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DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT 
BARENDREGT (BARENDRECHT) ALIAS TOLHUIJS ALIAS 

(VAN) T(H)OL(L) TE CHARLOIS, STRIJEN EN DUBBELDAM 
door 

B.C.S. Barendrecht en K.J. Slijkerman 
 

Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht jrg. 42 (1987, blz. 261-268) een uitgave van de 
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 

 

Inleiding 
 
In de loop van de zeventiende eeuw  - toen op de Zuidhollandse Eilanden het gebruik van een 
familienaam steeds meer in zwang raakte -  traden er vooral op het eiland IJsselmonde, maar ook 
in De Hoeksche Waard en op Voorne-Putten, diverse familiegroepen Barendregt (Barendrecht) 
voor het voetlicht. In vele gevallen zal de herkomst van deze toe-en familienaam te herleiden zijn 
naar het dorp Barendrecht op IJsselmonde. De in 1985 overleden genealoog H.J. Barendregt heeft 
gedurende vele jaren intensief onderzoek verricht naar alle mogelijke families met deze naam, 
maar heeft helaas niet voldoende tijd gevonden al deze gegevens d.m.v. publicatie in de 
openbaarheid te brengen.1 

 
Bij het opstellen van de oudste generaties van de hierna te behandelen familie Barendregt alias 
Tolhuijs alias (Van) T(h)oll werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van diens nagelaten 
aantekeneningen, welke het uitgangspunt vormden voor ons verdere onderzoek.2 De oorsprong 
van de hier te behandelen familie ligt vooralsnog te Charlois, de plaats van herkomst van de naar 
schatting omstreeks 1640 geboren Joris Pietersz. In 1671 vonden wij hem voor de eerste maal 
met de familienaam Barendrecht vermeld; een naam die zeer wel mogelijk van zijn vrouw 
Leentje Cornelisdr. afkomstig was. Dit echtpaar had namelijk een zoon Cornelis Barendregt, die 
in 1692 vermeld werd gevonden als “cousijn” en gewezen dienaar van de Charloisse schepen en 
kerkmeester Willem Cornelisz. Barendregt, die wellicht rond 1625 het levenslicht aanschouwde 
en derhalve zeker een generatie ouder was als zijn voornoemde “cousijn”. Hoewel wij dit nog 
niet kunnen bewijzen, achten wij de kans groot dat deze Willem Barendregt een broer of 
halfbroer was van Leentje Cornelisdr, de moeder van Cornelis Jorisz. Barendregt. De oudste 
generaties van deze oudere familiegroep Barendregt menen wij voorlopig als volgt te kunnen 
opstellen 

Genealogie 
 
I. Cornelis Cornelisz., later genaamd Barendrecht, j.g. van Barendrecht (1620), woonde te 
Charlois 1638, 1639 3, te Rhoon 1645,4 overl. na 27-5-16454, tr. (3e gebod Barendrecht 1 mei) 
1620 Sijtgen Jacobs, wed. van Adriaen Pietersen, van Charlois (1620). Het is niet onmogelijk dat 
Cornelis meer dan één keer getrouwd is geweest.  
Hij was wellicht de vader van: 
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1.  Willem Cornelisz. Barendregt, (Barendrecht), mogelijk geb. ca. 1625, woonde te 
Charlois, kerkmeester (1659- 1 662)5, schepen ( 1663- 1664, 1670- 1672, 1682- 1684) 6 
van Charlois, overl. na 10-5-1692 7, tr. (huw. voorw. Rotterdam 24 mei 8) 1647 
Ariaentgen Aelbrechtsdr., overl. tussen 6-8-16629 en l0-5-16927, zij tr. le Cornelis 
Bastiaensz. Zantwech (Santwech), schepen van Charlois, begr. ald. 1-3-1646. Willem 
Barendregt liet geen kinderen na. 

2.  Cornelis Cornelisz. Barendregt, j.m. van Charlois (1664), overl. na 1678, tr. Charlois 
(ondertr. ald. 4-5-) 18-5-1664 Judith (Judick) Pietersdr., j.d.. van Charlois (1664), overl. 
na  21-11-170010 dr. van Pieter Jacobsz. en Neeltje Monnsdr .11 

Hun kinderen, ged. te Charlois: 
a.  Peter, 15-2-1665 (get. Neeltje Monne) 
b.  Cornelis, 2-5-1666 (get. Niesje Cornelisdr.) 
c.  Teunis, 22-1-1668 (get. Niesje Cornelisdr.) 
d Jacob, 3-11-1669 (get. Niesjen Corneliss.) 
e. Neeltje, 3-9-1671 (get. Bastiaantje Comelisdr.) 
f.  Sijtjen, 25-6-1673 (get. Niesje Cornelisdr.) 
g.  Leentjen, 19-5-1675 (get. Niesje Cornelisdr.) 
h.  Cornelis, 7-4-1677 (get. Barber Stoofhacker) 
i.  Arij, 28-5-1679 (geen get.) 

 
3.  Leentje Cornelisdr., tr. 1663 Joris Pietersz., zie genealogie. 
4.  Niesje Cornelisdr. Barendregt, j.d.. van Charlois (1674), overl. tussen 1709 en 4-3-1713 

12, tr. le Charlois (vlgs. trouwboek v. Barendrecht, ondertr. Charlois l-9-) 23-9-1674 
Hendrick Jacobsz. Rap, J.M. van West-Barendrecht (1657), wednr. van/won. in 
Barendrecht (1674), hij tr. le (ondertr. Barendrecht 23-4-)1657 Trijntie Willems, J.D. van 
Charlois. tr. 2e Charlois (ondertr. reeds Charlois 8-9-1698, doch huw. vond geen 
doorgang, ieder 6 gld. impost ald. 23-7-) 10-8-1704 Cornelis Jansz. Burger, J.M. van 
Pernis (1658), wednr. won. Charlois (1704), schepen van Pernis (1676-1680), schepen 
van Langebakkersoord (1679), armmeester van Pernis (1681), schepen van Deyffels-
broeck en Madroel (1681), schout van Pernis (1682-1697), overl. Charlois (3 gld. impost) 
ald. 15-) 7-1706, wellicht zn. van Jan Cornelisz. Burger en N.N. Hij tr. le Pernis nov./dec; 
1656 Trijntje Cornelisdr. Loosje alias Groenendijck.13 tr. 3e Charlois 11-8-1709, overl. na 
4-3-1713 12, hij tr. le Charlois 2-5-1678 Aechtgen Ariensdr. van der Spuij14. 

5. ?  Arijen Cornelisz. Barendrecht, vermeld te Strijen 2-5-1671 (zie bij gen. 1). 
 
Wellicht was stamvader Cornelis Cornelisz. de vader van meer kinderen, waarbij gedacht moet 
worden aan nog een dochter Bastiaantje, die dan op 3-9-1671 te Charlois als doopgetuige optrad 
bij een kind van Comelis Cornelisz. Barendregt. Vrij intensief onderzoek heeft evenwel geen 
verdere gegevens opgeleverd over deze oudere groep Barendregt te Charlois. In elk geval dient er 
rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat Leentje, de vrouw van Joris Pietersz., tot 
deze familie behoord kan hebben, waarbij dan niet alleen de familierelatie tussen hun zoon 
Cornelis en Willem Barendregt verklaard zou kunnen worden, doch bovendien ook de herkomst 
van de familienaam Barendregt in hun gezin en bij hun nakomelingschap. 
In later jaren ging genoemde Joris de naam Tolhuijs voeren - hierna zal nog ter sprake worden 
gebracht waarom wij Joris Barendrecht en Joris Tolhuijs voor identiek menen te mogen houden - 
en deze toenaam was ongetwijfeld ontleend aan het tolhuis in Katendrecht onder de jurisdictie 
van Charlois, waar kennelijk zijn wieg had gestaan, dan wel dat hij daar van jongs af aan 
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woonachtig is geweest. Zijn zoon uit het eerste huwelijk werd de stamvader van een tak 
Barendregt/Barendrecht welke thans nog voortleeft en waar de eerstgenoemde auteur toe behoort. 
Engebrecht, Joris’ zoon uit zijn tweede verbintenis, gebruikte ook de naam Tolhuijs en zal 
stamvader zijn geworden van een geslacht Tolhuijs, later genaamd (Van) T(h)oll.  
Tot op heden kwam er geen wapen van deze Barendrecht-groep aan het licht. 
 
Genealogie: 
 
I. Joris Pietersz. Barendrecht (Barendregt) alias Tolhuijs, geb. naar schatting ca. 1640, j.m. van 
Charlois in Katendrecht (1663), vestigde zich tussen mei en nov. 1663 te Strijen, woonde ald. aan 
de Keijsersdijck aan het buitenste eind, overl., wellicht ald., 1687/‘88, tr. le Charlois (ondertr. ald. 
29-4-) 13-5-1663 Leentje Cornelisdr., j.d. van Charlois (1663), overl., wellicht te Strijen, tussen 
5-11-1670 en 2-5-1671, misschien dr. van Cornelis Comelisz. Barendrecht en ? Sijtgen Jacobs 
(zie de inleiding), tr. 2e tussen mei 1671 en 17-1-1679 Jannechie (Jannetie, Annetie) Pleune 
Visser, zij hertr. vóór 254-1689 Comelis Arisz. Backer.  
Tussen mei en nov. 1663 verhuisde dit echtpaar naar Strijen, alwaar een half jaar na de 
huwelijksvoltrekking reeds een kind werd geboren. Deze vroegtijdige geboorte kan er mede de 
oorzaak van zijn geweest dat zij hun heil elders zochten. 
Op 7-6-1664 kocht Joris Pietersz. voor 436 Car.gld. een huis “aent buijtenst eijnde van den dorpe 
van Strijen”, aan de oostzijde belend aan de Keijserdijck, van Jan Jansse Reijerkerck. Dezelfde 
dag werd voor dit bedrag een schuldbrief opgemaakt15  In het memoriaal van verkochte goederen 
staat deze koop echter op de datum 18-4-1664 geboekt, terwijl aangetekend werd dat er bij de 
koop 150 gld. kontant werd betaald16. 
In dit huis bevonden zich blijkens het huisverpondingskohier over 1665 en 1666 twee 
haardsteden.17 Joris Pietersz. stelde zich op 234-1670 borg voor Jacob Claes Hoogvliet bij een 
openbare verkoping te Strijen18 en op 5-l l-dat jaar compareerde hij met zijn ziek te bedde 
liggende huisvrouw Leentgie Cornelisdr., dan nog steeds woonachtig “aen het buitenst eijnde van 
Strijen”. Zij testeerden op de langstlevende en deze zou gehouden zijn om hun kind of kinderen 
op te voeden tot mondige dage enz. en alsdan aan ieder van hen 10 Car.gld. als legitieme portie 
uit te keren. Leentgie legateerde nog aan haar “vrunden en bloet verwanten in collaterali linea” 
6 gld. “eens ende sonder meer omme reedens haer testatrice daer toe moverende”. De weeskamer 
werd uitgesloten. De testateurs bekrachtigden de akte met een kruisje. Uit deze wilsbeschikking 
blijkt wel dat er van grote welstand geen sprake was en dat zelfs de man zijn handtekening niet 
kon plaatsen, geeft wel aan dat hij niet of nauwelijks had school gegaan. 
Vóór 2-5-1671 was de vrouw overleden, want toen overhandigde Joris Pieters Barendrecht 
aan de weeskamer te Strijen een extract van het voornoemde testament, waaruit derhalve bleek 
dat de weeskamer was uitgesloten. 20 Eerder dat jaar vonden wij Joris voor de eerste maal 
vermeld met de naam Barendrecht en wel op 23-4-1671, toen hij zich bij een openbare verkoping 
te Strijen borg stelde voor ene Willem Sijmons ’t Groen.21. Op 2-5-1671 stelde hij zich opnieuw 
borg en wel voor ene Niesgie Cornelis, die mogelijk identiek was met zijn veronderstelde 
schoonzuster Niesje Cornelisdr. Barendregt.22 Dezelfde dag werd de kleding van zijn overleden 
vrouw openbaar verkocht en deze bracht de toch niet onaanzienlijke som van 80 gld. 6 st. op.22 
Bij deze verkoping troffen wij verscheidene malen de persoon van Arijen Corn(eli)s Barendrecht 
aan. Ene Niesgie Corn(eli)s - wellicht identiek met Niesje Cornelisdr. Barendregt, zie de 
inleiding - kocht verschillende kledingstukken en hierbij stelden Joris P(iete)rs Barendrecht en 
Arijen Com(eli)s Barendrecht zich als borgen. Het is verleidelijk in deze Arijen een broer van 
Leentje Cornelisdr. te zien. 



 4

 
Twee jaren nadien werd Joris voor het eerst met de naam Tolhuijs vermeld gevonden en wel op 
een verkoping te Strijen op 264-1673 23 De naam Barendrecht scheen in onbruik geraakt, want 
sedertdien werd hij nog vrijwel uitsluitend als zodanig vermeld gevonden , o.a. in de 
verpondingskohieren over de jaren 1676-1687, waarin hij steeds voor 12 st. is geboekt24, met 
uitzondering van laatstgenoemd jaar. Daarin staat hij voor de helft van dit bedrag aangeslagen. 
Misschien was hij toen inmiddels overleden en werd zijn weduwe derhalve voor de helft van 
het gebruikelijke bedrag aangeslagen. Wat Joris voor zijn brood deed, is tot op heden uit geen 
enkele bron gebleken. In elk geval heeft hij diverse malen een stukje land gepacht; in 1679 van 
de rijke Poortugaalse boerin Janneke Willems Hoogerwerf25, in 1680 2 m.475 r.van Cornelis 
Willems de Jongh26 en in 1686 1 mr. 450 r.van de Heilige Geestarmen van Strijen.27 Al deze 
percelen lagen in het Oudeland van Strijen. Vrijwel zeker was Joris geen landbouwer - hij 
woonde in een bescheiden huis - van beroep. Eerder denken wij in de richting van een 
handwerksman die naast zijn professie een stukje land bewerkte. 
Vóór 17-1-1679 was Joris hertrouwd, want op een verkoping te Strijen van die dag kocht zijn niet 
bij name genoemde vrouw uit de boedel van Tonis Claesse Spruijt een beddepan voor 2 gld.28 
Een jaar later beviel deze vrouw van een tweeling en nogmaals, en voor zover ons bekend voor 
de laatste maal, kwamen wij haar tegen in een akte van 25-4-1689. Toen compareerde Cornelis 
Arisz. Backer, als getrouwd hebbende Annetie Pleune Visser, tevoren weduwe van Joris Pieters 
Tolhuis, en hij transporteerde aan Leendert Pietersz. Visser “een huijs en erve staende ende 
gelegen aen Keijsersdijck” aan het buitenste eind van Strijen. De koper betaalde 22 gld. kontant 
en 88 gld. met een schuldbrief.29 Deze woning was ook weer aan de oostzijde belend aan de 
Keijsersdijck en deze akte moet wel aantonen dat Joris Pietersz., Joris Pietersz. Barendrecht en 
Joris Pietersz. Tolhuijs één en dezelfde persoon is geweest. 
 
Uit het eerste huwelijk: 
1.  Cornelis Jorisz. Barendrecht, volgt IIa. 
Uit het tweede huwelijk: 
2.  Engebrecht Jorisz. Tolhuijs, volgt IIb. 
3.  Neeltie Jorisdr., tweeling met nr. 2, ged. Strijen 25-2-1680, van haar verder niets bekend. 
 
IIa. Cornelis Jorisz. Barendregt (Barendrecht), ged. Strijen 28-11-1663, j.m. van Strijen en won, 
Charlois (1691), vóór 1692 dienaar van de Charloisse landbouwer Willem Cornelisz. 
Barendrecht, later wellicht zelf landbouwer ald., werd opgenomen in het Pest- en Dolhuis te 
Rotterdam in 1716, overl. ald. 15-9-1734, tr. Charlois (ondertr. ald. 27-4) 13-5-1691 Maijken 
Ariensdr. Spruijt, j.d. van en won. Charlois, overl. vóór 27-4-1720, mogelijk dr. van Arij 
Cornelisz. Spruijt en Lijntje Cornelisdr. Lijster. 
Als jonge man was Cornelis naar Charlois verkast, alwaar hij emplooi vond als dienaar van de 
landbouwer Willem Cornelisz. Barendrecht, in wie wij vooralsnog zijn oom van moederszijde 
menen te mogen zien. Op 10-5-1692 testeerde deze ziek te bedde liggende Willem Cornelissen 
Barendrecht, oud-schepen van Charlois, en benoemde “sijn cousijn en gewesene dienaar Comelis 
Jorisse” tot universeel erfgenaam, terwijl hij ook nog de luttele som van 5 gld. aan zijn “vrunden” 
legateerde. Kennelijk kwam deze Willem Barendrecht zijn ziekte min of meer te boven; in elk 
geval leefde hij nog op 12-1-1693, want toen machtigde hij Cornelis Jorissen Barendrecht om uit 
zijn naam een huis aan de Gouwstraat te Charlois te naasten, hetwelk hij had gekocht van Arij 
Jacobsen Oosthoeck.30 
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Op 1-3-1696 transporteerde Comelis Joorissen Barendregt voor 350 gld. aan Heijltje Jacobs, 
weduwe van Gerrit Arijensen Oosthoeck, een “vaertsloots” (?) in de polder de Hille onder 
Charlois.31 
Cornelis en zijn vrouw Maeijke Ariensz(e) Spruijt, wonende in Charlois, verklaarden bij akte van 
dd. 8-12-1709 n.a.v. een geldlening 600 Car.gld. schuldig te zijn aan de Charloisse schepen Dirck 
Aartse Wuijster. Als speciale zekerheid stelden zij 2 mr. 273 r. land in de polder Robbenoort.32 
De toekomst zou voor Cornelis nog weinig goeds in petto hebben, want op 27-8-1716 richtte zijn 
vrouw zich tot de burgemeesters en regeerders van Rotterdam met het volgende verzoek: ” . ..hoe 
dat haar voorsz(egde) man eenigen tijdt is krancksinnigh geweest het welkce tot. nogh toe 
continueert soo dat den selven moet werden bewaart uijt vreese van ongeluck.. . oodtmoedelijck 
versoeckende dat het UED, Groot Agtbaarheeden goede gelieft sij dat den selven alhier in de 
stadt Rotterdam in het Dolhuijs mag werden vast geset.. .33 Er moest wel heel wat gebeuren 
eer men in die tijd tot een dergelijk verzoek over ging! Zo werd Cornelis Joresse Barendregt op 
2-9-1716 in de voornoemde instelling “ingebragt”, met in zijn bagage: “een beddetie en een 
hooftpueluwe, een hooft kusse, twee deekens, vier slaeplaekens, twee sloope, drie hemden, twee 
paer kouse, een paer mutse, een tinne kommetie, een tinne kannetie en een leepel”. Iets meer dan 
18 jaar zou Cornelis in deze afschuwelijke omgeving moeten doorbrengen. Volgens een 
aantekening in het archief van het Pest-en Dolhuis stierf hij daar op 15-9-1734.33 
Zijn vrouw was al v66r 27-4-1720 gestorven, want op die datum werden de Charloisse schepen 
Jan Willemse Andijck en Bastiaan Gerritse Visser door de weesmannen van Charlois aangesteld 
tot voogden en administrateurs over de enige minderjarige zoon Joris Cornelisse Barendregt en 
dat vanwege “. . .het affweesen ende onbequaamheijt van Cornelis Jorisse Barendreght ende door 
het overleijden van sijne huisvrouw genaampt Maaijke.. . ”34 
Van 19-12-1726 dateert de inventaris van de gezamenlijke boedel van Comelis Jorisse 
Barendregt en van Joris Comelisse Barendreght, die toen al door de laatstgenoemde en diens 
vrouw Aagje Maartense Boel in bezit was genomen. Deze akte spreekt oa. van een “huijs en erve, 
bergen, keet en schuure”, ten westen belend aan de Charloissen Dijck en Rijwegh in Charlois, 
hetwelk dus een boerderij moet zijn geweest.35 
 
Uit dit huwelijk:36 
1.  Joris Cornelisz.; ged. Charlois 274-1692 (get. Karsje Karssen), jong overl. 38 
2.  Arij Cornelisz., ged. Charlois 16-12-1693 (get. Adriaentje Ariens), jong overl.38 
3.  Leente Comelisdr., ged. Charlois 23-12-1696 (get. Leentje Comelisse37), jong over1 .38 
4.  Joris Cornelisz. Barendregt, ged. Charlois 28-3-1700 (get. Karsje Karsen), tr. Charlois 

22-6-1721 Aagje Maartensdr. Boel, waaruit een nog voortlevende familie 
Barendregt/Barendrecht. 

IIa  Engebrecht (Ingebrecht, Embregt) Jorisz. Tolhuis, ged. (als helft van een tweeling) Strijen 
25-2-1680, j.m. van Strijen, won. onder Dubbeldam (1703), woonde te (onder) Dubbeldam, 
overl. (impost pro deo Dubbeldam 16-3-1728, tr. le Dubbeldam (ondertr. Ridderkerk 8-7- en 28-
7- bescheid gegeven op Dubbeldam) 29-7-1703 Annetje Gerrits Snoo(s), ged. Ridderkerk 9-1-
1678, j.d. van en won. Ridderkerk (1703), overl. 1707/‘09, dr. van Gerrith Bastiaensz. Snoos en 
Mary Loyse van Boxtel, tr. 2e Dubbeldam 5-5-1709 Neeltje Huijge van der Linden, zij hertr. 
Dubbeldam 18-5 1738 Bastiaan van Gent, wednr. van Maaijke Joppe Kroon. 
 
Uit het eerste huwelijk: 
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1.  Jannigje Ingebregtsdr. Tolhuis, ged. Dubbeldam 22-6-1704, overl. jong. 
2.  Joris Ingebregtsz. Tolhuijs, ged. Dubbeldam 9-1-1707, overl. jong. 
Uit het tweede huwelijk: 
3.  Jannetje Ingebregtsdr. Tolhuis, ged. Dubbeldam 11-10-1711, tr. als Jannetje Embregtsen 

Tol, Dubbeldam 13-11-1735 Floris van den Bergh.. 
4.  Beatrix Ingebregtsdr. Tolhuis, ged. Dubbeldam 9-9-1714, tr. als Beatrix Embregtsen Tol, 

Dubbeldam 8-5-1735 Comelis Schenk. 
5.  Joris Ingebregtsz. Tolhuijs, ged. Dubbeldam 31-1-1717, tr. als Joris Embregtse van Thol, 

Dubbeldam 9-5-1751 Neelthe Klijssen de Jongh. 
6.  Huijg Ingebregtsz. Tohuis, ged. Dubbeldam 3-12-1719, tr. als Huig Lambrechts Toll, 

Dubbeldam 1-1-1741 Jannetje Pieters Boom. 
7.  Neeltje Ingebregtsdr. Tolhuijs, ged. Dubbeldam 29-3-1722, tr. als Neeltje Embrechts Tol, 

Dubbeldam 12-5- 1743 Pieter Ariens Kooijman. 
 

Noten: 
 
1. Zo publiceerde hij over enige familiegroepen Barendregt in het Bijblad van de Nederlandsche 

Leeuw deel 5 (1976). blz. 143-188. 
2. Thans in het bezit van genealoog Slijkerman. 
3. G.A. Rotterdam, Charlois O.R.A. inv. nr. 6, akten d d. 6-3- en 1-12-1638 en 5-12-1639. 
4. Als noot 3, inv. nr. 7, akte d.d. 27-5-1645. 
5. Zie Ons Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 201 e.v. 
6. Zie als noot 5: blz. 204_zie ook: Charlois O.R.A. 
7. G.A. Rotterdam, O.N.A. inv. nr. 3935, akte d.d. 10-5-1692. 
8. Als noot 7, inv. nr. 82, akte d.d. 24-5-1647. 
9. Als noot 7, inv. nr. 3934, fol. 243 e.v., akte d.d. 6-8-1662. 
10. Doopgetuige bii kleinzoon te Charlois. 
11. Als noot 3, inv. nr. 8, akte d.d. 17-5-1670. 
12. Als noot 7. inv. nr. 1739. fol. 169, akte d.d. 4-3-1713. 
13. Zie K.J. Slijkerman, Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck) uit Hoogvliet, in: De Ned.Leeuw, jrg. 

1980, kol. 77; zie ook kol. 270, 308. 
14. Zie: Dr. L. van der Hammen. De Schiedamse tak van het geslacht Van der Spuii, in: De Ned. 

Leeuw jrg. 1986, kol. 139. 
15. A.R.A. ‘s-Gravenhage, Strijen, O.R.A. inv. nr. 2, fol. 142 e.v., akte d.d. 7-6-1664. 
16. G.A. Strijen nr. 72, d.d. 18-4-1664. 
17. Als noot 16, nr. 90, jaren 1665 en 1666. 
18. Als noot 16, nr. 44, akte d.d. 23-4-1670; zie ook als noot 15, inv. nr. 72, fol. 252. 
19. A.R.A. ‘s-Gravenhage, Strijen O.N.A. inv. nr. 7651, fol. 227, akte d.d. 5-11-1670. 
20. A.R.A. ‘s-Gravenhage, Strijen weeskamerarch. inv. nr. 22, akte d.d. 2-5-1671. 
21. Als noot 16, nr. 44, akte d.d. 23-4-1671; zie ook als noot 15, inv. nr. 72, fol. 286. 
22. Als noot 16, nr. 44, akte d.d. 2-5-1671; zie ook als noot 15, inv. nr. 72, fol. 287, 290. 
23. Als noot 16, nr. 45, akte d.d. 26-4-1673. 
24. Als noot 16, nr. 71, akten jaren 1676-1687. 
25. Als noot 16, nr. 71, akte jaar 1679. 
26. Als noot 16, nr. 71, akte jaar 1686. 
27. Als noot 16, nr. 71, akte jaar 1686. 
28. Als noot 16, nr. 45, akte d.d. 17-1-1679. 
29. Als noot 15. inv. nr. 4. fol. 188 e.v.. akte d.d. 25-4-1689, zie ook als noot 16, nr. 72, .jaar 1688. 
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30. Als noot 7, inv. nr. 3935, fol. 139, akte d.d. 12-1-1693. 
31. Als noot 3, inv.nr. 19, fol. 155 e.v., akte d.d. 1-3-1696. 
32. Als noot 3, inv. nr. 20, fol. 120, akte d.d. 8-12-1709. 
33.  G.A. Rotterdam, Archief Pest- en Dolhuis inv. nr. 108. reoqest nr. 39 
34. Als noot 3, inv.nr. 45, fol. 13, akte dd. 274-1720. ’ 
35. Als noot 3, inv. nr. 44, akte d.d. 19-12-1726. 
36. Alleen bij het jongste kind zijn de ouders in de doopakte met familienaam vermeld; bij de 

overigen onder patroniem.  
37. Deze doopgetuige Leentje Cornelisse zal identiek zijn geweest met de op 19-5-1677 te Charlois 

gedoopte Leentjen, dochter van Comelis Comelisz. Barendregt en Judith Pietersdr.; zie de 
inleiding van dit artikel. 

38. Op 23-9-1705 werd 3 gld. impost betaald te Charlois voor het begraven van een niet bij name 
genoemd kind van Comelis Jorisz. Barendregt. 

 


