn(eliss.), in leven inwoner van Heerjansdam,
geassisteerd met Aerdt Krijnnen als haar voor de gelegenheid gekoren voogd, enerzijds, en
anderzijds Coorn(elis) en Arien Francken, voor henzelf, en Adryaen Arinsen als voogd van de
nagelaten weeskinderen van Franck bij Seygen: Isaeck Francken, oud ca. 14 jaar, Geertruyt
Francken, oud ca. 17 jaar, en Mayken Francken, oud ca. 12 jaar, kwamen op 1 november
1634 tot een akkoord. Seygen zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit een ‘huis, hooff,
beerch, keeten als huierlanden’, inboedel etc. en daarvoor zou zij de onmondige kinderen tot
de leeftijd van 18 jaar onderhouden, waarna ieder kind 50 Car. gld. en de kleding van hun
vader uitgereikt zouden krijgen. Op 1 november 1635 zou zij 50 gld. aan haar zoon Coornelis
betalen en voorts op die datum in de volgende jaren eenzelfde bedrag tot alle kinderen betaald
zouden zijn73.
Lau Thonissen, voor zichzelf en Anthonis Pettersen voor zichzelf en namens Arien Gerritsen
Potter, en Coornelis Francken, voor zichzelf en namens Arien Franken en zijn andere zusters
en broeders, transporteerden op 28 september 1638 een griend met daarop staande struiken in
Kleine Lindt, welke gebruikt was geweest door Coornelis Ariensen74. Lau was de derde
echtgenoot van de toen mogelijk al overleden Seygen Cornelisdr. en Coornelis en Arien
Francken met hun broeders en zusters waren kinderen uit de eerste twee huwelijken van
Seygen, maar het is mij niet duidelijk op welke wijze Anthonis Pettersen en Arien Gerritsen
Potter, die mede een aandeel in deze griend bezaten, eventueel in het familieverband te plaatsen zijn. Mogelijk hadden zij gewoon door koop een deel van de griend in hun bezit gekregen.
Lau(rens) Teunisz. vestigde zich na zijn huwelijk met de weduwe van Franck van den Nes
weer te Heerjansdam. Zo leende hij als inwoner aldaar op 12 februari 1639 100 Car. gld. van
de armmeester van Heerjansdam, waarvoor hij zijn huis en erf aan ‘Sheerendijck’ als
zekerheid stelde. Dit goed was belend zuidoost: Jan Jacobsen Hoywaghen en noordoost: de
weduwe van Joost Arinsen Hoeywaghen75.
Kinderen:
1. CORNELIS, volgt Va.
2. ARIEN, volgt Vb.
3. GEERTRUYT (GEERTJE) FRANCKEN, geb. ca.1617, j.d. van Heerjansdam (1642),
overl. na 18 januari 1649. Zij huwde Dordrecht (1e gebod Ridderkerk 16 november) 7
december 1642 met Ar(d)yaen Leendertsz. Prins, geb. ca. 1623, j.g. van Ridderkerk
(1642), woonde te Zwijndrecht (1649), begr. Zwijndrecht 18 maart 1649.
Geertruy Francken, huisvrouw van Aryaen Lenaertsen, gewoond hebbende in
‘de Gebrande Buerte’, kreeg op 23 september 1646 te Dordrecht attestatie voor vertrek
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naar Zwijndrecht76, alwaar zij op 4 oktober 1646 met attestatie van Dordrecht
binnenkwam77.
Aryen Lendertsen, wonende op Zwijndrecht, oud 26 jaar, verklaarde op 18 januari 1649
ten verzoeke van Aryen Francken, wonende in ‘de Gebrande Buyrt’ buiten de stad
Dordrecht, dat hij getrouwd heeft Geertruy Francken, die mede voor een tiende deel
schuldig is om Aryen Pieterss. Cranendonck te bevrijden van de borgtocht van 100 gld.
met interest, die opgenomen was bij Lauw Teuniss. van Dirck van Slingelant, en waar
Bartholomeus Gilliss. Kaescooper zich als borg voor had gesteld. Verder verklaarde
Aryen dat hij en ook de andere kinderen elk voor hun portie de genoemde Cranendonck
van deze borgtocht zouden bevrijden. Aryen plaatste zijn handmerkje onder de akte78.
Genoemde Lauw Teunisz. was de stiefvader van (o.a.) Aryen en Geertruy Francken. De
Mijnsheerenlandse boer Aryen Pietersz. Cranendonck79 was een broer van de eerste
vrouw van Lauw Teunisz.
4. ISAECK, volgt Vc.
5. MAYKEN FRANCKEN, geb. ca. 1622, j.d. van Heerjansdam (1658), begr. Zwijndrecht
in 1664. Zij huwde Heerjansdam (attestatie gegeven te Rijsoord naar Heerjansdam 7 april)
28 april 1658 met Cornelis Leendertsz., j.m. van Rijsoord (1658), overl. na 8 juli 1662.
Cornelis werd mogelijk gedoopt te Rijsoord op 27 oktober 1628 als zoon van Lenaerdt
Ariensen en Zwaentien Jans.
Cornelis Leendertse en Maeyken Franken, gewoond hebbende in ‘de Gebrande Buyrt’ te
Dordrecht, kregen op 30 juni 1662 aldaar attestatie voor vertrek naar Zwijndrecht80,
alwaar zij op 8 juli met attestatie van Dordrecht binnenkwamen77.
Va. CORNELIS FRANCKEN VAN DEN NES, j.m. van Heerjansdam, wonende
Willemstad (1635), woonde te Dordrecht (1647), overl. na 10 maart 1647. Hij huwde Groote
Lindt (na proclamaties te Zwijndrecht, Willemstad en Heerjansdam) 17 juni 1635 met
Leentgen Jansdr., j.d. van der Goude (Gouda), overl. na 10 maart 1647.
Blijkens de hiervoor behandelde akte van 1 november 163473 was Cornelis toen meerderjarig.
Cornelis Francken van den Nes, ziek te bed liggende, en zijn vrouw Leentgen Jansdr.,
wonende te Dordrecht, maakten op 10 maart 1647 een testament op de langstlevende. Deze
zou hun kinderen naar behoren moeten opvoeden en bij mondigheid of eerder huwelijk 6 Car.
gld. uitreiken, terwijl de kinderen erfgenamen van de langstlevende zouden zijn. Bij
kinderloos overlijden van de eerststervende zou de langstlevende 30 Car. gld. aan diens
erfgenamen ab intestato dienen uit te reiken. De langstlevende zou voogd over de
minderjarigen zijn en na diens overlijden Cornelis broer Aryen Francken van den Nes en
diens zwager Aryen Leendertsen Prins81.
De levensloop van de navolgende kinderen heb ik voorlopig te Dordrecht of elders niet
kunnen traceren.
Kinderen:
1 FRANSJE, ged. Dordrecht 1 mei 1637.
2. CORNELIS, ged. Dordrecht 1 september 1639.
3. SAMUEL, ged. Dordrecht 1 december 1641.
4. FRANSKEN, ged. Dordrecht 24 februari 1644.
5. DIRCK, ged. Dordrecht 21 maart 1646.
Vb. ARIEN (ADRIAEN) FRANCKEN VAN DEN NES alias VLASSENBYE,
meerderjarig 1 november 1634, won. in de Gebrande Buurt buiten de Sluispoort te Dordrecht,
overl. tussen 1 oktober 1664 en 27 mei 1680. Hij huwde voor 1640 met Bastiaenken
Bastiaensdr., begr. Dordrecht (Grote Kerk) 27 mei 1680, dochter van Bastiaen Huygenz.,
boer te Heerjansdam, en Neeltgen Joostendr.
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Op 15 november 1648 was Arien Vrancken te Heerjansdam getuige bij de doop van een kind
van Cornelis Ariense en Mayken Jacobs.
Floris Herbertss. van Kuyl, ‘jonckman’, bakkersgezel wonende binnen Dordrecht achter ‘de
Engelsche kerck’ bij de weduwe van ....... (in de akte niet ingevuld), maar nu ziekelijk te
bedde liggend ten huize van zijn oom Aryen Francken in de ’Gebrande Buyrt buyten de
Sluyspoort’, maakte daar op 3 november 1652 zijn testament. Aan oom Aryen Francken
legateerde hij 400 gld.; ook vanwege ‘sijnen voors. lange tijd aen desselfs Arien Vrancken
hueren’. Aan de kinderen van zijn stiefvader Marcus Janssen, schoolmeester te Fijnaart,
vermaakte hij eveneens 400 gld. Zijn voogd Gerit Janss., wonende in Willemstad, zou 100
gld. ontvangen, terwijl hij zijn resterende nalatenschap vermaakte aan zijn ‘vrienden’ van
zowel vaders- als moederszijde. Oom Aryen Vrancken benoemde hij tot executeur en tot
voogd over zijn minderjarige erfgenamen82. Floris van Cuyl was een zoon van Ariens
halfbroer Herbert van Cuyl Florisz. en diens vrouw Adriaentge Willemsdr., die in 1632 te
Barendrecht waren getrouwd. Zijn moeder hertrouwde in 1640 te Fijnaart met de
schoolmeester Marcus Jansz. Veermans. Op 26 november 1652 approbeerde bakkersknecht
Floris van Cuyl dit testament, dat hij gemaakt had toen hij met de kinderpokken (= gewone
pokken) te bed lag, en voegde hier nog aan toe dat hij zijn ‘moey’, de in Barendrecht wonende Geertgen Willemsdr., nog 300 Car. gld. uit zijn nalatenschap vermaakte. Bij haar
vooroverlijden zou dit legaat komen aan zijn ‘moey’ Ingentgen Willemsdr. en bij haar
vooroverlijden aan zijn erfgenamen. Indien enkele of alle kinderen van zijn stiefvader zouden
komen te overlijden, zou hun deel in het legaat komen aan Arien Francken. Voor de
Huisarmen te Dordrecht voegde hij een legaat van 14 gld. toe, zodat dit in zijn geheel op 20
gld. zou komen. Tenslotte onterfde hij zijn ‘moey’ Maycken Floris van Kuyl te ‘sHertogenbosch, aan wie hij slechts een zilveren ‘ducaton’ vermaakte. Hij ondertekende met
een vrij geoefende hand ‘Floris Herbertsen van Cuyl’83.
Op 26 april 1664 compareerden Neeltgen Joosten, weduwe van Bastiaen Huygen,
geassisteerd met haar voor de gelegenheid gekoren voogd Abraham Adriaensen Jeyskoot,
schout van Kijfhoek, en Aryen Francken Vlassenbye, getrouwd met Bastiaentgen Bastiaensdr., Rijck Jacobsen, getrouwd met Neeltgen Jansdr., Aert Duerbouts van Polaen,
getrouwd met Anneken Jansdr., Stijntgen Jansdr., j.d., geassisteerd met haar vader Jan Cornelissen de Groot, en Stijntge Bastiaensdr., j.d., voor haarzelf, allen kinderen en kindskinderen
en erfgenamen van Bastiaen Huygen, en transporteerden aan Cornelis Bastiaensen Man,
heemraad van Heerjansdam, een ‘huysinge, schuyre, berch, erve, boomgaerden’ etc. binnenen buitendijks gelegen op Heerjansdam aan ‘den Swindrechtsen Seedijck’84.
Een akte van 1 oktober 1664 spreekt van de te Dordrecht wonende Adriaen Vrancken
Vlassenbye als administrerend gekoren voogd over de zes weeskinderen van de te Dordrecht
overleden Cornelis Rijcke, waarover de mede aldaar woonachtige Daniel Cornelissen Rijcke
oom en bloedvoogd was85.
Bastiaentie Bastiaens werd op 27 mei 1680 vanuit het adres ‘bij de Sluispoort’ te Dordrecht
begraven, waarbij aangetekend werd dat zij een weduwe was. Het begraven van haar man
werd te Dordrecht niet gevonden.
Kinderen:
1. ZIJCHJEN, ged. Dordrecht 1 februari 1640, van haar verder niets bekend.
2. STIJNTGE ADRIAENSDR. VAN ES, ged. Dordrecht 3 mei 1645, j.d. van Dordrecht,
wonende in de Gebrande Buurt (1664), overl. na 5 mei 1684. Zij huwde Hendrik-IdoAmbacht (ondertr. Augustijnenkerk Dordrecht 18 mei) 27 juni 1664 met Dirck Jansz.
Paeuw (Pau), j.m. van Dubbeldam, wonende buiten de Sluispoort van Dordrecht (1664),
overl. na 5 mei 1684.
Dit echtpaar woonde te Dordrecht alwaar zij in de jaren 1668-1684 zes kinderen lieten dopen,
laatstelijk op 5 mei 1684.
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Vc. ISAECK FRANCKEN VAN NES (VAN ES) alias WATERMAN, geb. ca. 1620, j.m.
van Heerjansdam, wonende in de Gebrande Buurt buiten Dordrecht (1650), burger van
Dordrecht, schipper (1655), waterschipper (1663), leverde winkelwaren (1673), woonde
buiten de Sluispoort recht voor de windkorenmolen ald. (minstens 1655-1658), te Zwijndrecht
(sedert 1658), diaken (1663, 1664), ouderling (1671, 1677) te Zwijndrecht, overl. voor 2 mei
1679. Hij huwde Zwijndrecht (1e gebod ald. en ondertr. Dordrecht 9 oktober) 30 oktober
1650 met Eva Hendrixdr., ged. Zwijndrecht 23 december 1629, j.d. van en wonende
Zwijndrecht (1650), leverde winkelwaren (1672), overl. en begr. Zwijndrecht in januari 1704,
dochter van Hendrick Jorisz. en Lowyse Pietersdr.
Op 2 juli 1648 werd Eva Hendricx lidmaat te Zwijndrecht77.
Eva Hendricxdr., huisvrouw van Isack Francken, schipper, burger van Dordrecht, wonende
buiten ‘de Sluyspoort recht voor den 1en coren wintmolen’, ziek te bed liggend, maakte op 14
september 1655 haar testament, waarbij zij haar man tot haar universeel erfgenaam benoemde
onder de voorwaarde dat hij hun kind tot mondigheid of eerder huwelijk zou grootbrengen
etc. en dan 12 Car. gld. zou uitreiken. Tevens benoemde zij dit kind tot haar erfgenaam i.p.v.
diens legitieme portie. Bij vooroverlijden van dit kind moest de vader aan ‘s kinds ‘vrinden’
van moederszijde 6 gld. uitkeren. Indien Isack zou komen te hertrouwen diende hij het kind
‘beter ende naerder te versurgen’, zoals overeengekomen, ‘tot voldoeninge van desselfs kint
moederlijcke goederen’. De weeskamer te Dordrecht of elders werd uitgesloten en zij
benoemde haar man tot voogd. Zij tekende de akte met een zeer onzekere hand86.
Isaak Franken en zijn huisvrouw Eva Henrix, gewoond hebbende ‘buyten de Sluyspoort’ kregen
op 8 juli 1658 te Dordrecht attestatie voor vertrek naar Zwijndrecht80, alwaar zij op 17 juli 1658
met attestatie van Dordrecht binnenkwamen77.
Isack Vrancke, wonende te Zwijndrecht, waterschipper ‘aen den nieuwe soutkeeten’, kreeg op
2 april 1663 voor 1400 Car. gld. door Jan Pieterse Panneboeter en Leendert Pieterse Spruyt,
beide wonende te Zwijndrecht, een huis en beterschap van erf aan ‘de Nieuwe Straeth’ aldaar
getransporteerd87. Dezelfde dag verklaarde Isack de gehele koopsom aan Panneboeter schuldig te zijn, waarvoor hij het betreffende huis als zekerheid stelde88.
In 1663 werd Isaack als diaken te Zwijndrecht vermeld als ‘Isaack Francken Waterman’77,
dus met een toenaam ontleend aan zijn beroep van waterschipper.
Op 12 april 1672 kreeg ‘Eva’ door de diakonie van Zwijndrecht betaald vanwege leverantie
van winkelwaren voor ene Ary de Nayer89. Op 31 januari 1673 en 28 februari 1673 werden
door de diakonie aldaar betalingen verricht aan respektievelijk ‘Isack Franc vrouw’ en aan
‘Isaack Franc’. Wellicht betrof het hier ook weer levering van winkelwaren. In 1676 en 1677
kregen Isaack en Eva diverse malen betaald voor een bij hen door de diakonie van Zwijndrecht uitbesteed kind89.
Een akte gedateerd 2 mei 1679 noemt de weduwe van Isaeck Francken als belender van een
huis aan ‘Sheerendijck’ op het dorp Zwijndrecht90. Op 3 januari 1685 transporteerden de
erfgenamen van Pieter Hermensen Decker voor 550 Car. gld. aan Eva Henricks, weduwe van
Isaac Francken, een huis met melioratie (grondverbetering) van dijkerf, buitendijks gelegen
omtrent de ‘oosterse’ (oostelijke) zoutketen onder de jurisdictie van Hendrik-Ido-Ambacht91.
Nabij deze zoutketen woonde ook haar (toen niet meer in leven zijnde ?) zoon Jan.
Eva Hendriks komt voor op een op 18 juni 1691 aangelegde lijst van lidmaten te
Zwijndrecht92.
Jan Lodewijkse, gehuwd met Louisa Isaacx van Es, en Pleun Baertelse, gehuwd met Geertie
Isaakx van Es, voor henzelf en als testamentaire voogden over de minderjarige kinderen van
Jan Isaacxse van Es, over de minderjarige kinderen van Frank Isaacse van Es en over de
minderjarige kinderen van Ary Isaacse van Es, gezamenlijk kinderen, behuwdkinderen en
kindskinderen en uit dien hoofde erfgenamen van Eva Hendrikx, weduwe van Isaac Franken
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van Es, beiden gewoond hebbende en overleden onder Zwijndrecht, verklaarden bij akte
gedateerd 1 april 1704 dat zij hebben laten veilen de vaste goederen nagelaten door Eva,
bestaande uit twee naast elkaar gelegen huizen met melioratie van dijkerven gelegen onder
Hendrik-Ido-Ambacht, het ene genaamd ‘het oude huys’ en het andere ‘het nieuwe huys’. Na
de veiling hadden zij echter besloten de huizen onderling te kavelen, waarvoor toestemming
nodig was van de schout van Zwijndrecht als oppervoogd der wezen. Jan Lodewijcxe
verkreeg vervolgens het eigendom van het oude huis en moest hiervoor 340 Car. gld. aan de
boedel betalen en Pleun Bartelse werd eigenaar van het nieuwe huis en moest 555 Car. gld.
betalen93.
Op 13 december 1715 compareerden enerzijds Jan Lodewijcxe Vendel en Lodewijck Jansen
Vendel als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige erfgenamen van de
op Zwijndrecht overleden Eva Hendrikse, die weduwe was van Ysack Francken van Es, en
anderzijds Ysack Ariensen van Es, Bastiaen Michielse Cool, getrouwd met Anna Ariense van
Es, kinderen van Ary Ysackse van Es, en tevens mede-erfgenamen van Eva Hendrickse.
De tweede partij wilde haar portie hebben van een viertal, op 14 mei 1704 gedateerde
obligaties ten bedrage van 1750 gld. ten laste van het gemene land van Holland en WestFriesland ten comptoire van (= onder beheer van) Dordrecht, die onder de eerste partij
berustte. Van het beheer hiervan was op 31 augustus 1713 verantwoording gedaan voor het
gerecht van Zwijndrecht door Geertje Ysackse van Es, weduwe van Pleun Bartelse, in leven
mede-executeur en administrerend voogd over de minderjarige erfgenamen van Eva. Omdat
de verkoop van de obligaties op dat moment zeer nadelig zou uitvallen, kwamen de partijen
tot een regeling94.
Kinderen:
1. JAN, ged. Dordrecht 14 mei 1653, verm. overl. voor 24 juli 1658.
2. FRANCK, ged. Dordrecht 19 oktober 1654, verm. overl. voor 17 oktober 1660.
3. JAN ISAECKSZ. VAN ES(CH) (VAN NES), ged. Dordrecht 24 juli 1658, woonde nabij de
‘oosterse’ zoutketen bij Zwijndrechtseveer onder Hendrik-Ido-Ambacht (1681, 1684), te
Zwijndrecht (1683), begr. Zwijndrecht in november 1688. Hij huwde met Geertje Ariensdr.
Bijkerk, ged. Zwijndrecht 13 februari 1661, weduwe (1697), begr. Zwijndrecht in juli 1721,
dochter van Ary Cornelisz. Bijkerk (Biekerck), kerkmeester van Zwijndrecht, en Jakomina
(Jackamijntje) Josephs. Geertje huwde 2e Zwijndrecht (ondertr. ald. 23 november) 15
december 1697 met Herbert Aertsz. van Os, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 3 juli 1672, j.m. van
Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Aert Herbertsz. en Mayke Cornelisdr.
De erfgenamen van Geertje Cornelisdr. Gouwecroon transporteerden op 19 mei 1681 aan
Jan Isacksen van Esch een huis en erf aan de zoutketen bij het Zwijndrechtseveer in de
jurisdictie van Hendrik-Ido-Ambacht95.
Op 30 april 1683 verrichtte Jan Isaacsen van Es, wonende op Zwijndrecht, met akte van
procuratie aldaar transporten voor de erfgenamen van Adriaen van Blencvliet, in leven
secretaris van Meerdervoort96.
Bij akte van 11 maart 1684 deed Cornelis Janssen van de Lint, mr. timmerman wonende
te Hendrik-Ido-Ambacht, transport aan Jan Isacxen van Nes van een buitendijks gelegen
huis en erf tegenover de ‘oosterse’ zoutketen onder Hendrik-Ido-Ambacht, alwaar hij dan
nog woonachtig is97. Dezelfde dag deed Van Nes, wonende omtrent de zoutketen in
Hendrik-Ido-Ambacht, aan Van de Lint transport van een ander huis aldaar98. Kennelijk
waren Van Nes en Van de Lint tot ruil van hun respectieve huis overgegaan.
Geertje wordt genoemd in een op 18 juni 1691 aangelegd register van Zwijndrechtse
lidmaten92.
In een akte gedateerd 13 november 1708 transporteerde Herbert Aerts van Osch, getrouwd
met Geertie Ariens Bijkerk, als mede-erfgenaam van haar vader Ary Cornelisz. Bijkerk99.
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Op 17 januari 1722 compareerden Abraham Ariens Smith, getrouwd met Eva Janse van
Esch, en Jan Huysman, getrouwd met Lijsbet Janse van Esch, voor henzelf en als voogden
over de minderjarige kinderen van Ysak Janse van Esch, tezamen kinderen en
kindskinderen van Geertje Ariensen Bijkerken uit een voorgaand huwelijk met Jan Ysakse
van Esch. Zij verklaarden op 5 september 1721 de gerechte helft van 400 roeden tuinland
onder Hendrik-Ido-Ambacht te hebben verkocht100.
Kinderen:
a. Eva.
b. Lijsbet.
c. Isaak, ged. Zwijndrecht december 1687.
4. FRANCK ISAACKSZ. VAN NES (VAN ES), ged. Zwijndrecht 17 oktober 1660, overl.
1693/1694. Hij huwde kort voor 1687 met Maryken Ariensdr. Kuyper (Cuyper), ged.
Zwijndrecht 2 november 1664, weduwe van en wonende Zwijndrecht (1695), begr.
Zwijndrecht in februari 1721, dochter van Ary Jansz. Kuyper (Cuyper), schout van Zwijndrecht, en Margariet Jorisdr.
Maryken huwde 2e (ondertr. Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 8 april) 1695 met
Kleys Hermansz. Celosse, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 8 februari 1670, j.m. van
Hendrik-Ido-Ambacht, overl. na februari 1721, zoon van Herman Andriesz. Celosse en
Ariaentje Kleisdr.
Frank Isacs van Es (‘N’ van Nes is doorgehaald) en zijn vrouw Marieke Ariens Kuiper
worden genoemd op een op 18 juni 1691 aangelegde lijst van lidmaten te Zwijndrecht.
Achter zijn naam werd naderhand ‘gesturven’ genoteerd92.
Claas Hermense Selosse werd op 2 april 1695, na gedane belijdenis, lidmaat te HendrikIdo-Ambacht101. Kleys Celosse en Maria Aryensen Kuyper, echtelieden wonende onder
Zwijndrecht, transporteerden op 30 april 1711 voor 550 gld. aan de aldaar wonende
Louwerens Verhoeven een huis en erf op het dorp Zwijndrecht, dat aan de noord-oostzijde
werd belend door de verkopers102.
Kinderen (voor zover bekend, volgorde onzeker):
a. kind (begr. Zwijndrecht augustus 1682).
b. kind (begr. Zwijndrecht januari 1687).
c. dochter (begr. Zwijndrecht mei 1687).
d. Isack.
e. Margaryedt, ged. Zwijndrecht 6 juni 1688.
f. Margryeta, ged. Zwijndrecht 17 juli 1689.
g. Margrieta, ged. Zwijndrecht 27 september 1693.
h. Arye.
5. CORNELIS ISAACKSZ. VAN ES, ged. Zwijndrecht 25 maart 1663, overl. zonder
nageslacht voor 1704, wellicht begr. Zwijndrecht juni 1669.
6. GEERTRUYD ISAACKSDR. VAN NES (VAN ES(CH)), ged. Zwijndrecht 9 maart
1664, weduwe van Zwijndrecht (1715), overl. na 17 januari 1718. Zij huwde kort voor
1687 met Pleun Bartelse de Ridder, schuitvoerder te Zwijndrecht, overl. voor 31 augustus
1709. Geertruyd huwde 2e Zwijndrecht (ondertr. ald. 19 mei) 2 juni 1715 (ontbonden in
1717) met Cornelis Dircxz. Bouwman (Bouman), ged. Zwijndrecht 12 december 1649,
j.m. wonende op Zwijndrecht (1677), weduwnaar onder ‘t Ambacht (Hendrik-IdoAmbacht) (1715), begr. Zwijndrecht maart 1718, zoon van Dirck Cornelisz. Bouman,
kerkmeester van Zwijndrecht, en Pietertje Foppen. Cornelis huwde 1e (ondertr. Westmaas
9 mei) 1677 met Neeltje Pietersdr. Slickboer, j.d. wonende onder Klaaswaal, lidmaat te
Westmaas 14 juli 1675, dochter van Pieter Pietersz. Slickboer en Jannetje Pietersdr.
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Als Geertje Isaacs van Es komt zij voor op een op 18 juni 1691 aangelegde lijst van
lidmaten te Zwijndrecht92. Haar eerste man Pleun werd daar niet als lidmaat vermeld
gevonden, ook zijn doop en begraven werd te Zwijndrecht niet teruggevonden.
Pieter Egbertse van Reynoy en Margrietje Willems de Koot, echtelieden wonende onder
het dorp Zwijndrecht, verklaarden op 31 augustus 1709 150 gld. schuldig te zijn aan de op
het dorp aldaar woonachtige Geertie Isaax van Es, weduwe van Pleun Bartelse. Deze
schuldbrief was op 29 mei 1720 voldaan103.
Op 24 juli 1710 werd er ten behoeve van Geertie wederom een schuldbrief opgemaakt.
Ditmaal ten bedrage van 650 gld. ten laste van Willem Janse van der Veer, wonende
onder Zwijndrecht. Deze brief werd op 4 maart 1714 geroyeerd104.
Geertje Ysackse van Nes, weduwe van Pleun Bartelse de Ridder, wonende op
Zwijndrecht, maakte op 17 mei 1715 te Zwijndrecht voor de notaris uit
Hendrik-Ido-Ambacht akte van huwelijkse voorwaarden met Cornelis Dircxe Bouwman,
weduwnaar van Neeltje Pieterse Slickboer, wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht. Hij
bracht een huis bij Zwijndrecht onder Hendrik Ido Ambacht en twee naast elkaar gelegen
huizen in de Botjesstraet te Dordrecht in, ca. 14 morgen land onder Oud-Beijerland,
Meerdervoort, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, huisraad, gouden en zilveren
sieraden en voorwerpen en 117 gld. aan kontant geld. De bruid bracht in het huwelijk een
huis onder Zwijndrecht en een huis bij Zwijndrecht onder Hendrik-Ido-Ambacht, een
damschuit die aan haar zoon Bartel Pleune de Ridder bij zijn eventuele huwelijk was
beloofd, waarvan bij een taxatiewaarde van boven de 1000 gld. het meerdere aan haar zou
worden uitgekeerd, 1375 gld. aan waardepapieren, gouden en zilveren sieraden en
voorwerpen en 825 Car. gld. aan kontante gelden. Er zou tussen hen geen gemeenschap
van goederen bestaan dan alleen t.a.v. de winsten en verliezen binnen het huwelijk en dat
ieder voor de helft. In geval van hun vooroverlijden werden nog regelingen getroffen.
Beiden ondertekenden de akte; zij als ‘Geertije Ysacke van Es’105. Het huwelijk was
echter geen lang leven beschoren. Op 19 februari 1717 machtigde Geertje Ysackse van
Esch, huisvrouw van Cornelis Dircxe Bouwman, wonende op Zwijndrecht, Johan van
Campen, procureur voor de beide Hoven van Justitiën in Holland, om haar belangen waar
te nemen in het proces dat zij, als gedaagde van mandement van appel, voor het Hof van
Holland106 genoodzaakt was te voeren tegen haar man, die kennelijk met beschuldigingen
tegen zijn vrouw in hoger beroep was gegaan. Op 20 september 1717 deed het echtpaar
Bouwman-van Es afstand van elke aanspraak op de in het huwelijk gebrachte goederen
volgens hun van 17 mei 1715 daterende akte van huwelijkse voorwaarden107.
Op 12 mei 1716 transporteerde de op Zwijndrecht wonende Cornelis Dirckse Bouman aan
Gerrit Ariense Pauw, schepen van Hendrik-Ido-Ambacht, 3 morgen zaailand en weiland
aan de ‘Kromme Weg’ aldaar108.
Op 3 mei 1717 woonde Kornelis Dirkse Bouman onder Hendrik-Ido-Ambacht, toen hij
een huis en erf aan de Kerkstraat te Zwijndrecht kreeg getransporteerd109.
Geertje Ysackse van Esch werd door haar zoon, de op Zwijndrecht woonachtige jonkman
Bartel Pleunen de Ridder, in zijn testament van 17 januari 1718 tot diens universeel
erfgenaam benoemd110.
7. ARY ISAACKSZ. VAN ES(CH), ged. Zwijndrecht 1 januari 1667, j.m. van Zwijndrecht
(1691), begr. Zwijndrecht 18 november 1699. Hij huwde Zwijndrecht (ondertr.
Wijngaarden 27 oktober) 18 november 1691 met Geertruid Pietersdr. Swartbol, ged.
Wijngaarden 22 maart 1671, j.d. van Wijngaarden (1691), overl. na 31 oktober 1715,
dochter van Pieter Cornelisz. Swartbol, boer te Wijngaarden, en Aechje Geemans
Bouman110a. Geertruid huwde 2e Zwijndrecht (ondertr. ald. 25 september) 17 oktober
1700 met Leendert Michielsz. Kool, ged. Zwijndrecht 26 april 1671, j.m. (1700), lidmaat
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te Zwijndrecht 19 april 169592, begr. Zwijndrecht april 1713, zoon van Michiel
Leendertsz. Cool, rietdekker te Zwijndrecht, en Neeltje Aryensdr.
Ary van Es werd op 6 maart 1692 als lidmaat te Zwijndrecht aangenomen. Naderhand
werd achter zijn naam geschreven dat hij gestorven was92. Geertruid Pieters werd op 25
februari 1692 met attestatie van Wijngaarden lidmaat te Zwijndrecht92.
De voogden van het weeskind van Willem Rijke en Anneken Jans van der Linden
transporteerden op 14 april 1698 voor 1350 gld. aan de onder Zwijndrecht woonachtige
Ary Isaacxe van Esch een huis met erf aan de ‘Molensteegh’ onder Meerdervoort111.
Jan Aryense Baas, wonende onder Zwijndrecht, transporteerde bij akte van 8 augustus
1702 voor 800 Car. gld. 2 morgen weiland aan de ‘Molensteegh’ onder Zwijndrecht aan
Leendert Miggielse Kool en Geertruy Pieters, echtelieden wonende onder Meerdervoort.
Dezelfde dag verklaarden zij 600 Car. gld. schuldig te zijn aan mr. Cornelis Pompe, heer
van Zwijndrecht, welke schuldbrief in mei 1706 door Kool werd ingelost112.
Op 8 augustus 1702 werd er voor het echtpaar Cool-Swartbol nog een schuldbrief
opgemaakt ten behoeve van de voornoemde mr. Pompe. Voor deze lening van 300 Car.
gld. stelden zij hun woning met de ervoor en -achter gelegen huizen en erven onder
Meerdervoort als zekerheid. Deze schuldbrief werd op 28 september 1708 geroyeerd
verklaard112. Het echtpaar Kool leende op 7 mei 1706 900 Car. gld. van ‘haren schoonvader’ (= haar stiefvader ?) Aert Cornelisen te Lekkerkerk, waarbij zij de voornoemde 2
morgen als zekerheid stelden. Deze schuld werd door Geertruy, dan inmiddels weduwe,
op 31 oktober 1715 geroyeerd113.
Geertruy en haar tweede echtgenoot komen in 1711 en 1713 diverse malen voor bij het
opmaken van schuldbrieven en transport van onroerend goed te Wijngaarden, welke zij
als enige erfgenaam van haar vader had geërfd113a.
Het te Meerdervoort woonachtige echtpaar Cool-Swartbol verklaarde op 1 oktober 1708
500 Car. gld. schuldig te zijn aan de Dordtse burger Cornelis Koenen. Zij stelden hun huis
met de er voor en achter gelegen woningen onder Meerdervoort als zekerheid. Deze brief
was op 7 december 1720 gecasseerd114.
De onder Meerdervoort wonende Geertruy Pietersen Swartbol, weduwe van Leendert
Miggielse Kool, transporteerde op 31 oktober 1715 aan Aart Cornelisen, dan woonachtig
te Streefkerk, de betreffende 2 morgen weiland die vanouds ‘den askamp’ was
genaamd115.
Geertruyd Swartbol, laatst weduwe Kool, deed op 16 januari 1716 voor 200 Car. gld.
transport van een huisje en erf te Meerdervoort, onderdeel uitmakend van de woning met
verschillende huizen, aan haar zoon Isaac van Esch116.
Een broer van Leendert Kool, Bastiaan Chiele Kool, hertrouwde in 1715 als weduwnaar
met Leenderts stiefdochter Johanna Ariens van Es.
Kinderen (voor zover bekend, volgorde onzeker):
a. Ysack.
b. Anna (identiek met d ?).
c. Pyeter, ged. Zwijndrecht 30 oktober 1694.
d. Johanna, ged. Zwijndrecht 10 januari 1697.
8. LOUISA (LOWIJSJE) ISAACKSDR. VAN NES (VAN ES), begr. te Zwijndrecht in
februari 1708. Zij huwde voor 30 januari 1687117 met Jan Lodewijksz. Vendel (‘t
Vaandel), ged. Zwijndrecht 17 september 1653, woonde nabij Zwijndrecht in de
jurisdictie van Hendrik-Ido-Ambacht, begr. Zwijndrecht september 1719, zoon van
Lodewijck Willemsz. en Dircksien Dircksdr.
Dit echtpaar komt voor op een op 18 juni 1691 aangelegde lidmatenlijst van de kerkelijke
gemeente Zwijndrecht92.
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Cornelis Leendertsen Vliegenthart, wonende te Hendrik-Ido-Ambacht, transporteerde op 2
mei 1705 aan de mede aldaar wonende Jan Lodewijcxz. Vendel een huis met melioratie
van dijkerf, buitendijks gelegen omtrent Zwijndrecht in de jurisdictie van Hendrik-IdoAmbacht118. Dit huis transporteerde Vendel op 2 november 1717 aan zijn neef Leendert
Ariense Vendel, wonende te Hendrik-Ido-Ambacht119.
Op 19 maart 1718 kreeg Jan Lodewijcxe Vendel, wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht,
een binnendijks erf van 26 roeden putse maat getransporteerd door Ary Ysaacxe
Jongste120.
Bij akte van 30 november 1719 transporteerden Lodewijck, Dirxje, Johannes en Ysacq
Janse Vendel, kinderen en erfgenamen van zaliger Jan Lodewijcxe Vendel, aan Leendert
A. Vendel een ‘plancke huysje’ met melioratie van dijkerf, buitendijks gelegen nabij de
‘oosterse’ zoutketen onder Hendrik-Ido-Ambacht121.
IIIb. WIJT FRANCKEN VAN DEN NES, geb. naar schatting ca. 1540, boer te
Sandelingenambacht, landeigenaar en -huurder te Sandelingenambacht en
Hendrik-Ido-Ambacht, landhuurder te Rijsoord, leenman van Honingen te
Hendrik-Ido-Ambacht, schout (1571), heemraad (1595, 1597-1599, 1601-1605, 1610) van
Hendrik-Ido-Ambacht, schout van Sandelingenambacht (1602, 1605), overl. in of na 1610,
huwde mogelijk met een dochter van Aert Heyndrick Thonisz., boer te Sandelingenambacht,
landpoorter van Dordrecht, heemraad, stedehouder van Sandelingenambacht (en diens vrouw
Lijsken Heymansdr.?).

Zegel van Wijt Vrancken van den Nes aan charter d.d. 13-6-1571
(A.R.A., Familiearch. Collot d’Escury inv.nr. 385, foto A.R.A.)

Zijn oudste vermelding dateert van 13 juni 1571 toen hij als ‘Wijt Vrancken van den Nessch’
als schout in Hendrik-Ido-Ambacht een charter bezegelde. Zijn wapen vertoont een merk121a.
In 1574 en 1575 gebruikte Wijt Francken twee percelen van in totaal 6½ morgen 350 roeden
in Hendrik-Ido-Ambacht in pacht uit geconfisqueerde landerijen van de Spaans-gezinde
jonkheer Ysbrant van Merode122. Met Bastiaen Francken huurde Wijt in 1579 9 morgen 1½
hond in Rijsoord van het ‘Heilige-Geest-huis ter Groote Kerk’ te Dordrecht; land dat
voorheen door Franck Gijsbertsz. ‘op ten Nesse’ in huur werd gehouden34.
Op 14 mei 1585 vertoonde Willem Janssen van Broeckhuyssen aan de schepenen van
Oud-Beijerland zekere akte van procuratie, die de dag ervoor te Dordrecht op hem was
opgemaakt door jonkheer IJsbrant van Merode, heer tot Stompwijk, Zoeterwoude etc. Hierin
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staat dat de jonker zich ten behoeve van Wijt Vrancken van den Nes, wonende in ‘Aryen
Pietersambacht in den ringe van Swindrecht’ (in Sandelingenambacht), met 28½ morgen land
in Oud-Beijerland als borg had gesteld123.
Blijkens een akte van 27 februari 1597 gebruikte Wyt Francken van den Nes 6 morgen en een
huis in Sandelingenambacht, toebehorende aan de executeurs van het testament van Adriaen
Dirckx Coninck te Dordrecht, dat toen werd verkocht. Een oude vrouw genaamd Barbara
mocht in het huis blijven wonen124. Op 15 augustus 1598 werd Wijt Francken beleend met
twee stukken land genaamd ‘De Steenplaets’ ter grootte van 8 morgen in de hoeve van Kijffhouk in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit goed lag ongeveer tegenover het Huys Boucquet125. In 1598
werd er een rente betaald door Gosen Dirckx te Dordrecht als rentmeester van de heer Merode
te Leiden en daarbij is aangetekend: ‘nu Wyt Vrancken als dit gekocht hebbende’126. Wijt
komt tussen 1595 en 1606 tal van keren voor als belender van land in
Hendrik-Ido-Ambacht127.
Mariken Aertsdr., weduwe van Jacop Diericksen, werd op 1 mei 1602 geassisteerd door haar
oom en gekoren voogd Wijt Vrancken van den Nes, schout van Sandelingenambacht, toen zij
met Herp Diercksen, als oom en gerechte bloedvoogd van haar kinderen: Machtelt, 14 jaar,
Cornelis, 9 jaar en Dierick Jacopsen, 6 jaar, tot vertichting kwam. Mariken behield het huis
met boomgaard aan ‘Den Droogendijck’ onder Ridderkerk, het zaai- en weiland, de koeien,
paarden, inboedel, de baten en schulden etc. De kinderen kregen zekere kledingsstukken van
hun vader toebedeeld, waaronder een ‘laken wammus’(?) (= lakense wambuis ?) met 28
zilveren knopen. De moeder zou de kinderen tot 18-jarige leeftijd opvoeden etc. en dan aan
elk van hen 200 gld. uitreiken, waarvoor zij 3 morgen 4 hond in Oud-Reierwaard in een weer
van 7 morgen 4 hond als zekerheid stelde128. Op welke wijze Wijt een oom van Mariken was
is mij niet duidelijk. Mogelijk liep de verwantschap via de vrouw van Wijt. Jacop Diericksen
en Mariken Aertsdr. lieten in 1587 en 1596 kinderen te Rijsoord dopen.
Op 16 mei 1596 is Wijt Vranckenz. van den Nes met anderen genoemd bij de bemiddeling
van een geschil tussen Johan Boucquet en Cors Arenssen Monnen betreffende ‘den
damsteech’129.
Kinderen (volgorde willekeurig):
1. VRANCK (FRANCK) WIJTEN VAN DEN NES, landeigenaar te Hendrik-Ido-Ambacht,
boer te Sandelingenambacht, leenman van Honingen te Hendrik-Ido-Ambacht, schout van
Sandelingenambacht (1617, 1619, 1626, 1628, 1631, 1638, 1641-1643, 1647), heemraad
van Hendrik-Ido-Ambacht (1642-1645, 1647), overl. 14 oktober 1647, begr. Hendrik-IdoAmbacht (in de kerk onder zerk met wapen). Franck moet zijn vader zijn opgevolgd in het
leen te Hendrik-Ido-Ambacht, hoewel er geen belening van is terug te vinden125. Hij
woonde op een boerderij in Sandelingenambacht; de in later eeuwen aan de Dorpsstraat
13 gelegen vlasserij genaamd ‘De Nijverheid’.
Deze hofstede werd in het midden van de zestiende eeuw bewoond door Aert Heyndrick
Thonisz., die mogelijk zijn grootvader van moederszijde was. Francks zuster had een zoon
Aert Jacobsz. Sandeling, die zijn oom Franck van den Nes op deze boerderij opvolgde. Of
Francks vader Wijt ook daar gewoond heeft is niet duidelijk. In het in 1626 opgestelde
kohier der 1000e penning van Sandelingenambacht staat schout Franck Wijten geboekt
voor 11 pond52, zodat hij met een grondbezit van 11.000 pond de op een na rijkste
inwoner was. In het kohier der 200e penning over 1638 werd hij aangeslagen voor 50
pond130, dus voor een grondbezit van 10.000 pond. Hiermee was hij toen de rijkste
inwoner. Tussen 1617 en 1645 werd Franck tal van keren vermeld gevonden als belender
van land in Hendrik-Ido-Ambacht127. Ook hij zal tevens in Sandelingenambacht gegoed
zijn geweest.
Neeltien Pieters, wonende aan den Oostendam, weduwe van Pieter Ariense, met haar
broeder Geerit Pieterse, transporteerde op 20 juni 1631 aan Franck Wijt van den Nes,
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schout van Sandelingenambacht, 3 morgen 5 hond in Hendrik-Ido-Ambacht, land dat aan
de oostzijde aan land van Franck was belend. Het perceel was belast met 400 Car. gld.
hoofdgeld t.b.v. mr. Adriaen van Blijenborch, schout van Dordrecht, welke Franck
overnam131. Franck Wijtenss., schout tot Hendrik-Ido-Ambacht (!), assisteerde op 4 juli
1621 als oom de onder Klaaswaal wonende Cornelis Jacobs, toen deze te Maasdam land
transporteerde aan zijn halfbroers Heyman, Arie, Aert en Cornelis, kinderen van Jacob
Cornelisz. bij Maritge Wijttens132.
Op 12 september 1638 werden Gerrit Jorissen en zijn huisvrouw Maertje Teunis te
Hendrik-Ido-Ambacht aangenomen als lidmaten. Zij woonden ‘in ’t Achterambacht
(Sandelingenambacht) naest den schoudt Franck’101. De rekening van de boedel van
wijlen Jan Evertsen van der Mast en zijn vrouw wijlen Maritie Geritsdr. uit april 1639
spreekt van een van schout Franck gekocht beest133. Pieter Geeritsen, wonende in ‘t
volgerland van Sandelingenambacht, transporteerde op 28 mei 1642 3 morgen in
Schilmanskinderenambacht aan de ‘Hendrick Yden Steeg’ aan Franck Wijten van Nes,
schout van Sandelingenambacht134.Franck Wijten, schout van Sandelingenambacht,
compareerde op 6 oktober 1647 -acht dagen voor zijn overlijden- op zijn ziekbed aldaar
voor een Dordtse notaris in gezelschap van de mede in Sandelingenambacht wonende
(volle neef) Aryen Bastiaenss. van Nes en verklaarde dat hij de kwitantie van 6 mei 1644
ter somme van 1000 Car. gld. door zijn zwager Aryen Leendertsen zaliger had zien
tekenen, toen Franck in Aryens huis op Maasdam dit bedrag aan zijn zwager had gegeven.
Hij verklaarde dan ook dat de kwitantie ‘deuchel(ijck) ende oprecht’ was135.
Franck werd in de kerk van Hendrik-Ido-Ambacht begraven onder een zerk met het
opschrift: ‘Hier leyt Begraven \ (V)ranck Wyten van de (N)es geweest in syn \ (l)even
Schovt van Sa(nd)elings ambacht end \ (h)y sterff den 14 oct \ (ob)er anno 1647’. Boven
de tekst een wapen voorstellend een huismerk, met als helmteken een vlucht136. Het leen
van Honingen werd op 11 november dat jaar overgeboekt op Aert Jacobsz., zoon van
Vrancks zuster125. Een akte gedateerd 22 april 1653 noemt Aerdt Jacobsen, wonende in
Sandelingenambacht, testamentaire erfgenaam van Franck Wijtte. Het betreft de
afhandeling van de borgstelling in 1641 door Franck voor Heijndrijck Heijsfelt (Hiesvelt),
de te ‘s-Gravendeel wonende gaarder der verponding van Sandelingen- en
Hendrik-Ido-Ambacht, die insolvent geraakte136a.

Schets van het huismerk op de zerk van
Vranck Wyten van den Nes in de kerk te Hendrik-Ido-Ambacht
(Afb. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie)

2. MARIKEN (MAERGIE) WIJTEN VAN DEN NES, weduwe (1615), overl. tussen 10
maart 1648 en 28 januari 1664 (ca. 1654?). Zij huwde 1e naar schatting ca. 1600 met
Jacob Cornelisz. alias Schouter alias Boerin138, boer in de Bonaventurapolder, heemraad
(1584), schout (ca. 31 jaar) van Maasdam, overl. ca. 2 oktober 16(13?), begr. Maasdam.
Hij huwde 1e voor 1580 met Neeltje Andriesdr., geb. naar schatting ca. 1555, overl.
tussen 1592 en 26 februari 1598, dochter van Andries Zegersz., boer, HeiligeGeestmeester van Mijnsheerenland, heemraad van het oude land van Moerkerken (en zijn
vrouw Neeltje Hendricksdr.?)137.
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Mariken huwde 2e Maasdam 29 maart 1615 met Arien Leendertsz., geb. ca. 1565, boer op
de ouderlijke hofstede achter de kerk te Maasdam, diaken (1610), ouderling (1614, 1636),
heemraad (1626), schepen (1640) van Maasdam, heemraad van Nieuw-Bonaventura
(1632), overl. 29 juli 1644, begr. Maasdam, zoon van Lenert Jansz., boer te Maasdam,
schepen, kerkmeester van Maasdam. [Arien huwde eerder met Maggelt Pietersdr., geb. ca.
1580, overl. ca. 1614, dochter van Pieter Joosten Coomen, buurmeester van Strijen,
gaarder der verponding over Oud-Strijen, en Jopjen Aryensdr.138].
In het boek ‘Het geslacht Maasdam’ wordt Mariken Wijten ten onrechte een dochter
genoemd van Cornelis Fransse Wijtte, dijkgraaf van Moerkerken139. Zie verder het
voornoemde boek voor meer bijzonderheden over Mariken en haar tweede man. Een
kleinzoon van Mariken was de omstreeks 1643 te Maasdam geboren Wijt Heymensz.
Cappetijn, zoon van de Maasdamse schout Heymen Jacobsz. Capteyn alias Boerin bij
Barber Gelven, die zich met de naam Van Esch ging tooien. Deze naam was echter niet
ontleend aan die van zijn grootmoeder van vaderszijde Mariken Wijten van den Nes, doch
aan zijn stiefvader Aert Jansz. van Esch.
IIIc. BASTIAEN FRANCKEN VAN DEN NES, in Rijsoord (1597), boer op de vaderlijke
hofstede op De Nes onder Rijsoord, landeigenaar en -huurder te Rijsoord en in
Oud-Reierwaard, overl. voor 25 februari 1611. Hij huwde eerder (o.a.?) mogelijk met
Anneken N.N. Hij huwde laatstelijk Rijsoord 29 juni 1597 met Sijken Lenaertsdr., van
Oud-Alblas (1597), overl. na 20 september 1607.
Kort voor 1575 trad Bastiaen in het boerenbedrijf van zijn vader. Blijkens het ca. 1575
opgestelde kohier der 50e penning over Ridderkerk33 had Bastiaen Franckenss. diens
nagelaten eigen- en huurlanden in en voor de polder Oud-Reierwaard in gebruik genomen. De
reeks verpondingskohieren tussen ca. 1575 en 1581 -waarvan enkele niet geheel volledig
bewaard gebleven- maakt voortdurend melding van Bastiaen als landgebruiker in en voor de
genoemde polder. Volgens het kohier van de 50e penning uit het laatstgenoemde jaar140 bezat
Bastiaen Vrancken 2 morgen 1 hond in ‘Joris Moelen ende Stijn van der Tempels lant XI
Mergen’ en bezat hij aan de Waalkant voor de dijk van Oud-Reierwaard een noord van 3½
hond. De ernaast gelegen noord van dezelfde afmeting had hij, evenals vroeger zijn vader, in
huur. Zo ook in de polder Oud-Reierwaard nog vier percelen van tezamen bijna 13 morgen.
Met Wijt Francken huurde Bastiaen in 1579 in Rijsoord 9 morgen 1½ hond van het ‘Heilige
Geesthuis te Groote Kerk’ te Dordrecht; land dat voorheen door Franck Gijsbertsz. ‘opten
Nesse’ in huur werd gehouden34.
In een register van 3 november 1576 wordt Bastiaen Vrancken genoemd bij kavelingen van
de kaden in Oud-Reierwaard met 15 morgen 1 hond 65 roeden land140a.
In een transportakte van 5 juni 1592 staat Bastiaen Francken vermeld als belender van een
perceel land in de hoef ‘die Seventhyen Margen’ in Oud-Reierwaard141.
Op 20 mei 1626 transporteerde Bastiaens (bastaard)zoon Willem Bastiaensen van den Nes
vrij patromoniaal land in Oud-Reierwaard, dat was belend aan o.a. land dat hij met zijn broers
bezat. Daarbij werd verwezen naar een op 25 februari 1611 gepasseerde akte van ‘bedeelinge’
voor schout en gerechten te Rijsoord142. Ongetwijfeld betrof het hier kaveling van door
Bastiaen Francken van den Nes nagelaten goederen. Helaas is het oud-rechterlijk archief van
Rijsoord uit die tijd niet bewaard gebleven. Een eveneens op 20 mei 1626 opgemaakte akte
spreekt van transport door genoemde Willem van waarschijnlijk een hofstede, gelegen in
Rijsoord ten westen van ‘den Rijsoortse Stege’143. Dit zal niet het woonhuis van Bastiaen
geweest zijn, want hij moet op De Nes hebben gewoond.
Sijken Lenaerts was op 20 september 1607 nog doopgetuige te Barendrecht.
Kinderen (mogelijk uit meerdere huwelijken, volgorde onzeker):
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1. LEENDERT BASTIAENSZ. VAN DEN NES, boer op vaderlijke hofstede op De Nes
onder Rijsoord, landeigenaar en -huurder in Oud-Reierwaard, landhuurder in De (Groote)
Nes te Rijsoord, zonder nageslacht overl. tussen 25 juni en november 1649.
Blijkens het verpondingskohier van Ridderkerk over 1627 bezaten Lenert Bastiaensen van
den Nes en de zijnen 2 morgen 65 roeden in het ‘Moellen Weertgen’ en 3 morgen 100
roeden in ‘Joris Moelen ende Stijn van Tempels elff mergen’ in Oud-Reierwaard (zijn
vader bezat hierin 2 morgen 100 roeden), terwijl hij, evenals zijn vader en grootvader
eertijds, aan de waalkant van die polder twee percelen van elk 350 roeden in gebruik had.
Beide stukken waren gehuurd, want ‘Bastiaen Francken 350 roeden’ was toen geen eigen
bezit meer maar eigendom van de kerk van Heerjansdam. Verder had Lenert nog twee
percelen van bijna 4 morgen in huur in Oud-Reierwaard144.
In de rekening van de boedel van wijlen Jan Evertsen van der Mast en zijn vrouw wijlen
Maritie Geritsdr. uit april 1639 is sprake van door Leendert van den Nes verhuurd
weideland133.
Op 26 augustus 1648 maakte Leendert Bastiaensen van de Nes, wonende op de Nes onder
de jurisdictie van Rijsoord, te Hendrik-Ido-Ambacht in gezelschap van o.a. Cornelis
Aryensen Boer, schout van Heeroudelandsambacht en secretaris van Hendrik-IdoAmbacht, voor de Dordtse notaris Daniell Eelboo een overeenkomst met ‘zijnen neve ende
susters sone’ Bastiaen Cornelisz., wonende in Hendrik-Ido-Ambacht. De ‘hoffstede mette
huysinge, schuyre, boomgaert’ met 13 morgen eigen land daarbij behorende, waar
Leendert dan woont, onder de jurisdictie van Rijsoord en ‘De Nes’ genaamd is, met nog
19 hond in Oud-Reierwaard, genaamd ‘Het Smalweer’, en 3 morgen 3 hond zaai- en
weiland aldaar aan ‘den Droogendijck’, hetwelk dan alles door Leendert gebruikt wordt,
zal Bastiaen in huur nemen tot aan het overlijden van Leendert. Tevens nam Bastiaen
ook al de huurlanden van Leendert over en dat zolang de huurkontrakten liepen. Ook kreeg
hij de veestapel en de inboedel onder zijn beheer. Voor dit alles zou Bastiaen jaarlijks 350
Car. gld. aan Leendert betalen en tevens zou hij de hypotheek op de hofstede met landen
ten bedrage van 800 gld. overnemen. Daarvoor diende Bastiaen zijn oom te onderhouden,
maar diende deze wel zelf zijn kleding te bekostigen. Daarenboven moest hij voor dit alles
ook nog eens 2200 Car. gld. aan zijn oom betalen. Deze overeenkomst zou komen te
vervallen als Bastiaen zonder kinderen vóór zijn oom zou komen te overlijden. Dan diende
Leendert aan de naaste ‘vrunden’ van Bastiaen 1000 Car. gld. uit te keren. Beiden
ondertekenden de akte145.
Bij dezelfde gelegenheid, dus ook op 26 augustus 1648, maakte Leendert Bastiaensen zijn
testament, waarin hij zijn ‘neve’ Bastiaen Cornelis, ‘wesende sonen van sijn testateurs
overleden suster sa(liger)’, die dan nog ongehuwd is, tot zijn erfgenaam benoemde.
Bastiaen zou aan Leenderts twee volle broers Clement Bastiaensen en Aryen Bastiaensen
en aan de nagelaten kinderen van zijn overleden broer Willem Bastiaensen, d.w.z. aan
iedere staak, 750 Car. gld. moeten uitreiken. Bastiaen Cornelissen, zoon van zijn broer
Cornelis Bastiaensen, zou 300 Car. gld. ontvangen en Anneken, Marichen en
Willemijntgen Cornelis, mede dochters van zaliger Cornelis Bastiaensen (er staat
abusievelijk: Bastiaen Cornelissen) gezamenlijk 450 Car. gld. Aan de andere kinderen van
zijn broer Cornelis Bastiaensen: Franck Cornelissen, Mayken Cornelis, die dan nog
ongehuwd is, en Theuntgen Cornelis, die dan bij haar oom Leendert woont, vermaakte hij
gezamenlijk 3000 Car. gld. Er zou geen inventaris van zijn boedel behoeven te worden
overlegd en bemoeienis van de schout werd uitgesloten146.
Leendert Bastiaensen van de Nes, wonende ‘op de Nes’ onder de jurisdictie van Rijsoord,
maakte op 29 oktober 1648 in gezelschap van o.a. (zijn latere aangetrouwde neefje)
Cornelis Aryensen Boer, schout van Heeroudelandsambacht en secretaris van Hendrik-IdoAmbacht, voor een notaris uit Dordrecht op het dorp Hendrik-Ido-Ambacht opnieuw een
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testament, waarbij hij zijn voor de Dordtse notaris Daniell Eelbo gemaakte en hiervoor
besproken testament van 26 augustus 1648 teniet deed. Hij prelegateerde aan de drie
kinderen van zaliger Cornelis Bastiaensen: Franck Cornelissen, Mayken Cornelis en
Teuntgen Cornelis, ‘jegenwoordich bij hem, testateur, inwonende’, tezamen 6000 Car. gld.
Aan Bastiaen Cornelissen en Marichen Cornelis, getrouwd met Pieter Quirijnen, mede
kinderen van zijn voornoemde broer Cornelis Bastiaensen, vermaakte hij elk 500 Car. gld.
Aan Bastiaen Willemsen den ouden en Vranck Willemsen, beiden zonen van zijn overleden
broer Willem Bastiaensen, vermaakte hij eveneens elk 500 Car. gld. Al zijn verdere
goederen, zoals ‘huys, hoff, lant ende sant, haeffelicken goederen, meubele, huysraet,
linnen, wollen’ etc. zouden komen aan de voornoemde legatarissen en aan zijn andere
broers, broeder(s?)- en zusterskinderen of hun nakomelingen ab intestato (= zonder
testament). Leendert verbood uitdrukkelijk levering van inventaris aan de schout en gerechten van Rijsoord of elders147.
eendert Bastiaensen van den Nes, wonende ‘op ten Nes’ onder de jurisdictie van Rijsoord,
en Bastiaen Cornelissen Groenevelt, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, kwamen op 25
juni 1649 te Ridderkerk bijeen ten huize van (hun neef) Bastiaen Willemsen van den Nes
en verklaarden dat eerstgenoemde op 26 augustus 1648 voor notaris Daniell Eelbo te
Dordrecht een testament had gemaakt waarin hij Groenevelt, ‘sijnen neeff ende susters
soon’, tot enige universele erfgenaam had benoemd; dit onder voorbehoud van legaten
‘aen sijne andere vrienden ende bloetverwanten’, zoals in het betreffende testament nader
omschreven. Van den Nes had op dezelfde dag bij kontrakt voor notaris Eelbo aan
Groenevelt overgedragen beesten, waaronder paarden, koeien, kalveren en schapen,
landbouwgereedschappen, huisraad, het gebruik van huurlanden en hem verder zijn huis
met boomgaard en eigen landen verhuurd. Door dit testament en kontrakt was er kennelijk
in de familie Van den Nes onenigheid gerezen, want Van den Nes vroeg om ontbinding
van het kontrakt omdat hij zich ‘ten hoogsten hem beswaert vont’ en ‘hem de coope ende
huyre ten hoogsten schadelicken te sijn ende dienvolgende omme goede vrientschap ende
eenichheyt tusschen oom ende cousijn te onderhouden en daer in te blijven, soo ist dat sij,
comparanten, door onderlinge tusschen spreecken van eenige haerluyden vrienden, omme
alle questien ende onminne die daerover souden lichtelick hebben ontstaen te schuwen
ende verbij te wijsen’, vervolgens tot de overeenkomst kwamen dat het testament en het
kontrakt teniet werden gedaan en dat Groenevelt na het overlijden van Van den Nes uit
diens boedel 3500 Car. gld. zou ontvangen en dat zonder tegenwerpingen van de
erfgenamen van Van den Nes. Bij kinderloos vooroverlijden van Groenevelt zou dit geld
aan de genoemde erfgenamen komen en dat volgens het (nieuwe) testament van
29 oktober 1648148.
Ingentie Hendricxdr., geassisteerd met haar zoon en gekoren voogd Goosen Aryensz. van de
Nes, wonende in Sandelingenambacht, aan de ene zijde, en Franck Cornelisz. van de Nes,
P(iete)r Cornelisz. Soeteman, getrouwd met Mariken Cornelis van de Nes, Ary Cornelissen
Soeteman, getrouwd met Teuntgen Cornelis van Nes, Bastiaen Cornelissen van de Nes en
Mariken Cornelis van de Nes, weduwe van P(iete)r Crijnen, alsmede Bastiaen Willemsen
van de Nes en Franck Willemsen van de Nes, allen erfgenamen en legatarissen van Leendert
Bastiaensen van de Nes, zowel voor henzelf als uit naam van Jacob Cornelissen Besemer,
wonende tot Rotterdam, zoon van Anneken Clemensen van de Nes, ter andere zijde,
compareerden op 2 oktober 1653 voor een notaris te Dordrecht. Tussen de partijen was
namelijk onenigheid ontstaan aangaande de rekening die Arien Bastiaensen van de Nes tot de
laatste november 1649 aan de erfgenamen had gedaan en die door enkelen van hen ook was
getekend. De partijen hadden elk een advocaat in de arm genomen en beloofden zich neer te
leggen bij de uitspraak voor de Hoge Raad van Holland149.
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Op 24 september 1664 attesteerde Maeycken Cornelisdr., huisvrouw van Pieter Soeteman,
wonende aan ‘den Pruymendijck’, oud ca. 44 jaar, op verzoek van ds. J. Kocxius,
predikant te Molenaarsgraaf, dat zij haar oom Leendert Bastiaensen van de Nes, toen hij
land huurde op de Grooten Nes (onder Rijsoord), meermalen een en ander had horen
zeggen over de ligging van de aveling die zou behoren aan de kerk van de Lindt.
Maeycken verklaarde nog dat zij destijds 10 jaar bij haar genoemde oom had gewoond.
Zij zette haar merkje onder de akte150.
Een dag later attesteerde Maeycken opnieuw, nu met (haar schoonvader) Cornelis Cornelissen
Soeteman, ca. 75 jaar oud en wonende aan ‘den Pruymendijck’, met soortgelijke strekking
over deze aveling. Soeteman verklaarde o.a. dat hij met zaliger Leendert Bastiaensen van den
Nes ‘groot conversatie ende ommeganck heeft gehadt ende geduurigh bij hem heeft
verkeert’151.
CLEMENT, volgt IVb.
ADRIAEN, volgt IVc.
CORNELIS, volgt IVd.
PLEUN, ged. Hendrik-Ido-Ambacht (volgens doopboek Rijsoord gedoopt ‘int Ambacht’)
17 december 1589, zonder nageslacht overl. voor 26 augustus 1648.
MAYKEN BASTIAENSDR. VAN DEN NES, overl. 1620/1624. Zij huwde met Cornelis
Corstiaensz. (Groenevelt), boer te Hendrik-Ido-Ambacht, leenman van Honingen te
Hendrik-Ido-Ambacht, heemraad (1607-1609), substituut-schout (1644-1647), schout
(1648-1667) van Hendrik-Ido-Ambacht, landeigenaar te Hendrik-Ido-Ambacht en in
Oud-Reierwaard, overl. tussen 4 juni 1667 en 28 september 1668, zoon van Corstiaen
Adriaen Monnen, boer te Hendrik-Ido-Ambacht, leenman van Honingen ald. [Cornelis
huwde 2e voor 1625 met Maria Jacobsdr. Besemer, dochter van Jacob Leendertsz. Besemer, heemraad, schepen van Hendrik-Ido-Ambacht, heemraad van Sandelingenambacht, en
Jannigje (Yangen) Jansdr.152].
Bij dode van zijn vader werd Cornelis Corstiaensz. op 7 mei 1620 beleend met ‘de Vette
Kampen’ te Hendrik-Ido-Ambacht153. In het in 1626 opgestelde kohier der 1000e penning
over Hendrik-Ido-Ambacht werd Cornelis Corstiaens aangeslagen voor 9 pond en was
met 9000 pond de op twee na rijkste inwoner52. Dit was ook het geval in 1638 in het
kohier der 200e penning, toen hij werd aangeslagen voor 45 pond130.
Cornelis Corstiaensen, schout van Hendrik-Ido-Ambacht, compareerde op 25 maart 1663
voor een Dordtse notaris en deed zijn voorgaande testamenten e.d. teniet; met name het
testament dat hij op 26 februari 1636 met zijn vrouw Maryken Jacobs Besemer voor
notaris Pieter Schepens te Dordrecht (wiens protocollen verloren zijn gegaan) had
gemaakt. Uit deze wilsbeschikking blijkt de behoorlijke welstand van de testateur. Aan
zijn voorzoon Bastiaen Cornelisz. bij Mayken Bastiaens van den Nes, zijn eerste
huisvrouw, vermaakte hij 3 morgen 150 roeden land in Schilmans-kinderenambacht ‘aen
den Ambachtse Steech’, de wederhelft van de ‘romeyne wey’, 5 morgen leenland in
Sandelingenambacht in de hoeve van Kijfhoek, huisraad, inboedel, beesten,
bouwgereedschap e.d. Pikant detail is dat zoon Jacob Cornelisz. op dat moment
voortvluchtig was vanwege de beschuldiging van criminele misdaad en zodoende zijn
vaderlijk erfdeel t.z.t. niet kon aanvaarden, omdat hij naar alle waarschijnlijk ‘wt dese
landen sal werden gebannen op paine van den lijve’. Aan de kinderen van zijn overleden
dochter Aechtgen Cornelisdr. bij Aert Cornelisz. Vermaet vermaakte hij 3000 Car. gld.,
welk bedrag zoon Corstiaen moest betalen omdat hij een perceel land groot 3 morgen 2
hond genaamd ‘t Groene Velt’ in bezit hield. Ook legateerde hij 50 Car. gld. aan ‘zijne
arme behoeftige vrunden’, die zes weken na zijn overlijden uitgereikt dienden te worden.
De testateur benoemde tot executeurs en voogden over de minderjarigen zijn zoon
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Corstiaen Cornelisz., zijn schoonzoon Fabius Josterius (?) en zijn zwager Cornelis
Anthonis Lodewijcx154.
Cornelis Corstiaensz. wordt genoemd in tal van transportakten te
Hendrik-Ido-Ambacht155. Hij was ook gegoed in Oud-Reierwaard156.
In een akte van 1 januari 1675 wordt Cornelis Corstiaensz. postuum met familienaam
genoemd: Cornelis Corstyaensz. Groenevelt, in leven schout van Hendrik-IdoAmbacht157.
7. N.N. BASTIAENSDR. VAN DEN NES, overl. voor 29 oktober 1648, huwde met N.N. In
zijn testament van 29 oktober 1648147 stelde haar broer Leendert dat hij meer dan één
zuster met kinderen had.
Bastaardzoon:
8. WILLEM BASTIAENSZ. VAN DEN NES, volgt IVe.
IVb. CLEMENT BASTIAENSZ. VAN DEN NES, in Rijsoord (1599), boer in het Oude
Land van West-Barendrecht, gegoed te West-Barendrecht, kerkmeester van Barendrecht
(1627-1628), overl. na 1657. Hij huwde Rijsoord 11 december 1599 met Lijntgen (Lijnke)
Joppen, uit West-Barendrecht (1599), overl. na 6 juli 1619, dochter van Jop Aertsz., boer te
West-Barendrecht, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, en Trijntje Cleysdr.158.
In de jaren 1611-1657 komt Clement Sebastiaensz. (Bastiaenssen) in de Barendrechtse
kerkrekeningen voor vanwege betaling van rente voor een geleend geldbedrag158a.
Leendert Coornelissen, heemraad van West-Barendrecht en Carnisse, Coenraet Joppen, Pieter
Joppen, Cleement Bastiaensen, als man en voogd van Lijntghen Joppendochter, en
voornoemde Coenraet Joppen, heemraad, als voogd van de nagelaten weeskinderen van
zaliger Neeltghen Joppen, van de kinderen van Annen Joppen en van Arien Joppen en
vervangende zijn broers Aert en Euwout Joppen, transporteerden op 6 juli 1619 aan Lijntghen
Aerentsen, weduwe van Jacop Martensen, 547 roeden in het Nieuwe Bedijkte Land van
West-Barendrecht. In de marge van deze akte staat genoteerd dat dit een eigenbrief was voor
‘Lijntghen Jacop Maertensen wedue van t landt van Leendert Coorn(elissen) en
d’erffgenamen van za(liger) Trijntghen Cleys’159.
Een akte gedateerd 18 mei 1626 spreekt van de woning van Cleement Bastiaensen als belending in het Oude Land van West-Barendrecht160.
In het in 1632 opgemaakte kohier der verponding over Barendrecht staat Cleement Bastiaensen
genoteerd voor het bedrag van 3 gld. onder het hoofd: ‘huysen staende op de landen’161. Dit
moet een vrij grote boerenwoning zijn geweest.
Een akte van 13 juni 1642 noemt Cleement Bastiaensen en de zijnen als belenders in het
Oudeland van West-Barendrecht162.
Clement werd op 9 augustus 1649 gevrijwaard van verschuldigde betalingen aan
weeskinderen van zijn (half)broer Willem Bastiaensz. van den Nes163. In 1657 betaalde hij
nog rente aan de kerk te Barendrecht158a.
Kinderen:
1. ANNEKEN (ANNETGE) CLEMENTSDR., ged. Rijsoord 19 september 1600, j.d. van
West-Barendrecht (1624), overl. ca. 1637. Zij huwde Barendrecht 27 oktober 1624 met
Cornelis Jacobsz. Besemer, j.m. van de Oostendam (1624), woonde te Sandelingenambacht, overl. ca. 1637, zoon van Jacob Leendertsz. Besemer, heemraad, schepen van
Hendrik-Ido-Ambacht, heemraad van Sandelingenambacht, en Jannigje (Yangen) Jansdr.
Blijkens een op 1 januari 1625 opgemaakt register van lidmaten der kerkelijke gemeente van
Hendrik-Ido-Ambacht woonde lidmaat Cornelis Jacobsen Besemer in Sandelingenambacht in
het eerste huis bij Maryken Hendrickx in ‘den rosmuelen’164. Anneken Clemens, huisvrouw
van Cornelis Jacobsen Besemer, werd op 12 april 1626 te Hendrik-Ido-Ambacht als lidmaat
aangenomen164.
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In het kohier der 1000e penning over Sandelingenambacht uit 1626 werd Cornelis Jacopse
voor 3 pond aangeslagen52.
Op 19 oktober 1636 werd van dit echtpaar nog een kind te Hendrik-Ido-Ambacht ten doop
gehouden, maar in het in 1638 opgestelde kohier der 200e penning over
Sandelingenambacht komen slechts de kinderen van Cornelis Jacobs voor met een aanslag
van 15 pond, zonder dat er ook sprake is van zijn weduwe130.
BASTIAEN, volgt Vd.
LIJSBETGE CLEMENTSDR. VAN DEN NES, ged. Barendrecht 20 september 1607
(get. Teunis Geemansz., Sijken Lenaerts, Mariken Fransdr.), woonde te Carnisse in WestBarendrecht (1659), overl. na 12 april 1659. Zij huwde met Cornelis Cornelisz. Boertgen,
geb. ca. 1599165, landeigenaar in de Zuidpolder onder Barendrecht, overl. tussen 15 mei
1655 en 12 april 1659, zoon van Cornelis Dircksz. Boertgen, boer te West-Barendrecht,
en Maericken Cornelisdr.
In het in 1654 opgestelde verpondingskohier over de Zuidpolder van Oost- en WestBarendrecht en Carnisse staat Cornelis Cornelissen t’ Boertien met de heer Allewijn tot
Vianen geboekt voor een perceel van 5 morgen 578 roeden166. Opmerkelijk is dat beide
personen met dit land ook nog voorkomen in het in 1663 opgemaakte kohier over de
Zuidpolder167, toen t’ Boertien al vele jaren gestorven was, tenzij dit zijn gelijknamige zoon
betrof. Dit lijkt meer waarschijnlijk, want op 18 mei 1673 transporteerden de gestelde
curatoren over de boedel van zaliger Cornelis Cornelissen Boertien, in leven gewoond hebbende in West-Barendrecht, een woning met landerijen, o.a. gemeen liggend met joffr.
Allewijn, in het Buitenland aldaar168. Het is niet voor de hand liggend dat dit pas ongeveer
15 jaar na overlijden van de echtgenoot van Lijsbetge van den Nes zou zijn gebeurd.
Lijsbetgen Klemen, weduwe van Cornelis Cornelissen Boertgen, wonende in
West-Barendrecht, geassisteerd met Bastyaen Clemensen van de Nes, haar voor de
gelegenheid gekoren voogd, mede wonende aldaar, en Cornelis Cornelissen Barend(rech)t,
wonende in de Polder (= Sint Anthoniepolder), als oom en bestorven bloedvoogd over de
nagelaten weeskinderen van voornoemde Boertgen, verklaarde dat Boertgen bij leven
gecompareerd had voor schout en schepenen van West-Barendrecht en Carnisse vanwege
een schuldbrief van 2300 gld. ten behoeve van joffr. Emmerentia van Driel, weduwe van de
heer Antony Repelaer, in leven oud-raad van Dordrecht, en verzekerd op 4 morgen 382
roeden in de Zuidpolder van West-Barendrecht, gemeen liggend met de raadsheer Alewijn.
Ook was Boertgen op 15 mei 1655 gecompareerd vanwege een schuldbrief van 1000 gld. ten
behoeve van Lijntgen Jans, weduwe van Pieter Adryaensen Roskam, verzekerd op hetzelfde
land. Lijntgen had van deze hypotheek afstand gedaan bij akte voor notaris Arent Muys van
Holy te Dordrecht in februari 1659. Vanwege ‘achterwesen’ werd nu het betreffende perceel
land aan joffr. Van Driel getransporteerd169.
In een waarschijnlijk in 1659 opgemaakt Barendrechts lidmatenregister staat Lijsbeth
Cleements, ‘vidua’ (= weduwe) met (kennelijk haar dochter) Grietie Cornelis vermeld als
wonende te Carnisse170.
JOB, ged. Barendrecht 23 mei 1610 (get. Pieter Joppen), verm. overl. voor 25 november
1613.
JOP, ged. Barendrecht 25 november 1613 (get. Adriaen Euwoutsen en de huisvrouw van
Bastiaen Witten). Van hem verder niets bekend.
MARITGEN (MARIA) CLEMENTSDR. VAN DEN NES, ged. Barendrecht 5 februari
1617 (get. Neeltge Joppen), overl. voor 5 maart 1659.
Zij huwde 1e met Leendert Jansz. Pors, uit Charlois, overl. Charlois, begr. ald. 1643, zoon van
Jan Leendertsz. Pors, kerkmeester van Charlois, waarsman (= penningmeester) van Charlois
binnensbans (= binnen de bedijkingen), en Ingetje Krijnen. Maritgen huwde 2e ca. 1644 met
Dirck Fransz. Groenendijck, boer onder Oost-Barendrecht, geb. ca. 1605, boer aan de
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Gebroken Meeldijk onder Oost-Barendrecht, overl. tussen 27 februari 1667 en 10 juni 1669,
zoon van Frans Leendertsz., boer aan ‘s-Heerendijk te Oost-Barendrecht, en Maertgen
Jansdr.171.
Op 5 maart 1659 compareerde voor schout en schepenen te Charlois Dirck Franssen,
wonende in Barendrecht, zijnde weduwnaar van Maritgen Clements van den Ees, die
weduwe was geweest van Leendert Jansen Pors, in leven gewoond hebbende en overleden
in Charlois, nalatende bij Maritgen twee kinderen, van wiens vaderlijk bewijs Dirck
‘possesseur’ was. Dirck was door Crijn Jansen Pors, dan bloedvoogd van vaderszijde van
de kinderen, met de gerechtsbode van Charlois gedagvaard om verzekering te krijgen voor
het genoemde vaderlijk bewijs der kinderen volgens de door de weduwe met de
grootvader van de kinderen voor haar tweede huwelijk gemaakte akte van vertichting (=
boedelscheiding bij 2e huw. t.b.v. de kinderen uit het 1e huw.) ter somme van 1200 Car.
gld. en zekere ca. 7 hond land, dat aan de weeskinderen beloofd was. Dirck Franssen was
aangaande dit vaderlijk bewijs in gebreke gebleven en ontkende geheel of gedeeltelijk de
betreffende vertichting, omdat hij zijn vrouw altijd en menigmaal had horen zeggen, dat
het bedrag van 1200 Car. gld. op interest uitstond bij haar broer Bastiaen Clementsen van
den Es en daar deze inmiddels insolvent was verklaard, kon dit geld niet meer
teruggevorderd worden. Dirck Franssen voelde zich dan ook niet verplicht om dit bedrag
aan zijn stiefkinderen uit te betalen172.
Zie voor meer gegevens over het echtpaar Groenendijck-van den Nes de uitgave:
Genealogie van het geslacht Vaandrager173.
Vd. BASTIAEN CLEMENTSZ. VAN DEN NES, ged. Rijsoord 5 september 1602, boer in
het Oudeland van West-Barendrecht, landeigenaar aldaar, overl. tussen 17 juni 1674 en
wellicht 14 augustus 1678. Hij huwde met (Aagje?) N.N., overl. voor 1660.
De Dordtse notaris Daniell Eelbo transporteerde op 23 december 1645 uit naam van de
erfgenamen van juffr. Pelants (?) 8 morgen 2 hond zaai- en weiland in het Oudeland van
West-Barendrecht aan Bastiaen Cleementsen van den Nes. Dit land, gelegen in een stuk van 9
morgen 2 hond, was aan de oostzijde belend aan Cleement Bastiaensen van den Nes en
zuidelijk belend door ‘den Ouwen Barendrechtsen Dijck’. Tevens kreeg Bastiaen nog 1½
morgen aldaar getransporteerd, dat aan de westzijde werd belend door ‘den Carnissen Wech’
en noordelijk door ‘het Ouwe Smeetslantsen Dijckxen’. Dit alles volgens de verkoopcedul
van de openbare verkoping gehouden in ‘den Doel’ te Dordrecht174.
De weduwe en de kinderen en erfgenamen van Leendert Cornelissen Bruyn transporteerden
op 13 november 1649 aan Bastiaen Cleemen van den Es een ‘huyssinge, berghe, ceten’ etc. in
het Oudeland van West-Barendrecht. Deze hofstede was westelijk aan Bastiaen belend en
noordelijk aan het land waar de woning op stond. Tevens werd er nog 2 morgen 3 hond aldaar
overgedragen, noordelijk belend door ‘den Smeetslanssen Dijcxken’ en zuidelijk door ‘den
Barendrechtsen Dijck ofte wateryng vant voors. landt’175.
Op 25 februari 1651 droeg de in West-Barendrecht woonachtige Bastiaen Cleemen van den
Nees 1 morgen 1 hond 50 roeden in het Oudeland van Carnisse over aan de in Carnisse
wonende Bastiaen Lauwen. Noordelijk was dit land belend aan ‘den Saerlossendick’176.
Bij akte van 23 juli 1652 verklaarde Bastiaen 2000 Car. gld. schuldig te zijn aan de nagelaten
en in Rotterdam wonende weeskinderen van Pieter Maertensen van Dommelen. Deze schuld
was verzekerd op Bastiaens woning en 15 morgen 2 hond daarachter liggend weide- en teelland in het Oudeland van West-Barendrecht, noordelijk belend door ‘het Smeetslantsen
Dijckxken’ en zuidelijk door ‘den Ouwen Barendrechtsen Dijck’177.
Een akte gedateerd 28 december 1652 spreekt van ‘Bastiaen Cleemen wooninghe’ als belending
in het Oudeland van West-Barendrecht178. De voornoemde woning en landerijen werden op 10
mei 1654 nog meer bezwaard; ditmaal met een schuld van 1000 Car. gld. ten behoeve van de in
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Krimpen woonachtige Pieter Janssen. Naast dit bedrag was dit land nog belast met de
voornoemde schuld van 2000 Car. gld. en ook nog eens 3500 Car. gld. vanwege de koop
ervan179! Twee jaar later was Van den Nes dan ook insolvent. Op 5 juli 1656 transporteerden
Abraham de Gelder en Hillebrandt van der Walle, als bij den Hove en Hoge Vierschaar van
Zuid-Holland aangestelde curatoren over de insolvente boedel van Bastiaen Clemensen van den
Nes, aan de heer Symon Cornelisen de Vries, brouwer ‘int heert’ te Dordrecht, de hofstede met
15 morgen 200 roeden en nog 1 morgen 3 hond zaailand aan ‘den Carnisse Wech’ in het
Oudeland, met de vruchten daarop staande, voor in totaal 10068 Car. gld., waarvan het gewas
op 900 gld. was getaxeerd180.
Een tipje van de sluier over de tegenspoed van Van den Nes wordt opgelicht in een akte van
27 oktober 1656. Toen verhuurde de Leidse professor Jacob Gool aan de in West-Barendrecht
wonende Bastiaen Clemensen van den Nes voor de tijd van 5 jaar 5½ morgen zaailand aldaar.
Dit land werd al enige jaren door hem in huur gebruikt en ‘omme bysondere redenen ende
consideratien des heeren verhuyrder bewoogen hebbende wegen de groote schade bij de
huyrman geleden, soo door misgewassen, muysjaren ende andre ongelucken ende
ongelegentheden hem overcomen sijnde’, werd de pachtsom vastgesteld op slechts 20 gld. de
morgen jaarlijks. Het op het land staande gewas zou aan de verhuurder komen indien de
pachtsom niet op tijd betaald zou worden. Bastiaen ondertekende de akte181. Op 1 november
1656 deden de voornoemde curatoren te Charlois overdracht aan de te Rotterdam wonende
Matheus van der Velde van ca. 1½ morgen weiland in Dirk Smeetsland onder de jurisdictie
van Charlois, gemeen liggend in ca. 4 morgen 2 hond met Bastiaen Willemsen Noordijck181a.
In een waarschijnlijk in 1659 opgemaakte lijst van lidmaten te Barendrecht is Bastiaen
Cleementsz. ‘viduus’ (= weduwnaar) genoemd onder West-Barendrecht182.
Merkwaardig genoeg kon de identiteit van de vrouw van Bastiaen niet worden vastgesteld.
Gezien vernoemingen heette zij waarschijnlijk Aagje.
Op 3 juli 1667 werden de voorwaarden opgesteld voor het in het openbaar doen verkopen
voor schout en gerechten van West-Barendrecht en Carnisse van paarden, koeien, wagens,
ploegen, inboedel, etc. van Bastiaen van den Nes en dat vanwege zijn achterstallige
betalingen tot het jaar 1667 van omslagen, verpondingen en dergelijke over 14½ morgen met
de woning die hij tot dat ogenblik in gebruik had van Abraham de Gelder, nu de heer Cool.
De verkoping vond op 16 juli plaats en bracht 472 gld. 14 st. 8 penningen op181b.
Op 17 juni 1674 was Bastiaen nog getuige bij het huwelijk van zijn dochter Neeltje te
Rijsoord; voor 14 augustus 1678 zal hij zijn gestorven. Toen compareerden namelijk Jan en
Clement Bastiaensen van den Esch, Thonis Hendricksen, gehuwd met Catrina(?) van den
Esch, Adrijaen Maertense, gehuwd met Leentje Bastiaensen van den Esch, en Jacob
Willemsen, gehuwd met Ingetje Bastiaensen van den Esch, mede namens Cornelis Pietersen,
gehuwd met Neeltje Bastiaensen van den Esch. Zij droegen voor 342 gld. zes zevende parten
van 1 morgen ‘teelant’ in het Gouters blok te Charlois over aan Crijn Jansen Pors181c.
Kinderen (volgorde onzeker):
1. JAN BASTIAENSZ. VAN DEN NES (ESCH), overl. na 14 augustus 1678181c.
2. CLEMENT (CLEEM) BASTIAENSZ. VAN DEN NES (VAN ESCH), woonde in of
nabij Klaaswaal, diaken te Klaaswaal (1690), overl. tussen 1690 en 5 december 1698. Hij
huwde 1e voor 27 september 1681 met Barbara Jansdr. Bolgrij. Clement huwde 2e met
Cornelia Cornelisdr., overl. na 5 december 1698. [Zij huwde 1e met Dirck van Truyen.]
Clement Bastiaensen van Esch en zijn vrouw Barbara Jans Bolgrij maakten op 27
september 1681 voor de notaris te Klaaswaal een testament op de langstlevende. Deze zou
hun kind of kinderen moeten opvoeden en bij mondigheid een zilveren ducaton of 3 gld. 3
st. moeten uitreiken. Hij tekende met de naam ‘van de Nes’; zij plaatste haar merkje182a.
In een in 1686 opgestelde lijst door de curatoren in de geabandoneerde boedel van zaliger
Jan Hendricxsen de Recht wordt Cleem Bastiaensen met een schuld genoemd183.
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Cornelia Cornelis, laatst weduwe van Cleem Bastiaensen, ziek te bed liggend, maakte op
5 december 1698 ten haren huize voor schepenen van Klaaswaal een testament. Aan haar
zoon Aert Dircksen van Truyen legateerde zij 25 gld. ter voldoening van zijn legitieme
portie en tot haar universele erfgenaam benoemde zij haar zoon Cornelis Dircksen van
Truyen onder de voorwaarde dat hij de schulden in haar boedel op zich zou nemen en dat
hij haar twee kinderen, Aegje en Grietje Clemen, tot de leeftijd van 22 jaar of eerder
huwelijk naar gelegenheid van de staat zijner boedel zou opvoeden. Bij hun mondigheid
zouden deze twee kinderen elk 12 gld. 10 st. uitgereikt krijgen. Tevens moest Van Truyen
Bastiaen Clemen tot zijn mondigheid in ziekte of gezondheid behoorlijke huisvesting en
onderstand (= onderhoud) geven. Bij vooroverlijden van Cornelis van Truyen zou diens
broer Aert voor wat dit betrof zijn erfgenaam zijn. Cornelia benoemde tot voogden over
haar onmondige kinderen Aert Dircksen van Truyen en Ary Maertensen Barend(rech)t en
tot toeziend voogd Jacob Teunisen Troost. De weesmeesters te Klaaswaal werden
uitgesloten184.
Kinderen (volgorde willekeurig):
a. Bastiaen.
b. Aegje.
c. Grietje.
3. BASTIAEN BASTIAENSZ. VAN DEN NES (VAN ES), j.m. van West-Barendrecht
(1668), boer in Cromstrijen, overl. voor 14 augustus 1678. Hij huwde Barendrecht 20 mei
1668 met Neeltie Maertensdr. Barendrecht, j.d. van West-Barendrecht (1668), weduwe
(1693), overl. tussen 20 juni 1718 en 1723, dochter van Maerten Jorisz., boer te WestBarendrecht en Lijntie Pietersdr. [Neeltie huwde 2e met Jan Joosten Meyndert, boer op een
pachthoeve in Klein-Cromstrijen, diaken (1685-1688, 1690), schepen (1690-1692) van
Klaaswaal, overl. tussen 8 januari en 10 april 1692, zoon van Joost Jacobsz. Meynaert en
Adriaentje Jansdr. Pons. Neeltie huwde 3e (ondertr. Numansdorp 24 mei en ald. attestatie
gegeven 13 juni) 1693 met Aert Huige Clootwijk, j.m. van ‘s-Gravendeel, belijdenis te
Numansdorp (Pasen 1686), nadien lidmaat te Klaaswaal (vermeld 1700, 1716),
diakoniearmmeester (1706), schepen (1707, 1717) van Klaaswaal, begr. Klaaswaal 20 juni
1718, zoon van Huych Aertsz. Clootwijck en Geertruyt (Geertje) Gijsbertsdr. (de) Groote.]
In een ongedateerd kohier uit de jaren 1670 is Bastiaen Bastiaens van Es genoemd onder
de landgebruikers in de polders Oud-, Nieuw- en Klein-Cromstrijen185.
Met zijn vrouw maakte hij op 9 april 1677 te zijnen huize voor de notaris te Klaaswaal
een testament op de langstlevende, welke in het bezit van de boedel zou blijven. Deze
bestond uit o.a. een huis, landerijen, ‘gedorsen en ongedorsen’, paarden, beesten, wagens,
ploegen, bouw- en melkgereedschappen etc. De langstlevende diende de schulden in de
boedel te voldoen, hun kind of kinderen op te voeden en hen bij mondigheid 2 gld. 10 st.
uit te reiken. Bastiaen ondertekende de akte; zijn vrouw plaatste haar merkje185a.
Blijkens een akte van 23 juli 1680 hadden de weeskinderen van Bastiaen Bastiaensen van
den Nes zaliger en Neltien Maertens 118 gld. geleend aan (hun oom) Cornelis Pietersen
Soeteman voor diens aankoop van een huisje in Carnisse186.
Van 10 april 1692 dateert de inventaris van de nagelaten boedel van Jan Joosten
Meynaert, in leven gehuwd met Neeltie Maertens Barendrecht. Er is onder andere sprake
van een pachtboerderij en pachtlanden in Klein-Cromstrijen187.
Neeltie Maertens, getrouwd met Aert Huyge Klootwijck, die vanwege ‘onpasselijckheyt’
zijn vrouw machtiging had gegeven, wordt met haar broers genoemd in een transportakte
van 20 mei 1705188.
Zij komt nog voor op een in 1716 aangelegde lijst van lidmaten te Klaaswaal. Achter haar
naam werd nadien ‘is gestorven’ genoteerd188a.
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Bij het begraven van haar laatste echtgenoot was zij nog in leven, maar zij komt niet meer
voor op een in 1723 opgemaakte lidmatenlijst.
Kinderen (volgorde willekeurig):
a. Aechtie, ged. Barendrecht 24 februari 1669 (get. Lijntie Bastyanen).
b. Ingetje.
c. Lijntje.
d. Marychie.
4. NEELTJE BASTIAENSDR. VAN DEN NES (ESCH), j.d. van Barendrecht (1674), overl.
Carnisse (impost pro deo West-Barendrecht en Carnisse 17 juni 1705). Zij huwde Rijsoord
(ondertr. Barendrecht 20 mei) 17 juni 1674 met Cornelis Pietersz. Soeteman (Soetman),
j.m. van en won. Rijsoord (1674), woonde te Carnisse, overl. Carnisse (3 gld. impost
betaald West-Barendrecht en Carnisse 18 november 1710), zoon van Pieter Cornelisz.
Soeteman (Soetmans) en Mayken (Maritgen) Cornelisdr. van den Nes (zie gen. IVd-5)189.
Bij hun huwelijk waren hun beider vaders getuige.
Cornelis Pietersen en zijn huisvrouw Neeltien Bastiaensen kwamen in december 1680 met
attestatie van Rijsoord naar Barendrecht190.
Op 23 juli 1680 transporteerde Jan Meuwitsen Bravenboer (alias Schoon) aan Cornelis
Pietersen Soeteman, wonende in Carnisse van Barendrecht, een huisje met de melioratie
van dijkerf aan ‘sHerendijck’ van Carnisse, dat geheel door deze dijk werd omsloten. Van
de koopsom van 360 Car. gld. betaalde hij 150 gld. kontant, waarvan hij 118 gld. had
geleend van de weeskinderen van (zijn zwager en schoonzuster) Bastiaen Bastiaensen van
den Nes zaliger en Neltien Maertens. Voor de terugbetaling van deze 118 gld. aan de
weeskinderen stelde (zijn moeder) Maeycken Cornelis, weduwe van Pieter Cornelissen
Soeteman en wonende in Ridderkerk (Rijsoord is doorgehaald), zich als borg. Voor het
restant van 210 gld. werd een schuldbrief opgemaakt, die echter niet in het betreffende
register is genoteerd (bij een notaris opgemaakt?), en welke op 17 maart 1694 was
geroyeerd191.
In 1705 gaf Soeteman het lijk van zijn vrouw aan voor de gaarder, waarbij hij een
handmerkje plaatste.
5. LIJNTIE (LEENTJE) BASTIAENSDR.VAN DEN ESCH, j.d. van Barendrecht, won.
Klaaswaal (1674), overl. in de periode 1679-1682. Zij huwde (ondertr. Barendrecht
23 februari 1674) met Aryen Maertensz. Barendrecht, j.m. van en won. Barendrecht
(1674), woonde te Heinenoord (1675-1679), bouwman in Groot-Cromstrijen, schepen van
Numansdorp (1704, 1711), overl. voor 16 april 1715, zoon van Maerten Jorisz., boer te
West-Barendrecht, en Lijntie Pietersdr. [Arie huwde 2e voor 29 november 1682 met
Lijntge Jansdr. Troost, uit Heinenoord, overl. voor 16 april 1715, dochter van Jan Jacobsz.
Troost, heemraad van Heinenoord, en Anneken Joostendr.]
Arien Maertens en zijn huisvrouw vertrokken in oktober 1675 met attestatie van
Barendrecht naar Heinenoord190. Zij woonden daar zeker nog in oktober 1679 toen zij er
een kind lieten dopen. Op 29 november 1682 liet Arie zijn eerste kind uit zijn huwelijk
met Lijntge Troost te Numansdorp dopen.
Tussen 1687 en 1696 sloot Aryen Maertense Barendrecht, bouwman wonende in GrootCromstrijen, diverse malen een kontrakt af voor huur van land in de vierde kavel in
Nieuw-Cromstrijen en in Cromstrijen met het Maassenieuwland bedijkt (= een na
bedijking samengevoegde polder). Eenmaal had hij nog te huren weiland reeds
omgeploegd tot zaailand. Hij plaatste zijn handtekening191a.
Ary Maertense transporteerde op 20 mei 1705 met zijn zuster Neeltie en hun broers Pieter
en Joris, allen kinderen van Maerte Joorse en Lijntie Pieters, een huis onder Carnisse192.
Maarten Barendrecht, Dirck Roos, getrouwd met Annetie Barendrecht, Jan Roobol,
getrouwd met Maria Barendrecht, Arie Jansz. Troost, zowel voor zichzelf als voor Pieter
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Maartensz. Barendrecht, testamentaire voogden over Lena Barendrecht, tezamen kinderen
en erfgenamen van Arien Maartensz. Barendrecht en Lijntje Jansdr. Troost,
transporteerden op 16 april 1715 een huis met schuur en melioratie van erf aan ‘den dijck
van Nieuw-Cromstrijen, in de buurte genaemt Oude Sluis’192a. Van 18 juli 1716 dateert de
boedelrekening van het echtpaar Barendrecht-Troost192b.
6. CATRINA(?) BASTIAENSDR. VAN DEN ESCH, huwde voor 14 augustus 1678181c met
Thonis Hendricksz.
7. INGETJE (INNIGJE) BASTIAENSDR. VAN DEN ESCH, weduwe van Barendrecht (1684),
weduwe wonende aan de Strijense Dijk (1692). Zij huwde 1e voor 14 augustus 1678 met
Jacob Willemsz. van Eyl. Ingetje huwde 2e (ondertr. Westmaas 24 juni) 1684 met Gerrit
Korsen de Jonge, j.m. van Westmaas (1684). Ingetje huwde 3e (ondertr. Westmaas 1 november) 1692 met Harmen Jansz. Visscher, j.m. van Drimmelen, wonende aan de Strijense Dijck
(1692).
8. Waarschijnlijk: ARIJ BASTIAENSZ. VAN DEN NES, overl. voor 14 augustus 1678.
Hij kreeg op 2 mei 1671 door de kerk te Barendrecht 1 gld. 14 st. betaald voor het kruien
van aarde in de tuin van de predikant192c. In de meer aangehaalde akte van 14 augustus
1678 wordt hij niet meer vermeld181c.
IVc. ADRIAEN (SE)BASTIAENSZ. VAN DEN NES, boer te Sandelingenambacht,
landeigenaar ald. en te Rijsoord en Ridderkerk, heemraad van Sandelingenambacht
(1647-1651), overl. tussen 4 december 1650 en 20 juli 1652. Hij huwde voor 1620 met
Ingetje (Engeltgen) Hendricksdr. van der Giessen, overl. na 15 juli 1665, dochter van
Hendrick Goosensz. van der Giessen, boer te Heeroudelandsambacht, nadien te
Sandelingenambacht, heemraad van Sandelingenambacht, en Hillichgie Cornelisdr.
Adriaen woonde op een hofstede in Sandelingenambacht, op de plaats waar in 1778 ‘de
palmhoeve’ werd gebouwd en thans genummerd Achterambachtseweg 37193.
Blijkens een op 1 januari 1625 opgemaakt lidmatenregister van de kerkelijke gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht woonden ‘Adriaen Bastiaensen van Nes’ en zijn huisvrouw ‘Ingenken
Hendrickx’ in Sandelingenambacht164.
Op 8 april 1602 was ‘Adriaen Bastiaensen inden Nes’ te Ridderkerk doopgetuige bij een kind
van Jacob Adriaensen Decker en Pieterken Adriaens. Gezien de voornaam van de dopeling:
Hilleken, zullen de ouders familie van Adriaens vrouw zijn geweest.
In het kohier der 1000e penning van Sandelingenambacht over 1626 werd ‘Adriaen
Bastiaensse van Nes’ aangeslagen voor 4 pond52. In het kohier der 200e penning over 1638
staat hij genoteerd voor 20 pond130. In beide gevallen werd hij dus aangeslagen voor een
landbezit van 4000 pond.
Adriaen en de zijnen bezaten en gebruikten, volgens het verpondingskohier over 1627, 4
morgen in ‘De Groote Houff’ in Oud-Reierwaard144.
Een akte van 28 augustus 1639 noemt Adriaen gebruiker van 8 morgen 300 roeden in de
hoeve van Kijffhoeck, eigendom van de heer Johan Boucquet, die dit die dag transporteerde
aan Mr. Johan Oem Danielsz., koopman en burger te Dordrecht194.
Op 25 december 1641 werd te Hendrik-Ido-Ambacht een Pleuntje Claes als lidmaat
aangenomen, een jonge dochter ‘aldernaest Arie van (den) Nes in ‘t Achterambacht’ (=
Sandelingenambacht)164.
In het van 1647 bewaard gebleven oud-rechterlijk archief van Sandelingenambacht195 komt
Adriaen in akten in de periode 1647-1650 diverse malen voor als belender aldaar. Voor het eerst
kwam zijn weduwe als belender voor in een akte van 1 juli 1655196. Evenwel werd de hofstede
met 5 morgen land van ‘Adriaen Sebastiaensen van Nes’ in Sandelingenambacht nog als
belending genoemd in een akte van 29 maart 1668197 en zelf wordt hij als ‘Adryaen van den Nes’
vermeld als belender met 5 morgen in Sandelingenambacht in een akte van 13 november 1677198,
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dus decennia na zijn dood! Zijn weduwe heb ik tot in 1664 als belender in Sandelingenambacht
vermeld gevonden195. Merkwaardig genoeg spreekt een akte van 21 april 1659 dat de vaders van
het weeshuis te Dordrecht Damas van Slingelant, de rentmeester van genoemde instelling,
machtigden om voor het gerecht van Sandelingenambacht 2½ morgen aldaar te transporteren aan
Adriaen Bastiaensen van de Nes199, een persoon die al minstens vier jaren tevoren was gestorven!
De transportakte is dan ook niet in Sandelingenambacht terug te vinden.
Ingentgen Heyndricxdr., weduwe van Adriaen Bastiaensen van den Nes, wonende in
Sandelingenambacht, verklaarde op 20 juli 1652 400 Car. gld. schuldig te zijn aan Franchoys
Baltensen, boekverkoper en burger van Dordrecht. Deze lening verzekerde zij op haar
persoon en goederen, terwijl de in Sandelingenambacht wonende Goossen Aryensen van den
Nes en Dirck Cleyssen, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, zich als borgen stelden. Zij
plaatste haar handmerkje; de borgen ondertekenden de akte200.
Op 27 augustus 1652 verklaarden Ingetje, weduwe van Adriaen Bastiaensen van Nes,
Goossen Adriaensen van den Nes, wonende in Sandelingenambacht, en Dirck Cleyssen,
wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, 350 Car. gld. schuldig te zijn aan de in Krimpen op de
Lek woonachtige Barbera Herberts en dit vanwege een obligatie die Adriaen Sebastiaensen
van den Nes op 24 maart 1637 ten behoeve van Cors Willems had laten opmaken. Deze
obligatie werd vervolgens gecasseerd. Allen ondertekenden de akte201.
Op 1 oktober 1653 leende Ingetje, weduwe van Adriaen Bastiaensen van den Nes, met
Goossen Aryensen van den Nes, nog eens 400 Car. gld. van de Dordtse koopman en burger
Jan Leendertsen van Aecken, waarvoor zij hun persoon en goederen verbonden202.
Cornelis Hendricx van de Giessen, wonende in Sandelingenambacht, ‘Ingen Hendricxdr.’,
weduwe van A. Bastiaensen van Nes, geassisteerd met haar voornoemde broer, Aert
Jacobsen, heemraad van Sandelingenambacht, en Jan Cornelissen Jongen Coyman, gehuwd
met de weduwe van A. Michielsen Schipper, als opdracht hebbende van Aryen Jacobsen Ros,
schout van Sandelingenambacht, transporteerden gezamenlijk op 14 januari 1655 aan de op
den Oostendam woonachtige Hendrick Cornelissen van Waeles, die kennelijk een vijfde part
hiervan toekwam, een oud vervallen huis aldaar ‘met de oude materialen daer tegenwoordich
op staende ende leggende’. Dit vervallen huis op de oostzijde van ‘de Waelsluys’ bracht
niettemin nog het aanzienlijke bedrag van 960 gld. op203. Dezelfde dag verklaarde de koper
dit bedrag aan Jan Cornelissen Jonge Koyman, de weduwe van Aryen Bastiaensen van Nes,
Aert Jacobsen, als getrouwd hebbende Truycken Hendricx (= Van der Giessen), en aan
Cornelis Hendricx van der Giessen, elk voor een vierde deel, schuldig te zijn204.
Martinus Glierius, notaris en procureur te Dordrecht, transporteerde op 12 augustus 1655 uit
naam van de erfgenamen en legatarissen van zaliger Lenert Bastiaensen van den Nes (akte
van autorisatie voor notaris Johan Vekemans te Dordrecht d.d. 22 mei 1655, welk protocol
verloren is gegaan) aan Ingetje 3 morgen 100 roeden aan ‘den Pruymendijck’ onder OudReierwaard205. Voor de gehele koopsom van 930 Car. gld. verleed de ‘in t Ambacht’ wonende
Ingetje met haar zoon Goosen Aryensen van den Nes als haar gekoren voogd, een schuldbrief
ten behoeve van voornoemde Glierius, welke op 24 februari 1657 was geroyeerd206.
‘Ingen Heyndrickx’, weduwe van Arien Bastiaensen van Nes, ‘met voochde ende kinderen
van dien’, verklaarde bij akte van 15 oktober 1655 1200 Car. gld. schuldig te zijn aan Symon
Cornelissen de Vries, brouwer in de brouwerij ‘vant Hert’ te Dordrecht. Voor deze lening
stelde zij 3 morgen weiland in Sandelingenambacht als zekerheid. Oostelijk was dit land
belend aan ‘het kercke lant van Rijsoort’ en zuidelijk aan ‘den Langenwech’ en ‘streckende
van den voors. wech noortwaert tot Aert Jacobs’ (= Ros)207.
Wijt Adriaensen van Nes, secretaris van Sandelingenambacht, als last en procuratie hebbende
van zijn moeder Ingetgen Hendricx, weduwe en boedelhoudster van zaliger Adriaen Bastiaensen van Nes, en haar kinderen (gepasseerd voor schout en heemraden van
Sandelingenambacht d.d. 24 februari 1657) transporteerde op die dag voor de som van 1800
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Car. gld. 3 morgen 1 hond aan ‘den Droogendijck’ onder Oud-Reierwaard aan de te Zevenhuizen woonachtige Aert Pietersen. Zuidelijk was dit land belend aan de genoemde dijk en
noordelijk aan ‘den Tiendewech’208. Bij akte van 6 december 1657 stelden Goossen
Adriaense van Nes en Hillegont Ariens van Nes, jongedochter, beide wonende te
Sandelingenambacht, zich als borgen voor hun moeder Ingentgen Hendrickx voor het bedrag
van 2000 Car. gld. die zij dan schuldig is aan Abram Janss. (.)eeberge. Zij tekende met de
naam ‘Van den Nes’209.
Een akte van 11 april 1659 spreekt van de weduwe van Arien Bastiaensen van de Nes als
belender van land onder Rijsoord210.
Een van 28 maart 1663 daterende akte betreffende de nagelaten boedel van het in Papendrecht
gewoond hebbende en overleden echtpaar Willem Wiggersen en Jobken Hermens maakt
melding van een op 18 november 1651 voor notaris Adriaen van de Graeff te Dordrecht
(wiens protocollen verloren zijn gegaan) verleden obligatie van 600 Car. gld. ten laste van
‘Ingetien Henryx’, weduwe van Arien Bastiaensen van den Nes, gewoond hebbende in
Sandelingenambacht, waarvoor de mede aldaar woonachtige Cornelis Henryxsen van der
Ghyssen zich als borg had gesteld211.
Goossen Adriaensen van Nes en Govert de With, notaris te Dordrecht, als bij het Hof en Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland gecommiteerd en geautoriseerd zijnde tot het verkopen en
benificiëren van de goederen van Ingentgen Hendericxe, weduwe van Aryen Bastiaensen van
Nes (akte van autorisatie verleend op 27 april 1665), transporteerden op 8 juli 1665 voor 1650
Car. gld. aan Wouter Jacobsen ‘t Hoen 2 morgen zaailand omtrent de Oostendam in
Oud-Reierwaard met het daarop staande koolzaad. Oostelijk was dit land belend aan het ‘Sint
Antonis Huysken’, noordelijk aan ‘den Tiendewech’ en zuidelijk aan (de broer van Ingetje)
Cornelis Henricxsen van der Giessen212. Vervolgens passeerde ‘t Hoen een schuldbrief van
1100 Car. gld. ten behoeve van de crediteuren van Ingetje, die op 24 oktober 1678 werd
geroyeerd. Daarbij werd melding gemaakt van een kwitantie van 10 mei 1666213.
Voornoemde Goosen van den Nes en de With transporteerden op 15 juli 1665 voor 1050 Car.
gld. 2 morgen 300 roeden zaai- en weiland in Sandelingenambacht aan de te Dordrecht
woonachtige juffrouw Maria Pieters Peser, weduwe van Dirck Schijvelberch. Dit land werd
aan de zuidkant belend door ‘den Langenwech’ en westelijk aan een morgen weiland
genaamd ‘t Boskampje’214. Dezelfde dag transporteerden de voornoemde personen voor 1650
Car. gld. aan mr. Alexander de Hooch, chirurgijn in en van de stad Dordrecht, 3 morgen
nieuw weiland in Sandelingenambacht. Dit was belend noord: ‘t kerckelandt’ en zuid: ‘den
Langenwech’214.
Op 1 augustus 1665 transporteerden Goossen en voornoemde de With uit de goederen van
Ingetje voor 3600 Car. gld. aan de heer Johan van Braeckel, heer van Carmesteyn etc., een
hofstede, bestaande uit een ‘bouwhuys, berch, keete’, gewassen en bomen, met 5 morgen
boomgaarden en zaailand, in Sandelingenambacht. Aan de zuidzijde werd dit goed belend door
‘den Waelwech’ en noordelijk door ‘de Wael’. Daarnaast werden er nog percelen
overgedragen bestaande uit 3 morgen 525 roeden zaai- en weiland in het Binnenland, recht
tegen de Waalkant, en 1 morgen weiland in een hoef die voorheen ‘de Moolenhout’ en toen ‘t
Boskamptje’ was genaamd. Deze brachten respekievelijk 2421 Car. gld. 17 st. en 625 Car. gld.
op215. Mogelijk werd deze hofstede na deze overdracht door Ingetje en haar zoon Goossen in
pacht genomen.
Kinderen (volgorde onzeker):
1. WIJT ARIENSZ. VAN DEN NES, geb. ca. 1620, secretaris van Sandelingenambacht
(1649, 1657, 1658), woonde te Rotterdam (5 oktober 1643216), Hendrik-Ido-Ambacht
(1646), Sandelingenambacht (11 januari 1647218), overl. tussen 18 januari 1658 en 16 juni
1661.
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Cornelis Aryensen Baes, heemraad van Ridderkerk, oud ca. 33 jaar, en Symon Pietersen
opten Dijck, oud ca. 41 jaar, attesteerden op 17 mei 1646 op verzoek van de in HendrikIdo-Ambacht woonachtige Wijt Adriaensen van den Nes. Zij verhaalden dat zij een
maand of 5 weken daarvoor ten huize waren van Bastiaen Willemsen van den Nes op het
dorp Ridderkerk in gezelschap van Wijt en Pieter Aryensen Robben en dat Wijt en Pieter
ruzie hadden gekregen, waarbij laatstgenoemde Wijt de dood verweet van Pieters broer en
hem voor moordenaar uitmaakte. Wijt kwam met Pieter tot een handgemeen waarbij
Pieter aan zijn neus gewond raakte. O.a. genoemde Bastiaen Willemsen van de Nes
ondertekende de akte als getuige217.
Op 16 augustus 1647 waren Wijt Adriaensen van den Nes en (zijn toekomstige zwager)
Cornelis Aryensen Boer, de secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht, getuigen bij het
opmaken van diverse akten voor de notaris te Ridderkerk219.
Op 30 december 1649 legde de ca. 29 jaar oude Wijt Adriaensen van den Nes, secretaris
in ‘t Achterambacht, op verzoek van Daniel Bick, koopman tot ter Goude (= Gouda), een
verklaring af over hun aanwezigheid ten tijde van de beestenmarkt op een veiling van
zomergerst in de Sint Jorisdoelen binnen Dordrecht op woensdag 27 oktober dat jaar. Hij
tekende: ‘Weijt van Nes’220.
Bij akte van 18 januari 1658 verklaarde Wijt Aryensen van den Nes, secretaris van
Sandelingenambacht, 200 Car. gld. schuldig te zijn aan Willem Cornelissen van Dijck als
voogd van de nagelaten weeskinderen van Neeltgen Aelberts. Adriaen Jacobsen Rosch,
schout van Sandelingenambacht, en de aldaar woonachtige Cornelis Hendricksen van der
Giessen, stelden zich als borgen voor Wijt. Hij tekende als ‘Wijt van Nes’221.
Lijsbet Jans, huisvrouw van Lowys Lowyss., wonende in de ‘Vleeshouders straet’ te
Dordrecht, en Anneken Claes, weduwe van Jan Ruten, ‘kalckwercker’, wonende te
Dordrecht, legden op 16 juli 1661 een verklaring af op verzoek van de aldaar woonachtige
kleermaker Geerit Corneliss. Beugels. Zij verklaarden dat zij die dag te Hendrik-IdoAmbacht waren geweest ten huize van secretaris Aryen Corneliss. Boer (lees: Cornelis
Aryensz. Boer!), die zij hadden horen zeggen dat hij de kleren van zijn zwager Wijt van
den Nes van zijn (Boers) moeder had gekocht met de woorden: ‘ick hebbe de cleederen
van mijn swager van Nes van mijn moeder (zal zijn: de moeder van Wijt!) gecocht, ende
oock aen haer betaelt’, waarop de huisvrouw van Beugels vroeg of deze goederen aangeslagen waren, waarop Boer bevestigend antwoordde222.
Een Dordtse notaris verklaarde bij akte van 17 september 1669 door de te Ridderkerk
wonende Cornelis Blasius Blijgeest verzocht te zijn om zich vanwege Arien Jacobs, zoon van
Jacob Ariensse en Maritgen Philips, ‘gesuccedeert wesende’ (= als opvolger van) Willem
Cornelis Wever, gewoond hebbende in Rhoon, te vervoegen bij Cornelis Hendricxse van der
Giessen in Sandelingenambacht. Hij moest hem aanzeggen dat hij een obligatie van 300 Car.
gld., gedateerd 13 juli 1643, diende te voldoen, welke op genoemde datum door Wijt Ariensz.
van der Nes ten behoeve van genoemde Wever was opgemaakt en waarvoor Van der Giessen
zich, samen met Wijts vader, borg had gesteld223. Laatstgenoemde verklaarde niet te zijn
gehouden deze te voldoen, daar Wijt ‘noch middelen achter gelaeten hadde daer myt de
betalinge soude cunnen verder gedaen’. Van der Giessen zou maar de helft moeten voldoen.
Hij stond namelijk ook nog borg voor een bedrag van 600 gld. van de (toen reeds lang
overleden) vader van Wijt, die hij ook moest betalen en waarmee hij al genoeg belast was224.
Een akte van 27 juli 1671 heeft ook betrekking op deze obligatie van 300
gld. Voornoemde Arien Jacobsen, nu getooid met de naam Van Dijck en wonende te
Streefkerk, kwam toen met Van der Giessen tot een overeenkomst, waarbij
laatstgenoemde 300 gld. voldeed.
2. HENDRICK (VAN DEN NES alias VAN DER GIESSEN), volgt Ve.
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3. ANNEKEN ADRIAENSDR. VAN DEN NES, j.d. van Sandelingenambacht (1644),
weduwe wonende Hendrik-Ido-Ambacht (1659), overl. Hendrik-Ido-Ambacht in mei 1691.
Zij huwde 1e Hendrik-Ido-Ambacht 12 juni 1644 met Dirck Cleysz. (Claesz.), j.m. van de
Oostendam (1644), woonde Hendrik-Ido-Ambacht (1653), overl. verm. 15 maart 1657. Zij
huwde 2e Hendrik-Ido-Ambacht (ondertr. ald. 15 november 1659) met Cornelis Ariensz.
Boer (Bour), j.m. van Hendrik-Ido-Ambacht (1640), wedr. won. Hendrik-Ido-Ambacht
(1659), leenman van Honingen te Hendrik-Ido-Ambacht (1656)225, secretaris van HendrikIdo-Ambacht (1638, 1639, 1642, 1647, 1648, 1653, 1657-1661, 1663), secretaris van
Heeroudelandsambacht (1649, 1653, 1654, 1656, 1661, 1663), schout (1648-1663), overl.
voor 10 mei 1664, zoon van Arien Ariensz. Boer en Grietgen Cornelisdr. [Cornelis huwde
1e Hendrik-Ido-Ambacht 9 april 1640 met Maertje Cornelisdr., j.d. van
Hendrik-Ido-Ambacht.]
Bij de ondertrouw van het eerste huwelijk van Anneken waren de (niet bij name
genoemde) wederzijdse ouders aanwezig.
Dirck Cleyssen en Anneken Adriaens maakten op 10 maart 1645 voor notaris Pieter
Schepens te Dordrecht een testament op de langstlevende, welke voogd over de
onmondige kinderen zou zijn en deze zouden bij mondigheid een uitkering krijgen naar
goeddunken en staat der boedel. De protocollen van de genoemde notaris zijn verloren
gegaan, maar de inhoud van deze wilsbeschikking is ons overgeleverd, omdat de tweede
echtgenoot van Anneken als secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht er op 4 juni 1669 een
extract van maakte226.
Dirck Cleysse en zijn huisvrouw Anneken van den Nes werden op 9 april 1648 lidmaten
te Hendrik-Ido-Ambacht164.
Dirck Cleyssen, won. Hendrik-Ido-Ambacht, transporteerde op 21 mei 1653 500 roeden
zaailand in Nieuw-Reierwaard aan de heer Adriaen van de Graeff, ontvanger van de
konvooien en licenten binnen Dordrecht. Dit land was noordelijk belend aan ‘de
Westsijtschen Wech’227.
S(injeu)r Johan Cop, notaris en procureur te Dordrecht, als curator over de boedel van
wijlen Lodewijck Otten, transporteerde op 20 september 1659 5 hond 60 roeden ‘int
kerkcken blocq’ te Hendrik-Ido-Ambacht aan Anneken van Nes, weduwe van Dirck
Cleyssen. Aan de west- en noordzijde was dit land belend aan heemraad Aert Jacobsen228.
Dezelfde dag verklaarde de in het dorp Hendrik-Ido-Ambacht wonende Anneken
Adriaens van de Nes 400 Car. gld. schuldig te zijn aan de te Dordrecht wonende heer
Wijnant Rutgers. Dit geld was door haar geleend om het voornoemde land te betalen, dat
zij tevens hiervoor op hypotheek zette. Ook zette zij hiervoor op hypotheek een ‘huys,
erfve met de schuer, boomgaert’ etc., gelegen schuin tegenover de kerk op genoemd dorp
en wel tussen het huis van (haar verloofde) secretaris Cornelis Adriaensen Boer en diens
boomgaard. Op een niet genoemde datum werd deze schuldbrief ingelost229.
Op 25 december 1648 was Cornelis Ariensz. Boer met zijn eerste vrouw Mayken
Cornelis, wonende in ‘t Ambacht, lidmaat te Hendrik-Ido-Ambacht geworden164.
Op 21 augustus 1647 assisteerde Cornelis Adriaensen Boer zijn eveneens te Hendrik-IdoAmbacht wonende moeder toen deze 2800 gld. of pond schuldig verklaarde te zijn als
restant van de koopsom van 5 morgen land tegenover de kerk aldaar. Westelijk werd dit
land belend door Franck Wijten Schout (Van den Nes) en oostelijk door Cornelis
Corstiaensen Schout230.
Bij akte van 8 mei 1653 verklaarde Boer met zijn moeder Grietgen Cornelis, beiden
wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, 700 gld. schuldig te zijn aan joncker Joan van Egmont
van der Nieuburch, oud-burgemeester der stad Alkmaar. Een huis en 1 morgen daarachter,
gelegen tegenover de kerk te Hendrik-Ido-Ambacht, werd hiervoor op hypotheek gezet.
Het betrof het restant van de koopsom van 5 morgen in genoemde jurisdictie231.
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Herman Aertsen en zijn zuster Anneken Aerts, geassisteerd met de secretaris van Ridderkerk
als haar gekoren voogd, beiden wonende te Ridderkerk, verklaarden bij akte van 15 oktober
1661 als erfgenamen van hun moeder Aertgen Gielen 110 Car. gld. schuldig te zijn aan
Cornelis Aryensen Boer, secretaris in Hendrik-Ido-Ambacht, als getrouwd hebbende
Anneken van den Nes, eertijds weduwe van Dirck Cleyssen. Het betrof hier achterstallige
landpacht tot het jaar 1661232. Boer verkocht deze schuldbrief op 1 februari 1663 aan
kapitein Cornelis van Bollenbeeck, koopman en burger te Dordrecht233.
Van 10 mei 1664 tot in het jaar 1666 werden er voor schout en schepenen van HendrikIdo-Ambacht diverse rechtzaken gevoerd door crediteuren tegen Annitje (Annichje)
Aryens van de Nes, de weduwe van Cornelis Aryens Boer (zo werd zij op 5 december
1665 geassisteerd met haar gekoren voogd Goossen Aryensen van Nes) en tegen de
voogden van de nagelaten minderjarige kinderen van Boer, die een desolate boedel had
nagelaten234.
Op 1 juni 1669 werd er ten laste van Annichjen Ariens van de Nes, laatste weduwe van
Cornelis Adriaensen Boer, in leven secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht, een schuldbrief
opgemaakt ten bedrage van 450 Car. gld. Voor deze lening van Margareta Dircx, weduwe
van Johan Cools, werd door Annichjen haar woonhuis met schuur, erf en boomgaard
tegenover het huis van ds. Nicasius in Hendrik-Ido-Ambacht, en nog 1 morgen in ‘t
kercken blocq’ aldaar als zekerheid gesteld235.
Annichjen Ariens van de Nes, weduwe en erfgename van Dirck Cleyssen, transporteerde
bij akte van 23 september 1671 aan Adriaen Andriesse Celosse, getrouwd met Adriaentje
Dircke, aan Harman Jacobsen, getrouwd met Hendriken Dircke, en aan de schout van
Hendrik-Ido-Ambacht als oppervoogd van ‘s heren wegen over Beatris Dircke, allen
kinderen en ‘swagers’ van voornoemde Dirck Cleyssen, een huis met erf, schuur, keet,
boomgaard etc. tegenover de kerk in Hendrik-Ido-Ambacht, alwaar zij toen woonde. Dit
huis lag tussen dat van haar volle neef Bastiaen Cornelissen Groenevelt en Harmen
Celosse. Tevens droeg zij nog 1 morgen in ‘t kerckenblock’ over, hetwelk was belast met
de voornoemde schuldbrief van 450 Car. gld. Alles voor 400 Car. gld., dat in mindering
zou komen op het bedrag van 1260 Car. gld. met interesten van 15 maart 1657
(waarschijnlijk de overlijdensdatum van Dirck Cleyssen) tot 15 maart 1671, dat de
kinderen van hun moeder als hun vaderlijk erfdeel, alsmede van hun ‘over outmoeye’
Marijken Arents volgens haar testament van 2 mei 1631 voor notaris Sebastiaen van de
Graeff te Dordrecht (protocollen zijn verloren gegaan) tegoed hadden236. Opmerkelijk
genoeg behoorde dit huis en land op 18 december 1674 weer tot de boedel van Annigje
van den Nes, want op die datum transporteerde de Dordtse notaris en procureur
Adriaen Hagoort, op 6 juni 1674 door den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland
aangesteld om haar goederen te verkopen en te beneficiëren, dit voor 900 Car. gld. aan
(haar schoonzoon) Adriaen Andriessen Celosse237.
Een Dordtse notaris verklaarde op 8 december 1673 dat hij zich vanwege de in
Sandelingenambacht wonende Neeltgen van der Wel zou vervoegen bij (haar
schoonzuster) Anneken Ariens van den Nes, laatst weduwe van Cornelis Adriaensen
Boer, in leven secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht, om haar het vonnis van heemraden
van Sandelingenambacht voor te houden vanwege een tussen hen bestaande zaak
betreffende 500 gld. aangaande huur van 2½ morgen land in Hendrik-Ido-Ambacht van
het jaar 1672. Tevens was er een vordering van 100 gld. vanwege geleden schade ‘int
bederven van ‘t gewas van boonen’ op 14 hond nabij de watermolen te
Sandelingenambacht. De bonen hadden niet in de schuur, die Anneken voor de helft van
Neeltgen gehuurd had, gelegd kunnen worden, maar bleven op een schelf, waardoor er
bederf was opgetreden. Ook namens Neeltgen, als last hebbende van (wellicht dan reeds
haar echtgenoot) Franck Aryensen van den Nes, ging de notaris vragen of Anneken
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besloten had om de 50 gld. in te lossen, die (haar broer) Van den Nes voor haar betaald
had en waarmee zij de 40e penning had voldaan bij aankoop van 1 morgen land238.
Anneken van den Nes, weduwe ‘eertijts’ van Dirck Cleyssen, wonende onder HendrikIdo-Ambacht, machtigde op 15 april 1678 haar zwager (= schoonzoon) Adriaen Andriesse
Celosse, timmerman in ‘t Ambacht (= Hendrik-Ido-Ambacht), om met haar zwager
Herman Jacobsen Boer haar zaken waar te nemen. Er was o.a. sprake van landpachten. De
akte werd opgemaakt ten huize van voornoemde Celosse en zij ondertekende deze239.
Blijkens een op 12 juli 1689 opgemaakte lijst van lidmaten te Hendrik-Ido-Ambacht
woonde Annichje Ariens van de Nes op het dorp aldaar. Naderhand werd achter haar
naam genoteerd dat zij in mei 1691 was gestorven164.
4. GOOSEN ADRIAENSZN. VAN DEN NES, mogelijk pachtboer op de voormalige
ouderlijke boerderij te Sandelingenambacht, heemraad van Sandelingenambacht
(1659-1662, 1664-1671), overl. in of na 1671.
Een akte van attestatie van 27 januari 1648 meldt, dat Goossen Aryensen van de Nes in
1647 de kermis te Hendrik-Ido-Ambacht bezocht240.
Goossen Arienss. van Nes, wonende in Sandelingenambacht, en de mede aldaar wonende
Jacob Besemer, machtigden bij akte van 3 februari 1657 Arent Muys van Holy en
Martinus Clirius, notarissen en procureurs, om uit hun naam de declaratie van kosten te
‘tauxeren’ bij hen gedaan bij het redderen van de boedel van zaliger Leendert van Nes241.
Ten huize van zijn toekomstige zwager Cornelis Aryensen Boer, secretaris te HendrikIdo-Ambacht, verklaarde Goosen Adriaensen van Nes, wonende onder de jurisdictie van
Sandelingenambacht, op 29 december 1657 800 Car. gld. schuldig te zijn aan de heer
Mathijs Pompe, heer van Slingeland etc., baljuw van Zuid-Holland. Voor deze lening
verbond hij zijn persoon en goederen. Hij tekende als ‘Goosen Adrijaensen van Nes’242.
5. FRANCK (FRANS) ARIENSZ. VAN DER NES, geb. ca. 1625, boer te
Sandelingenambacht (zeker sedert 1668), musketier in het corps weerbare mannen in de
Zwijndrechtse Waard (1673)252, woonde te Sandelingenambacht (1675), Hendrik-IdoAmbacht (1679), overl. Sandelingenambacht tussen 2 juli 1689 en 1695. Hij huwde tussen
28 september 1668 en 8 december 1673 met Neeltgen Cornelisdr. van der Wel, geb. ca.
1627, boerin en leenvrouw te Sandelingenambacht, won. Hendrik-Ido-Ambacht (1668),
Sandelingenambacht (1673). [Neeltje huwde 2e Hendrik-Ido-Ambacht 22 februari 1696
met Jacob Pleune Jongenael, geb. Westmaas 28 februari 1672, j.m. van Westmaas, diaken
te Hendrik-Ido-Ambacht (1705), overl. in 1740, zoon van Pleun Symonsz. Jongenael en
Pietertje Jansdr.]
Op 18 april 1652 was Franck Aryensen van Nes getuige bij het opmaken van een akte
door een Dordtse notaris te Ridderkerk, waarbij hij zijn handtekening plaatste243.
Blijkens een akte van 10 april 1665 was de in Sandelingenambacht woonachtige Franck
Ariens van den Nes toen ca. 40 jaar oud. Hij legde toen met de ca. 76 jaar oude en onder
Ridderkerk wonende Cornelis Cornelis Soetman op verzoek van de in Rijsoord wonende
Hillegen Jacobs en de erfgenamen van Aeltgen Jacobs een verklaring af over een huis en
dijk aan de zuid-oostzijde van ‘den Droogenwaeldijck’ van Oud-Reierwaard. Hij tekende:
‘Franck Arysoen van Nees’244.
Neeltjen Cornelis van der Wel, ‘bejaerde ongehoude d(ochte)r’ in Hendrik-Ido-Ambacht,
verklaarde op 21 augustus 1668, dat zij van de heer Johan Hanneman, rentmeester in
‘s-Gravenhage, 3150 Car. gld. op interest had gelicht (= opgenomen) en dat volgens een
notariële obligatie. Op deze schuld verzekerde zij percelen van 4 morgen leenland en 3
morgen 3 hond 25 roeden in Sandelingenambacht. Beducht zijnde dat deze landerijen ‘in
dese slechte tijt’ niet genoeg waard zouden zijn om dit bedrag te dekken, verbondt zij ook
nog 250 Car. gld. op haar huis met erf, schuur, hooiberg en keet aan ‘de Straetwegh’,
alwaar zij toen woonde245. Dezelfde dag verklaarde zij voor een schuld van 1100 gld.,
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volgens obligatie op 9 juni 1668 gepasseerd voor notaris Christiaen van Vliet te Delft, ook
deze boerderij als zekerheid te stellen. De akte meldt nog dat dit goed ook al was belast
met een schuld van 1050 gld. ten behoeve van Corstiaen Groenevelt246.
Neeltje kwam in grote financiële moeilijkheden en op 29 september 1668 kwam het voor
schout en heemraden te Hendrik-Ido-Ambacht tot een zaak waarbij Cornelis Bolaert,
koopman te Delft, van haar de betaling eiste van 1100 gld. met verlopen interesten
volgens obligatie van 21 augustus 1668. Haar boerderij zou door de secretaris verkocht
mogen worden indien zij niet binnen zekere tijd zou betalen247. Een dag tevoren had zij
kennelijk dezelfde boerderij voor de periode van 9 jaren en ingaande 9 september 1668
verhuurd aan (haar latere echtgenoot) Franck van (‘den’ = doorgehaald) Nes; namelijk een
‘huys, schuer en berch’ gelegen tussen het huis en erf van de heer Roover en de heer
Coenen, alsmede 3 morgen zaailand en 1 morgen boomgaard in Sandelingenambacht en
dat voor 90 Car. gld. jaarlijks. Hij tekende als ‘Franck Adryaensen van Nees’248.
Het mocht echter niet baten, want reeds op 8 december 1668 verkochten Hans Smits en
Gillis van Hemert, notarissen te Dordrecht, en Govert de Man, secretaris van Hendrik-IdoAmbacht, als gestelde curatoren en administrateurs van de geabandonneerde boedel van
Neeltje van der Wel, voor 1184 gld. aan Cornelis Hendricxen van der Hoep de boerderij
aan ‘den Straetwegh’. Daarnaast nam de koper nog een schuldbrief over van 800 Car. gld.
met een half jaar interest ten behoeve van Corstiaen Cornelissen Groenevelt249.
In akten gedateerd 18 maart 1672250 en 7 februari 1676251 wordt een Franck van de Nes
genoemd als belender en landgebruiker in respektievelijk Kleine Lindt en ‘int oostend van
den Hoogen Nesse’ in Groote Lindt. Dit moet welhaast Franck Ariensz. van den Nes uit
Sandelingenambacht zijn geweest. Een andere kandidaat kan ik niet vinden.
Franck Ariensen van den Nes en Neeltgen Cornelis van der Wel, echtelieden won. in
Sandelingenambacht, testeerden op 15 maart 1675 te Dordrecht op de langstlevende. De
langstlevende zou hun eventuele kinderen moeten opvoeden etc. en aan elk van hen bij
mondigheid 2 gld. uitreiken. Hij tekende als ‘Franck Aryen van den Nees’; zij zette haar
merkje253.
In een zeer slordig geschreven akte van 8 december 1679 wordt de in Hendrik-IdoAmbacht wonende Franck van den Nes genoemd. Er is sprake van een procuratie voor het
Hof van Holland. De heer Ottho Hoynck, heer van Papendrecht, vroeg om advies254.
Blijkens een op 12 juli 1689 opgestelde lijst van lidmaten van de kerkelijke gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht woonde lidmaat Franck Arense van de Nes toen in
Sandelingenambacht. Achter zijn naam werd later ‘dood’ geschreven164.
6. HILLEGONT ARIENSDR. VAN DEN NES, woonde ongehuwd te Sandelingenambacht
(1657), overl. na 6 december 1657.
Ve. HENDRICK ARIENSZ. VAN DEN NES alias VAN DER GIESSEN, j.m. van
Sandelingenambacht (1641), boer aan ‘de Steenestraet’ te Sandelingenambacht, met zijn
vrouw landeigenaar te Hendrik-Ido-Ambacht, Kijfhoek en Ridderkerk, overl. in de periode 28
juni 1646-1648. Hij huwde (ondertr. Hendrik-Ido-Ambacht 21 april en aldaar bescheid gegeven om te trouwen 24 mei) Rijsoord 26 mei 1641 met Hendrickxken Ariensdr.
Droogendijck, ged. Rijsoord 29 mei 1622, j.d. van Rijsoord (1641), weduwe wonende
Sandelingenambacht (1648), overl. in de periode 1663-1689, dochter van Adriaen Geleynen
Droogendijck, boer te Ridderkerk, en Heyltgen Leendertsdr. van Driel255. [Hendrickxken
huwde 2e Hendrik-Ido-Ambacht (ondertr. ald. 7 november 1648 en huwelijk de vierde zondag
daarna) met Aryen Abrahamsz. Jeyscoot (Jeeskoot), j.m. van Kijfhoek, belijdenis
Hendrik-Ido-Ambacht 13 april 1653164, woonde op de boerderij van zijn vrouw in
Sandelingenambacht tot in 1657, nadien te Willemstad, overl. na 3 juni 1697256, zoon van
Abraham Adriaensz. Jeyscoot, boer te Kijfhoek, kerkmeester, schout, secretaris van Kijfhoek,
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hoogdijkheemraad van de Zwijndrechtse waard, man van het Hof en de Hoge Vierschaar van
Zuid-Holland, en Eva Pietersdr. van Dalem257] [Aryen huwde 2e (ondertr. Willemstad 15 juli
1689, attestatie op Fijnaart) met Cornelia Hendriks, van Sprang258].
Hendrick werd met voornaam en familienaam vernoemd naar zijn grootvader van
moederszijde. Hij woonde vermoedelijk op de meest oostelijke boerderij in
Sandelingenambacht aan ‘de Steenestraet’, later genummerd Dorpsstraat 23193.
Henrick Aryensen van der Giessen, j.m. won. Sandelingenambacht, toekomstige bruidegom,
geassisteerd met zijn vader Adriaen Bastiaensen van den Nes en zijn oom Cornelis
Hendricxsen van der Giessen, en Hendricxken Aryens Droogendijck, j.d. won. Ridderkerk,
toekomstige bruid, geassisteerd met haar vader Aryen Geleynen Droogendijck (vader en
dochter zijn aanvankelijk zonder familienaam opgetekend) en haar ooms Fop Leendertsen van
Dryel en Cornelis Leendertsen van Driel, maakten op 19 april 1641 te Dordrecht akte van
huwelijkse voorwaarden. De vader van de bruidegom beloofde aan zijn zoon 1½ morgen 75
roeden land in het Volgerland van Kijfhoek onder Hendrik-Ido-Ambacht of 1100 Car. gld.,
nog 100 gld., een melkkoe en een bed met toebehoren mee te zullen geven; de vader der bruid
zijn dochter 4 morgen zaailand, 11 hond 75 roeden weiland in Kijfhoek en 100 gld. De
tegenpartij zou er echter wel tevreden mee moeten zijn dat deze laatstgenoemde landerijen pas
ontvangen zouden worden als Droogendijcks jongste dochter 20 jaar zou zijn en dan, volgens
testament van hun overleden moeder, met haar andere zusters zou gaan kavelen. Bij binnen
vier jaar kinderloos vooroverlijden van de bruidegom zou zijn weduwe uit zijn goederen een
‘duwarie’ (= weduwengoed) van 200 gld. ontvangen, terwijl bij binnen die periode kinderloos
overlijden van een van beiden, hun ingebrachte goederen aan hun respektieve erfgenamen ab
intestato zouden terugvallen. Na vier jaar huwelijk zou het echter een gemeenschappelijk
boedel worden. Alle betrokkenen ondertekenden de akte, met uitzondering van de bruid259.
‘Henrick Ariensz. van de Giesse, sone van Arie van Nes’ met zijn huisvrouw Henrixke Ariens,
werden op 10 augustus 1644 lidmaten te Hendrik-Ido-Ambacht164.
Bij akte van 24 februari 1645 verklaarde de in Sandelingenambacht wonende Hendrick
Aryensen van der Giessen 2600 Car. gld. schuldig te zijn aan de in Nieuw-Lekkerland
wonende Annichgen Woutersdr., weduwe van Wouter Huygen. Deze lening verzekerde hij op
zijn persoon en goederen, terwijl zijn oom Fop Leendertsen van Dryel als borg stond. Vader
Arien Sebastiaens van Nes trad op als getuige260.
Heyndrick Aryensen van den Nes, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, transporteerde op 28
juni 1646 voor 1500 gld. aan (zijn neef) Bastiaen Cornelissen Groenevelt, mede wonende
aldaar, ca. 2 morgen 200 roeden zaailand onder Nieuw-Reierwaard. Dit land was Henrick
aangekomen bij kaveling op 1 maart 1642 voor schout en gerechten te Ridderkerk van zijn
schoonmoeder Heyltgen Lenerts261.
Van de erfgenamen van de in Dordrecht overleden joffr. Joanna Wielant kreeg de in
Sandelingenambacht woonachtige Arien Abrahamsen Jeyscoot op 11 januari 1650 6 morgen
5 hond in Schilmanskinderenambacht overgedragen262. Dezelfde dag werd ten laste van
Jeyscoot voor het restant van 3832 Car. gld. van de koopsom een schuldbrief opgemaakt ten
behoeve van de Dordtse koopman Dirck Schivelberch, welke op 30 januari 1665 was afgelost
volgens verklaring van Maeyken Ariens, weduwe van Isack Abramsen (= Jeyscoot)263.
Aryen Abramsen Jeeskoot, wonende in Hendrik-Ido-Ambacht, als getrouwd hebbende
Hendricxjen Aryensdr., weduwe van Hendrick Ariensen van den Nes, en zo vanwege zijn
vrouw mede-erfgenaam van zijn schoonvader Adriaen Gleynen, deed op 27 oktober 1650
voor 2400 gld. transport van 4 morgen zaailand in Veerenambacht in Nieuw-Reierwaard
onder Ridderkerk264.
Aryen Abramsen Jeeskoot en zijn ‘sieckelick int kinder bedde leggende’ huisvrouw
Hendrickjen Aryens Droogendijck, maakten op 12 oktober 1652 in hun huis in
Sandelingenambacht een testament op de langstlevende. Deze zou gehouden zijn hun
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gezamenlijke kinderen, alsmede haar voorkind bij haar eerste man Henrick Aryenssen van
den Nes, tot mondigheid of eerder huwelijk naar behoren op te voeden etc. Uitdrukkelijk
bepaalde zij dat de familie van haar eerste man zich niet met haar boedel zou mogen
bemoeien. Tot voogden over de na te laten minderjarigen werden zijn vader Abram
Aryenssen Jeeskoot, schout van Kijfhoek, en haar oom Cornelis Lenertsen van Driell,
benoemd. Zij tekenden als: ‘Adryaen Abrahamse Jeyscoot’ en ‘Heyndrickie Aeriens
Droogendyck’265.
Op 7 mei 1657 transporteerde Aerien Abramsen Jeyscoot, wonende in Sandelingenambacht, 1
morgen boomgaard met het daarop staande huis aan de ‘Steenestraet’ in Sandelingenambacht
aan de heer Willem Koovers te Dordrecht. Dit goed was o.a. belend aan Cornelis
Corstiaensen, een aangetrouwde oom van de eerste man van Jeyscoots vrouw. In de marge
van de akte staat vermeld dat schout Jeyscoot zijn persoon en goederen garant stelde voor de
overdracht. Vermoedelijk had dit betrekking op de vader van Aerien Jeyscoot266. Na deze
overdracht zal het echtpaar Jeyscoot naar Willemstad zijn getrokken, alwaar zij in elk geval in
1663 een kind lieten dopen267.
Kind:
1. WILLEM HENDRICKSZ. (VAN DEN NES OF VAN DER GIESSEN?), ged. HendrikIdo-Ambacht 9 maart 1642, overl. na 12 oktober 1652. Mogelijk is over hem en eventueel
nageslacht meer in Willemstad of omgeving te vinden.
IVd. CORNELIS BASTIAENSZ. VAN DEN NES, boer te Groote Lindt, gegoed aldaar,
landhuurder in het Molenambacht, overl. tussen 1627 en 26 augustus 1648. Hij huwde ca. 1608
met Aechtgen Willemsdr., geb. ca. 1585, overl. na 18 juni 1649, dochter van Willem Alertsz.,
landeigenaar te Groote Lindt, en Mariken Adriaensdr.
Dat Van den Nes zeker voor 25 januari 1616 met Aechtgen Willemsdr. is getrouwd (huwde
waarschijnlijk reeds omstreeks 1608) blijkt uit een akte van die datum, waarin zij genoemd is
onder de talloze erfgenamen van (haar oom) Cornelis Aelertsen en zijn vrouw Jacobina
Jacobsdr.268.
Dat Aechtgen een dochter was van Willem Alertsz. en Mariken Adriaensdr. blijkt uit het
testament van haar moeder gedateerd 4 november 1613. Haar broers en zusters waren: Alert,
Thonis, Mariken, Jaepken en Neeltgen Willems. In deze akte worden geen eventuele
echtgenoten van deze kinderen vermeld269.
Jan Cornelissen Timmerman, wonende in Groote Lindt, transporteerde op 15 augustus 1620
aan Cornelis Bastiaensen van Nesch een ‘huys, timmerragie, steenen, hout ende beterschap
vant erff ‘ in het Kortambacht van Groote Lindt ‘aen Sheerendijck’269a. Op 25 juli 1621
compareerden Willem Pieterss., gehuwd met Mariken Willemsdr., Cornelis van den Nes,
gehuwd met Aechtgen Willemsdr., Hermen Corneliss., gehuwd met Jaepken Willemsdr.,
Adriaen Reyneren, gehuwd met Neeltgen Willemsdr., en Janneken Pouwelsdr., weduwe van
Thonis Willemss., met schout Gielis A(driaen)s Vinck als haar gekoren voogd en als oppervoogd van haar kinderen bij Thonis, allen kinderen en erfgenamen van Willem Alertss. en
Mariken Aryensdr., beiden zaliger, en verkochten aan hun broer, de in de Linde woonachtige
Alert Willemss., een stukje land in het weer ‘De Geer’ in het Kortambacht van Groote
Lindt270.
Met betrekking tot zijn aangetrouwde familie komt Cornelis Bastiaensz. van den Nes nog in
diverse akten voor. Zo trad hij in een akte van 25 november 1623 op als een der gekoren
voogden van zijn schoonzuster Neeltge Willemsdr., weduwe van Adriaen Reyerss271.
Van den Nes’ vrouw wordt genoemd in een akte van 8 januari 1625272.
Jan Corneliss. Timmerman transporteerde op 15 juni 1625 aan Cornelis Bastiaens van den
Nes een huis met erf aan ‘Sheerendijck’, belend west: het huis van Huych Gijsbrechtsz., oost:
het erf van Ghijsbrecht Arienss., noord: ‘den gae wech’ en zuid: ‘den dijck van Swijndrecht’.
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Bij de akte is geschreven: ‘op dato voors. is het boven geschreven huys getaxeert alsoo het
was vermangelt’ op 150 gld. gereed geld. Op 16 oktober 1625 werd voor de 40e penning
betaald273.
Blijkens het verpondingskohier over Schobbelandsambacht en Molenambacht van 1627
huurde Cornelis van den Nes tezamen met Symon Willemss. van mr. Adriaen van
Blijenborch, schout van Dordrecht, 2 morgen 3 hond in de polder liggende in de Devel274.
Blijkens een testament van zijn broer Leendert Bastiaensz. van den Nes van 26 augustus 1648
was Cornelis toen niet meer in leven146.
Aechtgen Willemsdr., weduwe van Cornelis Bastiaens van den Nes, wonende te Groote Lindt,
oud 64 jaar, legde op 18 juni 1649 op verzoek van Leendert Gilliss. Vinck, schout aldaar, de
verklaring af, dat zij ca. 24 jaar geleden, ten tijde dat Jan Pieterss., geboren in de Lindt, de
eerste maal bruidegom was, voor genoemde Jan Pieterss. 60 of 63 Car. gld. had betaald aan
Pleuntgen Crijnen, lakenkoopster te Dordrecht, en dat ter betaling van Jans bruidegomsklederen, zoals tussen Aechtgen en Jan was afgesproken. Zij had de helft van dit bedrag
toentertijd gegeven aan Jans zuster Lijsbeth Pietersdr. Thans wist zij zich niet meer te
herinneren waarom zij dit geld had moeten geven, dan dat wijlen haar man dit geld bij
Leendert Vincks vader ‘op interest van weeskinderen gedaen’ had. Aechtgen bekrachtigde de
akte met haar handmerkje275.
Kinderen (volgorde willekeurig):
1. ANNEKE (ANNETJE) CORNELISDR., j.d. van de Linde (1637), overl. in de periode
1652-1656. Zij huwde Hendrik-Ido-Ambacht (ondertr. ald. 17 mei 1637, per schrijven van
de Linde) 31 mei 1637 met Leendert Gerritsz. Snoo, j.m. van Ridderkerk, won. op den
Oostendam (1637), weduwnaar wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht (1656), woonde
aan de Vergeeleweg (Vrouwgeleweg) in het Volgerland van Meerdervoort, landeigenaar
in het Volgerland van Kijfhoek, landhuurder in het Volgerland van Groote Lindt, overl. in
het Volgerland van Meerdervoort tussen 8 mei 1671 en 1 november 1676, zoon van Gerrit
Leendertsz. Snoo (Snoos, Snoi), landgebruiker in Nieuw-Reierwaard, en Neeltje
Cornelisdr. [Leendert huwde 2e Dordrecht (ondertr. Hendrik-Ido-Ambacht 2 oktober,
bescheid gegeven om elders te mogen trouwen 13 november 1656) met Annetje
Cornelisdr., j.d. wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, overl. voor 1676.]
Blijkens doopoptekeningen te Hendrik-Ido-Ambacht van 7 april 1647 en 25 februari 1652
woonden Leendert Gerritsz. (Snoo) en zijn eerste vrouw op de Vergeeleweg (onder
Hendrik-Ido-Ambacht).
De heer Arendt Muys van Holy, secretaris der stad Dordrecht, transporteerde als
rentmeester van het ‘Heilige-Geesthuis ter Groote Kerk’ aldaar op 8 mei 1671 voor 310
Car. gld. aan Leendert Gerritsen Snoo, wonende aan de ‘Vrouwgelewech’ in het Volgerland van Meerdervoort, 1 morgen 100 roeden gelegen in het Volgerland van Kijfhoek276.
Op 1 november 1676 kwamen enerzijds de schout, schepenen en de secretaris van
Meerdervoort en anderzijds Cornelis, Aelbert en Leendert Leenders Snoo, meerderjarig,
en Bastiaen Cornelis van den Nes uit naam, nevens de drie voornoemde meerderjarigen,
van Neeltje Leenders Snoo, meerderjarige dochter, Cornelis en Bastiaen Leenders Snoo,
minderjarig, en Jacob Cornelis, getrouwd met Lijsbet Leenders Snoo, allen kinderen en
erfgenamen van Leendert Geerits Snoo, verwekt bij zijn eerste vrouw Annetje Cornelis
‘ende de laeste mede van dien namen’, in leven gewoond hebbende en overleden in het
Volgerland van Meerdervoort, tot een akkoord277.
Postuum komt Leendert Geeritsen Snoo nog voor als bruiker van een belendend perceel in
het Volgerland van Groote Lindt in akten van 29 februari 1677 en 7 december 1682278.
Een zoon uit het huwelijk Snoo-Van den Nes was Cornelis Snoo alias van (N)Es, boer op de
hofstede van de heer Van Helmondt in de polder Nieuw-Bonaventura, kerkmeester van
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2.
3.

4.
5.

Maasdam in 1681, overl. onder ‘s-Gravendeel voor 27 april 1729, wiens nakomelingen ook
wel als Van Esch of Van Nes door het leven gingen. Hij huwde ca. 1662 met Maeike
Pietersdr.279.
BASTIAEN, volgt Vf.
MARICHEN (MARIKEN, MAEYKE) CORNELISDR. VAN DEN NES, j.d. van de
Linde (1644), weduwe wonende Rijsoord (1653, 1657, 1665), overl. na 1665. Zij huwde
1e Dordrecht (ondertr. Rijsoord 10 april en attestatie gegeven 1 mei 1644) met Pieter
Krijne, j.m. van IJsselmonde, wonende Rijsoord (1644), woonde aan de Vergeeleweg
(Vrouwgeleweg) onder Hendrik-Ido-Ambacht (1646, 1648), overl. tussen lente 1650 en
2 februari 1651. Marichen huwde 2e Rijsoord 16 oktober 1653 met Anthonis (Theunis)
Pieters Hertoch, j.g. van Schoonderwoerd (1623), secretaris van Rijsoord (1653), overl.
Rijsoord 22 december 1653280. [Anthonis huwde 1e Poortugaal 13 augustus 1623 met
Neeltje Willemsdr., j.d. van Hoogvliet, overl. Rijsoord 14 oktober 1652280.] Marichen
huwde 3e Rijsoord 10 juni 1657 met Jacob Cleysz., j.m. van Heeroudelandsambacht
(1634), weduwnaar wonende onder Rijsoord (1657), schapenboer en visser aan de
Drogendijk (Pruimendijk) onder Ridderkerk, overl. voor 21 april 1661. [Jacob huwde 1e
Heeroudelandsambacht (ondertr. Rijsoord 25 september en ald. attestatie gegeven
17 oktober 1634) met Lijntje Pietersdr., j.d. van Rijsoord (1634).] Marichen huwde 4e
Rijsoord 3 mei 1665 met Hendrick Leendertsz. Legendijck, j.m. van Ridderkerk (1649),
weduwnaar, wonende onder Rijsoord (1665). [Hendrick huwde 1e Rijsoord 19 december
1649 met Marichje (Mayke) Joosten, j.d. van Hieronimusambacht.]
Mayken en Pieter Krijne vestigden zich na hun huwelijk in de kerkelijke gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. Blijkens doopoptekeningen van 7 januari 1646 en 26 januari 1648
woonden zij aan de Vergeeleweg aldaar.
Op 2 februari 1651 werd aldaar hun jongste kind ten doop gehouden, waarbij werd
opgemerkt dat de vader toen reeds overleden was.
Theunis Pietersz. en zijn vrouw Neeltje Willems kwamen in november 1646 van
Poortugaal naar Rijsoord280.
Van 21 april 1661 dateert de inventaris van de nagelaten boedel van Jacob Cleyss. en diens
eerste vrouw Leyntie Pieters en van diens nog levende tweede vrouw Maritie Cornelis.
Deze werd opgemaakt op verzoek van de achter Dordrecht wonende Cornelis Willemss.,
zwager van Jacob, gekoren voogd van de minderjarige weeskinderen bij de eerste vrouw
Leyntie: Cleys, Geen, Jacob, Ariaentie, Jannitie en Annetie. Maritie Cornelis werd hierbij
geassisteerd door haar broer Vranck Corneliss. van Nes als haar voor de gelegenheid
gekoren voogd. De boedel bestond uit een huis met erf aan ‘den Drogendijck’ onder de
jurisdictie van Ridderkerk, 6 schapen, 10 lammeren, huisraad, waaronder een bed met 2
dekens en gordijnen, en een ‘snaphaen’ (schietwapen). Ook zijn er diverse visnetten
genoemd. Dit alles werd genoteerd op aangeven van Vranck van Nes. Zowel hij als zijn
zuster zetten hun merkje281.
FRANCK, volgt Vg.
MAYKEN (MARRITIE, MARITGEN) CORNELISDR. VAN DEN NES, geb. ca. 1620,
j.d. van de Lindt (1649), spinster en veldarbeidster te Ridderkerk (1680), overl. na 4
december 1684. Zij huwde Rijsoord 19 december 1649 met Pieter Cornelisz. Soeteman
(Soetmans), j.m. van Rijsoord (1649), wonende aan de Pruimendijk onder Ridderkerk
(1650, 1663, 1664), overl. tussen 24 september 1664 en 1 juni 1680, zoon van Cornelis
Cornelisz. Soetman (en diens eerste vrouw Sara Joosten?)282.
Pieter Soeteman of zijn afstammelingen komen in een akte van 8 december 1679283 niet
voor onder de erfgenamen van Pietertje Ariens, weduwe van zijn vader Cornelis
Cornelisz. Soeteman, zodat Pieter uit het eerste huwelijk van zijn vader moet zijn
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geboren; dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld is in Ons Voorgeslacht282.
Op 4 november 1650 maakten Pieter Cornelissen, wonende ‘aen den Pruymendijck’, en
zijn huisvrouw Mayken Cornelisdr. van den Nes voor een Dordtse notaris een testament.
Bij zijn kinderloos vooroverlijden zou de gemene boedel gedeeld worden half om half
tussen zijn vrouw en zijn naaste ‘vrunden’ ab intestato. Bij zijn vooroverlijden met
nalating van kinderen zouden deze zijn mede-erfgenamen zijn voor een legitieme portie
en moest hun moeder hen tot mondigheid opvoeden etc. en hen dan of bij eerder huwelijk
25 gld. uitkeren met daarbij een behoorlijke ‘uytsettingh van een sondaechs ende
werckendaechs cleet’. Bij haar kinderloos vooroverlijden zou haar man haar enige en
universele erfgenaam zijn en indien zij kinderen zou nalaten zouden dezelfde voorwaarden gelden als genoemd bij haar man. De langstlevende zou voogd zijn en beiden
zetten hun handmerkje onder de akte284.
Pieter Cornelissen Soeteman en Marritie Cornelisdr., echtelieden wonende aan ‘den
Pruymendijck’ onder de jurisdictie van Ridderkerk, zij ziek te bed liggend, maakten daar op
4 december 1663 een nieuw testament voor de notaris uit Rijsoord, dat evenwel vrijwel van
gelijke strekking was als hun wilsbeschikking uit 1650. Bij zijn kinderloos vooroverlijden
zou hun gemene boedel worden gedeeld en zou zijn vrouw de helft hiervan ontvangen. De
andere helft zou gaan naar zijn naaste ‘vrinden’ ab intestato. Indien hij met achterlating van
kinderen zou komen te overlijden zou zijn vrouw in de volledige boedel blijven zitten en de
kinderen tot hun mondigheid moeten opvoeden en bij meerderjarigheid aan hen 25 gld. en
een behoorlijke uitzet moeten meegeven, d.w.z.: ‘een sondachs ende werckendachs cleet’.
De kinderen zouden tot zijn erfgenamen benoemd worden en dat i.p.v. de uitreiking van hun
legitieme portie na zijn overlijden. Bij haar kinderloos vooroverlijden zou haar man haar
enige erfgenaam zijn en bij het nalaten van kinderen zouden de voorgenoemde voorwaarden
van kracht zijn. De langstlevende zou voogd over de minderjarigen zijn. Beiden zetten hun
merkje onder de akte285.
Maeycken Cornelisdr., oud ca. 44 jaar, huisvrouw van Pieter Soeteman en wonende aan ‘de
Pruymendijck’ onder de jurisdictie van Ridderkerk, attesteerde op 24 en 25 september 1664
over de ligging van een aveling van de kerk van Groote Lindt in de Grote Nes onder
Rijsoord. Zij verklaarde destijds gedurende 10 jaar bij haar oom Leendert Bastiaensz. van
den Nes aldaar te hebben gewoond. Zij bekrachtigde haar verklaringen met haar merkje286.
Op 15 augustus 1665 legde o.a. de ca. 45 jaar oude Maeycken Cornelisdr. een verklaring
af op verzoek van Jan Theunissen, wonende aan ‘den Drogenwaeldijck’ onder
Ridderkerk, over een gebeuren van twee dagen tevoren om ca. half vijf ‘s morgens, toen
Jans dochter Maritie half in een sloot lag waar weinig water in stond, onwel werd en
uiteindelijk stierf. Zij plaatste haar merkje287.
In het van 1 juni 1680 daterende kohier van de huishoudens te Ridderkerk staat het
volgende te lezen: ‘Pieter Zoeteman’s weduwe behelpt haer met spinne en somtijts int velt
te gaen arbeijde als sijnde een oude vrouw met haer kindt boven de 8 jaeren’288.
Op 23 juli 1680 stelde Maeycken Cornelis, weduwe van Pieter Cornelissen Soeteman,
wonende in Ridderkerk (‘Rijsoord’ is doorgehaald), zich borg voor een geldlening door
haar zoon Cornelis te Carnisse. Zij plaatste haar handmerkje onder de akte289.
Maritgen Cornelis, weduwe van Pieter Cornelisse Soeteman, wonende aan ‘den
Droogenwaeldijck’ onder Ridderkerk, maakte op 4 december 1684 ziek te bed liggend
haar testament. Tot haar universele erfgenaam benoemde zij haar zoon Leendert Pieterse
Soeteman. Als tegenprestatie diende hij zijn moeder haar leven lang te ‘adsisteren ende
onderhouden’ en na haar overlijden aan zijn broer Cornelis en aan zusters Marij en Achje
Pieters Soeteman elk 50 Car. gld. uit te reiken en dat vanwege het vaderlijk bewijs

44

volgens de op 4 december 1663 voor de notaris van Ridderkerk opgemaakte akte tussen
hun ouders. De testatrice bekrachtigde de akte met haar merkje290.
6. TEUNTGEN CORNELISDR. VAN DEN NES, j.d. van de Linde (1650), overl. voor 1663.
Zij huwde Rijsoord 12 maart 1650 met Arien Cornelisz. Soeteman, geb. ca. 1627, j.m. van
Rijsoord (1650), weduwnaar wonende onder Rijsoord (1663), sergeant in het corps
weerbare mannen in de Zwijndrechtse Waard (1673)291, zoon van Cornelis Cornelisz.
Soetman en Pietertje Ariensdr.282. [Arien huwde 2e Rijsoord (ondertr.
Hendrik-Ido-Ambacht en Rijsoord 14 april) 13 mei 1663 met Mayke Willemsdr., j.d.
wonende aan den Veersendijk; kerkelijk onder Hendrik-Ido-Ambacht.]
Vf. BASTIAEN CORNELISZ. VAN DEN NES (VAN (DEN) ES), geb. ca. 1611, van de
Linde (1640), boer te Groote Lindt (1659), landeigenaar en -huurder te Groote Lindt,
heemraad van Groote Lindt (1675-1679, 1681, 1682, 1684, 1688), overl. na 1688. Hij huwde
Rijsoord 30 december 1640 met Pietertje Willemsdr., ged. Rijsoord 7 januari 1618, van
Rijsoord (1640), overl. na 14 mei 1672, dochter van Witte alias Willem Pietersz. de Waert (de
Weert), boer en wellicht ook waard te Ridderkerk, en Grietge Cornelisdr. Baes292.
In een akte gedateerd 1 juni 1649 legde o.a. de ca. 38 jaar oude en in de Lindt wonende
Bastiaen Cornelis van Nes een verklaring af over onenigheid over de kwaliteit van zeker land,
dat schout Leendert Gillissen Vinck en Arien Pietersen (van Dalum), beiden wonende te
Groote Lindt, van de Schutterij te Dordrecht in huur hadden. Bastiaen plaatste zijn
handmerkje onder de akte293.
Blijkens de akte van uitkoop tussen Willem Pietersen de Waert, weduwnaar van Grietgen
Cornelisdr., en zijn kinderen van 27 juni 1640, was Pietertgen Willemsdr. 23 jaar oud. De
meerderjarige Pietertgen kreeg, evenals haar broers en zusters, 285 pond toebedeeld294.
In de diakonierekeningen van Groote Lindt staat Bastiaen Cornelisz. van den Nes tussen 1642
en 1659 geboekt voor betaling van interest op een obligatie van 100 gld. t.b.v. van de armen
aldaar. In 1658 werd deze schuldbrief ingelost295.
O.a. Cornelis Hendricksen Decker, als oom en bloedvoogd van de minderjarige kinderen van
Gijsbert Cornelissen Smits, verkocht op 18 november 1658 voor 1627 Car. gld. aan Bastiaen
Cornelissen van den Nes, wonende in het dorp van Groote Lindt, 2 morgen weiland aan ‘den
Sheerendijck’ aldaar. Van den Nes plaatste zijn merkje onder de akte296.
Cornelys Heyndrycks Decker, wonende te Dordrecht, als oom en bloedvoogd van de
minderjarige kinderen van Suysanna Gerrys en Geeryt Barenss. Wagemacker, wonende onder
Hendrik-Ido-Ambacht, en Aryn Baerenss., wonende te Dordrecht, transporteerden op 27 maart
1659 aan Bastyaen Cornelyssen van den Nes, wonende te Groote Lindt, 2 morgen genaamd
‘Den Hoekcamp’ in het Kortambacht van de Groote Lindt. Oostelijk werd dit belend door een
stuk land dat door schout Vinck werd gebruikt en zuidelijk door Jacob Jacobss. ‘met syn
boogertye’297.
Op een op 30 april 1659 gehouden openbare veiling ‘opt huys te Nederhoven’ te Groote Lindt
kocht Bastiaen Cornelissen van den Nes ‘de greelen ende paerden tuygen’ van een ploeg. Als
zijn borg stelde zich Pieter Cornelissen298.
Pieter Willemsen, voor hem zelf en voor zijn broer Cornelis Willemsen, beiden wonende op
Ridderkerk, Bastiaen Cornelissen van den Nes, getrouwd met Pietertie Willems, Grietgen
Willems, weduwe van Corstiaen Isbrantsen, en Leendert Ariensen Pieterman, getrouwd met
Neeltie Willems, allen kinderen en erfgenamen van Willem Pietersen geprocreëerd bij
Grietgen Cornelis, in leven gewoond hebbende te Ridderkerk, kavelden op 14 mei 1660 te
Dordrecht. De gebroeders kregen een huis met weiland onder Ridderkerk toebedeeld,
waarvoor zij hun zusters uitkochten. Van den Nes ontving namens zijn vrouw 620 Car. gld.
Hij zette het van hem bekende merkje onder de akte299.
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Op 7 augustus 1660 werd het huurkontrakt opgemaakt waarbij de boekhouders van de drie
schutterijen binnen Dordrecht 18 morgen weide- en zaailand in Groote Lindt verhuurden aan
de plaatselijke schout Leendert Gillissen Vinck, Symon Willemsen, Adriaen P(iet)rsen (van
Dalum) en Bastiaen Cornelissen van den Nes. Laatstgenoemde zette zijn handmerkje300.
In een akte die tussen 1 mei en 3 juni 1661 werd opgemaakt staat als belender in het
Kortambacht van Groote Lindt genoteerd:
‘Bastyaen Cornelyssen van den Nes met sijn kampe’301. Ook in een akte van 17 januari 1666
komt hij daar als belender voor302.
Op 17 april 1662 was Bastiaen Cornelissen van den Nes te Groote Lindt getuige toen een
notaris uit Dordrecht daar een akte opmaakte303.
Blijkens de diakonierekening van Groote Lindt over 1673-1676 kreeg Bastiaen van den Nes
op 4 maart 1676 betaald voor winkelwaren, die bij hem gehaald waren voor het bedeelde
huisgezin van Bastiaen Ingelsen304.
Blijkens een bij zijn zoon Pieter te behandelen akte van attestatie van 12 juli 1677 vergaderden de
schouten en heemraden van Groote Lindt en Heeroudelandsambacht in de lente van 1674 te zijnen
huize. Mogelijk had hij een soort van gelagkamer in zijn hofstede.
De schutters, dekens en boekhouders van de drie schutterijen te Dordrecht verklaarden bij akte
van 4 juni 1676 met ingang van 1 maart 1676 voor de tijd van zeven jaren aan de in Groote
Lindt wonende Bastiaen Cornelissen van den Nes (‘huysman’ is doorgehaald) 8 morgen weideen zaailand verhuurd te hebben. Hij zou jaarlijks 16 Car. gld. per morgen betalen. Als borgen
stonden Cornelis Ariensen Pieterman en Willem Symonsen, beiden mede wonende in Groote
Lindt305.
Van den Nes, wonende in Groote Lindt, op zijn beurt, stelde zich bij akte van 4 juni 1676 met de
te IJsselmonde gedomicilieerde Tijs Pouwelsen als borg voor genoemde Willem Symonsen, toen
deze land aldaar huurde306. Dezelfde dag was Bastiaen te Dordrecht getuige bij het opmaken van
een notariële akte, waarbij hij ook weer zijn merkje zette307. Op 1 november 1676 trad Bastiaen
Cornelis van den Nes voor het gerecht te Meerdervoort op voor de nagelaten kinderen van zijn
zwager Leendert Geerits Snoo, o.a. geboren uit diens huwelijk met Bastiaens zuster Annetje277.
Op 8 maart 1678 werd de Groote Lindtse heemraad Bastiaen Cornelisse van den Nes wegens
ziekte vervangen bij het opmaken van een akte door een Dordtse notaris308.
Op 5 juni 1678 kreeg Bastiaen door de diakonie te Groote Lindt betaald voor het ‘houden’
van P(iete)r Noteboom, ‘daer aen waer was gehadt’, d.w.z. Bastiaen had winkelwaren
gegeven309.
In de rekening van het erop volgende jaar kreeg hij betaald voor een halve schepel tarwe, die
de weduwe van Pieter Brooses bij hem gehaald had310.
In 1684 betaalde Bastiaen van den Nes twee jaren interest over een som van 100 gld. t.b.v.
van de armen te Groote Lindt311. Was dit toch nog de schuldbrief die reeds in 1642 ten zijnen
laste stond?
Tussen 1669 en 1681 was Bastiaen als lid van de magistraat of kerkeraad diverse malen
present bij de afhoring van diakoniejaarrekeningen van Groote Lindt. Steeds plaatste hij hierbij zijn handmerkje312.
Bastiaen Cornelissen van den Nes wordt genoemd in diverse op 29 mei 1683 opgemaakte
akten, toen hij o.a. met de mede in Groote Lindt wonende Gillis Leendertsen Vinck zich als
borg stelde voor de aldaar wonende Willem Symonse bij de huur van land. Bastiaen plaatste
zijn merkje313. In 1688 was hij voor het laatst heemraad. Zijn vrouw leefde nog op 14 februari
1672, toen zij doopgetuige te Rijsoord was.
Kinderen (volgorde willekeurig):
1. CORNELIS BASTIAENSZ. VAN DEN NES, woonde te Meerdervoort, gegoed ald.,
overl. voor 4 augustus 1720. Hij huwde 1e voor 1669 met Grietje Jansdr., overl.
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Meerdervoort voor 11 december 1685. Cornelis huwde 2e voor ca. 1690 met Neeltje
Huygen de Zeuw, gegoed te Groote Lindt, overl. onder Meerdervoort (3 gld. impost
Zwijndrecht 13 juni 1733), wellicht dochter van Huijg Ariensz. (de) Zeeuw, veldarbeider
te Ridderkerk, en Leentje Cornelisdr. Boterclomp313a.
Trientje Jans, tegenwoordig huisvrouw van haar tweede man Frans Pieterse van
Spuybroeck, wonende in de jurisdictie van Sprang, transporteerde op 1 juni 1668 voor 280
pond aan Cornelis Bastiaense van de Nes, tegenwoordig wonende onder het dorp
Meerdervoort, een huis met erf binnendijks onder het dorp aldaar. Noord-oostelijk was dit
belend aan de Vrouwe van Meerdervoort en zuid-westelijk aan Willem Willemse. Dit huis
was belast met een schuldbrief van 200 Car. gld. t.b.v. Maeyken Jacobs, weduwe van
Eghbert Jacobsen Heyligenbergh te ‘s-Gravenhage, welke Van de Nes overnam314.
Cornelis Bastiaensz. van de Nes, won. in het dorp Meerdervoort, wedr. van Grietje Jans,
overleden aldaar, aan de ene zijde, en Jan Melsse Croonenburgh, wonende op Develsluis
in Kleine Lindt, als oom en bloedvoogd van de 3 nagelaten weeskinderen van Grietje,
‘zijne halve vrouws suster’ (lees: de halfzuster van zijn vrouw), met name Grietje, oud ca.
16 jaar, Jan, oud ca. 12 jaar en Bastiaan, oud ca. 8 jaar, met de schout van Meerdervoort,
ter andere zijde, kwamen op 11 december 1685 tot een akkoord. Vader Cornelis zou zijn
kinderen tot mondigheid of huwelijk naar behoren grootbrengen etc. en dan aan hen
gezamenlijk 25 Car. gld. uitreiken. Bij hun vooroverlijden zou dit bedrag vererven op hun
erfgenamen en ‘vrinden’ van moederszijde. Als zekerheid voor dit alles stelde vader Van
de Nes zijn huis, waarin hij dan woonachtig is. Dit was aan de zuid-oostzijde belend aan
‘den gemeene dijck’ en zuid-westelijk aan Jacob Willems315.
Neeltje Huygen, weduwe en boedelhoudster van Cornelis van de Nes, transporteerde op 4
augustus 1720 voor 400 gld. aan haar zoon Huyg Cornelisse van de Nes een huis en erf
aan ‘sHeeren Deyck van Sweyndregt’ onder Groote Lindt. Noordelijk was dit goed belend
aan ‘den beneeden reypadt ofte het lant genaamt Maaskamp’316.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
a. Grietje, geb. ca. 1669.
b. Jan, geb. ca. 1673.
c. Bastiaen, geb. ca. 1677.
Kinderen uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker):
d. Huyg.
e. Anna (Annetie).
f. Pieter.
g. Cornelis.
h. Leendert, ged. Zwijndrecht 5 februari 1702.
i. Ariaentie, ged. Groote Lindt 20 april 1704 (get. Lijsbet Cornelis).
2. WILLEM BASTIAENSZ. VAN DEN NES, woonde te Groote Lindt, gegoed ald., diaken
(1679, 1689, 1693), armmeester (1679, 1689, 1693) van Groote Lindt, overl. (3 gld.
impost Groote Lindt 14 maart 1729 door Huygh van de Nes). Hij huwde met Maeyke
Aryensdr., overl. (impost pro deo Groote Lindt 1 oktober 1728 door haar man Willem
Bastyaens van de Nes).
De diakonierekening van Groote Lindt over 1688 maakt melding van een vrouw die bij
Willem van den Nes ziek had gelegen317.
In 1694 betaalde Willem voor 7 jaar en een maand interest op een kapitaal van 100 gld.
t.b.v. de armen van Groote Lindt318.
Een akte van 12 juli 1696 noemt Willem van den Nesch als belender in Groote Lindt319.
Op 30 juni 1697 werd hij door de diakonie betaald voor koop van 9 ellen linnen voor Tijs
Willemsz. om tot hemden gemaakt te worden320, terwijl hij op 30 juni 1709 door dezelfde
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instantie werd betaald voor een niet gespecificeerd aantal geleverde ‘steck om de grient te
teelen’321.
Zelf betaalde hij op 16 augustus 1710 aan de diakonie voor de koop van riet322, welke
kennelijk van de Armengriend afkomstig was.
Tussen 1681 en 1710 ondertekende Willem Bastiaensz. van den Nes als lid van de
magistraat of kerkeraad van Groote Lindt tal van keren de diakoniejaarrekeningen323.
Henderick van der Hoep en Bastyaen Broelingh, beiden notaris en procureur voor het Hof
en de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, als bij schout en schepenen van Groote Lindt
aangesteld als curators over de insolvente boedel en goederen van Willem van de Nes en
Maeyke A., in leven gewoond hebbende en overleden te Groote Lindt, transporteerden op
1 juli 1729 voor 178 gld. 10 st. aan de aldaar wonende Pieter Decker een huis met
dijkerfje aan ‘s Heerendijck van Sweyndregtsen waart’. Dit was aan de ene zijde belend
aan Tunis Willemse Timmerman en aan de andere aan ‘de gemeenlandts stoep’324.
3. PIETER BASTIAENSZ. VAN DEN NES (VAN ESCH), j.m. uit de Linde (1679),
huisman te Groote Lindt (1677), landhuurder ald., overl. na 29 mei 1683. Hij huwde
(ondertr. Ridderkerk 23 april en bescheid gegeven op de Linde 13 maart 1679) met
Neeltje Jansdr., j.d. van Ridderkerk (1679), leverde winkelwaren te Groote Lindt (1684).
Pieter Pleunen Velthoen, huisman won. onder Heeroudelandsambacht, en Pieter Bastiaensen
van den Nes, huisman won. onder Groote Lindt, legden op 12 juli 1677 op verzoek van
Pieter Hendricxsen de Jonghe de verklaring af dat zij in de lente van 1674 ten huize van
Bastiaen van den Nes onder Groote Lindt aanwezig waren toen daar schout Leendert Vinck
Gillissoon, Leendert Jongsten en Dirck Janssen, heemraden van Groote Lindt, alsmede
Steven Ariensen Pieterman, schout en secretaris, en Cornelis Jacobsen van Proyen en Arien
Cornelissen van der Giessen, heemraden van Heeroudelandsambacht, spraken over de
oproep van de Staten van Holland en West-Friesland dat ieder dorp voor de veldtocht diende
op te komen met een wagen en drie paarden. Pieter van den Nes zette een merkje dat sterke
gelijkenis vertoont met dat van zijn vader325.
De deken en boekhouders van de Cloveniersdoelen, de St. Jorisdoelen en de Heele
Haechdoelen te Dordrecht verhuurden bij akte van 29 mei 1683 voor de tijd van 7 jaren 8
morgen weide- en zaailand onder Groote Lindt aan de aldaar wonende Pieter Bastiaensen
en dat voor 13 Car. gld. de morgen jaarlijks. Als borgen stelden zich Bastiaen Cornelissen
van de Nes en Pieter Ariensen van Dalem, beiden wonende in de (Groote) Lindt. Uit zijn
merkje valt op te maken dat de huurder Pieter Bastiaensen van den Nes was326. Dezelfde
dag stelden vader en zoon Van den Nes zich borg voor Van Dalem, toen deze eveneens
een pachtovereenkomst sloot327.
Kinderen (voor zover bekend, volgorde willekeurig):
a. Pietertje.
b. Celia.
c. Anna.
4. LEENDERT BASTIAENSZ. VAN DE NES, j.m. van en won. Groote Lindt (1677),
schepen / heemraad van Groote Lindt (1708, 1712, 1713), overl. (betaling voor doodkleed
Groote Lindt 1 april 1714)323. Hij huwde Kijfhoek 25 mei 1677 met Trijntie Jansdr. van
Driel, ged. Heerjansdam 6 mei 1654, j.d. van en won. Kleine Lindt (1677), overl. (3 gld.
impost Groote Lindt 4 juni 1733), dochter van Jan Dircksz. Timmerman alias van Driel,
timmerman te Groote Lindt, nadien huistimmerman, gemeenlandstimmerman, pachter van
het windrecht, gerechtsbode, schepen en heemraad te Kleine Lindt, sluiswachter van de
Develsluis, en Mayke Melsen Croonenburg327a.
Op 8 januari 1710 kreeg Leendert van den Nes door de diakonie van Groote Lindt betaald
voor het rijden van ‘stek’ van de Armengriend322.
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Tussen 1703 en 1711 was hij enige keren als lid van de magistraat of kerkeraad van Groote
Lindt present bij de afhoring van jaarlijkse diakonierekeningen323.
Kinderen:
a. Bastiaen.
b. Jan.
c. Pietertie.
d. Claas.
5. GRIETJE BASTIAENSDR. VAN DEN NES, overl. (betaling doodkleed Groote Lindt 5
juli 1716). Zij huwde met Cornelis Ariensz. Pieterman alias de Springer, boer te Groote
Lindt, diaken (1676, 1677, 1682-1684, 1687), armmeester (1676, 1677, 1682-1684, 1687),
kerkmeester (1677, 1678) van Groote Lindt, overl. tussen 3 november 1698 en 10 mei
1713, zoon van Adriaen Leendertsz. Pieterman, boer te Heeroudelandsambacht,
heemraad, stadhouder (stedehouder) van Heeroudelandsambacht, en N.N. Zie voor nadere
gegevens over dit echtpaar Ons Voorgeslacht327b.
6. AAGJE BASTIAENSDR. VAN DEN NES, overl. na 8 december 1707. Zij huwde met
Steven Ariensz. Pieterman, ‘pieckenier’ in het korps weerbare mannen in de
Zwijndrechtse Waard (1673), secretaris (1651, 1661, 1665, 1667-1697), schout
(1667-1697), kerkmeester (1678, 1696) van Heeroudelandsambacht, overl. tussen 28
januari 1697 en 25 maart 1698, zoon van Adriaen Leendertsz. Pieterman, boer te
Heeroudelandsambacht, heemraad, stadhouder (stedehouder) van Heeroudelandsambacht,
en N.N. Zie voor nadere gegevens over dit echtpaar Ons Voorgeslacht327c.
7. MARIJKEN (MARIGIE) BASTIAENSDR. VAN ES, j.d. uit Groote Lindt, won.
ald. (1681), overl. Oost-Barendrecht (impost pro deo 11 april 1722), huwde Groote Lindt
(volgens trouwboek Barendrecht, na 3 geboden ald.) 29 juni 1681 met Pieter Commersz.
Block (Blocq), j.m. van en won. Maasdam (1679), wednr. won. Oost-Barendrecht (1681),
belijdenis Maasdam 7 juli 1674, overl. Oost-Barendrecht (impost pro deo 30 maart 1726),
zoon van Commer Arijensz. Block, kleermaker en boer te Maasdam, en Magdaleentje
Pietersdr. Hij huwde 1e Maasdam 16 april 1679 met Joosjen Ariensdr. (j.d. van Rijsoord
(1670), huwde 1e (ondertr. Barendrecht april 1670) met Pieter Cornelisz. Driesprongh,
j.m. van Oost-Barendrecht).
Vg. FRANCK CORNELISZ. VAN DEN NES, boer te Rijsoord, vertrok na 1662 naar
Dubbeldam, overl. tussen 1662 en 1669. Hij huwde Rijsoord 25 december 1649 met
Marrichjen (Mayken) Pietersdr. (Vinck ?), j.d. van Rijsoord (1649). [Marrichjen huwde 2e
(ondertr. Rijsoord 16 mei en attestatie gegeven om elders te trouwen 1 juni 1670) met
Anthony Joosten.] Marrichjen was mogelijk een dochter van Pieter Ariensz. Vinck en Geertie
Cornelisdr.
In de boedelrekening van Aert Woutersz. van Gouthouven te Rijsoord d.d. 12 mei 1656 is
sprake van een betaling van 4 pond 10 st. aan Franck Cornelisz. en ene Maeycke Hendricx
vanwege ‘t kisten en affleggen’327d. Uit naam van de erfgenamen en legatarissen van zaliger
Leendert Bastiaensen van den Nes transporteerde Martinus Glierius, notaris en procureur te
Dordrecht, aan Franck Cornelissen van den Nes 2 morgen 300 roeden aan ‘den Pruymendijck’
onder Oud-Reierwaard328. De koop werd voldaan met het passeren van een schuldbrief ten
bedrage van 1000 Car. gld. ten behoeve van de te Dordrecht wonende juffr. Margrieta Cools,
welke op 9 mei 1660 geroyeerd werd329.
Franck, wonende in Rijsoord, verklaarde bij akte van 4 november 1656 400 Car. gld. schuldig
te zijn aan het weeskind van Jan Barentsen Vroombrouck, in leven gewoond hebbende te
Rotterdam. Hij verzekerde deze lening op de voornoemde 2 morgen 300 roeden aan ‘den
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Pruymendijck’ onder Oud-Reierwaard, dat aan de zuidkant hieraan belend lag. De schuldbrief
werd op 13 oktober 1658 geroyeerd330.
Eveneens op 4 november 1656 verklaarde Franck echter voor het gerecht te Rijsoord en
Strevelshoek een hypotheek genomen te hebben op zijn huis in Rijsoord of Strevelshoek, dat aan
de noordkant was belend aan ‘de Waelwegh’, ten bedrage van 400 Car. gld. ten behoeve van het
weeskind van Jan Rocusse Vrombrouck, in leven gewoond hebbende te Rotterdam, waarover de
aldaar wonende Cornelis Aeriense Grootswaeger en Aert Tunis van Wedde dan voogden zijn331.
Op 19 oktober 1658 werd de al meer genoemde 2 morgen 300 roeden aan ‘den Pruymendijck’
door Franck voor 1200 Car. gld. overgedragen aan Jacob Teunissen, wonende aan ‘den
Droogendijck’ voor Oud-Reierwaard onder de jurisdictie van Ridderkerk332.
De heer Adriaen Ribbens, leenman van het leenhof binnen Bergen op Zoom, enerzijds, en
Vranck Cornelissen van Nes, wonende in Rijsoord, anderzijds, kwamen op 10 juli 1662 op
het kantoor van de notaris te Rijsoord tot een overeenkomst aangaande achterstallige
landpachten, die Vranck ten achteren was tot Bamis (1 oktober) 1662. Hij verklaarde 273 Car.
gld. schuldig te zijn en daarvoor transporteerde hij alvast 1 gemet achter zijn huis te velde
staande tarwe voor 66 Car. gld. en erwten voor 54 Car. gld. Dit geld werd van de
verschuldigde som afgetrokken en het restant zou hij over 1 en 2 jaar betalen. Hij plaatste zijn
merkje333.
Volgens een notitie in de bewerking van het doopboek van Rijsoord vertrok Frank na 1662
naar Dubbeldam334, maar daar kon ik hem niet traceren. Bij de ondertrouw van het huwelijk
van de weduwe van Franck Cornelisz. van den Esch (Nes) in 1670 te Rijsoord was de
predikant van Dubbeldam getuige, zodat de weduwe kennelijk toen daar woonde.
De levensloop van zijn kinderen heb ik niet kunnen traceren.
Kind uit zijn buitenechtelijke relatie met Neeltie Samuels:
1. JOHANNES, ged. Rijsoord 17 december 1645 (ouders ‘ongetrout zijnde’).
Kinderen uit zijn huwelijk:
2. CORNELIS, ged. Rijsoord 26 januari 1653 (get. Maeike Cornelis, Cornelis Pieters
Vinck).
3. ANNEKEN, ged. Rijsoord 4 maart 1657, verm. overl. voor 24 februari 1658.
4. ANNETJE, ged. Rijsoord 24 februari 1658 (get. Pietertje Cornelis).
5. PIETER FRANCKEN VAN ES, ged. Rijsoord 11 december 1661, woonde Dubbeldam
(1687), overl. na 15 februari 1687. Pieter Franke van Es op Dubbeldam wordt in een akte van
15 februari 1687, tezamen met Sijmen Willemsen Schansheer, Jan Pietersen Vogelaer,
Cornelis Jacobsen Steehouwer, Pieter Heijndericxsen Pieterman, wonende onder Ridderkerk,
Isack Cornelisen Grootendorst, wonende op Heerjansdam, Cornelis Cornelisen de Groot, als
voogd van het weeskind van Pieter Cornelisen Vogelaer, en Heijnderick Crijne Huijser,
wonende onder Klaaswaal, genoemd als erfgenamen van Pieter Cornelisen Vogelaer. Van Es
plaatste zijn handmerkje onder de akte334a. Kennelijk was hij de enige onder de kinderschaar
van zijn ouders die toen nog in leven was, dan wel was hij via zijn eventuele vrouw medeerfgenaam van genoemde Vogelaer.
IVe. WILLEM BASTIAENSZ. VAN DEN NES, ged. (als bastaard) Rijsoord 17 ecember
1592, j.g. van den Nes in Rijsoord (1617), boer te Nieuw-Reierwaard, landeigenaar te
Ridderkerk en Rijsoord, overl. tussen 1644 en 9 augustus 1649. Hij huwde (1e gebod of tr.
Ridderkerk) 1617 met Jorisken Bastiaensdr. (Aryswager), ged. Ridderkerk 20 november
1588, j.d. van Bolnes in Ridderkerk (1617), overl. voor 29 mei 1638, dochter van
(Se)Bastiaen Aryensz. Saentgen (Aryswager), boer te Bolnes onder Ridderkerk, heemraad
van Ridderkerk, en Elisabeth (Lijsken) Jansdr.
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In het kohier der 1000e penning van Ridderkerk over 1626 werd Willem Bastiaens van den
Nes aangeslagen voor 4 pond; dus 4000 pond gegoed52.
Pieter Pietersz., schout van Ridderkerk, nomine uxoris (als echtgenoot) en als bloedvoogd van
de kinderen van Maertgen Bastiaensendr. geprocreëerd bij Lenert Jan Jorissen, alsmede van
de kinderen van Maertgen Symonsendr., Cornelis Roochussen Clootwijck vanwege zijn
huisvrouw, en Symon Thonissen met Pieter Tonissen Craenendonck, voor hen zelf, en nog
genoemde Symon als bloedvoogd nevens de schout als oppervoogd van dezelve broeder en
twee zusterskinderen van zaliger Soetgen Symonsendr., allen respektievelijk kinderen en
erfgenamen zo van volle als halve bedde van zaliger Bastiaen Aryensen Saentgen en Elisabeth
Janssendr., transporteerden op 20 mei 1626 aan Willem Bastiaensen van den Nes hun partijen,
nevens de koper zijn aandeel, in de ‘wooninge, berch, schuyre, boomgaert en telinge’ van 400
en nog enige roeden eigen land en nog de bruiklanden en het koren te velde aan de noord- en
westeinden van ‘den Doncxenwech’, zoals nagelaten bij het voornoemde echtpaar en dat
conform gemaakte wettige conditiën op 21 maart 1626335.
Willem Bastiaensen van den Nes, wonende te Ridderkerk, transporteerde op 20 mei 1626 aan
(zijn zwager) Pieter Pieters van Golen, dijkgraaf te IJsselmonde en schout van Ridderkerk, 4
morgen 300 roeden in Oud-Reierwaard, strekkende van ‘den Droeghendijck’ tot aan de
zuideinde tot de 1½ morgen lands van Van den Nes. Westelijk was dit land belend aan Van
den Nes ‘mit sijne broeders’. Dit land was hem aangekomen bij een akte van ‘bedeelinge’
voor schout en gerechten te Rijsoord van 25 februari 1611 (niet bewaard gebleven), welke bij
dit transport ook vertoond werd336. Dezelfde dag transporteerde Van den Nes aan Vinck
Jansen, schepen in de heerlijkheid Rijsoord, 400 roeden met ‘wooninge, keete, boomgaert
ende betelinghe daer aen clevende’, zoals hij dit zelf bewoond had en gelegen aan de
westzijde van ‘den Rijsoortse Stege’, met nog de bruikwaar van 6 morgen 350 roeden land.
Bij het transport werden ‘den oude brieven van eygendomme mit desen getransfixeert’337. Het
is merkwaardig dat deze transportakte voor schout en heemraden van Ridderkerk werd
opgemaakt, daar deze boerderij in de jurisdictie van Rijsoord lag en derhalve daar ook het
transport had moeten plaatsvinden.
Blijkens het verpondingskohier van Ridderkerk over 1627 bezat Willem Bastiaensen van de
Nes in de hoef ‘Cornelis Pietersen Negentien Mergen’ in Nieuw-Reierwaard een huis op 8
morgen 300 roeden, terwijl hij het restant van die hoef in huur had. Daarnaast had hij met
Harman Lenertsen in genoemde polder nog 9 morgen huurland in gebruik144.
Willem Bastiaensen van den Nes transporteerde op 30 januari 1627 aan (zijn zwager) Pieter
Pietersen van Golen, schout van Ridderkerk, 965 roeden in Oud-Reierwaard. Dit perceel werd
zuidelijk belend door de 4½ morgen die Van Golen op 20 mei 1626 van Van den Nes had
gekocht338. Willem van Oversteech transporteerde op 12 mei 1635 met procuratie van
jonkheer Heyman van Blijenburch, kapitein van een compagnie voetknechten, aan Willem
Bastiaensen van den Nes en zijn kinderen 7 morgen 257 roeden in Nieuw-Reierwaard en
gelegen in een weer van 19 morgen 300 roeden, strekkende van ‘den Zeedijck’ tot aan de
‘Kieviten wech’339. Dezelfde dag verklaarden Van den Nes en (zijn zwager) Pieter van Golen,
als voogd van zijn kinderen, 2066 pond 13 schellingen aan jonkheer van Blijenburch
schuldig te zijn, als zijnde het restant van de koopsom voor het genoemde land340.
Blijkens het kohier der 200e penning van Ridderkerk over 1638 was Van den Nes 4000 pond
gegoed4. De te Ridderkerk wonende Willem Bastiaensen van den Nes met schout Pieter van
Golen als bloed- en oppervoogd van de kinderen van Van den Nes geprocreëerd bij Jorisken
Bastiaensdr., transporteerden op 29 mei 1638 aan ‘joncffrou’ Catrina Adriaen Rijsersdr.,
weduwe van Eeuwout Prins, ‘brouster int Lam’ binnen Rotterdam, 10 morgen 49 roeden in
het huisweer van Van den Nes in Nieuw-Reierwaard. Tot waarborg voor deze overdracht
stelde Van den Nes ca. 5 morgen land dat aan de noordzijde aan het verkochte perceel grensde
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en waarop de woning stond. Dit alles conform de meting die mr. Jan Stampioen op 21 mei
1638 had verricht. De ‘gerechtsluyden’ van Ridderkerk hadden toestemming gegeven om de
opbrengst van deze verkoop te gebruiken voor betaling van schulden en beredding van de
boedel341.
In het kohier der 200e penning van Ridderkerk over 1644 staat het volgende genoteerd:
‘Willem Bastiaensen van den Nes te vooren begroot op 4000 pond versmaldeelt over vijff
handen soo dat elck geen duysent gulden heeft behouden’4.
Sinjeur Pieter van Golen, rentmeester tot IJsselmonde etc., als oom en voogd van
moederszijde van de drie weeskinderen van zaliger Willem Bastiaensen van den Nes bij
Jorisjen Bastiaensdr., alsmede Lenert Bastiaensen van den Nes, Aryen Bastiaensen van den
Nes en Bastiaen Cornelissen Groenevelt, ‘oomen ende neeff ‘ van vaderszijde der
weeskinderen, stelden zich bij akte van 9 augustus 1649 als borgen voor de betaling van de
erfenis ofwel het vaderlijk- en moederlijk goed van de voornoemde weeskinderen, welke de
weeskinderen door hun broer Bastiaen Willemsen van den Nes volgens zekere uitkoop
beloofd was en dat volgens het die dag opgemaakte en overlegde ‘staetjen’. Het betrof een
bedrag van 1284 Car. gld., die uit de verkoop van de woning en landerijen aan Cornelis
Leeuwenburch in mei 1650 betaald zou moeten worden. Verder bleef er nog een uit te keren
restantbedrag van ruim 1200 Car. gld., waarvoor Bastiaen Willemsen van den Nes zich
verbond. Clement Bastiaensen van den Nes, oom en mede-voogd van vaderszijde van de
weeskinderen, werd ontlast van alle aanmaningen en ook de voornoemde Cornelis
Leeuwenburch werd hiervan gevrijwaard342.
Kinderen:
1. BASTIAEN de OUDE, volgt Vh.
2. ANNEKEN WILLEMSDR. VAN DEN NES, ged. Rijsoord 21 juni 1620, j.d. van en
wonende Ridderkerk (1644), overl. na 27 juni 1649. Zij huwde Ridderkerk 27 november
1644 met Jan Gerrit(sz.) Staes(sen), geb. ca. 1608, j.m. van en wonende Ridderkerk
(1644), boer nabij het Huys ten Donck op Slikkerveer, overl. na 21 mei 1671, zoon van
Gerrit Cornelisz. Staes en Lijntien Pietersdr.
Op 27 juni 1649 deed Annighjen van den Nes, vrouw van Jan Geeritsen, belijdenis te
Ridderkerk343.
Blijkens een akte van 20 mei 1655 was de te Ridderkerk wonende Jan Gerrit Staessen
toen ca. 47 jaar oud344. Rond 1608 werd zijn doopoptekening niet te Ridderkerk
gevonden. Gezien de vaak onnauwkeurige opgave van leeftijden kan hij op 24 juli 1605 te
Ridderkerk ten doop zijn gehouden als zoon van Gerryt Cornelisz., op Slikkerveer;
moeder onvermeld.
Jan Gerrit Staessen en Annichgen Willems van den Nes, echtelieden wonende ‘omtrent het
Huys ten Donck’ onder de jurisdictie van Ridderkerk, maakten op 26 februari 1649 ten
hunnen huize hun testament, waarbij de vrouw ‘kranck’ te bed lag. Zij testeerden op de
langstlevende en deze moest hun kinderen tot de leeftijd van 25 jaar of eerder huwelijk naar
behoren opvoeden etc. en dan uitzetten naar gelegenheid der boedel, waarbij zij dan ook
kleding van de overleden ouder zouden ontvangen. Bij hertrouwen van de langstlevende
zouden de kinderen recht hebben op de helft van de ouderlijke boedel. De langstlevende zou
voogd zijn. Getuigen waren de Ridderkerker ds. Hermen Celosse en joncheer Margon Glijn
(tekent: Glynn, een Engelse militair die op het Huys ten Donck verbleef ?). De echtelieden
plaatsten hun handmerkje onder de akte345.
Een akte van 10 september 1656 spreekt over meting van ‘de twaelff roeden’ waar koren
op stond en dat gebruikt werd door Jan Gerrit Staessen346.
Jan Gerrit Staessen, wonende omtrent Slikkerveer, compareerde op 9 februari 1660 op
Huys ten Donck en gaf te kennen aan joncheer Willem van der Duyn, dijkgraaf te
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4.
5.
6.

Ridderkerk, als zijnde eigenaar van de woning en bruiklanden die hij gebruikte, dat hij
geen borgen had voor de landpachten en dat hij om die reden aan Van der Duyn paarden,
koeien, hokkelingen, huisraad en bouw- en melkgereedschappen op de genoemde woning
transporteerde. Dit alles mocht Jan echter gebruiken voor de som van 40 Car. gld.
jaarlijks347.
In het in 1665 opgestelde haardstedenkohier van Ridderkerk werd Jan Gerrit Staesen
aangeslagen voor twee haardsteden met een oven348.
Op 21 mei 1671 verklaarde de te Ridderkerk wonende Jan Gerrit Staessen 255 Car. gld.
schuldig te zijn aan Pieter van Gilst, notaris en secretaris te Rijsoord349. Dezelfde dag
compareerde hij ook nog over een door Antony Verhorst ten zijnen laste op 16 augustus
1659 onder de hand verleden obligatie van 280 Car. gld. en interesten. Staessen beweerde
dat deze obligatie inmiddels door hem voldaan was, waarbij er een door Verhorst
geschreven briefje was opgemaakt, maar om een proces te voorkomen moest hij eerst een
zeker bedrag betalen aan de weduwe en erfgenamen van Verhorst en zou hij dit geld
terugkrijgen indien hij eventueel naderhand toch kon bewijzen, dat de obligatie door hem
voldaan was350.
ARIEN, ged. Rijsoord 22 januari 1623 (get. Mariken Simons); van hem verder niets
bekend.
BASTIAEN DE JONGE, volgt Vi.
FRANCK, ged. Ridderkerk 13 maart 1628 (get. Aryen Aertse), volgt Vj.
JOHANNES (JAN), volgt Vk.

Vh. BASTIAEN WILLEMSZ. VAN DEN NES DE OUDE, geb. 1617/1618, j.g. van
Ridderkerk (1641), weduwnaar wonende Ridderkerk (1646), herbergier, waard en wellicht ook
boer te Ridderkerk, heemraad (1645, 1646, 1648), bode (1653-1656) van Ridderkerk, overl.
Ridderkerk tussen 12 maart en 7 mei 1656. Hij huwde 1e Ridderkerk 10 november 1641 met
Grietken Willemsdr. Aryswager, j.d. van IJsselmonde (1641), overl. 1645/1646, dochter van
Willem Leendertsz. Aryswaeger, boer, hoogheemraad van de vier polders van
West-IJsselmonde, penningmeester, hoogheemraad van Varkensoord, en Marijcken Huygendr.
Craenendonck351. Bastiaen huwde 2e Ridderkerk 11 november 1646 met Lijntgen Ariensdr.
Baes, geb. ca. 1623, j.d. (1646), weduwe (1659) van en wonende Ridderkerk, overl. Ridderkerk, begr. ald. 21 december 1659, dochter van Adriaen Adriaensz. Baes, boer in NieuwReierwaard onder Ridderkerk, waarsman van Nieuw-Reierwaard, dijkgraaf van Oud- en
Nieuw-Reierwaard, en Haesken Ariensdr. Fonckert. [Lijntgen huwde 2e Dordrecht (ondertr.
Ridderkerk 13 september en ald. attestatie gegeven om te Dordrecht te trouwen) 7 oktober
1659 met Arien Willemsz., j.m. van en wonende Ridderkerk352.]
Blijkens een akte van 23 juli 1652 was bode Bastiaen van den Nes ca. 34 jaar oud353. In een
akte d.d. 7 september 1654 heette hij ca. 37 jaar oud te zijn354. Tussen 1613 en 1626 werd het
doopboek van Ridderkerk slordig bijgehouden, zodat zijn doop niet terug te vinden is. Om
dezelfde reden is daar de doop van zijn tweede vrouw evenmin te achterhalen.
In het verpondingskohier over Ridderkerk uit 1644 staat Bastiaen Willemsz. van den Nes
geboekt voor een gegoedheid van 2000 pond4.
Op 18 november 1645 maakten Bastiaen Willemsen van den Nes, heemraad van Ridderkerk,
en zijn ziek te bed liggende huisvrouw Grietge Willems Aryswagers in hun huis op het dorp
Ridderkerk een testament. Zij deden hun op 17 juni 1642 voor notaris Gerrit van der Hout te
Rotterdam gemaakte testament teniet en testeerden vervolgens op de langstlevende, die voogd
over hun kinderen zou zijn en deze naar behoren diende op te voeden etc. en aan elk van hen
bij mondigheid of eerder huwelijk naar gelegenheid der boedel een bedrag uit te reiken.
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Beiden ondertekenden de akte. Getuigen waren ds. Hermen Celosse en Bastiaens toekomstige
schoonvader Aryen Aryensz. Baes, dijkgraaf van Ridderkerk355.
Een op 15 december 1646 op schrift gezette verklaring betreffende onenigheid over een
zekere beker spreekt van een bruiloft die ca. vijf weken daarvoor werd gevierd ten huize van
Bastiaen Willemsen van den Nes op het dorp Ridderkerk356. Wellicht betrof dit Bastiaens
eigen bruiloft op 11 november dat jaar.
In het huis van Bastiaen Willemsz. van den Nes -ongetwijfeld een herberg- speelde zich heel
wat af, hetgeen blijkt uit tal van op schrift gestelde verklaringen voor o.a. de notaris te
Ridderkerk. Zo spreekt een akte van 2 januari 1648 van een ruzie en vechtpartij op 16
december 1647 tussen leden van de families Bijkerck en Van Gameren357.
Bij akte van 5 april 1648 stelde Van den Nes zich als borg voor de te Ridderkerk wonende
Huych Cornelissen, toen deze 24 Car. gld. verklaarde schuldig te zijn aan Jan Willemsen
Romeyn358.
Heemraad Bastiaen Willemsen van den Nes en zijn tweede vrouw Lijntgen Aryens Baes
maakten op 24 mei 1648 een codicil. Zij verklaarden dat de langstlevende de optie zou
hebben op hun woonhuis met erf en boomgaard op het dorp Ridderkerk, waarvoor dan het
(aanzienlijke) bedrag van 4000 Car. gld. berekend zou worden. De langstlevende zou dan een
jaar na het overlijden van de eerstgestorvene 1000 Car. gld. aan de mede-erfgenamen moeten
betalen en vervolgens elk volgend jaar 500 Car. gld. tot deze som voldaan zou zijn.
Gedurende die tijd zou de langstlevende hun voor- en nakinderen moeten opvoeden etc.
Bastiaens natuurlijke zoon Jan Bastiaensz. van den Nes zou tot de leeftijd van 15 jaar door de
langstlevende moeten worden onderhouden, waarna hij een bedrag van 25 Car. gld. uitgereikt
zou krijgen. Hun goederen zouden vervolgens ab intestato vererven. Tot voogden en
administrateurs benoemde hij zijn oom Pieter van Golen, rentmeester van de heer Van
Merode, en zij haar vader Aryen Aryensz. Baes, dijkgraaf van Ridderkerk. Van den Nes
ondertekende de akte; zijn vrouw plaatste haar merkje359.
Van den Nes verklaarde bij akte van 7 juni 1648 1200 Car. gld. schuldig te zijn aan de
Ridderkerkse predikant ds. Hermen Celosse. Voor deze geldlening stelde hij als zekerheid de
voorwaarden, daterend van 20 april 1645, van de koop van een woning met ruim 5 morgen
door Cornelis Leeuwenburch. Er is dan sprake van een bedrag van 2500 Car. gld360.
Op 28 maart 1649 deden Van den Nes en zijn vrouw belijdenis te Ridderkerk361.
Op 9 augustus 1649 stelden Bastiaen van den Nes ooms Pieter van Golen, Lenert en Aryen
Bastiaensen van den Nes en neef Bastiaen Cornelissen Groenevelt zich als borgen voor
betalingen uit de ouderlijke erfenis, die hij aan zijn drie jongere broers had beloofd362.
Kennelijk zag de familie al aankomen dat het met de financiën van Bastiaen de verkeerde kant
op dreigde te gaan! Dit blijkt ook uit het in 1652 opgestelde kohier der 200e penning over
Ridderkerk, waarin valt te lezen: ‘Bastiaen Willemsz. van den Nes - te vooren begroot op
2000 ponden, dan vermits sijn quade fortuyn wert den selven hier gebracht - pro memorie’4.
Op 8 augustus 1655 verklaarde bode Bastiaen Willemsen van den Nes aan zijn broer Bastiaen
Willemsen van den Nes de jonge ruim 880 Car. gld. schuldig te zijn en dat uit krachte van een
door hem op 1 juni 1650 in presentie van de inmiddels overleden Pieter van Golen, schout
van IJsselmonde, onder de hand verleden obligatie van 700 Car. gld., met inmiddels
opgelopen renten ten bedrage van 180 Car. gld. 16 st. 8 dernier. Daarvoor transporteerde hij
nu aan zijn broer Bastiaen de jonge 2 paarden, 2 koeien, 2 vaarsen, een wagen met ploeg met
toebehoren, bouw- en melkgereedschappen, 5 bedden met toebehoren, 20 stoelen, banken,
wijn- en flapkannen, spiegels, kasten, 5 schilderijen ‘van de vijff sinnen’, die in zijn grote
kamer hingen, en nog meer huisraad. Bastiaen de oude mocht al deze goederen nog enige tijd
van zijn broer gebruiken en dat ‘uyt goede vrintschap ende genegentheyt tot sijnen broeder’.
De akte, die door de notaris te Ridderkerk ten huize van Bastiaen de oude werd opgemaakt,
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werd bekrachtigd door de handtekening van de oude Bastiaen, maar de jonge Bastiaen kon
slechts een merkje plaatsen363. Uit de inboedel blijkt duidelijk, dat Van den Nes een herberg
heeft gedreven. Dit blijkt ook uit het feit, dat er vele akten ten zijnen huize werden opgemaakt
door o.a. de notaris te Ridderkerk en uit de omstandigheid dat de plaatselijke dijkgraaf en
hoogheemraden daar vergaderden.
Op 12 maart 1656 vond ik Bastiaen voor het laatst bij leven vermeld364. Voor 7 mei dat jaar
was hij gestorven, waarna het ambt van bode door zijn gelijknamige broer werd
overgenomen.
Lijntgen Aryens Baes, weduwe van Bastiaen Willemsen van de Nes, in zijn leven bode te
Ridderkerk, geassisteerd met notaris Engelbrecht van der Grijp als haar gekoren voogd, verklaarde op 26 januari 1657 dat de boedel die zij met haar man had bezeten met ‘merckelicke
schulden was belast ende beswaert’. Beducht zijnde dat hiermee de schulden niet zouden
kunnen worden voldaan, deed zij hiervan afstand. De akte, opgemaakt in haar huis,
bekrachtigde zij met haar merkje365.
Dezelfde dag werd er een akte opgemaakt waarin Bastiaen Willemsen van den Nes de jonge
opgave deed van hetgeen hem nog van zijn overleden broer, de bode Bastiaen Willemsen van
den Nes, toekwam als restant van zeker transport van haaflijke en meubele goederen. Jonge
Bastiaen bleek nog 400 gld. te vorderen te hebben366.
Op 9 april 1657 transporteerde Lijntgen -nu ook weer geassisteerd met voornoemde notarisaan jonker Willem van der Duyn, dijkgraaf van Ridderkerk, voor 80 Car. gld. een koe en een
vaars. Deze beesten werden aan ‘sHeerendijck’ in presentie van de notaris en getuigen in
handen van de jonker overgeleverd, waarna hij na overdracht van het geld deze weer aan
Lijntgen teruggaf. Zij zou deze beesten mogen gebruiken tot wederopzeggen van de jonker.
Tevens verklaarde hij borg te staan voor de huishuur van Lijntgen, welke zij verschuldigd was
aan de heer Jacob Paets, brouwer in ‘De Druyf ‘ te Rotterdam. De akte spreekt van ‘alle de
verteeringen alreede bij d’heeren dijckgraeff ende hooge heemraiden van Ridderkerk t haeren
huyse verteert ende noch vorders verteert souden en mogen werden’367. Van der Duyn wilde
kennelijk door zijn tussenkomst de vergaderplaats van het Ridderkerkse polderbestuur veilig
stellen.
Evenals haar vader -aanvankelijk een rijke Ridderkerkse boer- sleet de weduwe Van den Nes
haar laatste levensjaren in povere omstandigheden. In 1659 hertrouwde zij en kennelijk had zij
haar kersverse echtgenoot niet geheel op de hoogte gebracht van haar geldelijke perikelen. Op
21 december 1659, de dag van haar begrafenis, ‘alvorens hij met sijn huysvrouw saliger op
huyden te graeff wilden gaen’, stapte haar weduwnaar Aryen Willemsen naar de notaris te
Ridderkerk om een akte op te laten stellen waarmee hij afstand van haar boedel deed. Hij
verklaarde omtrent 11 weken daarvoor met Lijntgen getrouwd te zijn en dat zij was overleden
met achterlating van een boedel bezwaard ‘met veel ende merckelicke schulden, ‘t welck hem
vreemt ende onbedacht voortcomende’ was! Hij verklaarde geen heil te zien in afbetaling van
deze schulden, ‘gelijck hij comparant door mij notario op huyden voort aenvangen van den
begraeffenisse andermael voor alle luyden die op te begraeffenisse waeren gecompareert,
mondeling heeft doen verclaeren in plaetse van den manieren te gebruycken van den sleutel op
te kiste te leggen ende voor de bare uytte strijcken, dat hij comparant den voorsegde boedel was
repudierende ende mette voet stootende’ etc.368.
Op 25 april 1661 werd een inventaris opgemaakt van goederen van Lijntgen die nog waren
gevonden ten huize van Jan Hendricx int Velt, van Franck Willemsen van den Nes en van
Aert Aryensen Baes369.
Op 16 september 1661 legden diverse personen op verzoek van Cornelis Adriaensen Boer,
secretaris van Hendrik-Ido-Ambacht, als curator over de desolate boedel en goederen van
Bastiaen Willemsen van den Nesch den ouden en zijn huisvrouw Lijntgen Ariens Baes,
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gewoond hebbende en overleden te Ridderkerk, verklaringen af dat zij op het einde van haar
leven in het najaar van 1659 met Lijntgen omgang hadden gehad. Onder hen waren Lijntgens
zwager Franck Willemsen van den Nesch en zijn vrouw370.
Voor meer gegevens over Lijntgen Baes moge ik verwijzen naar de uitgave ‘Geslachten van
het eiland IJsselmonde’ deel 3371.
Kind uit een buitenechtelijke relatie:
1. JAN BASTIAENSZ. VAN DEN NES, geb. na 1633, woonde te Barendrecht (1677), overl.
na 17 september 1677. Zijn doop werd te Ridderkerk en Rijsoord niet teruggevonden. Hij
werd in het gezin van zijn vader opgevoed en was blijkens diens wilsbeschikking van
24 mei 1648 toen nog geen 15 jaar oud.
Jan Bastiaensen van den Nes was op 15 augustus 1677 getuige in zijn woonplaats
Barendrecht bij het opmaken van een akte door een notaris uit Dordrecht. Hij
ondertekende de akte372.
Op 17 september 1677 was hij te Ridderkerk getuige bij een door een Dordtse notaris
opgemaakte akte373.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
2. WILLEM BASTIAENSZ. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 17 augustus 1642, overl. na 29
maart 1684. Willem Bastiaensen van den Nes was op 6 september 1675 te Ridderkerk
getuige bij het opmaken van een akte door een notaris uit Dordrecht374. Op 29 maart 1684
was hij daar wederom getuige, ditmaal bij de notaris uit Ridderkerk. Hij plaatste zijn
handmerkje onder de akte375.
Hij komt niet voor in het in 1680 opgestelde kohier van de huishoudens te Ridderkerk.

3. ARIEN, ged. Ridderkerk 11 juni 1645 (get. Jannighjen van Goolen, Cornelis Dammissen,
Pieter Leendersen Arieswager, Ighjen Cornelis, Anna Celosse, Wouter Pleunen), verm.
overl. voor 3 augustus 1653.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. CORNELIS, ged. Ridderkerk 28 april 1647 (get. Ariaentjen Pieters de Raet); van hem
verder niets bekend.
5. JORIS BASTIAENSZ. VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES), ged. Ridderkerk 16
augustus 1648 (get. Arien Ariensen Baes, Martijntjen Dirckx Verduyn), j.m. van
Ridderkerk, wonende Charlois (1671), overl. Carnisse (3 gld. impost betaald WestBarendrecht en Carnisse 30 augustus 1704). Hij huwde Rotterdam (ondertr. Charlois 5
april, attestatie om te Rotterdam te trouwen 28 april 1671) met Ariaentje Simonsdr., j.d.
van Barendrecht, won. Charlois (1671), landgebruikster te Barendrecht (1712), overl.
West-Barendrecht (impost pro deo ald. 14 oktober 1725).
In 1712 wordt de weduwe van Joris van Es genoemd als bruikster van 100 roeden land in
de polder het Binnenland van Barendrecht376.
Kinderen:
a. Bastiaen, ged. Charlois 25 december 1672 (get. Pietertjen Ariens).
b. Symon, ged. Charlois 28 april 1675 (get. Lijntjen Simons).
c. Arien, ged. Charlois 20 juni 1677 (get. Mayken Simons).
d. Sijmen, ged. Charlois 25 augustus 1680 (vader: Joost Bastiaense!)
e. Lijntje, ged. Charlois 8 maart 1682.
f. Abraham (drieling met navolgenden), ged. Barendrecht 29 augustus 1683 (heffers:
Maeyke Symons en Maertje Crijne).
g. Isack (drieling met voorgaande), ged. Barendrecht 29 augustus 1683.
h. kind (van drieling), voor de doop van 29 augustus 1683 gestorven.
i. Lijntje, ged. Barendrecht 3 december 1684 (heffer: Maertijntien Ariens).
6. GRIETJEN, ged. Ridderkerk 19 december 1649 (get. Annighje van den Nes, Reymburgh
Jacobs Vinck), wellicht overl. voor 4 februari 1652.
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7. MARGRIET, ged. Ridderkerk 4 februari 1652 (get. Martijntjen Ariens), verm. overl. voor
4 oktober 1654.
8. ARIEN BASTIAENSZ. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 3 augustus 1653 (get. jon(ke)r
Willem van der Duyn, jonc(e)r Harman Bruno, (‘joffr. Margriet’ is doorgehaald) van
Langhen, Wijt Ariens van den Nes, Jacob Cornelissen Besemer, Arien Ariensen Baes de
jonghe, Pieter Hendricksen van Gaemeren, Lijntjen Dirckx Verduyn, Martijntjen Ariens
Baes), j.m. van en wonende op Bolnes (1676), vlasboer te Bolnes onder Ridderkerk
(1680), overl. na 27 maart 1681. Hij huwde Ridderkerk 8 maart 1676 met Neeltje
Quirijnen (Krijnen), geb. ca. 1636, j.d. van Capelle aan den IJssel (1661), weduwe van en
wonende op Bolnes (1676), overl. na 27 januari 1681, dochter van Quirijn Jansz. en
Volckje Aryensdr. [Neeltje huwde 1e Capelle aan den IJssel (ondertr. Ridderkerk op
voorschrijven van Ouderkerk aan den IJssel, bescheid gegeven om te Capelle te tr. 23
januari) 23 januari 1661 met Leendert (Lenaert) Ariensz. (Adryaensz.) Leentvaer, j.m. van
Ridderkerk.]
Aryen Bastiaensen van den Nes, jongman en toekomende bruidegom, tegenwoordig
wonende onder de jurisdictie van Ridderkerk, geassisteerd met zijn neef, oud-heemraad
Jan Pietersen Aryswager, en Neeltgen Quirijnen, weduwe van Leendert Aryensen
Leentvaer, wonende op Bolnes, toekomende bruid, geassisteerd met notaris Engelbrecht
van der Grijp als haar verkozen voogd, maakten op 13 februari 1676 ten haren huize op
Bolnes voor een notaris uit Dordrecht akte van huwelijkse voorwaarden. Er zou
gemeenschap van goederen zijn nadat er kinderen zouden zijn geboren. Bij zijn kinderloos
vooroverlijden diende zijn weduwe aan zijn naaste ‘vrienden’ ab intestato 600 Car. gld.
uit zijn goederen uit te reiken. Bij zijn vooroverlijden met nalating van kinderen zou zijn
weduwe deze tot hun mondigheid naar behoren moeten opvoeden. Bij haar vooroverlijden
zou Van den Nes de levenslange lijftocht hebben van de gemene boedel onder voorwaarde
dat hij haar voorkinderen tot mondigheid zou opvoeden en hen vervolgens een uitzet
meegeven naar staat der boedel. Indien hij zou komen te hertrouwen moest hij met de
kinderen tot schifting komen en zou hij een kindsgedeelte genieten. De winsten en
verliezen in het huwelijk zouden elk voor een helft door hen gedragen worden. De
langstlevende zou voogd over de minderjarigen zijn. Beiden ondertekenden de akte377.
Op 26 november 1676 legde Neeltgen Quirijnen, huisvrouw van Aryen Bastiaensen van
den Nes, oud 40 jaren, een verklaring af op verzoek en ten huize van haar buurman, de op
Bolnes woonachtige Jan Gerritsen378.
In het van 1 juni 1680 daterende kohier van de huishoudens te Ridderkerk valt het
volgende over dit echtpaar te lezen: ‘Ary Bastiaensz. van de Nes en sijn vrouw hebben
twee kinderen boven en twee benede de acht jaeren, en een in de kost, behelpen haer met
vlassen’379. Onder deze kinderschaar was ten hoogste één kind van Van den Nes zelf. De
overigen zullen zijn stiefkinderen zijn geweest.
Volckje Aryens, weduwe van Quirijn Janssen, voordien gewoond hebbende te Krimpen
op ten IJssel onder Ouwerkerk doch op dat moment op Bolnes onder Ridderkerk, schonk
bij akte van 27 januari 1681 aan Aryen Bastiaensen van den Nes en zijn huisvrouw
Neeltgen Quirijnen, haar ‘swager’ (lees: schoonzoon) en dochter, ‘waer bij sij nu all
eenigen tijt lang heeft ingewoont gehadt ende onderhouden is geweest in sieckte ende
gesontheyt’ al haar goederen, gemunt en ongemunt goud en zilver etc. In ruil daarvoor
dienden haar dochter en schoonzoon haar de rest van haar leven te onderhouden. De akte
werd opgemaakt ten huize van Van den Nes op Bolnes380.
Op 27 maart 1681 was Van den Nes getuige bij het opmaken van een notariële akte te
Ridderkerk, waarbij hij ondertekende381.
Kind:
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a. Bastiaen, ged. Ridderkerk 26 maart 1679 (get. Willem Bastiaensen, Wouter Janssen
Lewenburgh, Marigjen Dircks).
9. MARGRIET, ged. Ridderkerk 4 oktober 1654 (get. Engelbrecht van der Grijp, Pietertjen
Ariens Baes); van haar verder niets bekend.
10. BASTIAEN, ged. Ridderkerk 7 mei 1656 (de vader ‘sijnde gestorven’, get. Arien Ariens
Baes, Annighjen Willems); van hem verder niets bekend.
Vi. BASTIAEN WILLEMSZ. VAN DEN NES DE JONGE, j.m. van en wonende
Ridderkerk (1656), bode van Ridderkerk (1657, 1661), sloter te Ridderkerk (1680), overl. na
14 april 1692. Hij huwde Ridderkerk (ondertr. ald. 14 oktober, 3e gebod aanvankelijk gestuit
27 oktober) 10 december 1656 met Pietertjen Cornelisdr., j.d. van en won. Ridderkerk
(1656), wasvrouw te Ridderkerk (1680), overl. (impost pro deo Ridderkerk 7 augustus 1714),
dochter van Cornelis Pietersz. en N.N.
Op 27 september 1654 deed Pietertjen Cornelis met haar vader Cornelis Pietersen belijdenis
te Ridderkerk382.
Bij hun ondertrouwakte werd het volgende opgetekend: ‘het derde gebodt is gestut door een meyt
daer hij een kint bij hadt, en is gestut 27en october. Den 10 decemb(er) gegeven het derde gebodt
op ‘t aenschreyven van d’ heer ballju’.
Na het overlijden van zijn gelijknamige broer nam Bastiaen diens funktie van bode van
Ridderkerk over. Met deze funktie komt hij o.a. op 2 juni 1657 voor als getuige bij het
opmaken van een notariële akte te Ridderkerk. Hij kon slechts zijn merkje plaatsen383.
Bastiaen Willemsen van den Nes, bode te Ridderkerk, transporteerde op 30 januari 1661 aan
heemraad Pleun Pietersen Velthoen en aan Loduwijck Gerritsen Smith, beiden wonende te
Ridderkerk, een paard, een wagen en een ploeg met toebehoren en dat tot onderpand van
zekere gestelde borgtocht van koop van een tiend in Ridderkerk ten behoeve van mr. Cornelis
Dedel (nu zijn weduwe) als rentmeester van de markiezin van Westerloo. Dit paard en deze
goederen zouden aan hen behoren tot de borgtocht voldaan zou zijn. In de tussentijd zou Van
den Nes deze wel mogen blijven gebruiken384.
In het 1 juni 1680 gedateerde kohier van de huishoudens te Ridderkerk valt het volgende over
dit echtpaar te lezen: ‘Bastiaen Willemsse van de Nes en sijn huysvrouw hebben drie kinderen
boven de acht jaeren; de vrouw gaet uit wassen en hij uit slooten en konnen niet wel aen de
kost te geraecken’385.
In de loop der jaren werd Van den Nes vele malen vermeld gevonden als getuige bij het
opmaken van notariële akten in zijn woonplaats Ridderkerk; laatstelijk op 14 april 1692386.
In 1714 gaf Cornelis Bastiaense van de Nes voor de gaarder te Ridderkerk het lijk aan van
zijn (niet bij name genoemde) moeder.
Kind uit buitenechtelijke relatie met Annighjen Ariensdr.:
1. LEENDERT, ged. Ridderkerk 19 november 1656 (get. Neeltjen Ariens, vrouw van Geerit
Ariens); van hem verder niets bekend.
Kinderen uit zijn huwelijk:
2. WILLEM, ged. Ridderkerk 16 november 1659 (get. Annighjen Willems); van hem verder
niets bekend.
3. JORISJE, ged. Ridderkerk 12 november 1662 (get. Annighje Cornelis); van haar verder
niets bekend.
4. CORNELIS BASTIAENSZ. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 18 oktober 1665 (get.
Grietje Ariens), ongehuwd overl. (2 × 3 gld. impost betaald Ridderkerk 17 april 1717).
Cornelis Bastiaens van de Nes deed op 16 april 1699 belijdenis te Ridderkerk387.
Zijn lijk werd in 1717 voor de gaarder te Ridderkerk aangegeven door zijn zuster Annetie
Bastiaense van de Nes.
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5. ANNIGHJE BASTIAENSDR. VAN DEN NES (VAN ES), ged. Ridderkerk 23 juni 1669
(get. Lijsbeth Cornelis), overl. na 1718.
Annetje Bastiaens van de Nes deed op 16 april 1699 belijdenis te Ridderkerk387. Als de
jonge dochter Annetje Bastiaane van Es wonende aan de Molendijk staat zij genoteerd op
een in 1718 aangelegd Ridderkerks lidmatenregister.

Vj. FRANCK WILLEMSZ. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 13 maart 1628 (get. Aryen
Aertse), j.m. van en wonende Ridderkerk (1652), weduwnaar wonende Ridderkerk (1665), boer
op een pachtboerderij naast het Huys ten Donck te Slikkerveer, landeigenaar in OudReierwaard, overl. na 1665. Hij huwde 1e Ridderkerk 26 mei 1652 met Lijntjen Dirckx
Verduyn de jong(st)e, j.d. van en won. Ridderkerk (1652), overl. 1663/1664, dochter van
Dirck Woutersz. Verduyn, boer te Ridderkerk, en Neeltjen Adriaensdr. Baes388. Franck huwde
2e Heerjansdam (ondertr. Ridderkerk op voorschrijven van Heerjansdam 2 mei en bescheid
gegeven om te Heerjansdam te trouwen) 25 mei 1665 met Hendrickje Maertensdr., weduwe
wonende Heerjansdam (1665). [Hendrickje huwde 1e voor 1657 met Job Willemsz. Meuselaer,
woonde te Heerjansdam, overl. Heerjansdam ca. 1664, zoon van Willem Joppen Meuselaer,
woonde te Pernis, en Neelken Huygendr.]
Op 9 januari 1648 was Vranck Willemsen van Nes getuige bij het opmaken van een akte voor
de notaris te Ridderkerk. Hij plaatste zijn handmerkje389.
Op 10 september 1648 stapte de Ridderkerkse notaris Engelbrecht Cornelissen van der Grijp
uit naam van en vanwege Vranck Willemsen van den Nes naar Jacob Teunissen, wonende aan
‘den Droogendijck’ onder de jurisdictie van Ridderkerk, omdat Van den Nes Jacob, die op die
dag in het veld stond te maaien, zou hebben uitgescholden en enig lichamelijk letsel, ‘t welck
niet eerbaertlick soude sijn omme te verhaelen’, zou hebben toegebracht. Jacob gaf het
merkwaardige antwoord: ‘ick heb niet daeraff geseyt, maer ick heb de geheele somer daer
qualick aen geweest dat ick wel wilde om hondert rijcx dalers dat ick daeraff was, ende langer
soo soude leven wilde wel dat ick alesins all doot was’. Nadat de notaris opnieuw aan de door
doodsgedachten gekwelde Jacob vroeg of Vranck hem uitgescholden en verwond had, zei hij:
‘neen, ick, ick weet daer niet aff te seggen, dat hij ‘t soude gedaen hebben’390.
Vranck Willemsen van den Nes, als man en voogd van Lijntgen Dircx Verduyn de jonge,
wonende op het dorp Ridderkerk, verklaarde op 18 november 1652 1000 Car. gld. schuldig te
zijn aan sinjeur Willem Willemsen Oudemans te Dordrecht. Deze lening verzekerde hij op 16
hond weiland in Oud-Reierwaard, ‘aen den Tient wech int Breeweer’. Dit land was hem
toegekomen bij dode van de vader van zijn vrouw en dit perceel was dan ook aan de westkant
belend door Maertgen Dircx Verduyn en de zijnen en aan de oostzijde door Wouter Dircxsen
Verduyn391.
Vranck Willemsen van de Nes en zijn ‘sieckelick int kinderbedde leggende’ huisvrouw
Lijntgen Dircx Verduyn maakten op 6 oktober 1660 in hun huis op Slikkerveer een testament
op de langstlevende. Deze diende hun kinderen naar behoren op te voeden en vervolgens ‘uyt
te setten’ naar staat der boedel en dat in plaats van hun legitieme portie. De langstlevende zou
voogd over de minderjarigen zijn en de kinderen als erfgenamen benoemen. Hij plaatste zijn
merkje; zij ondertekende de akte392.
Wederom als man en voogd van zijn vrouw compareerde Vranck op 2 februari 1661 en
transporteerde hij voor 1100 Car. gld. aan de IJsselmondse timmerman Leendert Huygen
Blocq 2 morgen 3 hond 50 roeden aan de zuidzijde van ‘den Tiendewech’ in Oud-Reierwaard. Het voornoemde land was hem aangekomen bij dode van zijn schoonvader Dirck
Woutersen Verduyn393.
Dezelfde dag transporteerde de te Dordrecht woonachtige heer Adriaen van de Graeff, als
getrouwd hebbende Anna Beljaerts en zodoende in het bezit gekomen, een zekere schuldbrief
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van Cornelis Beljaerts op naam van Willem Oudemans, mede zijn schoonzoon, ten bedrage
van 1000 Car. gld. ten laste van Franck Willemsen van den Nes en verzekerd op het
voornoemde, die dag door Van den Nes verkochte land. Hij verklaarde door Van den Nes betaald te zijn met 1050 Car. gld., waarna de hypotheek afgelost was394.
Op 8 januari 1662 werd op het Huys ten Donck onder Ridderkerk door de notaris aldaar ten
laste van de te Ridderkerk wonende Vranck Willemsen van den Nes een schuldbrief ter
somme van 450 Car. gld. opgemaakt ten behoeve van de Ridderkerkse dijkgraaf jonker
Willem van der Duyn en dat vanwege verlopen en tot 18 oktober 1661 berekende pacht voor
het gebruik van de woning en het land gelegen naast het ‘Huys den Donck’ in Nieuw-Reierwaard. Vranck beloofde binnen 14 dagen 20 Car. gld. te betalen en op de eerstkomende
Pinksterdag nog eens 30 Car. gld. Voor de resterende schuld van 400 Car. gld. verkocht hij
aan Van der Duyn een paard, 4 koeien, al zijn bouw- en melkgereedschappen, huisraad en
verder alles wat op grond van Van der Duyn aanwezig was. Vranck zou dit alles tot
wederopzeggen van Van der Duyn mogen blijven gebruiken voor jaarlijks 16 Car. gld.
Vranck plaatste zijn handmerkje395.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. WILLEM FRANKENZ. VAN DEN NES (VAN NES), ged. Ridderkerk 29 maart 1654
(get. Wouter Dircx Verduyn, Annighjen Willems), woonde te West-IJsselmonde. Hij
huwde voor 1683 met wellicht Marijke Hendricksdr.
Kinderen:
a. Ariaentje, ged. IJsselmonde 29 augustus 1683 (get. Arientje Tijsse).
b. Franck, ged. IJsselmonde 2 maart 1687 (get. Marijtje Hendricks).
c. Lijntje, ged. IJsselmonde 12 februari 1690 (get. Leuntje Willems).
2. NEELTJEN FRANKENDR. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 9 april 1656 (get.
Ariaentje Dircx Verduyn), j.d. wonende Charlois (1684). Zij huwde Charlois 14 mei 1684
met Jan Willemsz. van Dijck, j.m. van Charlois (1679), weduwnaar wonende onder
Katendrecht (1684). [Jan huwde 1e IJsselmonde (ondertr. Charlois 29 april en ald.
attestatie gegeven om te IJsselmonde te tr. 21 mei 1679) met Lijntje Pietersdr., j.d. van
IJsselmonde.]
3. DIRCK, ged. Ridderkerk 23 juli 1658 (get. Martijntjen Dirckx Verduyn); van hem verder
niets bekend.
4. JORISJEN, ged. Ridderkerk 3 oktober 1660 (get. Pietertjen Cornelis); van haar verder
niets bekend.
5. ARIEN, ged. Ridderkerk 2 september 1663 (get. Grietje Ariens); van hem verder niets
bekend.
Kind uit het tweede huwelijk:
6. BASTIAEN FRANKENZ. VAN DEN NES (VAN NES), j.m. van Heerjansdam (1697),
boer te Charlois, overl. na 27 mei 1721. Hij huwde Charlois 10 maart 1697 met Pleuntje
Dircksdr. Verschoor, geb. naar schatting ca. 1650, j.d. van Charlois (1697), overl. (impost
Charlois 3 januari 1704), dochter van Dirck Aertsz. Verschoor, boer te Charlois, schepen,
ouderling van Charlois, hoogheemraad van de polders Charlois, Robbenoord en De
Plompert, en Pleuntje Clementsdr. Pors396. De doop van Bastiaen werd niet te
Heerjansdam, Ridderkerk of Rijsoord teruggevonden.
Op 22 december 1703 maakten Bastiaan Franken van Nes, zijn vrouw Pleuntje Dirks
Verschoor, haar zuster Ariaantje Dirks Verschoor en haar man Geeme Jansz. van der Spuy
te Charlois voor de notaris uit Poortugaal een testament op de langstlevende. Indien Van
Nes niet de langstlevende zou zijn moest worden uitgekeerd aan zijn halfzuster Ingetje
Joppen Meuselaer en aan zijn andere halfbroers en halfzusters397.
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Op 27 mei 1721 maakten de zwagers Van Nes en Van der Spuy als weduwnaar te
Rotterdam opnieuw een testament op hun respektieve erfgenamen398.
Vk. JOHANNES (JAN) WILLEMSZ. VAN DEN NES, ged. Ridderkerk 13 oktober 1630,
j.m. geb. van Ridderkerk, wonende Hendrik-Ido-Ambacht (1660), landbouwer, woonde te
Oostendam onder Hendrik-Ido-Ambacht, overl. na 29 september 1696. Hij huwde HendrikIdo-Ambacht 16 januari 1660 met Grietje Ariensdr. (van der Wiel), ged. Hendrik-IdoAmbacht 26 oktober 1636, j.d. van en wonende Hendrik-Ido-Ambacht (1660), overl. na 1669,
dochter van Aryen Pieter Ockersen, boer onder Hendrik-Ido-Ambacht, en Geertje Pietersdr.
Bij akte gedateerd 11 augustus 1662 verklaarden Jan Willemsen van den Nes en Cors Aryensen
Ruyter, beiden wonende op den Oostendam, 513 Car. gld. 6 st. 10 p. schuldig te zijn aan de te
Dubbeldam wonende Cornelis Aryensen Pater en dat vanwege de landpacht van het
zomerseizoen van 1662 van 4 morgen 400 roeden in de Bovenpolder op de grond van
Dubbeldam, waarvan zij vlas hadden gehaald en tot zich hadden genomen. Van den Nes plaatste
zijn merkje onder de akte399. Pieter Aryensen, Teunis Aryensen, Gerrit Aryensen en Ocker
Aryensen, wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, en Leendert Aryensen Heyman, wonende te
Dordrecht, getrouwd met Neeltgen Aryens, allen kinderen van Aryen Pieter Ockersen, alsmede
legatarissen van wijlen hun grootvader Pieter Ockersen, aan de ene zijde, en Jan Willemsen van
den Nes, mede wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht, als getrouwd hebbende Grietgen Aryens,
mede een dochter van voornoemde Aryen Pieter Ockersen en mede-legataris van Pieter
Ockersen, aan de andere zijde, verklaarden bij akte van 26 juni 1669 dat zij ‘al lang voor desen’
met elkander zodanige landen en huis etc. nagelaten bij legaat door hun grootvader Pieter
Ockersen en meubele- en haaflijke goederen van hun vader hadden gekaveld (maar kennelijk
niet schriftelijk hadden vastgelegd). Van den Nes had hierbij het huis en erf aan de westzijde van
den Oostendam verkregen, waarvoor hij aan de overige erfgenamen 350 Car. gld. had moeten
betalen. Van den Nes plaatste zijn merkje onder de akte400.
Op 29 september 1696 transporteerde Jan Willemsen van den Nes, inwoner van (de jurisdictie
van) Hendrik-Ido-Ambacht voor 200 Car. gld. een binnendijks benoorden de Waal omtrent de
sluis gelegen huisje met dijkerfje aan den Oostendam onder genoemde jurisictie aan (zijn
schoonzuster) Lijntien Cornelis, weduwe van Pieter Ariensen van der Wiel401.
Tussen 1662 en 1686 was Jan Willemsen van den Nes een aantal malen getuige bij het
opmaken van akten door notarissen uit Dordrecht. Diverse van deze akten werden te
Oostendam en te Hendrik-Ido-Ambacht opgemaakt402.
Kinderen:
1. WILM, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 16 januari 1661, verm. overl. voor 26 juni 1667.
2. MARIJ, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 15 juli 1663; van haar verder niets bekend.
3. JOORISIE JANSDR. VAN DEN NES, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 1 februari 1665, overl.
Sliedrecht na 21 maart 1693.
Jorisje Jansdr. van de Nes werd op 21 maart 1693 lidmaat te Hendrik-Ido-Ambacht.
Achter haar naam werd naderhand geschreven dat zij te Sliedrecht was gestorven164. Deze
optekeningen kunnen ook betrekking hebben op de in 1668 gedoopte Jorina.
4. ARIAANTJE, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 21 februari 1666; van haar verder niets bekend.
5. WILLEM, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 26 juni 1667; van hem verder niets bekend.
6. JORINA, ged. Hendrik-Ido-Ambacht 10 maart 1668 (zie notitie bij nr. 3).
7. BASTIAEN (tweeling met nr. 8), ged. Hendrik-Ido-Ambacht 7 december 1670; van hem
verder niets bekend.
8. ARIEN JANSZ. VAN DEN NES (tweeling met nr. 7), ged. Hendrik-Ido-Ambacht 7
december 1670; van hem verder niets bekend.
9. ANNIGJE JANS VAN DEN NES, overl. na 21 maart 1693.
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Annigje Jans van de Nes werd op 21 maart 1693 lidmaat te Hendrik-Ido-Ambacht164.
Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A.R. van Nes, Van Nes: een geslacht van vlassers (Rijsoord/Ridderkerk 1988).
Zie o.a. G.A. Ridderkerk, inv.nr. 31 en A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 60 e.v.
en 84 e.v.; idem inv.nr. 10, fol. 25.
J. Versluys, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1970, blz. 219.
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 53.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 44 e.v. en fol. 210; idem inv.nr. 11, fol. 257v
e.v., en G.A. Dordrecht, Rech.Arch. Zwijndrecht, inv.nr. 4, akte d.d. 14 mei 1665.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 12, fol. 248v e.v. en Recht. Arch. Rijsoord, inv.nr.
24, akte d.d. 13 november 1671.
Mogelijk gedoopt te Alblasserdam op 22 januari 1634 als dochter van Jan Janssen Damme en
Maricken Leenderts.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052, akte d.d. 12 september 1670.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7053, akte d.d. 9 mei 1671.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7053, akte d.d. 8 april 1672.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7053, akte d.d. 27 mei 1672.
K.J. Slijkerman, De weerbare mannen in Rijsoord, Strevelshoek, Sandelingenambacht,
Kijfhoek en Heeroudelandsambacht in 1673 (1672), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1987, blz. 40.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 419, fol. 124 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek, inv.nr. 1, akte d.d. 21 juni 1709.
J. Versluys, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1975, blz. 159.
J. van der Es (bewerker), Kohier van de huishoudens te Ridderkerk in 1680, in: ’Ridderkerk in
de Gouden Eeuw’, uitgave Stichting Oud Ridderkerk, nr. 10, blz. 57 (Ridderkerk 1988) (bron:
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 73).
A.R.A., Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek, inv.nr. 1, fol. 268 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv.nr. 4846, fol. 118 e.v., akte d.d. 31 augustus
1718.
A.R.A., Gaardersarchief Ridderkerk, inv.nr. 5.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1086.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1413.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1243.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch., inv.nr. 18/22, fol. 248v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch., inv.nr. 698, fol. 163v, akte 641.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch., inv.nr. 729, akte 215.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 237.

27.

A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1282. (zie ook: Ons
Voorgeslacht jrg. 1979, blz. 303).

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1408.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 962.
A.R.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nr. 1278.
G.A. Rotterdam, Archief Huys ten Donck, inv.nr. 830, akte d.d. 7 juni 1564.
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 47.
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 49.
G.A. Dordrecht, Archief Heilige-Geest en Pesthuys ter Groote Kerk, inv.nr. 559, fol. 153.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch., inv.nr. 711, fol. 170v e.v.
Waterschapsarchief IJsselmonde te Barendrecht, Zwijndrechtsewaard Waalzijde, inv.nr. 576,
akte jaar 1556.
K.J. Slijkerman, De oudere generaties van een geslacht uit Barendrecht met de takken
Barendregt, Nieuwenboer, Verheul, Andewegh en Van der Caa, in: Gens Nostra jrg. 1989, blz.
3.
Dr. J.P. van Dooren (bewerker), Classicale Acta 1573-1620; Particuliere synode Zuid-Holland
I: Classis Dordrecht 1573-1600 (‘s-Gravenhage 1980), blz. 105.

37.

38.
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39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Dr. J. Roelevink (bewerker), Classicale Acta 1573-1620; II: Particuliere synode Zuid-Holland
Classis Dordrecht 1601-1620 en Classis Breda 1616-1620 (‘s-Gravenhage 1991), blz. 113,
115.
G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Hervormde Gemeente Barendrecht, inv.nr. 1.
Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700
(Rotterdam 1992), blz. 117 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Zuid-Holland, inv.nr. 133, fol. 25v.
Waterschapsarchief IJsselmonde te Barendrecht, Zwijndrechtsewaard Waalzijde, inv.nr. 576,
akte jaar 1581.
A.R.A., Recht. Arch. Zuid-Holland, inv.nr. 1, fol. 170v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 1, akte d.d. 18 oktober 1602.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Kleine Lindt, inv.nr. 1, akte d.d. 5 juli 1604.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 17, fol. 156 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 32, fol. 42 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Heerjansdam, inv.nr. 1, akten d.d. 24 augustus en 21 november
1622.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Kleine Lindt, inv.nr. 1, akte d.d. 28 juni 1625.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Heerjansdam, inv.nr. 1, akte d.d. 28 december 1625.
G.A. Dordrecht, Stadsarchief 1572-1795, inv.nr. 3975.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Heerjansdam, inv.nr. 1, akte verm. jaar 1646.
E. van Beresteyn, Cuyl van Kijfhoek, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1931, kol. 281 e.v.
Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse
eilanden ca. 1350-1650) (Rotterdam/Waarde 1998), blz. 245.
Als noot 41, blz. 385 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 1, fol. 11.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 1, fol. 11v e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch. inv., nr. 17, fol. 251.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 1, akte d.d. 16 juli 1618.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 24 mei 1622.
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G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 1, akte d.d. 25 juli 1621.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 25 november 1623.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 8 januari 1625.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 15 juni 1625.
G.A. Zwijndrecht, inv. nrs. 7 en 27.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 45, fol. 151.
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314.
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320.
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G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Kijfhoek, inv.nr. 1, fol. 5 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Meerdervoort, inv.nr. 1, akte d.d. 1 november 1676.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akten d.d. 29 februari 1677 en 7
december 1682.
J. Hofstee en A. Hofstee: Kwartierstaat Hofstee-De Blieck, in: Gens Nostra, jrg. 1991, blz.
392.
A.R.A., D.T.B. Ridderkerk, inv.nr. 26 (= Rijsoord).
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052 en Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek, inv.nr.
23, akten d.d. 21 april 1661.
Als noot 189.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6995, akte d.d. 8 december 1679.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 45, fol. 330 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052, akte d.d. 4 december 1663.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052, akte d.d. 24/25 september 1664.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052, akte d.d. 15 augustus 1665.
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 73 en als noot 16, blz. 59.
A.R.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse, inv.nr. 4, fol. 101 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6995, akte d.d. 4 december 1684.
Als noot 12, blz. 40.
K.J. Slijkerman: Het geslacht Baes alias (de) Swaen alias Van der Swaen alias Man te
Ridderkerk, Rijsoord, Cromstrijen en Oud-Beijerland, serie Geslachten van het eiland
IJsselmonde, deel 3 (Rotterdam 1990), blz. 43.
Zie ook: idem, ‘De oudere generaties van het geslacht de Waert (de Weert) te Ridderkerk en
Rijsoord’, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 2000, blz. 41 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 104, fol. 310 e.v.
A.R.A., Archief Weeskamer Ridderkerk, inv.nr. 1, fol. 137v e.v.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv. nrs. 73 en 74.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 175, fol. 437 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 27 maart 1659.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 119, fol. 431.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 1756, fol. 234 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 113 A, fol. 110 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 1 mei/3 juni 1661.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 17 januari 1666.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 221, fol. 226 e.v.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaren 1673 tot 1676.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 216, fol. 193 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 216, fol. 191 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 216, fol. 189 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 165, fol. 119 e.v.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaar 1678.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaar 1679.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaar 1684.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaren 1669-1681.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 170, fol. 196 e.v.
Ons Voorgeslacht, jrg. 1999, blz. 333 e.v.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Meerdervoort, inv.nr. 1, akte d.d. 1 juni 1668.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Meerdervoort, inv.nr. 1, akte d.d. 11 december 1685.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 3, akte d.d. 4 augustus 1720.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 74, jaar 1688.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 75, jaar 1694.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 2, akte d.d. 12 juli 1696.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 75, jaar 1697.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 75, jaar 1709.
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Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 75, jaar 1710.
Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, inv.nr. 75.
G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Groote Lindt, inv.nr. 3, akte d.d. 1 juli 1729.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 203, fol. 334 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 170, fol. 152 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 170, fol. 148 e.v.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Van Driel te Groote en Kleine Lindt en Dordrecht; Geslachten
van het eiland IJsselmonde, deel 1 (Rotterdam 1989), blz. 18.
K.J. Slijkerman, Willem Willemsz. Leenheer en het geslacht Pieterman uit
Heeroudelandsambacht, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1998, blz. 153-154.
Als noot 327b, blz. 152.
A.R.A., Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek, inv.nr. 24, akte d.d. 12 mei 1656.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 56 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 56v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 95v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Rijsoord en Strevelshoek, inv.nr. 1, fol. 29v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 115 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Rijsoord, inv.nr. 7052, akte d.d. 10 juli 1662.
A.R.A., D.T.B. Ridderkerk (= Rijsoord), inv.nr. 27.
A.R.A., Recht. Arch. Oost-Barendrecht, inv.nr. 22, fol. 47v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 20v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 21 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol 21v e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 28 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 150 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 150v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 9, fol. 195v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 9 augustus 1649.
J. Versluys, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1971, blz. 55.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 20 mei 1655.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 26 februari 1649.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 10 september 1656.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 9 februari 1660.
G.A. Ridderkerk, inv.nr. 71.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 21 mei 1671.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 21 mei 1671.
Als noot 41, blz. 254 e.v.
Als noot 292, blz. 25 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 103, akte d.d. 23 juli 1652.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 7 september 1654.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 18 november 1645.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 15 december 1646; zie ook de akten
d.d. 16 en 26 december 1646.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 2 januari 1648.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 5 april 1648.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 24 mei 1648.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 7 juni 1648.
Als noot 336, blz. 54.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 9 augustus 1649.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 8 augustus 1655.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 12 maart 1656.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 26 januari 1657.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 103, akte d.d. 26 januari 1657.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 9 april 1657.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 21 december 1659.
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G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 200, fol. 29 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 200, fol. 53 e.v.
Als noot 292, blz. 25-28.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 418, fol. 366 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 418, fol. 371 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 418, fol. 241 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6995, akte d.d. 29 maart 1684.
Waterschapsarchief IJsselmonde te Barendrecht, Polder Binnenland en De Ziedewij, inv.nr.
55.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 418, fol. 259 e.v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 418, fol. 303 e.v.
Als noot 16, blz. 64.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 419, fol. 99 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6995, akte d.d. 27 maart 1681.
Als noot 336, blz. 56.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 2 juni 1657.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 30 januari 1661.
Als noot 16, blz. 62.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6996, akte d.d. 14 april 1692.
J. Versluys, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1975, blz. 154.
Als noot 292, blz. 17.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 9 augustus 1648.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6990, akte d.d. 10 september 1648.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 10, fol. 215 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 6 oktober 1660.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 244 e.v.
A.R.A., Recht. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 11, fol. 244v e.v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 8 januari 1662.
E.G. Verschoor, Geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois, in:
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1974, kol. 338-339.
A.R.A., Not. Arch. Poortugaal, inv.nr. 6877, akte d.d. 22 december 1703.
G.A. Rotterdam, Not. Arch., inv.nr. 2095, fol. 98.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 221, fol. 299 e.v.
A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv.nr. 6991, akte d.d. 26 juni 1669.
A.R.A., Recht. Arch. Hendrik-Ido-Ambacht, inv.nr. 4, fol. 34v.
G.A. Dordrecht, Not. Arch., inv.nr. 200, fol. 117, 183, 321, 357, 418, 419.
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