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Inleiding
De familienaam Noute - vrijwel zeker een zogenaamd “versteend patroniem” - afgeleid van
Arnoutsen/Nouten - werd reeds op het einde van de zestiende eeuw in de Hoeksche Waard
aangetroffen. Een Willem Adriaensz. Nouten was in 1595 heemraad en in de jaren 1596-1599
schepen en leenman van Oud-Beijerland, terwijl hij in de eerste jaren der zeventiende eeuw als
landgebruiker in de polder Nieuw-Beijerland geboekstaafd is. Tezelfdertijd verrichtte een Arij
Nouten daar werkzaamheden, zoals sloten reinigen e.d. 1. Tot op heden heb ik geen aanwijzingen
dat deze lieden verwant waren aan de uit Poortugaal op het eiland IJsselmonde afkomstige
Adriaen (Arij) Jansz. Neut(e)(n), die zich rond het midden van de jaren dertig van de zeventiende
eeuw op de Koedoot in Carnisse, nabij het dorp Barendrecht, vestigde.
Een voorlopig onderzoek in de archivalia van Poortugaal heeft niets aan het licht gebracht over
zijn ouders en verwanten, terwijl een grondig onderzoek in de bewaard gebleven Barendrechtse
bronnen hieromtrent evenmin iets opleverde. Het hierna volgende genealogische fragment werd
grotendeels opgebouwd uit archivalia van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse en gedurende
het onderzoek noteerde ik diverse spellingen van de familienaam: Arijnoute, Arennoute, Nout,
Naut, Noute, Nouten, Naute, Nauwte, Nouta enz. Nog aan het einde van de achttiende eeuw
waren er in deze familie diverse spellingen gangbaar, welke ook als zodanig in de burgerlijke
stand kunnen zijn vastgelegd. Een familiewapen mocht ik tot op heden niet ontdekken.
Genealogie
I. Adriaen Jansz. Nout (Noute, Nouten), geb. naar schatting omstreeks 1610, j.g. van Poortugaal (
1634), wellicht landbouwer, woonde op de Koedoot in Carnisse, overl. Carnisse 18-5-1673/22-91678, tr. Barendrecht 5-11-1634 Pietertge Jansdr., geb. naar schatting ca. 1610, j.d. van
Barendrecht (1634), overl. vóór 22-9-1678.
De voornaam Adriaan voorkomende in alle varianten: Arien, Arij, Aren, enz. Een voorlopig
onderzoek in de archivalia van Poortugaal heeft tot op heden niets aan het licht gebracht over de
voorouders en verwanten van Adriaen. Zijn doopakte werd daar niet teruggevonden. Een grondig
onderzoek in de archivalia van Oost- en West-Barendrecht en Carnisse heeft evenmin iets
opgeleverd aangaande de voorouders en verwanten van Pietertge. In het sedert 1606 bewaard
gebleven doopboek van Barendrecht werd haar doopakte niet getraceerd.
Op 28-5-1637 transporteerde Bastiaen Dircx aan Aerien Jansz. Nout een “huijsken en teelinghe”
aan Sheer(en)dijck onder Carnis “sen Coedootsen gemeenlantsdijck”. Aan de oostkant grensde
dit huisje aan “Sheerendijck” en aan de westzijde aan “den dijcksloot ofte Coedoot”2.
Een akte gedateerd 26-9-1644 noemt Aerien Jansz. Nouten als belender in Carnisse 3.
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Cornelis Pietersz. Couwen(h)oven, wonende in Rhoon, met procuratie van zijn aldaar wonende
broer en zuster, transporteerde op 15-6-1660 650 roeden land en nog een perceel van 300 roeden
in het Buitenland van West-Barendrecht - aan de zuidzijde belend aan den Nieuwendijck - aan de
op de Koedoot wonende Arien Jansz. Hij betaalde 571 contant en het resterende bedrag van 525
gld. met een schuldbrief.4
Dezelfde dag verklaarde Arien Jansz. 550 gld. schuldig te zijn aan Cornelis Pietersz. Couwenhoven 5. De resterende 25 gld. had hij misschien nodig om bijkomende kosten te betalen. Het
voornoemde perceel van 300 roeden transporteerde Arijen Jansz. Noute eveneens op 15-6-1660
aan de heer Didderick Dammert heere Arentssoen, oudraad van Dordrecht, en wel voor 350
Car.gld. 6.
Het echtpaar Nout-Jans komt voor op een mogelijk uit 1659 daterende lijst van lidmaten der
gemeente Barendrecht. Onder het hoofd “de Koedoots dijk van achteren af aen of van ‘t westen
na ‘t oosten” is bij “de Westsijde” genoteerd: “Arij Jansz. en Pietertie Jans, uxor met haer
dochter” 6a. Zijn vooralsnog laatste levensteken dateert van 18-5-1673 toen hij als Arijen Jansz.
Nouten genoemd werd als belender in het Buitenland van Barendrecht.7
Vóór 22-9-1678 was hij te Carnisse gestorven. Op die datum compareerden Bastiaen Ariensz.
Noute, Geerit A(riensz.) Noute, beiden wonende onder Carnis, Jacob Jacobsz. Bollart, getrouwd
met Neeltjen A(riens) Noute, Arien A(riensz.) Boer, getrouwd met Maghteltgen A(riens) Nout,
beiden wonende onder Ridderkerk, en Pieter Mattheusz. Velthoen, getrouwd met Bastiaentje
A(riens) Noute, wonende onder de heerlijkheid van Oost-Barendrecht, en verklaarden dat zij
geen “rechteste pretensie” (= aanspraak) hadden op een stuk bouwland van 1 merge 50 roeden,
dat afkomstig was van wijlen hun in Carnis overleden vader/schoonvader Arij Jansz. Noute, maar
dat dit eigendom was van hun broer/zwager Jan A(riensz.) Noute, wonende in Carnis.
Voornoemde Jan Noute compareerde mede en verklaarde vanwege een geldlening 250 Car.gld.
schuldig te zijn aan Heijndrick Outraet, notaris en bode tot Barendrecht. Als zekerheid stelde Jan
het betreffende perceel dat gelegen was in het Buiteland van West-Barendrecht en dat aan de
zuidzijde grensde aan de oude Barendrechtsen Sluijsdijck. De schuldbrief werd op 17-11-1685
geroyeerd 8.
Kinderen, volgorde onzeker:
1.
Jan Ariensz. Noute, ged. Barendrecht 5-8-1635 (geen get.), wellicht landbouwer, woonde
op de Koedoot in Carnisse, overl. na 24-8-1682. Jan Ariensz., wonende op de Koedoot,
als last hebbende van Bastiaen Ariensz., transporteerde bij akte van 29-6-1669 aan Sijmon
Tonnisz., wonende in Carnis, een huis met beteling op de Koedoot, zoals genoemde
Bastiaen dit bewoond en bezeten had. Dit huis was aan de oost-, west- en noordzijde
belend aan sHeerendijck en werd op 100 gld. getaxeerd 9. Dezelfde dag tekende Sijmon
Antonnisz. (= Cranenborgh 10) n.a.v. dit transport een schuldbrief ter grootte van 250 gld.
ten behoeve van Jan Ariensz.11.
Op 1 april 1676 werd Jan Arentsz. Noute lidmaat te Barendrecht 12 en voor zover mij
bekend werd hij voor het laatst genoemd in een akte van 24-8-1682, welke hierna nog ter
sprake zal worden gebracht. Klaarblijkelijk is Jan Noute ongehuwd gebleven. Te
Barendrecht werd althans geen spoor van een echtgenoot en nageslacht gevonden. Of hij
vertrok later uit Barendrecht, dan wel stierf daar vóór 1695 (aanvang van de
gaarderregisters op begravenen).
2.
Bastiaen, volgt IIa.
3.
Gerrit, volgt IIb.
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4.

5.

6.

Neeltge Ariensdr. Noute, j.d. van Carnis van Barendrecht (1670), woonde te Ridderkerk
(1678), overl. (imp. pro deo Ridderkerk lO-) 1-1699, tr. (otr. Barendrecht 12-4-) 1670
Jacob Jacobsz. Bollaert (Bollart), ged. Barendrecht 22-4-1635, j.m. van en won.
Barendrecht (1669), timmerman te Barendrecht (ca. 1670), woonde te Ridderkerk (1678),
overl. (imp. pro deo Ridderkerk 9-) 8- 1701, zn. van Jacob Cornelisz. Bollaert alias Jacob
den metselaer, metselaar te Barendrecht,13 en Grietgen Ariens. Hij tr. le Rotterdam
(volgens trouwboek van Barendrecht, ald. echter niet gevonden) (otr. Barendrecht 5-5-)
1669 Roochie Maertens, wed. van (otr. Barendrecht 26-12-1634) Isaac Hendricksz.
Verhoeve, korenmolenaar te Carnisse.13a. Jacob Bollaert was in eerste echt gehuwd met
een vrouw die zeker een generatie ouder was.
Op l l-2-1670 transporteerde de in Barendrecht wonende Jacob Jacobsz. Bollaert,
weduwnaar van Roockien Maertens, aan (zijn stiefzonen en stiefdochter) Sijmon, Dirck,
Geerit, Maerten, Abraham Isackxsz. Verhouven en aan Jacob Hermansz. van Beesel,
getrouwd met Jannitgen Isacken Verhoueven, wonende op het dorp Barendrecht, de helft
in een “huijsken” met beteling op het dorp Barendrecht (ten oosten belend aan de
dorpsplaets), een vierde part in een “bongertien” in Carnis van Barendrecht, een
schuldbrief “op den mollen” (= waars.molen) en zijn gerecht part in de boedel van
Roockien Maertens (kleding, sieraden, koper, tin, ijzer enz.). Hij ontving hiervoor 230
Car.gld. en verkreeg bovendien uit de boedel “sijn timmer kist” en gereedschap, kleding
en een bed met zijn toebehoren.14. Blijkens de al eerder genoemde akte van 22-9-16788
woonde Bollaert met zijn vrouw toen onder Ridderkerk.
Op 13-2-1679 worden Jacob Jacobsz. Bollaert en Arien Heijndrickxsz. van der Giessen
genoemd als voogden over de kinderen van Grietien Heijndrickx en wijlen Corn(elis)
Jacobsz. Bollaert.15
Machteltgen Ariensdr. Nout, j.d. van en won. West-Barendrecht (1664), woonde te
Ridderkerk (1678), overl. na 22-9-1678, tr. (otr. Barendrecht 7-12-1664) eind 1664/begin
1665 Arien Ariensz. Boer, j.m. van en won. Rijsoord (1664), overl. na 22-9-1678. Bij een
voorlopig onderzoek viel de doopakte van Arien te Rijsoord niet te traceren. Op 22-91678 woonde hij met zijn vrouw onder Ridderkerk.8
Bastiaentje Ariensdr. Noute, j.d. van en won. Carnis (1668), wed. won. Oost-Barendrecht
(1676), over]. na 3-9-1684, tr. le (otr. Barendrecht 6-5-) 1668 Cornelis Jansz. Decker,
waars. ged. Ridderkerk 1-5-1639, j.m. van en won. Ridderkerk (1668), overl. 1671/’76,
waars. zn. van Jan Jacobsz. en Ariaentjen Ariens, tr. 2e Barendrecht 22- 11-1676 Pieter
Mattheusz. (Teuijtsz., Teeuwen) Velthoen, j.m. van en won. Oost-Barendrecht (1676),
wellicht landbouwer in Oost-Barendrecht, overl. na 17-11-1685, waars. zn. van Mattheus
Pietersz. Velthoen en Dirckje Dircxdr. De doopakte van Pieter Velthoen werd te
Barendrecht niet gevonden. Waarschijnlijk valt zijn doop in het hiaat 1638-1655 (ca.
1645?). Hij moet wel een zoon zijn geweest van het echtpaar Velthoen-Dircxdr dat in
1638 te Barendrecht in ondertrouw ging en te Heerjansdam in het huwelijk trad. De
Barendrechtse rechterlijke archivalia leverden hiervoor echter geen duidelijk bewijs.
Op 4-4-1677 werd Pieter Teuwen Velthoen lidmaat te Barendrecht12 en blijkens de meer
genoemde akte van 22-9-1678 woonde hij met zijn vrouw toen nog te Oost-Barendrecht.8
In akten van 28-3-1675, 26-11-1679 en 8-5-1680 komt hij voor als belender aldaar.16
Op 24-8-1682 transporteerden (zijn zwagers) Gerit en Jan Arensz. Noute aan de onder
Oost-Barendrecht wonende Pieter Teuwise Velthoen 1 merge 50 roeden bouwland in het
Buitenland van West-Barendrecht, hetwelk aan de zuidzijde grensde aan den ouden
Barendregsen Sluijsdijck. Hij betaalde 30 gld. kontant en 250 gld. met een schuldbrief ten
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profeite van Heijnderick 0utraet.17 Voor 450 Car.gld. deed Pieter Mattheusz. Velthoen dit
perceel bij akte van 17-11-1685 over aan Poulis Jacobsz. op Sluijs, wonende op de oude
sluijs onder West-Barendrecht.18
In de gaarder van Oost- en West-Barendrecht werd het begraven van dit echtpaar niet
teruggevonden, zodat zij vóór 1695 stierven, dan wel zich elders vestigden.
IIa. Bastiaen Adriaensz. (alias) Noute (Arijnoute), ged. Barendrecht 22-2-1637 (geen get.), j.m.
won. Carnis (1657), mogelijk landbouwer, woonde op de Koedoot in Carnisse, overl. Carnisse
22-9-167816-5-1688, tr. Barendrecht 23-10-1657 Aertie Teunis, ged. Hendrik Ido Ambacht
18-6-1634, j.d. van Hendrik Ido Ambacht (1657), overl. wellicht Carnisse 1673/’88 dr. van
Teunis Teunisz. (Cranenburgh)19 en Stijntje Ariens.
Bastiaen was mogelijk dezelfde als de Bastiaen Adriaensz., wonende op de Coedoot onder Carnis
van Barendrecht, die op 16-7-1658 door Jan Isacks, wonende op de Coedoot, een “huijsken en
werftie” ”aen gemenelants dijck onder Barendrecht op de Coedoot” kreeg getransporteerd. Ten
westen en noorden was dit perceel belend aan sHeerendijck en de koopsom bedroeg 140 gld.20
Op 6-10-1658 werd Aertie Teunis lidmaat te Barendrecht en haar man was wellicht identiek met
de Bastiaen Ariensen op de koedoot, die daar op 25-12-1660 - toen de dijken onbruikbaar waren,
zoals het kerkeboek meldt - als lidmaat werd aangenomen.12 Echter maakt een lidmatenlijst uit
mogelijk 1659 reeds melding van een niet meer leesbare naam en “Aertie Teunis, uxor” - dit
moet een echtpaar zijn geweest - die woonden aan de oostzijde van de Koedootse dijk.6a
Ongetwijfeld moet deze optekening betrekking hebben gehad op Bastiaen Noute en zijn vrouw.
Dit zou betekenen dat of de in 1660 lidmaat geworden naamgenoot niet identiek was met Noute,
dan wel dat de lidmatenlijst op iets later dan 1659 gedateerd zou moeten worden.
Bastiaen Adriaensz. Noute, wonende op de Koedoot, bekend bij akte van 6-12- 663 240 Car.gld.
schuldig te zijn aan Sr. Claes Pietersz. van Rossen en dat n.a.v. “leveranrij en arrebeijtsloon van
den voors. Bastiaen A. huijs”. Als zekerheid voor de aflossing stelde Noute zijn “huijssinge en
erve ofte beterschap van dien “aen de Nieuwendijck van de Zuidpolder.21 Voor de laatste maal
vond ik Bastiaen in leven vermeld in de al meerdere malen aangehaalde akte van 22-9- 1678.8
Op 6-5-1688 compareerden Wijnandt Cornelis, gehuwd met Neeltie Bastijaenen, Pieter
Heijndricxz., gehuwd met Aeltie Bastijaenen Arijnoute en Cornelis Hendricxsz. de H(eer), als
voogd over de minderjarige kinderen van Bastijaen Arens Arijnoute en tevens namens diens
verdere erfgenamen en kinderen, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van genoemde
Bastijaen Arens Arijnoute, die in Carnis was gestorven. Zij transporteerden aan de onder OostBarendrecht wonende Tobijas Jansz. een huis met gebruik van dijkerf aan den Zuijtpolders
Schenkel dijck voor 235 gld.22 Ik vermoed dat toen ook Aertie Teunis niet meer in leven was.
Haar doodmelding heb ik in elk geval sedert 1695 niet te Barendrecht getraceerd.
Kinderen:
1.
Neeltje Bastiaensdr. Noute (Nouten, Naute), ged. Barendrecht 2-2-1659 (get. Jan Ariens,
Cleis Teunisz. en Maike Teunis), woonde later te Rhoon, overl. Rhoon (3 gld. imp. bet.
ald. 7-) 9-1731, tr. naar schatting ca. 1681 Wijnand Cornelisz. Ruijseveld, geb. naar
schatting ca. 1650, woonde te Rhoon ca. 1670, vertrok nadien naar elders en woonde in de
heerlijkheid Rhoon op het Koedootse Sluisje in 1678, op het Rhoonse Sluisje/aan de
Rijsdijk in 1690, diaken (1688, 1690), diakonie-armmeester ( 1690), ouderling ( 1697) en
schepen ( 1701- 1704, 1709), te Rhoon, overl. Rhoon in nov. 1715 en begr. ald., hij tr. le
Cornelia Cornelis van Tertholen en wellicht 2e Jannetje Leendertsdr.
Dit echtpaar is uitgebreid ter sprake gebracht in Ons Voorgeslacht, jrg. 1986, blz. 4 e.v.23
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

Aeltje Bastiaensdr. Arijnoute, ged. Barendrecht 19-12-1660 (get. Neeltje Ariens), j.d. van
en won. Carnis in West-Barendrecht (1683), overl. op de Koedoot onder Carnisse (imp.
pro deo West-Barendrecht en Carnisse 13-) 4-17 12, tr. Barendrecht 7-11-1683 Pieter
Heijndricxz., ged. Puttershoek 3-3-1658, j.m. van Puttershoek, won. Carnis in WestBarendrecht (1683), overl. op de Koedoot onder Carnis (imp. pro deo West-Barendrecht
en Carnisse 20-) 11-1707, zn. van Heijndrick Pietersz. en Ermtie Gerritsdr.
Elijsebet Bastiaensdr., ged. Barendrecht 20-12-1655 (geen get.), vermoedelijk nog in
leven 26-11-1673.
Pieter Bastiaensz. ged. Barendrecht 8-1-1668 (door Bastian Ariensen ten doop
gepresenteerd), woonde in of nabij Zuidland (zeker sedert 1695), overl. na 1705, tr. (niet
te Barendrecht en Zuidland) Harmpje (Hermpje, Harrentje, Harmpie) Ariens, overl. na
1705. Dit echtpaar liet in de jaren 1695-1706 6 kinderen te Zuidland dopen, waarbij de
vader steeds onder patroniem is opgetekend. Het is mij bekend dat twee kinderen
(Jakomijntje, ged. 6-11-1701, tr. le Willem Jacobse Bleijcker en tr. 2e Dirk Gijsbertse van
Vliet, en Neeltje, ged. 24-10-1706, tr. 1734 Pieter Wijnantsz. Ruijsevelt, zie O.V. jrg.
1986, blz. 13) de familienaam Nout voerden.
Maeijcke Bastiaensdr., ged. Barendrecht 16-2-1670 (geen get.), waars. overl. vóór
26-11-1673.
Arij Bastiaensz., ged. Barendrecht 20-9-1671 (geen get.), van hem niets naders bekend.
Maeijcken Bastiaensdr , ged. Barendrecht 26-11-1673 (get. Reijmborgh Theunis), van
haar niets naders bekend.

IIb. Gerrit Adriaensz. Noute (Arennoute, Arinoute, Arij Noute, Arinout), j.m. van WestBarendrecht, won. op de Koedoot (1677), wednr. won. in Carnis op de Koedoot onder Carnis
(1702), landbouwer op de Koedoot in Carnisse, overl. op de Koedoot onder Carnis (imp. pro deo
West-Barendrecht en Carnisse 13-) 3-1714, tr. le Barendrecht 21-2-1677 Baeltje Pietersdr.
Penninck, ged. Ridderkerk 9-2-1648, j.d. van Ridderkerk, won. op de Koedoot (1677), overl.
onder Carnis (imp. pro deo West-Barendrecht en Carnisse 25-) 8-1700, dr. van Pieter Willemsz.
Penninck, waersman van Nieuw-Reijerwaard, diaken, ouderling te Ridderkerk, en Sijghjen
Pieters Cranendonck, tr. 2e Barendrecht (ieder imp. pro deo West-Barendrecht en Carnisse 24-6-)
9-7- 1602 Maeijcke Aerden, j.d. van Ridderkerk, won. Carnis (1683), wed. won. Carnis in WestBarendrecht, won. op de Koedoot (1702), overl. onder Carnis (imp. pro deo West-Barendrecht en
Carnisse 24-) 6-1711. Zij tr. le Barendrecht 21-3-1683 Cornelis Cornelisz. Schipper, wednr. van
Ariaentje Teunis van der Vliet, won. Carnis. Baeltje Pieters Penninck verkreeg op 6-12-1671 te
Ridderkerk kerkelijke attestatte voor vertrek naar Ridderkerk 24
Voor 950 Car.gld. transporteerde de heer advokaat Pieter Deijnoot, wonende te Rotterdam, bij
akte van 22-6- 1679 aan Gerrit Ariensz. Arennoute, won. in Carnis van Barendrecht, een huis met
beteling en gebruik van dijkerf ten oosten van de oude sluijs.25 Dezelfde dag liet Gerrit een
schuldbrief ten behoeve van Deijnoot opmaken ten bedrage van 650 Car.gld., welke op
20-7-1695 geroyeerd werd.26
In 1680 werd Gerrit Adriaense Noute door Cornelis Leendertse Cool voor het gerecht van OostBarendrecht gedaagd n.a.v. een op 28-4-1678 tussen hen plaats gevonden hebbende ruiling van
een paard en vaer koe met een paard van Noute.27
Govert Jacobsz. Driesprongh, wonende in Poortugaal, voor hem zelf, Pieter Cornelisz. Vermaet,
wonende mede aldaar, beiden nog als voogden over de twee onmondige weeskinderen van wijlen
Pieter Jacobsz. en van wijlen Lijsbetien Jacobs, en Ariaentien Jacobs, weduwe van Arijen
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Kleijsz., voor haar zelf, transporteerden op 20-11-1680 aan de op de Koedoot onder Carnisse
wonende Geerit Arenoutsz. (sic!) 1 merge 550 roeden in de Ziedewij van Oost-Barendrecht, aan
de noordzijde belend aan den gebrocken dijck. De koopsom bedroeg 715 gld.28 Dezelfde dag
tekende Geerit - nu Geerit Ariensse Arennoute genoemd - ten behoeve van de heer en Mr. Pieter
Deijnnout te Rotterdam een schuldbrief ter grootte van 420 gld. n.a.v. geleende gelden. Als
zekerheid stelde hij in het speciaal de zojuist aangekochte grond in de Ziedewij . Deze
hypotheekbrief ging naderhand over in handen van de Dordtse notaris Hugo van Dijck, die op
l0-6-1682 de laatste afbetaling voldeed.29 Inderdaad transporteerde Gerit Arensz. Arij Noute dit
perceel aan Van Dijck en wel voor 630 gld. bij akte van 4-8-1681.30
In 1682 werd Noute wederom voor het gerecht van Oost-Barendrecht gedaagd en wel door
Willem Geertsz. van der Vliet, die eveneens onder Barendrecht woonachtig was. Ditmaal ging de
kwestie over een op 26-5-1680 voor notaris Heijnderick Outraet te Barendrecht opgemaakt
kontrakt over de huur van 750 roeden bouwland onder Rhoon, dat Noute met ingang van
Kerstmis 1679 huurde voor 35 Car.gld. per jaar.31
Bij akte van 24-8-1682 verklaarde Gerit Arensz. Noute, wonende in Carnis, 800 Car.gld. schuldig
te zijn aan (zijn broer) Jan Arensz. Nonte. Voor de aflossing van deze geldlening stelde hij in het
bizonder zijn “huijs, schuier, bergh en keet” in Carnis onder Barendrecht - ten oosten, zuiden en
noorden belend aan sHeetendijck - als zekerheid.32
Sijmen Tuenisz. en (zijn buurman) Gerit Noute worden in een akte van 6-3-1688 genoemd als
gebruikers van 9 mergen 469 roeden in de 24e kavel in de nieuw bedijkte Zuidpolder van
Barendrecht.33
Bij akte van 10-6-1702 deed Geerit Arijens Arinout, wonende onder Carnis, uitkoop m.b.t. het
moederlijk erfdeel van zijn 3 kinderen Arij Geertsz, Sijgie Geerts en Cornelis Geertsz. en hij
verklaarde aan hen 400 Car.gld. schuldig te zijn, welke hij zou betalen als zijn jongste kind
meerderjarig zou zijn geworden, dan wel nog onder zijn beheer te houden en er dan rente over te
betalen. In het bijzonder stelde hij zijn huis, schuur en keet op de Koedoot onder Carnis - ten
oosten en noorden belend aan “den gemeenlants dijck” als zekerheid voor deze uitkoop.34 Deze
vond plaats omdat Gerrit wilde hertrouwen. Deze tweede ega zou op 25-9-1650 te Ridderkerk
gedoopt kunnen zijn als dochter van Aert Simonsen en Aeghjen Ariens. Een nader onderzoek zal
echter nodig zijn om hiervoor een bewijs, dan wel een sterke aanwijzing te vinden.
Gerrit Noute werd nog in diverse akten gevonden als belender op de Koedoot en in de bedijking
van Pendrecht in de heerlijkheid Carnisse.35
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
Arij Gerritsz. Noute (Arijnout, Aernoute), ged. Barendrecht 7-11-1677 (door Bastiaentje
Noute ten doop gepresenteerd), j.m. van en won. Carnis in West-Barendrecht/won. onder
Carnis (imp. pro deo West-Barendrecht en Carnisse 26-) 4-1746, tr. Barendrecht (ieder
imp. pro deo West-Barendrecht en Carnisse 11-2-) 4-3-1708 Grietje Gerritsdr. Huisken,
ged. Barendrecht 23-2-1681, j.d. van en won. Carnis in West-Barendrecht/won. onder
Carnis (1708), overl. na 1721 dr. van Gerrit Jans Huijskens en Iitie (Ytie) Jacobs van
Nielen. Zij lieten in de jaren 1708-1721 8 kinderen te Barendrecht dopen.
2.
Sijtie (Sijgie) Gerritsdr., ged. Barendrecht 29-9-1680 (door Ingetie Pieters ten doop
gepresenteerd), in leven l0-6-1702.
3.
Cornelis Gerritsz. Nout, ged. Barendrecht 16-6-1683 (door Aeltje Bastiane ten doop
gepresenteerd), j.m. van Barendrecht (1709), overl. na 1711, tr. Hendrik Ido Ambacht 3-
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11-1709 Ingetie Wiggers Buijs, j.d. van ‘s-Gravendeel (1709), overl. na 1711. Zij lieten in
de jaren 1710-1711 2 kinderen te Hendrik Ido Ambacht dopen (nadien hiaat 1712-1788).

Noten
1.
la.

2.
3.
4.
5.
6.

Streekmuseum te Heinenoord, fichescollectie, bron: Arch. Polder Nieuw-Beijerland inv. nrs. 30
tlm 38.
Jan N.N. (Bastiaensz.?), mogelijk geb. ca. 1570, tr. N.N. Misschien vader van:
A.

Lenert Jansz., j.g. van West-Barendrecht, tr. Barendrecht 7-10-1618 Acchtge Pieters, j.d.
van West-Barendrecht, won. ‘s-Gravendeel.
Kinderen:
a.
Geertge, ged. Barendrecht 5-12-1621 (get. Pauwels Gijsbrechtsen, Dirck
Hendricksz., Reijmburgen Aerts) .
b.
Pieter, ged. Barendrecht 6-6-1627 (get. Franck Gerritsz., Neeltge Lauwen,
Pietertge Jans, Jacob Pietersz., Jan Pietersz.).
c.
Maritge, ged. Barendrecht 17-6-1635 (get. Pieter Francken, Arien Jansz., Adriaen
Ingensz., Lijntge Joppen, Lijsbetgen Teunis).

B.

Teuntje Jans, J.D. van West-Barendrecht, tr. Barendrecht 10-5-1620 Adriaen Jansz., j.g.
van West-Barendrecht (of was deze Adriaen een zoon van de onder gen. I genoemde
Jan?).
Kinderen:
a.
Aert, ged. Barendrecht 94-1623 (get. Franck Gerritsz., Lenert Jansz., Job
Thomasz., Pietertge Jans, Adriaentgen Hendrix).
b.
Andries, ged. Barendrecht 5-4-1626 (get. Hendrickje lans).
c.
Lenert, ged. Barendrecht 11-3-1629 (get. Jan Bastiaensz., Hendrick Huijgen,
Dirck Hendrix, Weijntgen Dammis, Geertgen Willems).
d.
Adriaentge, ged. Barendrecht 28-9-1631 (get. Lidui Schillemans; zie K.J.
Slijkerman, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Legerstee uit
Barendrecht (ca. 1500-1800), met de uitwerking van een tak tot in 1985,
Rotterdam 1985, blz. 27 e.v.).
e.
Kind, ged. Barendrecht (vóór 21-1-) 1635 (get. Pietertge Jans).

C.

Pietertge Jans, tr. 1634 Adriaen Jansz. Neut(e)(n), zie de genealogie Noute/Arijnoute bij
gen. I. Een onderzoek in de in aanmerking komende (schaarse) archivalia van Oost- en
West-Barendrecht en Camisse vermocht geen zekerheid te verschaffen met betrekking tot
de juiste samenstelling van deze familiegroep. Het vrijwel totaal ontbreken van
familienamen bemoeilijkt het onderzoek ten zeerste.

A.R.A. ‘s-Gravenhage - West-Barendrecht en Carnisse ora. inv.nr. 1, akte d.d. 28-5-1637.
Als noot 2, inv. nr. 2, fol. 31 verso, akte d.d. 26-9-1644.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 92 e.v., akte d.d. 15-6-1660.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 93, akte dd. 15-6-1660.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 93 verso e.v., akte dd. 15-6-1660.
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6a.

7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.

13a.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Zie: Drs. J. van Veelen, Naem-register der ledematen welke in Barendrecht en Carnisse tot de
gemeinschap des H. Avondmaals behooren (bron: d.t.b. Barendrecht nr. 2), in: Ons Voorgeslacht
jrg. 1982, blz. 468.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 28 verso e.v., akte d.d. 18-5-1673.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 80 e.v., akte d d. 22-9-1678.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 204 verso e.v., akte d.d. 29-6-1669.
Hij was m.i. een familielid van Aertie Teunis, vrouw van Bastiaen Noute, zie gen. Rb. Zie voor
hem: H.J. Barendregt, Het geslacht Kranenburg uit Kijfhoek, Rotterdam 1974, blz. 41 e.v.
Als noot 2, inv. nr. 3, fo. 205 e.v., akte d.d. 29-6-1669.
G.A. Rotterdam-Barendrecht arch. Ned. Herv. Gemeente inv. nr. 3.
Hij was wellicht identiek met Jacob Coomelisen metselaer, die wordt genoemd in het
verpondingskohier over Barendrecht uit 1632 (Waterschaparchief IJsselmonde te Barendrecht).
Zie ook: A.R.A. ‘s-Gravenhage-West-Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 1, fo. 107, akte d.d. 2210-1629.
Zie A.M. Overwater, Van chirurgijn tot huisarts in Barendrecht, in: Van dokters en dorpen, op het
eiland IJsselmonde en in de Hoekse Waard, 1984, blz. 83.
Als noot 2, ora. inv. nr. 3, fol. 206, akte d.d. 22-2-1670.
Als noot 2, ora inv. nr. 4, fol. 85 e.v., akte d.d. 13-2-1679.
A.R.A. ‘s-Gravenhage-West-Barendrecht ora. inv. nr. 21, akte d.d. 28-3-1675.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 133 e.v., akte d.d. 24-8-1682.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 160 verso e.v., akte d.d. 17-11-1685.
Twee zonen van Teunis Teunisz. voerden de familienaam Cranenburgh en ik acht het dan ook
voor waarschijnlijk dat deze familiegroep behoorde tot een tak van het uit Kijfhoek stammende
geslacht Cranenburgh (Kranenburg), welke gedeeltelijk is uitgewerkt in de publikatie van H.J.
Barendregt (zie bij noot 10). Door genealoog Slijkerman wordt gewerkt aan een zo kompleet
mogelijke genealogie van de generaties van vóór ca. 1700, welke t.z.t. zullen worden
gepubliceerd.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 76, akte d.d. 16-7-1658.
Als noot 2, inv. nr. 3, fol. 137 e.v., akte d.d. 6-12-1663.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 187 e.v., akte dd. 6-5-1688
Zie: K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde,
in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1986, blz. 4 e.v.
Zie: J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht, jrg. 1971, blz. 39 (bron: Arch.
Ned. Herv. Gemeente Ridderkerk inv. nr. 3).
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 95 e.v., akte d.d. 22-6-1679.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 95 verso, akte d.d. 22-6-1679
Als noot 16, inv. nr. 24, akten d.d. 7-11-1680 en 21-11-1680
Als noot 16, inv. nr. 21, fol. 126, akte d.d. 20-11-1680
Als noot 16, inv. nr. 21, fol. 126 verso, akte d.d. 20-11-1680.
Als noot 16, inv nr. 21, akte d.d. 4-8-1681
Als noot 16, inv. nr. 24, akten d.d. 25-5-1682 en 1-6-1682
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 13 e.v., akte d.d. 24-6-1682.
Als noot 2, inv. nr. 4, fol. 182 e.v., akte d.d. 6-3-1688.
Als noot 2, inv. nr. 5, fol. 143, akte d.d. 10-6-1702
Zie o.a. A.R.A. ‘s-Gravenhage-West-Barendrecht en Carnisse ora inv. nr. 5, fol. 95, akte d.d. 3-61699, fol. 123 verso, akte d d. 8-10-1700. fol. 126 en fol. 127. akten dd. 13-11-1700 en fol. 144,
akte d d. 21-8-1702.
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