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Inleiding
Zowel een familiegroep met de naam Van der Wael als een groep die onder de naam Hoogvliet
bekend kwam te staan, zijn terug te voeren op een naar schatting omstreeks 1565 geboren Marinus
Pietersz., een boer in het poldertje Oud-Engeland nabij Hoogvliet. Ondanks naarstig speuren kon
het voorgeslacht van hem en zijn vrouw Lijsbeth Oirbartsdr. niet achterhaald worden. Zowel de
namen Marinus als Oirbart (Oorboor enz.) kwamen destijds maar sporadisch op het eiland
IJsselmonde voor, maar desondanks leverden deze bij verder onderzoek in de vrij schaarse
zestiende eeuwse bronnen betreffende Hoogvliet en omstreken niet de sleutel op tot oudere
generaties.
In de zestiende eeuw werd de naam Oirbair of Oerber te Rhoon aangetroffen. Het in 1561
opgestelde kohier der tiende penning over Rhoon1 noemt een Oerber Lenerdtsz. als landgebruiker
aldaar. Dezelfde persoon wordt in een akte van 12 januari 1562 aldaar genoemd.2 Misschien was
hij de vader van Adriaen Oirbaertsz., die in een Rhoonse akte van 11 april 1605 genoemd wordt als
mede-erfgenaam van Dirick Coessen en Aechghen Cornelisdr.3 en de grootvader van de omstreeks
1591 geboren Oirbair (Eurbert) Ariensz.,4 die in 1628 en 1631 ouderling te Rhoon was.5
Tot op heden is nergens een verwantschap gebleken tussen deze lieden en de voornoemde Lijsbeth
Oirbartsdr., al hadden zij en haar man kennelijk wel bloedverwanten in het Rhoonse wonen. Deze
traden althans als doopgetuigen voor hun kinderen op. Lijsbeth had tevens verwanten wonen te
Ouderkerk aan den IJssel, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Schoonderloo, Kralingen, Rotterdam,
Ommoord en ook in Hoogvliet,6 maar hoe nu deze familieverhoudingen precies lagen is mij tot op
heden niet duidelijk geworden.
Marinus Pietersz. moet een niet geheel onbemiddelde boer zijn geweest, al kon hij zeker niet tot de
rijkere boerenstand gerekend worden. Bij zijn nakomelingen wordt tot in de achttiende eeuw
echter een mindere welstand geconstateerd. Een kleinzoon van Marinus en Lijsbeth, de in 1639
geboren Marinus Orboorsz. (IIIb), vestigde zich rond 1660 te Rhoon en bij diens kinderen kwam
in het begin van de achttiende eeuw de familienaam Van der Wael in zwang. Een broer van de
voornoemde Marinus was Pieter Orboorsz. (IIIc.), die in 1666 bij Westmaas in de Hoeksche
Waard woonde en enige jaren later in de contreien van Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek zijn
domicilie vond. Bij zijn kinderen kwam in het begin van de achttiende eeuw de familienaam (van)
Hoogvliet in gebruik, dus duidelijk ontleend aan de plaats van herkomst van hun vader. Ook deze
groep was op zijn best matig met aards goed gezegend. Enkele leden brachten het tot schepen van
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de uiterst kleine gemeenschap die Cillaarshoek toen was. In de loop van de achttiende eeuw
verbreidde deze groep Hoogvliet zich sterk in Cillaarshoek.
Een andere ‘familienaam’, die opduikt in generatie II-4 is Van Engelandt. Cornelis Oirbersz. voert
bij zijn huwelijk in Spijkenisse de naam Van Engelandt, ongetwijfeld verwijzend naar zijn (vorige)
woonplaats de polder Oud-Engelant. Ook zijn waarschijnlijk enige dochter Marijtje is bekend
onder de naam Van Engelandt. Hoewel de filiatie van Cornelis niet klip en klaar valt aan te tonen,
kan het niet anders zijn dat hij dezelfde persoon als Cornelis Oirbersz. (II-3) is. Zijn patroniem,
maar ook zijn naam Van Engelandt (zijn vader was woonachtig in de polder Oud-Engeland)
bieden genoeg aanknopingspunten. Ook de naam van zijn dochter Marijtje kan geplaatst worden in
deze familie.
In de derde generatie zien we de naam De Winter in de familie opduiken, vermoedelijk via de
vrouw van Arij Oorbersz. (III-a).
Een familiewapen kon ik in het geslacht van Marinus Pietersz. niet ontdekken, hetgeen niet
verwonderlijk is voor een groep die voor 1700 geen noemenswaardige welstand heeft gekend,
noch zich in de zeventiende eeuw op het bestuurlijke vlak heeft bewogen. Nader onderzoek in
archivalia van de achttiende eeuw zal zeker nog wel het nodige materiaal over dit geslacht
opleveren, maar ik heb mij willen beperken tot een zo grondig mogelijk onderzoek in de daarvoor
liggende periode.
Genealogie
I. Marinus Pietersz, geb. naar schatting ca. 1565, j.m. op Hoogvliet (1587), woonde binnen het
ambacht en dorp van Hoogvliet (1588), boer op een hofstede aan de Drogendijk van Oud- en
Nieuw-Engeland in de polder Oud-Engeland, overl. na 14-5-1627, tr. Poortugaal 2-8-1587
Lijsbetge Oirbartsdr. (Oorboors, Oirboirs), j.d. wonende op Hoogvliet (1587), overl. tussen 2091624 en 14-5-1627.
Al op 30-1-1586 trad Lijsbet Oorborts, tezamen met Pieter Maertens, Trijn Ariaens van
Ouwerkerc, Claes Corsen en Symon Lenerts in Pernis, te Poortugaal op als doopgetuige voor een
kind van ene Diric Jansz. De kennelijk bestaand hebbende familierelaties tussen Lijsbeth, de vader
en de overige getuigen ontgaan mij tot op heden. Dit moet helaas ook gezegd worden van de bij de
kinderen van Marinus Pietersz. en zijn vrouw optredende doopgetuigen. Diverse personen zijn in
Hoogvliet, Rhoon en Charlois te traceren, maar familieverbanden met de ouders der dopelingen
zijn niet duidelijk geworden.
Op 17-2-1598 verklaarden de kerkmeesters van Poortugaal 3 gemet land in Hoogvliet aan den
Moelekaede te willen verkopen, hetwelk laatstelijk door Cornelis Jansz. ‘oudt waegemacker’
gehuurd werd. Marijnis Pieters werd, zoals ook hierna zal blijken, de nieuwe eigenaar, waarbij ene
Wouter Ariensz. zich als zijn borg stelde.7 Marijnis Pietersz., wonende binnen het ambacht en dorp
van Hoogvliet onder de parochie Poortugaal, verklaarde bij akte van 18-2-1598 een jaarlijkse
onlosbare rente van 13 gld. 10 stuivers aan de armen of Heilige Geest van Poortgaal verkocht te
hebben. Deze jaarlijkse betaling verzekerde hij op 3 gemet land in de banne van Hoogvliet,
bestaande uit twee percelen. Een stuk grond van 2 gemet 1 lijn was gesitueerd aan ‘den suijtkade
van ’t waterschip’, het tweede perceel, groot 2 lijnen, lag aan ‘den noort gemeenlants kade’.8
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Dezelfde dag kreeg Marijnus de genoemde 3 gemet kerkelijke landerijen getransporteerd. De
originele transportbrief werd pas op 17-6-1609 door de toen in functie zijnde Poortugaalse schout
en schepenen (in groene was) gezegeld. Door de ‘peste sieckte’ was dit in 1598 niet gedaan.9 Dit
land was voordien van de kerk in huur gehouden door ene Cornelis Jansz. ouwe Waegemacker en
Marijnis moest er 210 pond voor neertellen om er eigenaar van te worden. 10
Marinis Pietersz., wonende ‘op den drogen dijck van Out Engelant onder de parochie van
Poortugael’, en zijn vrouw Lijsbet Oirbarttdr. verklaarden bij notariële akte, verleden te Schiedam
op 12-10-1622, aan hun dochter Aryaenken Marinis 250 gld. schuldig te zijn. Het betrof allereerst
een bedrag van 200 gld. voor haar ‘huur’ gedurende tien jaren à 20 gld. per jaar, waarbij zij
spraken over haar ‘goede en getrouwe diensten’, en tevens nog eens 50 gld. vanwege een haar
toebehorende koe, die de ouders verkocht hadden. Zij zouden dit bedrag uitbetalen als zij in het
huwelijk zou treden ‘of als zij haer comparanten metter wone scheyden zal’. Daarenboven zou
deze dochter nog eens voor elk jaar dat zij bij haar ouders woonde recht hebben op een bedrag van
20 gld.11
In 1622 werden de kohieren van de eerste en tweede 1000e penning opgemaakt en in de polder
Oud-Engeland werd Marinus Pietersz. voor 4 pond aangeslagen. Zijn enige andere aangeslagen
medepoldergenoot Lenart Arijensz., backer, werd voor het vijfvoudige bedrag aangeslagen en was
dus aanzienlijk welgestelder.12
Op 4-11-1624 was Marijnis Pietersz. aanwezig in de herberg ‘van den dom van Vuijtrecht’ te
Schiedam toen de heer van Renesse landerijen in Lockhorst in het openbaar deed verkopen aan
onder andere personen uit de contreien van Pernis en Hoogvliet. Later rezen er enige
onduidelijkheden over deze verkoop en op 8-9-1624 legde Marijnis Pietersz. met Pieter Gerritsz.
Nortsij en (zijn poldergenoot) Leendert Ariensz. Backer op verzoek van de kopers der landerijen
een verklaring af over wat zij destijds in de genoemde herberg hadden gehoord. 13
Op 20-9-1624 compareerden te Ouderkerk aan de IJssel Jacob Willemsz. Brouwer, wonende te
Schiedam en ook voor Cornelis Willemsz. Brouwer, zijn te Capelle aan den IJssel wonende broer,
Jacob Claessen, getrouwd met Gryetge Willems Brouwerdr., wonende te Schoonderloo, Pieter
Pietersz., Maritge Pieters, beiden wonende te Rotterdam, Heynderick Huygen, wonende te
Hoogvliet, en tevens voor de te Poortugaal wonende Adriaen Engebrechtsz., als procuratie
hebbende van Adriaen Cornelisz., en Claes Cornelisz. als last hebbende van zijn moeder Jannichje
Claes, en Oiboir Marinusz., wonende te Hoogvliet, in naam van zijn moeder Lijsbeth Oirboirs,
gezamenlijk erfgenamen van hun neef Cornelis Willemsz., in leven gewoond hebbende en
overleden te Ouderkerk aan de IJssel, en gezamenlijk mede-erfgenamen voor de helft van Neeltge
Jacobs die mede-erfgenaam was geweest van de voornoemde Cornelis Willemsz., Jochem
Cornelis, wonende te Ommoorden, en de te Kralingen gedomicilieerde Jan Cornelisz. als voogd
van de kinderen van Adriaen Cornelisz., gezamenlijk erfgenamen van de andere helft van de
voornoemde Neeltge Jacobs. Zij transporteerden een vierde part in een woning met berg, schuur en
een vierde part in 14 mergen land in de Cromme, en ook een vierde part in 3½ mergen land in de
Geer aan de te Ouderkerk wonende Aert Senten Molenaer. 14
Het is mij niet duidelijk geworden op welke wijze erflater Cornelis Willemsz. een neef van
Lijsbeth Oiboirs is geweest. Zo zou de vader of moeder van Cornelis Willemsz. een broer of zuster
van een van de ouders van Lijsbeth geweest kunnen zijn, maar de bloedverwantschap kan ook
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anders in elkaar zitten, want het neefschap kan men ook wat ruimer opvatten dan in de strikte zin
des woords.
In het kohier der tweede 200e penning uit 1625 werd Marinus Pietersz. in Oud-Engeland voor een
bedrag van 5 pond aangeslagen.15
Voor 14-5-1627 was Lijsbeth Oiboirsdr. gestorven. Haar man Marinis Pietersz., wonende ‘op den
drogendijck van out enden Nieuw Engelant, Ouvermaes gelegen onder de jurisdictie van
Lockerslant’, kwam toen te Schiedam met zijn zoon Oorber (Oiber) Marinisz. tot een accoord,
waarbij met geen woord over Lijsbeth werd gerept. Zoon Oorber beloofde zijn vader te onderhouden
enz. en als de zoon of diens huisvrouw voor vader Marinis zou komen te overlijden, diende de
langstlevende van hen beiden deze alimentatie voort te zetten. Ook na overlijden van de
langstlevende der echtelieden zou deze onderstand moeten worden voortgezet en wel uit hun
nagelaten goederen. Hiervoor droeg de vader aan zijn zoon over een woning op den Drogendijck,
‘daerinne sijluyden zijn wonende’, al het huisraad, paarden, koeien en andere beesten, alsmede de
helft van de bruiklanden maar ook de schulden enz. De twee dochters van Marinis waren op dat
moment nog twee derde parten van 100 gld. aan hem schuldig. Na zijn overlijden zouden alleen zijn
eigen landerijen tot de erfenis behoren. De rest zou aan zoon Oirber komen. 16
In het in 1628 opgemaakte kohier der 200e penning komt Marinus Pietersz. niet meer voor als
inwoner van de polder Oud-Engeland, maar zijn zoon Oorber, die toch de ouderlijke boerderij had
overgenomen, evenmin. Kennelijk was zijn welstand zodanig dat hij niet voor opname in het
genoemde kohier in aanmerking kwam.
Uit dit huwelijk:
1.
Eyltgen (Heyltje) Marinusdr., ged. Poortugaal 20-5-1590 (gevaders: Vincent Jacobs op
Hoogvliet, Eylgen vrou van Komen Jan in Roon, Jacob Ariaenss. in Roon en Maritgen
Werberts in Roon), woonde te Rhoon (1655, 1656), overl. na 25-3-1656, tr. Andries
Arnoutsz. Rijsdijk, overl. voor 3-10-1655.
Op zondag 3-10-1655 deed de onder de jurisdictie van de heerlijkheid Rhoon woonachtige
Heyltjen Marynusdr., weduwe en geïnstitueerde boedelhoudster van Andries Aernoutsz., in
de kerk te Poortugaal het eerste gebod afkondigen van de overdracht die zij voornemens
was te doen aan haar in Pernis wonende zwager Bastiaen Cornelisz. Vette van de helft van
4½ gemeten weiland in het Oudeland van Poortugaal in de polder de Roon. De andere helft
in dit land was reeds in het bezit van Vette. Het derde gebod vond op 23 okt. plaats. 17 Op
25-3-1656 deed Heyltjen transport aan Vette en wel voor een bedrag van 796 Car. gld. Uit
deze akte blijkt dat de koop reeds in het jaar 1654 was gesloten.18
2.
3.

Cornelis Marinusz., ged. Poortugaal 20-5-1590 (gevaders: Gijs Gijsen op Hoogevliet,
Jacob Ariaenss. in Roon, Maritgen Jans in Roon), overl. voor 14-5-1627.
Ariana (Aryaenken, Serjaenken) Marinusdr., ged. Poortugaal 21-10-1601 (vader woont op
Hoogvliet, peters: Cornelis Jooste rietdecker, Neelken Jansen jonge dochter en Trijn Claes
in Roon), j.d. (1625), werkte op de ouderlijke boerderij (zeker in de periode 1612-1622),
overl. na 17-5-1646, tr. Poortugaal 28-12-1625 Bastiaen Cornelisz (de) Vette, ged.
Poortugaal 23-7-1591, j.g. van Hoogvliet (1625), woonde te Pernis (1646), overl. na 17-21648, zoon van Cornelis Centen en Kringe (Krijntje) Dircksdr.
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4.
5.

Op 17-5-1646 maakten de te Pernis gedomicilieerde Bastiaen Cornelisse Vette en zijn
vrouw Ariaentje Marinusse te Schiedam een mutueel testament waarin hun drie kinderen
Cent, Cornelis en Elisabeth vermeld worden.19 De erfgenamen van Cornelis Burgersz. en
zijn vrouw Maartje Ariensdr. transporteerden op 17-2-1648 aan Jan Cornelisz. Burgersz.
een stuk land in de polder Deijffel onder de jurisdictie van Pernis. Aanvankelijk wilde
Bastiaen Cornelisz. de Vette dit land kopen, maar dat werd door voornoemde Jan genaast
als oom van de verkopers.20
Pieter Marinusz., ged. Poortugaal 21-10-1601 (gevaders: Lenerd Willemss. in Shaerloos,
Bastiaen de Wercker in Roon, Phie Pieters op Hoogvliet), overl. voor 14-5-1627.
Oorboor (Oirbaer) Marinusz., volgt II.

II. Oorboor (Oirbaer) Marinusz., ged. Poortugaal 1-10-1606 (get. Claes Centen, Jan Jansz.), boer
op de ouderlijke hofstede aan de Drogendijck in de polder Oud-Engeland (onder Poortugaal in
Lockhorsterland) (sedert 1627), woonde te Hoogvliet (1647), overl. na ca. 1650, tr. voor 14-51627 Maertje Ariensdr., waarschijnlijk afkomstig uit Rhoon, overl. na 20-10-1646, dochter van
Arien Ariensz. ’t Boertgen en Ariaentje Pietersdr.
Oorbor Marynusz., man en voogd van Maartjen Ariensdr., voor zichzelf voor een derde part en
vervangende zijn zwager Bartel Jansz. van Hardenberch, getrouwd met Theuntjen Jans, en Pieter
Cornelysz. Vermaet, getrouwd met Neeltje Jansdr., gezusters, en kinderen van Aeltjen Ariensdr.,
geprocureerd bij Jan Cornelisse Pater, gezamenlijk mede voor een derde part, en de voornoemde
Oorbor Marynusz. als ‘behoude’ oom en voogd van Neeltje Pietersdr., weeskind van wijlen Pieter
Ariensz. den Boer, voor het resterende derde part, kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van
Ariaentje Pieters, weduwe van Arien Ariensz. ’t Boertjen, beiden gewoond hebbende en overleden
te Rhoon, transporteerden op 20-10-1646 aan de op het dorp Rhoon woonachtige Pieter
Leendertsz. op ’t Dorp 1 gemet zaailand in de polder genaamd Zweerdijck onder jurisdictie van
Poortugaal, hetwelk aan de oostzijde belend was aan den Roonsen Droogendijck.21
Op 7-1-1647 compareerden de op Hoogvliet wonende Oirbaer Marinussen, Neeltghen Pieters,
jongedochter geassisteerd met Henrick Denis Seratis, haar gekoren voogd in deze, elk voor een
derde part, en Aerien Jansz. Pater, Bartel Jansz. van den Herdenberch en Pieter Cornelisz. Vermaet
gezamenlijk mede voor een derde part, en zij transportreerden voor 150 Car. gld. aan Jacob
Cornelisz. ’t Hart een huis met keet en erf op den Dorpsdijck in de heerlijkheid Rhoon. Dit huis
was aan de west- en noordzijde aan genoemde dijk belend en belast met jaarlijks drie kapoenen ten
behoeve van de heer van Rhoon en Pendrecht. Dezelfde dag werd er een custingbrief gepasseerd
ten behoeve van de gemene erfgenamen van Ariaentgen Pieters. ten bedrage van 310 Car. gld.22
In een ongedateerde akte, welke evenwel in of omstreeks 1650 te Pernis werd opgemaakt,
attesteerde de omtrent 44 jaar oud zijnde en in Oud-Engeland woonachtige Oorboor Marynisz., na
gerechtelijk opgeroepen en gedagvaard te zijn, op verzoek van de in Hekelingen wonende Claes
Gabrielsz. Braet. Oorboor verklaarde in april 1646 ten huize van Dirck Jansz. Vermeer op
Hoogvliet te zijn geweest in gezelschap van genoemde Braet en Gerrit Cornelisz. Vrijlandt toen de
verhuring van 4 gemeten zaailand in den Wittenhoeck in de ban van Hoogvliet plaatsvond. 23
Uit dit huwelijk, volgorde niet geheel zeker:
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1.

2.
3.

Lijsbeth Orboorsdr., ged. Poortugaal 6-11-1627 (geen get. vermeld), j.d. van de Noortzijde
van Hoogvliet (1648), overl. na 10-4-1662, tr. Poortugaal 17-5-1648 Leendert Ewoutsz.
(Ewitse), j.m. van de Noortzijde van Hoogvliet (1648), woonde te Hoogvliet, overl. na 1761666. De op Hoogvliet woonachtige Leendert Ewoutsz. verklaarde bij akte van 17-61666 120 gld. schuldig te zijn aan zijn dorpsgenoot, de molenaar Jan Leendertsz. 24
Maarten Orboorsz., ged. Poortugaal 5-10-1631 (geen get. vermeld), van hem verder niets
bekend.
Cornelis Oorbersz. van Engelandt, j.m. won. onder Spijkenisse (1675), ovl. na 20-11-1684,
tr. Spijkenisse (otr. 29-12-1675) 12-1-1676 Annetge Leendertsdr, wed. won. onder
Spijkenisse (1675), ovl. voor 28-4-1680. Zij tr. 1e Aryen Dirckse Visser, overl. na 10-41662.
Op 10-4-1662 was hij te Hoogvliet doopgetuige voor een kind van Lijsbet Oorbers.
Op 28-4-1680 is Cornelis Jansz Visscher, wonende aan de Hartel onder Spijkenisse, voogd
van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Annetge Leenderts, die eerst weduwe was
van Aryen Dircksz Visscher, Bastiaen Cornelisz Nayerboer, won. in Spijkenisse, getrouwd
met Commertge Aryens Visscher, mede vervangende de verdere kinderen en erfgenamen
van Annetge Leenderts, hebben verkocht en transporteren aan Cornelis Oirbersz van
Engelandt, won. onder Spijkenisse, de helft van een huis, schuur en erf aan de
Spijkckenissenhouck, waarvan de andere helft koper toebehoort, een partij bruikland, een
partij hooi, een grote partij mest, tilbalken, planken enz., voor 600 car. g. te betalen in
termijnen onder verband van het gekochte.a
Bastiaen Cornelisz Nayerboer, wonende in Spijkenisse, bekent op 2-5-1679 aan de drie
kinderen van Elisabeth Pieters, geprocureerd bij Cornelis Cornelisz Huysman, een schuld
van 200 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, die hij met rente zal restitueren
onder verband van bovenvermeld huis, schuur, berg en erf aan de westzijde van
Spijkenisse.
In de marge: 20-11-1684, afgelost en geroyeerd, getoond door Bastiaen Cornelisz
Nayerboer. Cornelis Oirbersz van Engeland, won. onder Spijkenisse, en Cornelis
Leendertsz Ronge, won. onder Geervliet, stellen zich borg.b
Cornelis Oirbersz van Engelandt, Bastiaen Cornelisz Nayerboer, als getrouwd met
Commertge Aryens Visscher, Floris van der Gaegh, als getr. met Lijsbet Aryens Visscher,
Jacob Gabrielsz Schelhouck, als getrouwd met Aryaentge Aryens Visscher, mede
vervangende hun zuster, hebben op 23 mei 1680 verkocht en getransporteerd aan Thonis
Jaquesz Verhulp, won. onder Hekelingen, 1 gem. 204 r. teelland in Nieuw Hongerland,
belend: n. de nieuwe Hongerdijk, o. de kinderen van Dirck Vogelaer, z. de oude
Hongerlandse dijk, w. Thonis Arensz Aendewegh met bruikwaar, voor 100 car. g. 16 st. c
Kind uit dit huwelijk:

a

Streekarchief Voorne-Putten, Archief Ambacht Spijkenisse en Braband, archiefnr. 48, inv. nr. 222, akte 984.
Streekarchief Voorne-Putten, Archief Ambacht Spijkenisse en Braband, archiefnr. 48, inv. nr. 222, akte 966.
c
Streekarchief Voorne-Putten, Archief Ambacht Spijkenisse en Braband, archiefnr. 48, inv. nr. 222, akte 987.
b

6

Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Genealogieën.

a. Marijtje Cornelisdr. van Engeland, geb. Spijkenisse rond 1678 (zij is verm. gedoopt in
het hiaat van het doopboek van Spijkenisse tussen 1671 en 1681), ovl. aang. (pro deo)
Nieuw-Beijerland 15-10-1719, tr. Schiedam (otr. 6-12) 1704 Hendrik Jansz. van
Putten, geb. naar schatting rond 1645, ovl. voor 20-12-1708, zoon van Jan
Lambrechtsz. van Putten en Maertje Hendriksdr. Hendrik tr. 1e Goudswaard 15-4-1668
Jannetje Hendriksdr. Hij tr. 2e Maartje Leenderts van de Weide.
Van Heijndrick Jans Putten is enige tijd geleden een verkoping geweest van erfhuis of
bezit van hem, volgens verklaring van Arij Cornelis Romeijn, gerechtsbode van
Piershil op 23-5-1701.d
Uit dit huwelijk een dochter Lijsbeth Hendriksdr. van Putten die huwde met Cornelis
Ariensz. van Drongelen.
Marijtje tr. 2e Piershil (otr. 20-12 1708) 13-1-1709 Bastiaen Fransz. van Oldenburg,
ged. Westmaas 13-7-1685, ovl. voor 1714, zoon van Frans Bastiaensz. van Oldenburg
en Lijsbeth Jorisdr.
Voor Maartje Cornelis van Engeland en haar kinderen Francijntje (5 jr.) en Annetje (4
jr.) zijn acten van onderhoud van Piershil ontvangen in Nieuw-Beijerland op 3-1-1716.
Marijtje tr. 3e Piershil (otr. 13-4-1714) 29-4-1714 Jan Pietersz. Sneep, ged. NieuwBeijerland 18-12-1672, ovl. voor 3-1-1716, zoon van Pieter Ariensz. Sneep en Marietje
Maartensdr. Maasdam. Jan tr. 1e Nieuw-Beijerland 1-5-1707 Ariaentje Reijersdr.
Trouw.
Marijtje tr. 4e Nieuw-Beijerland (otr. 3-1) 26-1-1716 Jan Jacobsz. Vogelaar, ged.
Westmaas 13-11-1687, zoon van Jacob Jansz. Vogelaar en Jannigje Hermans Vlam.

4.

5.
6.
7.

Maartje (Mayken) Oorbersdr., j.d. van Hoogvliet, wonende Strijen (1666), tr. (otr. OudBeijerland 11-7 en 8-8 ald. attestatie gegeven om te Strijen te tr.) Aert Jansz. van Nieuwael,
geb. zeker voor ca. 1625, weduwnaar wonende Oud-Beijerland (1666). Hij tr. 1e Ariaentje
Staadse.
Arye Orboorsz., volgt IIIa.
Marinus Orboorsz., volgt IIIb.
Pieter Orboorsz., volgt IIIc.

IIIa. Arye Oorbersz. (Hoorbers, Norbertsz.), ged. Poortugaal 30-8-1637 (get. Maartje Cornelis),
overl. onder Hoogvliet (impost pro deo ald. 5-7) 1699, tr. voor 30-11-1664 Mayken Ariensdr. (de
Winter?), overl. Oud-Beijerland 29-3-1703 (als de moeder van Oorbert de Winter). Dit echtpaar
trouwde wellicht te Hoogvliet, van welke gemeente uit die tijd geen trouwboeken bewaard zijn
gebleven. Aldaar heb ik hen niet als lidmaat vermeld gevonden.
Het is jammer dat we niets weten over de herkomst van Mayken Ariensdr.
d

Regionaal Archief Dordrecht, ORA Goudswaard, toegangsnr. 670, inv. nr. 58, akte 23-5-1701.
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Haar twee kinderen uit haar huwelijk met Arye Oorbersz. ofwel het nageslacht van de zoon
noemden zich in ieder geval (de) Winter, dus behoorden zij tot de stam Van der
Wael/Hoogvliet/van Engeland/de Winter.
De mogelijkheid blijft dus wel aanwezig dat de naam (de) Winter vanuit vrouwelijke lijn op haar
nageslacht is ‘overgesprongen’, maar daar weten we niets over zolang we niet zijn ingelicht wie
haar ouders en naaste familieleden waren.
Pas als weduwe lijkt Mayken met haar zoon vanuit Hoogvliet naar Oud-Beijerland gekomen te zijn
en in de 17e eeuw zegt de naam (de) Winter op of rond Hoogvliet mij niets.
Uit dit huwelijk:
1.

Oorbert (Oreber, Orber etc.) Ariensz. (de) Winter, ged. Hoogvliet 30-11-1664 (get. de
vader en Lijsbeth Oorbers), j.m. van Hoogvliet (1685), wedr. geb. van Hoogvliet, won.
Oud-Beijerland (1702), schepen van Oud-Beijerland (1714-1715, 1719-1720) e, overl. OudBeijerland 6-11-1750, tr. 1e Nieuw-Beijerland 25-3-1685 Cornelia Jansdr., j.d. van NieuwBeijerland (1685), tr. 2e Oud-Beijerland (otr. 10-11-) 26-11-1702, (get. Roel Aryens
Cavelaer patri) Annigje Roelsdr. Cavelaer (Kavelaar), ged. Oud-Beijerland 6-3-1678, j.d.
geb. onder en won. Oud-Beijerland (1702), dochter van Roel Aryensz. Cavelaer, schepen
van Oud-Beijerland f en Leenie Ariensdr. Bijl.
Uit het tweede huwelijk:
a.
Ary de Winter, ged. Oud-Beijerland 14-9-1704 (get. Joosje Aryensdr. de Winter),
j.m. geb. en won. Oud-Beijerland (1730), tr. Oud-Beijerland (otr. 9-6) 2-7-1730
Elizabeth (Lijsbeth) Sonneman, ged. Oud-Beijerland 30-4-1702, j.d. geb. en won.
Oud-Beijerland (1730), dochter van Johannes Leendertsz. Sonneman en Aaltje
Jansdr. de Boys.
Uit dit huwelijk:
1. Anna de Winter, ged. Oud-Beijerland 15-7-1731 (get. Annetje Roelsdr.
Kavelaar).
2. Alida de Winter, ged. Oud-Beijerland 9-12-1733 (get. Aaltje de Bois).
3. Johannes de Winter, ged. Oud-Beijerland 24-2-1736 (get. Aaltje de Bois).
b.

Roelant de Winter, ged. Oud-Beijerland 1-1-1707 (get. Lijsbeth Roelen Cavelaar en
Ary Roelen Cavelaar), j.m. geb. en won. Oud-Beijerland (1730), tr. Oud-Beijerland
(otr. 6-1) 22-1-1730 Lena Sluymer, ged. Oud-Beijerland 7-5-1707, j.d. geb. en won.
Oud-Beijerland (1730) dochter van Pieter Pietersz. Sluymer, schepen van OudBeijerland g en Barbara Theunisdr. Rollof.
Uit dit huwelijk:
1. Oorber de Winter, ged. Oud-Beijerland 26-7-1733 (get. Annetje Roelsdr.
Kavelaar).

e

Ir. C. Baars, Het bestuur van Oud-Beierland. in: Ons Voorgeslacht jrg. 1952, blz. 129.
Ibidem, p. 105.
g
Ibidem, p. 128.
f
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c.
d.

e.

f.

2.

3.

2. Barber de Winter, ged. Oud-Beijerland 11-10-1739 (get. Pleuntje Sluymer).
3. Pieter de Winter, ged. Oud-Beijerland 13-1-1745.
Maarten de Winter, ged. Oud-Beijerland 15-8-1708 (get. Maartje Aryens de
Winter).
Lena Oorbertsdr. de Winter, ged. Oud-Beijerland 25-3-1712 (get. Lijsbet
Roelen Cavelaar), j.d. geb. en won. Oud-Beijerland (1731), tr. OudBeijerland (otr. 27-10) 18-11-1731 Jacob Willemsz. Holleman, ged. Oud-Beijerland
6-10-1709, j.m. geb. en won. Oud-Beijerland (1731), schepen van Oud-Beijerland
(1759-1760, 1763-1764) h, zoon van Willem Woutersz. Holleman en Cornelia
Jacobsdr. van Fonsen.
Marytje (Maria) Oorbertsdr. de Winter, ged. Oud-Beijerland 24-11-1713 (get.
Marytje Ariens de Winter), j.d. geb. en won. Oud-Beijerland (1736), tr. OudBeijerland (otr. 28-9) 21-10-1736 Pieter Dirksz. van der Tulp, ged. Oud-Beijerland
27-10-1709, j.m. geb. en won. Oud-Beijerland (1736), zoon van Dirk Pietersz. van
der Tulp en Susanna Stevensdr. Vermeulen.
Cornelis Oorbertsz. de Winter, ged. Oud-Beijerland 19-4-1716 (get. Grietje Roele
Cavelaar).

Joosje Ariensdr. de Winter, ged. Hoogvliet 15-5-1667 (get. de vader en Ariaentje Ariens),
j.d. van Hoogvliet, won. Zuid-Beijerland (1692), tr. Zuid-Beijerland (otr. 31-5) 10-6-1692
Willem Jansz. Koomen, j.m. van Oud-Klaaswaal (1685) wedr. won. Zuid-Beijerland (1692).
Hij tr. 1e Zuid-Beijerland 3-2-1685 Ariaantje Rijken van Eil, j.d. van Cillaarshoek.
Arien Ariensz. (Van der Wael alias (de) Winter), ged. Hoogvliet 27-10-1669 (get. de vader
en Geertie Oolen), j.m. van Hoogvliet (1700), overl. Hoogvliet (als Arij Arijens de Winter,
impost pro deo ald., aangifte door de armmeester van de Grote Armen, 18-10-1740, tr.
(beiden impost pro deo Hoogvliet 1-5) 1700 Heyltie (Heijhjen, Heiltje) Gijsen Vermeer
(Voormeer), ged. Hoogvliet 20-6-1670, j.d. van Hoogvliet (1700). overl. (impost pro deo
Hoogvliet, aangifte door haar man Arijen Ariensz. Winter, 18-10-1720, dochter van Gijs
Klaesz. Vermeer en Lijsbeth Ariensdr.
Zij hadden de volgende kinderen:
a.
Arien, ged. Hoogvliet 14-8-1701 (vader heet: Van der Wael, get. Ariaantje
Leenders van Proyen), j.m. van Hoogvliet (1726), mogelijk overl. onder Hoogvliet
(als Arij de Winter, impost pro deo Hoogvliet, aangifte door Jan Voogt, 25) 11753), tr. Poortugaal (otr. 12-4) Poortugaal 1726 Lijsbeth Arijense Vrijehof, van
Poortugaal, verm. dochter van Arien Gerritsz. Vrijhof en Anna Aartsdr. Schilder.
Compareren Lijsbet Ariens Vrijhof, huisvrouw van Arijen Ariensz. Van der Wael,
en Willem Cornelisz. van der Sluijs, beiden wonende binnen het dorp van
Poortugaal, ten verzoeke van de heer Arnoudt van Zuijlen van Niewvelt, ruwaard
en baljuw van den lande van Putten etc. Lijsbet verklaart dat zij in het jaar 1726
omtrent de maand mei, zonder dat zij de dag precies kan bepalen, met haar man
(“sijnde jegenwoordigh uijtlandingh naar Groenlant”) en de persoon van Willem
Willemsz. Groen van Hoogvliet, samen zijn gegaan ten huize van haar mans vader,

h

Ibidem, p. 125.
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mede genaamd Arijen van der Waal, wonende onder Hoogvliet. Groen, weggaan
zijnde, kwam des avonds aan Lijsbet en haar man vragen of zijn nog naar huis
meende te gaan, maar vanwege “het quaet weer” werd geantwoord van ”neen”. De
volgende dag waren Lijsbet en haar man thuis bevonden “dat de deur van haar huijs
was opgestocken soo sij vermoede met een spijcker en de kas aen stucken
gebrocken alwaer sij deposante uijt miste en gestolen te sijn een silveren beugeltas,
een goude rijngh, een paer silvere gespen en eenigh linde goet”. Mede getuigde Van
der Sluijs en verklaarde nadat de voornoemde goederen waren gestolen dat hij met
Arij Ariens van der Waal naar Hoogvliet bij Willem Willemsz. Groen waren
gegaan op suspectie van “üijtbraeck”en hem ervan beschuldigden. Groen
verklaarde de goederen niet te hebben en betoogde datr Van der Wael maar in zijn
huis moest kijken in de “andere keucke” en “op het portael”. “daer sult gij de selve
vinden dat bij hem tweede deposant en de voorn. Arijen Ariens van der Wael sulcks
gedaen sijnde als doen op de voorn. plaets hebben gevonden een silvere beugeltas,
een goude rijngh en een paer silvere gespen sonder meer”. Lijsbet getuigde nog de
“tot heden toe het gestolen linde niet gevonden of te rugh gekregen te hebben”.
b.

4.

5.

Lijsbeth, ged. Hoogvliet 11-10-1705 (vader heet: Van der Wael, get. Maritje
Kleyngeld), overl. onder Hoogvliet (impost pro deo Hoogvliet, aangifte door haar
moeder Heiltjen Gijsbers Voormeer, 14) 11-1708.
c.
Maartie Ariensdr., ged. Hoogvliet 13-12-1676 (get. Ariaentie Pieters), van haar
verder niets bekend.
Maartie (Maartje) Ariensdr. (de) Winter, ged. Hoogvliet 13-12-1676, wed. won.
Mijnsheerenland (1705/1706), overl. Mijnsheerenland 2-9-1749, tr. 1e voor 4-8-1697 (doop
van een kind te Mijnsheerenland) Cornelis Govertsz. ’s-Gravendeel (Schravendeel), tr. 2e
Mijnsheerenland (otr. 28-11-1705) 10-1-1706 Dirk Jansz. van Wingerden, j.m. van Sint
Anthoniepolder, won. Mijnsheerenland (1705/1706).
Cornelia Ariensdr. Winter (doop te Hoogvliet niet gevonden), doopgetuige te ZuidBeijerland 7-2-1694.

IIIb. Marinus Oorboorsz., ged. Poortugaal 25-9-1639 (get. Heyltje Marinus), bakker te Rhoon,
waarschijnlijk begr. Rhoon 1699, tr. ca. 1660 vermoedelijk Jannetje Bastiaensdr., wrs. overl.
Rhoon voor 25-8-1679.
Op 11-11-1660 compareerde Cornelis Cornelissen ‘in de wandelingh genaemt Dolleman’,
timmerman in de heerlijkheid Rhoon en Pendrecht, als last en procuratie hebbende van de in OudBeijerland woonachtige Ariaentge Cornelis, weduwe van Bastiaen Ariens, en ook last en
procuratie hebbende van Jan Willemsz. Boonman, als oom en voogd van de nagelaten
weeskinderen van de voornoemde Bastiaen Aernoutsz.(!) ‘anders genaemt Bastiaen in de Waert’,
en transporteerde aan Marinus Oibairsz. een huis en erf genaamd ‘de Luick-houck’, en ook een
boomgaard, aan de Molendijck te Rhoon. Hij voldeed 200 gld. in gereed geld en voor het restant
van 400 gld. werd dezelfde dag een custingbrief t.b.v. de verkopers opgemaakt. In de marge van
deze akte staat genoteerd dat Pieter van de Vaeck als armmeester van Nieuw-Beijerland op 7-61676 ter secretarie (te Rhoon) compareerde en had verklaard de laatste termijn van deze
schuldbrief te hebben ontvangen.25
Bij akte van 9-6-1666 verklaarde de in de heerlijkheid Rhoon wonende Marinus Oirbaersz. 100
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Car. gld. schuldig te zijn aan Maertge Cornelis ’t Hart. Als zekerheid voor de aflossing van deze
lening zette hij zijn huis met erf en boomgaard aan de Molendijck aldaar op hypotheek. In de
marge van de akte staat genoteerd dat Leendert Geerit Corenneeff, in huwelijk hebbende Maartje
Marinus, deze schuldbrief op 1-5-1699 vertoonde en dat deze was afgelost.26
Een zeer waarschijnlijk uit het jaar 1667 daterende lidmatenlijst van de kerkelijke gemeente
Rhoon maakt melding van een Marinus (zonder patroniem). Na hem volgt de naam van ene
Jannetje Bastiaense. in wie wellicht zijn vrouw gezien moet worden. Zij stierf dan kennelijk voor
Marinus, want alleen achter haar naam werd naderhand ‘dood’ geschreven. 27 Ook blijkens het feit
dat Marinus een zoon Bastiaen had en kleindochters met de naam Jannetje zou zij goed in
aanmerking kunnen komen als zijn vrouw. Speculatief zou zij zelfs een dochter kunnen zijn
geweest van de voornoemde Bastiaen Ariensz. alias Arnoutsz. alias Bastiaen in de Waert, wiens
weduwe (en moeder van Jannetje?) in 1660 te Oud-Beijerland woonde! Op 25-8-1679 ontving de
diakonie te Rhoon enig geld uit het erfhuis van Jannetje Bastiaens, 28 vermoedelijk dan wel de
vrouw van Marinus.
Marinus Oirbaerse, wonende in de heerlijkheid Rhoon, verklaarde bij akte van 1-10-1670 125 Car.
gld. schuldig te zijn aan de te Rotterdam woonachtige joffrouw Maria de Raedt. Voor deze lening
zette hij zijn huis met erf aan de Mueledijck te Rhoon op hypotheek.29
In 1678 had Marinus Oorbertse onenigheid gekregen met Dirck Hendricksz. van Driel en wel over
een zak meel van laatstgenoemde waaruit volgens Van Driel te weinig broden zouden zijn
gebakken. Hierbij was ook een zoon van Marinus betrokken. De kerkenraad van Rhoon kwam op 1
oktober dat jaar tussenbeide om de feiten van deze twee ruziënde Rhoonse lidmaten te vernemen.
Marinus verklaarde door Van Driel in zijn ‘eer en goede naem en faem’ te zijn aangetast.
Uiteindelijk werden Marinus en zijn zoon in hun goede naam hersteld en de partijen reikten
elkander op 8-12-1678 ‘de hand van versoeninge’.30
Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
1.
Oorbert Marinusz., volgt IVa.
2.
Bastiaen Marinusz. van der Wael, volgt IVb
3.
Pieter Marinusz. van der Wael, vermoedelijk boerenknecht te Rhoon, begr. Rhoon (in de
kerk) 13-11-1760. Ik heb de indruk gekregen dat Pieter Marijnis (hij kwam vrijwel nooit
met familienaam voor) als knecht in dienst was bij de Rhoonse boer Pieter Hendricksz.
Barendrecht.
Zoals hierna nog ter sprake zal worden gebracht werd Pieter Marinusz. van der Waal bij
akte van 29-2-1721 door zijn neefje (oomzegger) Dirck Oorbertsz. van der Wael het
voogdijschap over diens eventuele minderjarige erfgenamen toebedeeld.
Op 1-5-1732 deed hij voor de gaarder aldaar aangifte van het lijk van Barendrecht’s zwager
Claas Coorneeff 31 terwijl hij op 29-12-1738 te Rhoon de aangifte deed van het lijk van een
dochtertje van voornoemde Barendrecht. Pieter gaf op 17-10-1742 het lijk aan van Marijtje
Claas Coorneeff, dochter van de voornoemde Claas en aangetrouwd nichtje van Pieter
Hendricksz. Barendrecht, en op 6-6-1748 gaf hij voor de gaarder te Rhoon het lijk aan van
een zoontje van Barendrecht.
Pieter moet een hoge ouderdom hebben bereikt en zijn lijk zal pro deo te Rhoon zijn
aangegeven, want slechts de registratie van de gegoede gestorvenen werd door de gaarder
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bijgehouden en daarbij werd zijn lijkaangifte niet teruggevonden. Ik heb tot op heden geen
spoor van een eventueel huwelijk en nageslacht van Pieter aangetroffen.
4.

Aeltje Marinusdr., j.d. van Rhoon, wonende te Carnisse in West-Barendrecht (1693), overl.
onder West-Barendrecht (impost pro deo ald. 10) 5-1719, tr. Barendrecht 11-5-1693 Arij
Reijersz., ged. Barendrecht 11-5-1669, j.m. van Carnisse in West-Barendrecht (1693),
woonde aan de Barendregsen ouden Voordijck van West-Barendrecht (1705), overl. onder
West-Barendrecht (impost pro deo ald. 30) 5-1724, zoon van Reijer Joppen en Arijaentie
Arijensdr.
Op 30-4-1705 verklaarde Arij Reijerse, wonende onder West-Barendrecht, 200 Car. gld.
schuldig te zijn aan juffrouw Anna Slecht te Rotterdam. Voor deze lening zette Arij zijn
huis aan den Barendregsen ouden Voordijck van West-Barendrecht, ‘dat jegenwoordich
nieu getimmert wert’, op hypotheek. De schuldbrief werd (na zijn dood) op 4-5-1726
afgelost. 32

5.

Maertje Marinusdr. van der Wael, overl. na 11-6-1719, tr. voor ca. 1695 Leendert Gerritsz.
Koorneef, woonde aan de Molendijck te Rhoon, diaken (1709, 1710, 1714, 1715),
armmeester der diaconie-armen (1716) te Rhoon, overl. Rhoon 25-9-1717, zoon van Gerrit
Leendertsz. Koorneef, bouwman, diaken, ouderling en armmeester te Rhoon, en Jannetje
Witte. Aan dit echtpaar is aandacht besteed in deel 6 van de serie Geslachten van het eiland
IJsselmonde.33
Vermoedelijk als Leendert Gerritse werd Koorneef op 6-4-1708 lidmaat te Rhoon. Een
belijdenis van Maertje Marinusdr. van der Wael werd te Rhoon niet teruggevonden, maar
met haar man komt zij daar wel als lidmaat voor op een van 10-5-1711 daterende lijst.

IVa. Oorbert Marinusz. van der Wael, woonde te Rhoon, overl. na 9-12-1705, tr. voor 21-5-1691
(Cornelia?) Ariensdr. Sloof, afkomstig uit ’s-Gravenambacht, overl. Rhoon 10-11-1721, dochter
van Arien Florisz. Sloof, aan de Jachtdijck te ’s-Gravenambacht, en Kuniertje Cornelisdr.
Oorber Marinusse gaf op 9-12-1705 voor de gaarder te Pernis het lijk aan van zijn zwager
Lauerens Ariens Sloof. Ik zie voorlopig geen andere mogelijkheid dan dat Oorbert getrouwd was
met een zuster van Lauerens Sloof. Haar naam was gezien vernoemingen Cornelia en inderdaad
hadden Arien Florisz. Sloof en Kuniertje Cornelisse volgens hun testament van 21 mei 169134 een
dochter Cornelia, die op dat tijdstip reeds gehuwd was, maar waarvan de akte helaas niet de naam
van haar echtgenoot noemt. Ongetwijfeld was deze Cornelia Ariensdr. Sloof dan identiek met de
Cornelia Oorbers, die op 4-7-1708 lidmaat te Rhoon werd.35
Op 10-5-1711 werd een nieuw overzicht opgemaakt van alle dan nog in leven zijnde lidmaten van
de gemeente Rhoon en zij moet dan wel dezelfde zijn als Cornelia Ariens. Achter haar naam werd
naderhand genoteerd dat zij op 10-11-1721 overleed.36 Haar lijkaangifte voor de gaarder werd te
Rhoon niet teruggevonden, maar ik heb sterk de indruk deze voor de voor pro deo begravenen niet
of nauwelijks werd bijgehouden!
Kinderen, volgorde onzeker:
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1.

Dirck Oorbertsz. van der Wael, j.m. van Rhoon (1718), woonde te Rhoon, begr. Rhoon (in
de kerk) 14-1-1758, tr. Rhoon (otr. ald. 25-11) 18-12-1718 Neeltje Cornelisdr. Roobol, j.d.
van Rhoon (1718), overl. na 31-1-1737, dochter van Cornelis Cornelisz. Roobol en Maartje
Sijmonsdr. Hoogewerff.
Machteltje Hubregts Koek, weduwe van Jan Jillisz. den Otter, en Cornelis Roobol, mede
wonende in Rhoon, als in huwelijk hebbende Jannitje Jans den Otter, en Pieter Jansz.
Vrijland, wonende in Poortugaal, als in huwelijk hebbende Neeltje Jans den Otter, en nog
Cornelis Roobol en Pieter Jansz. Vrijland als voogden van de jongen Jan Jillisz. den Otter,
transporteerden op 3-5-1719, na publieke veiling voor schout en schepenen te Rhoon, mede
in Rhoon woonachtige Dirk Oirbers van de Waal een huis met erf en erfpachtboomgaard
aan de Wegdijk in de heerlijkheid Rhoon. Dirk telde voor deze aankoop 736 gld. neer.37
Tien dagen later compareerden de in Pernis wonende Jan Cornelisse Roobol en de in
Rhoon gedomicilieerde Dirck Oirbers van der Waal, getrouwd met Neeltje Cornelis
Roobol, kinderen van wijlen Maartje Sijmons Hoogewerff uit het huwelijk met Cornelis
Cornelisz. Roobol. Genoemde Maartje was een dochter geweest van Sijmon Meesse
Hoogwerff en Pleuntje Herbers Rijsdijk, beiden zaliger, en van hen was 3 gemeten 75
roeden zaailand in het Binnenland van Rhoon afkomstig, welke de comparanten was
aangekaveld bij akte van 5-3-1713 voor notaris Joannes van Neck. Zij transporteerden nu
dit land voor 1000 Car. gld. aan Pieter Leendertsz. Blijdorp, wonende over de tolbrugge in
Pendrecht.38
Op 29-2-1721 maakten Dirk Oirbers van der Waal en Neeltje Cornelis Roobol, echtelieden
wonende te Rhoon, voor de schout en schepenen aldaar een mutueel testament. De
langstlevende diende de kinderen naar behoren groot te brengen enz. en hen vervolgens een
zilveren ducaton uit te reiken. Na overlijden van de langstlevende zou van vaderszijde der
kinderen Pieter Marijnus van der Waal als voogd gaan optreden en van moederszijde Staas
Jansz. van Gelder, beiden ook woonachtig in Rhoon. De echtelieden stonden niet in de
200e penning bekend. Dirck plaatste zijn handtekening onder de akte; zijn vrouw kon
slechts haar handmerkje plaatsen.39
Pas in 1749 werd Dirck Oolbertse van der Waal als lidmaat te Rhoon aangenomen. 40
Opmerkelijk is het hiaat van bijna tien jaren tussen het derde en vierde te Rhoon ten doop
gehouden kind. Mogelijk woonde dit gezin een aantal jaren elders.
Uit dit huwelijk:
a.
Oorbert Dirksz. van der Wael, ged. Rhoon 12-3-1719 (get. Ariaantje Oorberts van
der Waal).41
b.
Maartje Dirksdr. van der Wael, ged. Rhoon 17-8-1721 (get. Jannetje Jans i.p.v.
Neeltje Bastiaans de Ruyter).
c.
Cornelis Dirksz. van der Waal, ged. Rhoon 21-1-1725 (get. Merretje Com.
Roobol).
d.
Kornelia Dirksdr. van der Waal, ged. Rhoon 12-12-1734 (get. Marijtje Oorberts).
e.
Pleuntje Dirksdr. van der Waal, ged. Rhoon 31-1-1737 (get. Neeltje de Ruyter).

2.

Marijtje Oorbertsdr. van der Waal, j.d. van en wonende te Rhoon (1720), overl. (impost
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6-5 en begr. Rhoon 11-5) 1767, tr. Rhoon (otr. ald. 5-10) 3-11-1720 Jacob Willemsz. de
Raad(t) (de Raat)42 ged. Westmaas 11-12-1695, j.m. geboortig uit de Groep, wonende
onder ’s-Gravenambacht (1720), overl. (impost 10-10 en begr. Rhoon 16-10) 1767, zoon
van Willem Jacobsz. de Raedt en Niesie Barentsdr. Heyldenberg.
Jacob Willemsz. de Raat werd na belijdenis in 1728 lidmaat te Rhoon. 40 Zijn vrouw moet
wel identiek zijn met de Marijtje Oolbertse ‘van der Grien’ (!), die op 23-3-1736 na
belijdenis aldaar lidmaat werd.40 Beiden komen’ zij als Jacob de Raadt en Marij Oolbers
voor in een in 1761 opgemaakt lidmatenregister. Achter beider naam werd later ‘obiit’
genoteerd.43
3.

Ariaantje Oorbertsdr. van der Waal, j.d. (geboortig) van Rhoon (1724), overl. 1724/1725,
tr. Rhoon (otr. ald. 28-10 en hij impost pro deo Pernis 27-10) 19-11-1724 Martinus
Reiniers (Reijnerse) Reijne, ged. Pernis 30-1-1707, j.m. geb. en wonende te Pernis (1724),
weduwnaar wonende in Pernis (1726), voer op Groenland (1726), tijdelijk schoolmeester
en gerechtsbode te Pernis (1738-1739), leverde winkelwaren ald. (1773-1776), oudstierman aan de Pastoriedijk te Pernis (1779), diaken (1750-1751, 1755-1756), ouderling
(1758-1760, 1767-1769,1775-1777) te Pernis, overl. (3 gld. impost Pernis 25-10 en begr. in
de kerk ald. 27) 10-1779, zoon van Reijnier Reijne, schoolmeester, koster, voorzanger en
doodgraver te Pernis, en Lijntje Huige Plasier (Plesier). Martinus tr. 2e Pernis (impost pro
deo ald. en otr. te Charlois 16-8, attestatie naar Pernis 15-12) 26-12-1726 Lena Cornelisdr.
Verschoor. (ged. Charlois 8-1-1696, overl. (impost Pernis 23) 8-1764, dochter van Cornelis
Pietersz. Verschoor en Neeltge Leendertsdr. Louter) en tr. 3e Pernis (ieder 3 gld. impost
ald. 20-5) 12-6-1768 Yda Klaasdr. Bijl (geb. Den Hitzert onder Zuid-Beijerland in 1714,
overl. Pernis (3 gld. impost en begr. in de kerk ald. 16-5) 11-5-1772, dochter van Klaas
Willemsz. Bijl en Neeltje Leendertsdr. Grauw).
Het huwelijk van Ariaantje met Martinus Reijne was zeer kortstondig. Reeds in het najaar
van 1725 moet zij niet meer in leven zijn geweest. Haar lijkaangifte werd evenwel in het
gaardemarchief van Pernis niet teruggevonden. In elk geval was Martinus toen weer op het
vrijerspad. In de herberg De Doelen te Pernis kwam hij in kennis met ene Annetje
Komelisdr. Noordelcos. Al spoedig deed hij haar trouwbeloften en maakte haar begin
1726 zwanger. In de loop van dat jaar had hij echter zijn zinnen gezet op Lena Cornelisdr.
Verschoor als aanstaande bruid, maar Annetje liet de huwelijkse geboden verhinderen.
Uiteindelijk werd de zaak alsnog geregeld en kon Martinus aan het einde van dat jaar
alsnog met Lena in het huwelijk treden.
In 1738 werd Marteijnis Reynierse Reijne als lidmaat te Pernis aangenomen en uiteindelijk
werd hij zelfs een vooraanstaand figuur in de kerkelijke gemeente aldaar! Op 14-2-1779
testeerde hij, waarbij hij beneden de 4000 gld. was gegoed. Meer over hem valt te lezen in
de uitgave ‘Onze voorouders in Pernis’.44

IVb. Bastiaen Marinusz. van der Wael, overl. na 10-11-1731. tr. Marijtje (Maertjen) Aartsdr.
Rijsdijck, overl. na 31-7-1720.
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De binnen Rhoon gedomicilieerde Jan Jillisz. Denderhout transporteerde in april (geen datum
genoemd) 1691 voor een bedrag van 340 Car. gld. aan Bastiaan Marinis van der Waal een huis en
erf aan den Veerdijck in de heerlijkheid Rhoon, hetwelk was belast 3 gld. 12 penningen jaarlijks
ten behoeve van de plaatselijke heer.45
In 1693 werd Bastiaen Marinisze lidmaat te Rhoon. Zijn vrouw was wellicht identiek met de
Marietje Aertz, die op 2 juli dat jaar als lidmaat werd aangenomen. 46 Beiden komen ook voor op
een op 10-5-1711 aangelegde Rhoonse lidmatenlijst.”
Een akte gedateerd 7-10-1717 spreekt van ca. 8 gemeten weiland nevens de Nieuweweg en achter
de ‘huijsinge’ van Jan Dircxe en Bastiaen Marijnes in het Oudeland van Rhoon.48
Bastiaen Marinus komt nog voor als belender aan de Tijssgendijk te Rhoon in een akte van 10-111731.49
Kinderen, volgorde onbekend:
1.
Jannetje Bastiaensdr. van der Wael, dienstmeid bij de Poortugaalse herbergier Gerrit
Dronck (1711l), overl. Poortugaal (impost pro deo ald. 8-1) 1711. Haar lijk werd voor de
gaarder te Poortugaal aangegeven door haar vader Bastiaen Marinisse van der Wael.
2.
Marij Bastiaensdr. van der Waal, dienstmeid bij Jan Beije Vosmeer (1720), overreden en
verongelukt (impost pro deo Pernis 31) 7-1720 en begr. te Rhoon. In 1720 was Marij in
Pernis werkzaam als dienstmeid bij Jan Beije Vosmeer, pachter van een visserij aldaar.
Eind juli dat jaar werd zij overreden en verongelukte dodelijk. Haar moeder Maertjen Aars
Rijsdijck, huisvrouw van Bastiaen Marinisse van der Waal, gaf het lijk van haar dochter
voor de gaarder te Pernis aan. Een wrange bijkomstigheid is dat genoemde Vosmeer nog
geen vier jaren later met zijn zuster Maartje bij het Schiedamse Hooft verongelukte! 50
IIIc. Pieter Oorborsz. (Oirb(a)ertsz., Urbertsz.), j.m. van Hoogvliet, wonende bij Westmaas
(1666), woonde op grond van Sint Anthoniepolder te Cillaarshoek (1672, 1675), landgebruiker in
het Oudeland van Strijen (1680), overl. na 1680, tr. Sint Anthoniepolder (ondertr. ald. 20-2) 14-31666 Neeltie Dircksdr. (Langewech?), overl. na 31-3-1680.
Op 1 en 2-5-1670 stelde Pieter Oirbaerts zich voor Pieter Dircxse Langewech als borg op een
verkoping te Strijen.51 Als Pieter Oorbers te Cillaarshoek werd hij genoemd bij een veiling te ’sGravendeel op 13-4-1672.52 In 1675 kocht hij tienden op grond van de polder de Noortcavel onder
Strijen 53 en op 26-9-1675 werd hij als Pieter Urberts met zijn vrouw Neeltien Dirken vermeld op
een lidmatenlijst der kerkelijke gemeente te Sint Anthoniepolder.54
Op 18-4-1680 stelde Pieter zich wederom als borg voor genoemde Pieter Dirxce Langewegh,55 die
een broer van zijn vrouw kan zijn geweest. In 1680 staat Pieter Orberse te boek gesteld als
gebruiker van 2 mergen 300 roeden in het Oudeland van Strijen van Quirijn Sajers, 56 zodat hij
wellicht in het boerenbedrijf zijn brood verdiende.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirck Pietersz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 2-11-1670, overl. na 8-11-1725. Hij deed
belijdenis te Sint Anthoniepolder op 7-4-1708 en komt als lidmaat voor op 8-11-1725.54
2.
Oorber (Oorbort) Pietersz. Hoogvliet, volgt IVc.
3.
Gijsbert Pietersz. Hoogvliet, volgt IVd.
4.
Meindert (Meynaert) Pietersz. (van) Hoogvliet, volgt IVe.
15
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IVc. Oorber (Oirbert, Oelbert, Urbert) Pietersz. Hoog(h)vliet ged. Cillaarshoek 7-8-1672, j.m. van
Sint Anthoniepolder (1707), overl. 1710/1714, tr. Cillaarshoek (otr. ald. 8-1) 1707 Jannetie
(Annitie) Ariensdr. Snayer, ged. Cillaarshoek (als Annettie) 10-1-1683, j.d. van Cillaarshoek
(1707), weduwe wonende te Cillaarshoek (1715), dochter van Arij Cornelisz. Snayer en
Adriaentgje Teunis Coppen. Zij tr. 2e Cillaarshoek 5-5-1715 Pieter Ariensz. Schout (j.m. geb.
onder Klaaswaal en wonende te Cillaarshoek).
Leendert Jacobse Coppen en Jannigje Lamberts van Asperen, echtelieden wonende te
Cillaarshoek, transporteerden op 3-9-1707 een geheel woonhuis met schuurtje, keet en erf aan de
Keijsersdijck onder Cillaarshoek voor 495 Car. ald. aan Urbert Pieterse Hoogv1iet. 57
De op Cillaarshoek woonachtige Oelbert Pietersz. Hooghvlieth transporteerde op 31-5-1712 voor
een bedrag van 372 gld. aan Dirck Aerde in ’t Velt ca. 1 merge 511 roeden in het Oudeland van
Strijen.58
Pieter A. Schoute, als in huwelijk hebbende Annitie A. Snayer, komt voor in een akte van 3-11722 als een der testamentaire erfgenamen (namens zijn vrouw) van de onder ’s-Gravendeel
overleden Aart Teunis Koppen.59
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Oelbertsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 19-6-1707 (geen get. vermeld), j.m. geb. van
Cillaarshoek (1733), tr. Cillaarshoek (otr. ald. 12-6) 5-7-1733 Lijsbet Jansdr. Streep, ged.
Cillaarshoek 22-2-1688, weduwe wonende Cillaarshoek (1731,1733,1752), overl. voor
1778, dochter van Jan Jansz. Streep en Anna Aarde Weda. Zij tr. 1e Gerrit Pietersz.
Verhaeve. Zij tr. 2e Cillaarshoek (otr. ald. 10-6) 10-6-1731 Gerrit Hermensz. (de) Bel(l)
(j.m. van Maasdam). Zij tr. 4e Cillaarshoek (otr. ald. 7-4) 30-4-1752 Ary Pleune Groenevelt
(ged. Cillaarshoek 5-11-1730, j.m. van Cillaarshoek, zoon van Pleun Rokesse Groenevelt
en Maria Aryensdr. Huysman, hij hertr. Puttershoek 1778 Neeltje Ariensdr.
Branwijk).
Op 4-7-1733, de dag voor zijn huwelijk, was Pieter Ulbers Hoogvliet te ’s-Gravendeel
aanwezig bij een verkoping van tienden.60
Op 15-4-1737 werd Pieter Oelbertse Hoogvlied te Cillaarshoek als lidmaat aangenomen.
Lijsbeth Jans Streep was reeds op 10-4-1726 aldaar als lidmaat aangenomen.54
2.

Arien (Ary) Oelbertsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 16-12-1708 (geen get. vermeld), j.m.
geb. van Cillaarshoek (1734), schepen van Cillaarshoek (1747, 1760, 1761), tr.
Cillaarshoek 13-3-1734 Grietje Jansdr. van Es, ged. Numansdorp 30-7-1713, j.d. geb.
onder de Buitensluis (1734), overl. Cillaarshoek in 1795, dochter van Jan Aerde van Es en
Maeike Pleune Dikhuizen.
Op 27-3-1739 werd Grietje van Es, vrouw van Arij Hoogvliedt, te Cillaarshoek als lidmaat
aangenomen.61
De te ’s-Gravendee1 wonende Gijsbert Fransen Baartman transporteerde op 30-5-1735
voor een bedrag van 140 gld. aan Arij Oelbertse Hoogvliet, inwoner van Cillaarshoek, een
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huis met schuur en erf aan de Kijsersdijk aldaar. Hij voldeed dit bedrag in kontante
gelden.62
Grietje van Es werd nog vermeld gevonden op Cillaarshoekse lidmatenregisters van
1779.1788 en 1794. Blijkens de laatstgenoemde lijst overleed zij in 1795.61
Uit dit huwelijk:
a.
Oelbert Ariensz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 20-3-1737 (get. Ariaantje Oelberts
Hoogvliedt, vrouw van Gijsbert Frans Baartman).
b.
Maayke Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 24-8-1738 (get. Kaatje van Es,
vrouw van N.N. Noteboom, wonende Maasdam).
c.
Oelbert Ariensz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 13-12-1739 (get. Neeltje Hoogvliet,
vrouw van . . . (=Jan Heymensz.) Bel).
d.
Mayke Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 5-4-1744 (get. Marytie Jans van Es).
e.
Jan Ariensz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 22-1-1747 (get. Marytje Jans van Es).
f.
Annigje Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 10-3-1748 (get. Neeltje Hoogvliet).
g.
Annigje Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 27-4-1749 (get. Neeltje Hoogvliet).
h.
Pietertje Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 23-5-1751 (get. Lijsbet Jans
Streep).
i.
Kaatje Ariensdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 17-3-1754 (get. Marytje Jans van
Es).
3.

Adriaentie Oelbertsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 16-10-1710 (geen get. vermeld), j.d.
(1730) en weduwe (1734) van Cillaarshoek, overl. na 26-3-1736, tr. Cillaarshoek (otr. ald.
5-4) 7-5-1730 Gerrit Jansz. van ’t Hoff, ged. Cillaarshoek 7-12-1704, j.m. van
Cillaarshoek (1730), overl. 1731/1734, zoon van Jan Gerritsz. van ’t Hoff en Marij Jansdr.
(Gerritsdr.?) Dijkhuysen. Adriaentie tr. 2e Cillaarshoek (30-9 of 1-10) 1734 Gijsbert
Fransz. Baartman, weduwnaar van ’s-Gravendeel (1734), zoon van Frans Gijsbertsz.
Baertman en wellicht Adriaentje Roken Clootwijck. 63 Hij tr. 1e Teuntje Hendriksdr. de
Jong.
Gerrit Jans van ’t Hoff werd op 10-4-1726 te Cillaarshoek als lidmaat aangenomen. Zijn
vrouw als Ariaentje Oulebertse Hoogvliet aldaar op 7-4-1729. Achter haar naam werd
naderhand opgetekend dat zij op 26-3-1736 met attestatie naar ’s-Gravendeel was
vertrokken.61
Op 7-11-1730 droeg Willem Leendertse Meijs voor 130 gld. een huis met schuur en erf aan
de Kijserdijk te Cillaarshoek over aan Gerrit Jansz. vant Hoff, inwoner aldaar. 64

4.

Neeltje Oelbertsdr. Hoogvlied, j.d. geb. te Cillaarshoek, wonende onder de Polder (= Sint
Anthoniepolder) (1739), overl. na 11-7-1756, tr. Cillaarshoek 7-6-1739 Jan Heymensz. de
Bel, j.m. geb. te Maasdam, wonende onder Cillaarshoek (1739), overl. na 11-7-1756.
Op 15-4-1737 werd Jan Heymetsche Bel te Cillaarshoek als lidmaat aangenomen.61 Van
Jan Pieterse Langeweg kreeg Jan Heymense de Bel bij akte van 7-2-1739 een huis met
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schuur en erf aan de Kijsersdijk te Cillaarshoek overgedragen. Hij voldeed het bedrag van
200 gld. contant.65
Op 11-7-1756 liet dit echtpaar hun jongste kind te Cillaarshoek dopen.
IVd. Gijsbert Pietersz. Hoog(h)vliet ged. Cillaarshoek 19-7-1676, j.m. van Anthoniepolder (1708),
wellicht bakker te Cillaarshoek, schepen ald. (1711, 1713, 1716), overl. 1719/1725, tr.
Cillaarshoek (otr. ald. 16-3) 8-4-1708 Jannetie Pleunen Dickhuysen (Dikhuizen), ged.
Cillaarshoek 31-3-1686, j.d. geb. en wonende te Cillaarshoek (1708), dochter van Pleun Pietersz.
Dikhuysen (Dijckhuysen), schepen van Cillaarshoek, en Grietje Jansdr. Dorst. Zij hertr.
Cillaarshoek (otr. ald. 27-4) 21-5-1725 Pieter Cente(nsen) Blok (ged. Cillaarshoek 18-9-1695,
wellicht bakker te Cillaarshoek, zoon van Vincent Gabrielsz. Blok, schoolmeester te
Cillaarshoek, en Leentje Pietersdr. van de Polder, hij tr. 1e Maria Pietersdr. Moerkerken en tr. 2e
ca. 1723 Lijntje Dirksdr. van der Wiel).
Als Gijsbregt Pieter Oorbertse werd hij met Pascha 1709 te Cillaarshoek als lidmaat aangenomen.
Ook in 1712 werd er aldaar een Gijsbert Hooghvliet als lidmaat aangenomen. Waren deze
personen wellicht identiek?61 Met Pasen 1710 werd Jannetie Pleunen Dickhuysen te Cillaarshoek
aangenomen en op een van datzelfde jaar daterende lidmaatlijst komt zij als zodanig voor. 61 Een
akte gedateerd 14-3-1714 maakt melding van Gijsbert Pietersz. Hoogvliet als getrouwd zijnde met
Jannetie Pleunen Dickhuijsen, mede-erfgenaam van haar vader Pleun Pietersz. Dickhuiijsen. 66
Pieter Cente Blok, als in huwelijk hebbende Jannitje Pleune Dikhuysen, die daarvoor weduwe was
van Gijsbert Pieterse Hoogvliet, transporteerde op 19-6-1737 voor 40 gld. een erf aan de
Kijsersdijck te Cillaarshoek aan Arij Franse Buytendijck. Dit erf lag tussen dat van de verkoper en
de koper en achter de schuur van Blok die hij in eigendom behield. 67
Voor 220 gld. transporteerde Blok, als echtgenoot van Jannigje Dikhuysen weduwe Hoogvliet, op
5-11-1738 een huis met keet en een ten zuiden daarvan gelegen tuintje of erfje aan de Kijsersdijk
te Cillaarshoek aan zijn dorpsgenoot Thonis vant Hoff. Dit goed was gesitueerd tegenover het huis
van Blok. Van de som van 220 gld. zou 50 gld. komen ten behoeve van de twee nog minderjarige
kinderen van wijlen Gijsbert Pietersz. Hoogvliet en Jannigje Pleune Dikhuysen en dat in mindering
van hun vaders bewijs door, vanwege het testament. Dit namelijk ten verzoeke van Dirk Cornelisse
Quartel als voogd over de genoemde weeskinderen. Als voorwaarde werd nog beklonken dat
Pieter Blok gedurende het leven van zijn vrouw, en langer niet, kosteloos brood zou mogen bakken
in de bakoven van de koper. 68 Uit deze akte zou men kunnen opmaken dat Gijsbert Hoogvliet
bakker is geweest en dat Pieter Blok zich ook als zodanig bezighield.
Voorzichtigheid is echter geboden, want toentertijd bakten vele gezinnen zelf hun broden.
Pieter Cente Blok, inwoner van Cillaarshoek, transporteerde op 19-11-1767 aan Bastiaan IJanse
Yabay, mede wonende aldaar, een huis met schuur en erf aan de Kijsersdijk aldaar. Van de
koopsom van 213 gld. werd 113 gld. contant voldaan.69
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltie Gijsbertsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 3-3-1709, overl. voor 14-12-1710.
2.
Neeltie Gijsbertsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 14-12-1710, j.d. (1732), overl. na 22121748, tr. Cillaarshoek (otr. Cillaarshoek en te Zuid-Beijerland 2-5) 22-5-1732 Jan Jansz.
van ’t Hoff, ged. Cillaarshoek 10-3-1707, j.m. geb. te Cillaarshoek, won. Zuid-Beijerland
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(1732), overl. na 22-12-1748, zoon van Jan Gerritsz. van ’t Hoff en Marij Jansdr.
(Gerritsdr.?) Dijkhuysen.
Jan van ’t Hof en zijn vrouw Neeltje Hoogvlied werden op 27-3-1739 te Cillaarshoek als
lidmaat aangenomen.61
Pieter Hendrikse Monster, dan wonende te Strijen, transporteerde op 5-6-1737 voor 240
gld. aan Jan Yanse vant Hoff een huis, schuur en erf aan de Kijsersdijk te Cillaarshoek.
Aan de zuidzijde was dit goed belend aan de weduwe van Jan Gerretse vant Hoff.70 Op
22-12-1748 liet dit echtpaar hun jongste kind te Cillaarshoek dopen.
3.

Grietje Gijsbertsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 18-l-1713, j.d. geb. van Cillaarshoek
(1734), weduwe wonende te Strijen (1757), overl. (impost pro deo Strijen 29) 1-1780, tr. 1e
Cillaarshoek 11 of 12-9-1734 Dirck Hendriksz. Ligthart (Ligthard), ged. Westmaas 14-81695, j.m. geb. onder Strijen (1734), woonde aan de Strijensedijck (1735,1736), hield een
‘melkerije’ en arbeider te Strijen (1749), overl. (impost pro deo Strijen 29) 1-1755, zoon
van Hendrick Dircksz. Ligthart en Marietje Jansdr. Ras, tr. 2e (zij impost pro deo Strijen 14) 1757 Philip Jacobsz. Nieuwenboer, j.m. wonende onder Klaaswaal (1734), weduwnaar
van Klaaswaal (1757), zoon van Jacob Cornelisz. Nieuwenboer en Ingetje Philippe
Moerkerken.71 Hij tr. 1e Klaaswaal (pro deo, otr. ald. 21-5) 20-6-1734 Erkje Abrahamsdr.
(van) Looje (Loeije) (weduwe van Crelis Jacobsz. Langstraat, wonende op Klaaswaal).
Op 22-5-1715 ontving Dirck Ligthart 1 gld. voor een nacht waken tijdens het maken van de
kribdam ten behoeve van de polder Nieuw-Cromstrijen.72
Op 17-9-1729 kocht hij een rode os, waarvoor o.a. Jan Hendriks Ligthart zich als borg
stelde 73 en op 11-7-1730 kocht hij voor 40 gld. de merge bonen op 2 mergen 94 roeden
land in het Westmaas Nieuwland, waarbij o.a. Arij Ligthart zich als zijn borg stelde.74
Over het jaar 1732 betaalde Dirck Ligthart 25 gld. voor pacht van een dijk in het Oudeland
van Strijen, die zich uitstrekte vanaf de Jan de Vriesedamsteegh tot de Molenwegh toe. 75
Uit de dopen van kinderen te Westmaas in 1735 en 1736 blijkt dat hij toen woonde aan de
Strijensedijck. Met dit woonadres komt hij voor als koper en borg op een te
’s-Gravendeel gehouden veiling van vee op 5 mei 1736.76
In het kohier van het familiegeld te Strijen over 1749 werd Dirk Ligthart geboekt met een
gezin van 3½ hoofden. Als zijn beroepen staan genoteerd: ‘melkerije en arbeider’. 77 Over
het jaar 1750 werd zijn huis te Strijen aangeslagen in de verponding voor 13 stuivers. 78 Na
zijn overlijden werd zijn weduwe in de ordinaris verponding voor eenzelfde bedrag
aangeslagen, maar was toen wegens armoede niet in staat tot betaling.

4.

Pieter Gijsbertsz. Hoogvliet, tweeling met nr. 5, ged. Cillaarshoek 29-7-1714, overl. in
1747, tr. voor 8-7-1742 Teuntie Maartensdr. van der Wilt, weduwe geb. onder Sint
Anthoniepolder, wonende te Cillaarshoek (1748). Zij hertr. Cillaarshoek (otr. ald. 27-4) 195-1748 Ary Kleynendorst (j.m. geb. en wonende te Sint Anthoniepolder).
Op 3-5-1742 verkreeg Teuntje Maartense van der Wilt te Sint Anthoniepolder akte van
indemniteit voor Cillaarshoek. Ook staat in eerstgenoemde plaats genoteerd dat zij op 11-51742 deze akte verkreeg door gerecht en kerkeraad.54
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Uit dit huwelijk:
a.
Gijsbert Pietersz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 8-7-1742 (get. Neeltie Gijsberts
Hoogvliet).
b.
Maarten Pietersz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 17-11-1743 (get. Pietertie Tewen
Barendregt).
c.
Pleun Pietersz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 11-4-1745 (get. Neeltie Gijsen
Hoogvliet).
d.
Pietertje Pietersdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 17-9-1747 (get. Pleun Gijsen
Hoogvliet en Ariaantie Ariens Kleynendorst zijn vrouw, de vader was overleden).
5.
6.

Ingetie Gijsbertsdr. Hoogvliet, tweeling met nr. 4, ged. Cillaarshoek 29-7-1714, van haar
verder niets bekend.
Pleun Gijsbertsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 14-3-1717, j.m. geb. en wonende te
Cillaarshoek (1746), overl. Cillaarshoek na 1779, tr. Cillaarshoek (otr. ald. 10-6) 3-7-1746
Ariaantje Ariensdr. Kleynendorst, weduwe wonende te Cillaarshoek (1746), overl. te
Cillaarshoek na 1760, dochter van Arien Jacobsz. Kleynendorst en Pietertie Pietersdr. La
Bay. Zij tr. 1e Claas Teunisz. Alblas (ged. Cillaarshoek 14-3-1717, zoon van Teunis Jansz.
Alblas en Dirckie Thomasdr. de Boo). Als Pleun Hoogvliet werd hij op 10-4-1743 te
Cillaarshoek als lidmaat aangenomen. 61 Voor 150 gld. in gereed geld transporteerde Pieter
van der Plas op 20-5-1749 aan zijn dorpsgenoot Pleun Gijsbertse Hoogvliet een huis met
schuur en erf aan de Straat te Cillaarshoek. Aan de westzijde was dit goed belend aan de
berm/ bermsloot van Kijserdijk.80 Op 26-3-1750 werd Ariaantie Kleinendorst, vrouw van
Pleun Hoogvliet lidmaat te Cillaarshoek.61
Als inwoner van Cillaarshoek transporteerde Pleun Gijsbertse Hoogvliet op 2-7-1768 voor
25 gld. aan zijn zoon Gijsbert Hoogvliet, dan als boerenknecht wonende bij Joost van den
Burg onder Klaaswaal, een huisje, schuurtje en erf aan de Dorpsstraat te Cillaarshoek. 81
Een uit 1779 stammend Cillaarshoeks lidmatenregister maakt nog melding van Pleun
Hoogvliet.61
Uit dit huwelijk:
a.
Gijs Pleunsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 22-1-1747 (get. Teuntje Maartens van
der Wilt).
b.
Ary Pleunsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 13-4-1749 (get. Pieternelletje Ariens
Kleynendorst).
c.
Pietertje Pleunsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 21-3-1751 (get. Pieternelletje
Ariens Kleynendorst
d.
Jan Pleunsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 18-11-1753 (get. Neeltje Gijsberts
Hoogvliet).
e.
Jannetje Pleunsdr. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 14-12-1755 (get. Dirksje Blok).
f.
Ary Pleunsz. Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 17-2-1760 (get. Mayke Kleinendorst).

7.

Jannetie Gijsbertsdr. Hoogvliet, tweeling met nr. 8, ged. Cillaarshoek 24-9-1719, van haar
verder niets bekend.
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8.

Dirckje Gijsbertsdr. Hoogvliet, tweeling met nr. 7, ged. Cillaarshoek 24-9-1719, van haar
verder niets bekend.

IVe. Meindert (Meynaert) Pietersz. van Hoogvliet, ged. Cillaarshoek 31-3-1680, woonde onder
Sint Anthoniepolder (1709) overl. Sint Anthoniepolder tussen 8-11-1725 en 13-7-1727, tr. na 861709 Ariaentje Florisdr. van der Giessen, woonde onder Sint Anthoniepolder (1709), overl.
Sint Anthoniepolder tussen 7-7-1735 en 1740, dochter van Floris Eeuwoutsz. (Eeuwitsz.) van der
Giessen, bouwman aan de Moockhoekckse Schenckeldijck te ’s-Gravendeel, en Lijntje
Gijsbertsdr. Droogendijk.
Het huwelijk tussen Meindert en Ariaentje werd niet zonder tegenstand voltrokken. Op 7-9-1709
togen de onder Sint Anthoniepolder wonende en nog ongehuwde Meijnaert Pieterse van
Hoogvliet en Arijaentje Plorisse van der Giessen naar de notaris te ’s-Gravendeel om een akte te
laten opmaken waarmee zij Johan van Campen, procureur voor de beide hoven van justitie in
Holland, machtigden in hun zaak tegen Cornelis Cornelisse Weeda, stiefvader van Willem
Leenderse Meijns. De comparant ondertekende de akte als ‘Meijnijaert Pieterse van (werd
ertussen gevoegd) Hooghvliet’; de comparante kon slechts haar handmerkje plaatsen.82 Al op 8
juni dat jaar had de meerderjarige en ongehuwd zijnde Arijaentje aan de schout en schepenen van
haar woonplaats Sint Anthoniepolder een request ingediend om pro deo bediend te mogen worden
voor de hoge vierschaar van Strijen. Zij was namelijk van plan om met Meijnaert Pieters van
Hooghvliedt in het huwelijk te treden, maar de huwelijkse geboden waren gestuit door Willem
Leenderts Mijs, die beweerde dat Arijaentje door trouwbeloften aan hem gebonden was.83
Arijaentje van der Giessen moet niet lang daarna toch met haar Meindert in het huwelijk zijn
getreden.
In het testament van haar te ’s-Gravendeel wonende stiefvader Jan Teunisse Dwarswaart en
moeder Lijntje Gijsberse Droogendijk van 28-7-1710 kwam zij, evenals haar broer en zusters,
zonder echtgenoot voor,84 maar in de boedelscheidingsakte van 18-4-1713 tussen haar genoemde
stiefvader en de kinderen van haar inmiddels overleden moeder, trad Meijndert Pieterse
Hooghvliet namens zijn vrouw Ariaentje Floris van der Giessen op.85
Dezelfde dag werden er mede door Meindert ook diverse stukken land in de contreien van ’sGravendeel getransporteerd.86
Een akte van 9-3-1711 noemt Meijndert Pieters Hoogvliet als belender in het Oudeland van
Strijen.87
Meyndert Pieterse van Hoogvliet deed op 10-4-1716 belijdenis te Sint Anthoniepolder. Hij komt
daar tevens als lidmaat voor op een op 8-11-1725 aangelegde lijst.54 Op het van 13-7-1727
daterende lidmatenregister komt Meindert niet meer voor, zodat hij dan niet meer in leven zal zijn
geweest. Tussen 1725 en 1727 moet zijn weduwe lidmaat te Sint Anthoniepolder zijn geworden,
want als Ariaantje Flore van der Giesse komt zij voor op de lijst van laatstgenoemde datum. 54
Meijndert Pieters Hoogvliet was op 14-3-1719 te ’s-Gravendeel present bij een veiling van vee.88
Op 5-7-1721 transporteerde Mijndert Pieters Hoogvlied, echtgenoot van Arijaantje Flore van der
Giessen, een huis bij Cillaarshoek (de akte is echter niet terug te vinden in de transportregisters van
dat dorp) aan Jan Arien Cleijn. Dit transport geschiedde echter ‘pro forma’ om schuldeisers te
‘abuseren’, want Cleijn telde er geen duit voor neer. Nadien gaf de weduwe van Meindert dit huis
aan de Armen te Sint Anthoniepolder; enerzijds om hen ten dele te compenseren van hetgeen zij
van hen genoten had, anderzijds om haar een ander woonhuisje door de Armen te laten bezorgen.
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Op 28-1-1728 hadden de Armen dit huisje verkregen en aanvankelijk wilden zij dit ruilen met een
huis van ene Andries Broeders, maar zij konden niet tot een vergelijk komen. Er bleef namelijk
een verschil van 97 gld. bestaan.89 Op 30-10-1720 verscheen Arijaantje voor de kerkeraad te Sint
Anthoniepolder en verklaarde een goedkoper huis te willen, zodat het armbestuur betaald kon
worden voor hetgeen zij voor haar uitgegeven hadden. Ook bleek zij voor de periode van een
maand Pieter Hermense van der Heyden en diens vrouw Arijaantje Jacobs Kleijnendorst tegen
betaling in huis opgenomen te hebben, maar vooral over de vrouw had zij veel te klagen. Zij
verzocht dan ook aan de kerkenraad dat beiden zouden verhuizen, maar deze gingen daarmee niet
accoord, omdat zij voor de inwoning geld had ontvangen dat de armen toekwam. 90
Tegen 2-3-1730 veilden de Armen te Sint Anthoniepolder het huisje, maar niet voordat Jan Ariens
Cleijn voldaan was van 30 gld. die hij nog te vorderen had. 91 Op dezelfde datum besloot het
armbestuur om voor Arijaantje een huisje te laten bouwen en op 10 april dat jaar namen de
metselaars Jan van Donck en Arij Cornelis Drogendijk met karwei aan.92 In 1730 werd het huisje
inderdaad afgebouwd, maar dit werd niet het eigendom van het armbestuur, hetgeen bleek uit de
papieren in de armenkist van Sint Anthoniepolder.93 Op 7-7-1735 verscheen Arijaantje van der
Giessen voor het armbestuur aldaar en verzocht opening van boeken van haar financiële situatie,
opdat het huisje waarin zij woonde als haar eigendom zou kunnen worden beschouwd, zodat bij
haar overlijden haar kinderen er niet uitgezet konden worden. Het armbestuur zegde toe dat zij dit
inderdaad als haar eigendom mocht beschouwen.94
In 1740 was ook Arijaantje van der Giessen niet meer in leven. Haar schoonzoon Abraham
Leenderts van Gemert, getrouwd met haar dochter Neeltje Mijndertse Hoogvlied, kwam toen tot
een accoord met de Armen van Sint Anthoniepolder over haar nalatenschap. Behalve een dochter
liet Arijaantje ook een zoon Floris Hoogvlied na.95
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltie Mijndertsdr. Hoogvliet, woonde te Sint Anthoniepolder (1735), overl. na 5-5-1743,
tr. (wellicht te Sint Anthoniepolder) 1735/1740 Abraham Leendertsz. van Gemert, ged.
Maasdam 12-8-1714, overl. na 5-5-1743, zoon van Leendert Abrahamsz. van Gemert en
Arjaentje Fransdr. Groenendijk. Neeltje woonde in 1735 in elk geval nog bij haar moeder
in Sint Anthoniepolder. Voor 1740 (in 1739?) zal zij aldaar in het huwelijk zijn getreden,
maar van die tijd zijn er geen trouwboeken bewaard gebleven. Op 3-5-1739 werd Abraham
Leendertsz. van Gemert door de bode van Sint Anthoniepolder aangezegd om akte van
indemniteit in te leveren, maar te ’s-Gravendeel wilde men er geen geven 96 Uiteindelijk
kreeg hij er pas een op 13-1-1744, 97 welke in de armenkist te Sint Anthoniepolder werd
gelegd.98
2.
Floris Mijndertsz. Hoogvliet, woonde te Sint Anthoniepolder (1735), overl. na 5-5-1743.
Floris woonde in 1735 bij zijn moeder te Sint Anthoniepolder. In 1743 verzocht Abraham
van Gemert aan de Armen van Sint Anthoniepolder om besteding van zijn zwager Floris
Meijndertse Hoogvlied. Uit een akte van 5-5-1743 blijkt dat Abraham genegen was hem
kost en kleding te geven.99
AFKORTINGEN
Anhg Archief Nederlands Hervormde Gemeente
GA
Gemeentearchief
NA
Nationaal Archief
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Oa
Oud archief
Ona Oud notarieel archief
Ora
Oud rechterlijk archief
RAD Regionaal Archief Dordrecht
SAHM Streekarchief Midden-Holland
SAR Stadsarchief Rotterdam
Wka Weeskamerarchief
NOTEN
1.
NA, Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1415.
2.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 28, 21. akte d.d. 12-1-1562.
3.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 12, akte d.d. 11-4-1605
4.
Zie: A. Hoynck van Papendrecht, Genealogische aanteekeningen uit de archieven van de
heerlijkheden Rhoon en Pendrecht. 1454-1796, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1930.
kol. 336.
5.
Zie: J.H. Brakke, Kerkelijke functionarissen te Rhoon 1628-1751, in: Ons Voorgeslacht jrg.
1969, blz. 202.
6.
SAHM, ora Ouderkerk aan den IJssel inv. nr. 19, akte d.d. 20-9-1624.
7.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 52, akte d.d. 17-2-1598.
8.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 51, fol. 32v. e.v., akte d.d. 18-2-1598.
9.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 51, fol. 56 v., akte d.d. 18-2-1598.
10.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 52, d.d. 17-2-1598.
11.
GA Schiedam, ona, inv. nr. 741, fol. 58 e.v., akte d.d. 12-10-1622.
12.
GA Schiedam, oa, inv. nrs. 1443 en 1444
13.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 23, fol. 148 e.v., akte d.d. 8-9-1624.
14.
SAHM, ora Ouderkerk aan den IJssel, inv. nr. 19, akte d.d. 20-9-1624.
15.
GA Schiedam, ona, inv. nr. 1445.
16.
GA Schiedam, ona, inv. nr. 741, fol. 330 e.v., akte d.d. 14-5-1627.
17.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 35, fol. 158v e.v., akte d.d. 25-10-1655.
18.
SAR, ora Poortugaal, inv. nr. 1, fol. 345v e.v., akte d.d. 25-3-1656.
19.
GA Schiedam, ona, inv. nr. 756, fol. 1613 e.v., akte d.d. 17-5-1646.
20.
SAR, ora Pernis, inv. nr. 112, fol. 61 e.v., akte d.d. 17-2-1648.
21.
SAR, ora Poortugaal, inv. N. 1, fol. 110v, akte d.d. 20-10-1646.
22.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 3, akten d.d. 7-1-1647.
23.
SAR, ora Pernis, inv. nr. 995, akte ca. 1650 en zie ook: SAR, collectie Van der Poest
Clement, akten betreffende Pernis, niet geïnventariseerd.
24.
GA Schiedam, ona inv. N. 762, fol. 451, akte d.d. 17-6-1666.
25.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 3, akten d.d. 11-11-1660.
26.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 3, fol. 221 e.v., akte d.d. 9-6-1666.
27.
Zie: Rhoonse Bronnen deel 1, de Lidmaten te Rhoon 1667-1717 bewerkt door KJ.
Slijkerman, 3e druk uitg. 1990, blz. 4 (bron anhg Rhoon inv. nr. 1).
28.
Zie: Ons Voorgeslacht, jrg. 1967, blz. 3.
29.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht, inv. nr. 3, akte d.d. 1-10-1670.
30.
SAR, anhg Rhoon, inv. nr. 1.
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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.

Zie: K.J. Slijkerman, Het geslacht Coornneef (Koreneef enz.) te Rhoon,
Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse; Geslachten van het eiland IJsselmonde deel 6,
uitg. 1991, blz. 35.
SAR, ora West-Barendrecht en Carnisse, inv. nr. 5. fol. 162 e.v., akte d.d. 4-5-1726.
Als noot 31, blz. 39: zie ook: K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, uitg. 1987, blz.
90.
GA Schiedam, ona inv. nr 768, fol. 10755 e.v., akte d.d. 21-5-1691.
Als noot 27, blz. 16.
Als noot 27, blz. 20.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht inv. nr. 4, fol. 350v e.v., akte d.d. 13-5-1719.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht inv. nr. 4, fol. 351v e.v., akte d.d. 3-5-1719.
SAR, ora Rhoon en Pendrecht inv. nr. 16, akte d.d. 29-2-1721.
SAR, anhg Rhoon inv. nr. 2.
Zie: J.J. Vervloet e.a., De Parenteel van Doen Beijensz., uitg. 1989, blz. 216.
Als noot 41, blz. 227.
SAR, anhg Rhoon inv. nr. 3.
Zie: L.A.F. Barjesteh van Waalwijk en Doorn en L.M. van der Hoeven, Onze voorouders
in Pernis, uitg. 1991, blz. 108.
SAR, Ora Rhoon en Pendrecht inv. nr. 4, fol. 141V. akte d.d.? april 1691.
Als noot 27, blz. 11.
Als noot 27, blz. 17.
SAR. Ora Rhoon en Pendrecht inv. nr. 16, akte 91, d.d. 7-10-1717.
SAR, wka Rhoon en Pendrecht inv. nr. 1, akte d.d. 10-11-1731.
Als noot 44, blz. 142.
RAD, GA Strijen, inv. nr. 44, akte d.d. 1/2-4-1672.
RAD, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 34, akte d.d. 13-4-1672.
RAD, GA Strijen, akte jaar 1675.
Anhg Sint Anthoniepolder.
RAD, GA Strijen, inv. nr. 45, akte d.d. 18-4-1680.
RAD, GA Strijen, inv. nr. 71, akte jaar 1680.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1. fol. 60 e.v., akte d.d. 3-9-1707.
RAD, ora Strijen inv. nr. 76, akte d.d. 31-5-1712.
RAD, ora Cillaarshoek inv. N. 3, akte d.d. 3-1-1722.
RAD, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 17, akte d.d. 4-7-1733.
Anhg Cillaarshoek.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 96v e.v., akte d.d. 30-5-1735.
Zie: Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland ca.
14001700, uitg. 1992, blz. 161.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 91 e.v., akte d.d. 7-11-1730.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 101v e.v., akte d.d. 7-2-1739.
RAD, ora Strijen inv. nr. 6, akte d.d. 14-3-1714.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 99v e.v., akte d.d. 19-6-1737.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 100v e.v., akte d.d. 5-11-1738.
RAD, ora Cillaushoek inv. nr. 1, akte d.d. 19-11-1767.
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, fol. 99 e.v., akte d.d. 5-6-1737.
Zie: K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht (van) Moerkerken uit ZuidBeijerland, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1985, blz. 159.
RAD, ora Cromstrijen inv. nr. 33, akte d.d. 22-5-1715.
RAD, ora Cromstrijen inv. nr. 16, akte d.d. 17-9-1729.
RAD, ora Cromstrijen inv. nr. 24, akte d.d. 11-7-1730.
Arch. Waterschap de Groote Waard te Klaaswaal, arch. polder Oudeland van Strijen inv.
nr. 168, akte jaar 1732.
RAD, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 18, akte d.d. 5-5-1736.
RAD, GA Strijen, inv. nr. 91, akte jaar 1749.
RAD, GA Strijen, inv. nr. 72, akte jaar 1750.
RAD, GA Strijen, Verpondingskohieren.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr. 1, akte d.d. 20-5-1749.
RAD, ora Cillaarshoek inv. nr.1, akte d.d. 2-7-1768.
RAD, ona ’s-Gravendeel inv. nr. 4588, akte 122, d.d. 7-9-1709.
RAD, ora ’s-Gravendeel inv. nr. 78, akte d.d. 8-6-1709.
RAD, ona ’s-Gravendeel, inv. nr. 4588, akte 141, d.d. 28-7-1710.
RAD, ona ’s-Gravendeel, inv.nr. 4589, akte d.d. 18-4-1713.
RAD, ora ’s-Gravendeel, inv. nr. 6, akten d.d. 18-4-1713.
RAD, ora ’s-Gravendeel, inv. nr. 6, akte d.d. 9-3-1711.
RAD, ora ’s-Gravendeel, inv. nr. 14, akte d.d. 14-3-1719.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 27-11-1729.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 30-10-1729.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte ca. 2-3-1730.
Anha Sint Anthoniepolder, akten d.d. 2-3- en 10-4-1730.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 4-2-1734.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 7-7-1735.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte jaar 1740.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 4-5-1739.
Anhg ’s-Gravendeel, akte d.d. 13-1-1744.
Anhg Sint Anthoniepolder, akte d.d. 3-5-1744.
Anhg Sint Anthoniepolder, akten jaar 1743 en 5-5-1743.
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