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SchippershuisAlbrandswaard
Het s€hippershuis
van Albrandswaardis gelegenbij de havenaande buiterzijde ran de
de grensvan de HoogeHeerlijkheidvan Albrandswaardmet
AlbrandwaardswaardsedijN
zodatbij het tmnsportercnvan de \toning zowel
PooÉugaalloopt door het schippershuis,
van Poortugaalals van Albrandswaadde transpoÍtacteondertekenen.
schouten schepenen
Dat er veel wa4rdeaand€ gensbepalingtoegekendwordt blijkt uit f€it dat er al in 1619een
van
grensgeschilis tuss€nJo s de Bije Heer van AlbÉndswaard,en de schouten schepenen
I
1570
voor
de
Allerheiligevloed
op
november
getuigen
wordt
ve*laard
dat
door
PooÍugaal,
liep waar nu de boomgaardis van de Heer van Albrandswaard
de Albrandwaardsezeedijk
en de Waal, in eenacteran 20 juni 1626 wordt de grensvastgestelden h€t geschilbiigelegd,
Er mo€stdusna de dïkdoorbraakeennieuwedijk gelegdworder! dit leiddetot eennieuw
geschilmenmoestland hebbenin de "Laatjes" waaroverde dijk gelegdwerd en eenspuijvliet
gegraven moestworden,hierin werd l0Ínei 1571door Jhr Gerit van Roon uitspraakgedaan
AlbnntswaaÍt moest2/3 en PooÍtugaall/3 b€talen.
De eersteeigenaarvan het schippershuisdie we kennenis PieterHuighe, schippe!gedoopl
Huig Diricx, schipper.
7 mei 1589te PooÍugaal,zoonvanvermoedelijk
met
PieterHuighetÍouM 6 april 1609t€ Poortugaal NeeltgePyetersen is markts€hipper,
Op 29 mei l615 verkoopthii aanAbrahamCormeliszjong geselvan GeervlieteenKaag
vanGeervlietdie reedsF 250,betaalde.
schuitvoor f350,- borgis ComeliszJanszs€cretaris
op l3 november1652.
Na zijn overlijdenwordthij te PooÍugaalbegraven
is,
wordt
op
l3 mei 1660,ten overstaanvan de schout
Pyaers
evenens
overleden
Als Neeltge
van de dorpe
Otto Croo$ryijck,PieterCorÍrelisVermaaten .lacobWillems de Raatschepenen
mitsgadersAert Janszvan Driel schouten dijckgraaf, Claes
en ambachtevanPoortugaa.l,
Willemsz Weij schepenen heemraadvan de Heerlijkheidvan Albrandswaarddoor de
erfgenamenvan NeeltgePeyterste wetenHuiig PietersBoy schipperin Albrandswaard,Dirck
Borst getÍouwdÍnet AriaantjePioterswoonendeop Maaslantsesluijs,Aryen Houtuijnh
getrouwdmet MaaÍtje PieterswoonendeiÍt Oud Beijerland,CornelisSoeteÍnanweeskintvan
CetharinaPi€ters,alle erfgenam€n!'an NeeltgePietersw€duwevan PieterHuijgeÍL schipper
aanPieterHuijge4 schipperwoncndein Albrandswaardeen
beijdezaliger,getransporteerd
huijs en erve staendeen gelegenaentdorp van Poortugaelaende kaey aende Albrantwaarts€
-buitendijk, bijsondersh€t Íneerende€lond€rde heerlijkteid vanAlbrantswaart.
Soot' huijs en elve tegenwoordigis beheijnt,bctimmeÉ,bepooten beplant,staetendelegl
met al datteraert en nagelvastaenis en Neeltje Pietersgeposside€rten bcsetenheeft.
SijÍde b€lastmet eenjaerlijkseerfpachtvanvier en twintig stuijvers.f450,- carolusgulden
van 20 stuijvershet stuck.
PieterHuÍgen (Tolhooft) gedoopt28 mei 1634te Poortugaal,als zoonvan Huijgh Pieters,
eentjageren Liedewij Leenderts
Hij tiouwt l9 ÍrÉi 1671te Charloisalsjongemanvan AlbmntswaadonderPoortugaal
met LeentjeLeendcís jonge dochtervan Charlois.
SchipperPieterHuighe Tolhooft woont hior tot zijn overlijden in 1684,
Op 14 november1684wordt ten overstaanvan Jacobvan Bijemont schotÍ, DoenHoogwerf
en Ary van der Gijssenschepenenvan Poortugaal,Philipp$ Vernaat schout,Dirck van Driel
l€n AlbrantswaaÍ en LeendeÍtHuigeTolhooft lot
en BaÍiaen Claess€Weij schepenen
Rotterdamen Gerrit Kroon onseinwoondervoogdenover de nagelatenweeskinderenvan
Piaer Huige Tolhooft zaligereenhuijs garansporteerdaanl{agdaleentjeHuigenweduwe
vanLeendedKleiss€zaliger.

sode
Albrantswaan
llet betreneenhuijsen erveonderdejurisdictievanPoortugaa.l€n
voomoeÍdePieterHuige Iolhooft heetlbeheertenbesetÊn.
Voor de somvan 100carotusguldengereetgclt en vooÍs Ínet het passerenlan €enscheftcn
schultbdeftersommevan20Ocarolusgulden(te samendusf300,-)
Dat mwel de schoutcn schcperrn van Poortugaalen AlbÍanrswaaÍ er bij betrokkenwaren
waszoalsvermeldgelegenin hct feil dat de geÍneentegrensdoor de woning liep.
dochtervanlluiS
Magdaleeatje
HuigenTolhoofdgedoopt25janua.i | 637te Poortugaal
Pieters'folhoofden LiedewijLeetdertsduseenzustervanPiet€rHuigheTolhooff.
is getrouwdmetLe€ÍÉertsKleissevandcr Bies.
Magdalcentje
Op I 7 augustusI 7 I 5 vsÍkoopt zij aanAdrianusvan der Eft huis en eÍve staandeen gelegen
bclcnttcn ooícn Tijs Simonsvander Sluis
en Albrandswaard,
op hetscheijtvanPoonugaal
onderconditiedatde compaÍanle
t€nzuidenhet Spui tenwestencn nooÍdende waafds€ndijk
voors€gde
huiis
sal Írlgcn blijvenwoncnen
lang
in
hei
Tolhoofdhaarlcven
Magdaleentjc
Dirck Verschee
f200,- carolusgulden.
gebruijcken,
nevenshaarschoonzoon
l7l9 te PooÍtugaal.
op 8 seplember
haaroverlijdenwordtaangegcven
MagdalËentjc
Adíianusvander Ijnl zoonvan llendrik Ariensvandcr Ent en MaritjeKlaasseGouw
DircksVeÍschce
mctJacomijntje
trouwl l4 juli l7l4 alsjongemanvanAlbrandswaard
gedooptlgjuli 1693te Poorlugaal
alsdochtcrvanDirck Vcrschccen Neeltjel,eenderts
(vander Bies).Adrianusvander Ent kooptdushct huisvande gru)tmocdeÍvanzijn vrouw.
Adrianusvander Ent wcdu\rnaa!vanJacomiintjcDirks vander Scheetrouwl 2" 22-5-1725
4 december1772
metMarthaVeÍbruggej.dvanLeidengeboren1703overlijdenaangegeven
Ínei
|
75
I
te
Poortugaal.
31
Adrianusvander Ent zijn overlijdcnwordt aangegeven

fr.

t\

is schippcrSymonBuijser.gedoopt2 september
De volgendebe$'onerdie we tegcnkomcn
1727te Poortugaal
zoonvanGerritMaartensz
Buijseren Marijtjc SijmonsdrvanHamonl.
vandcr Fnt gedoopttc
lrou\Àl
aangcgcvcn
4
Ínei
l7ó5
te
Poortugaal
mctJacomijntje
Hij
juni
I'ooÍtutsaal
1738.dochtcrvan
vander llnt cn MaÍthaVerbrugge.
I
1780wanlop dic datumlccntSyrxrnÍ)uilscr
Jacomiintjcis ovcrlcdcnvoor i9.juli^drianus
fó00.-wedumaarvanJacomijntjcAdrianusvander Ilnt. vanHendrikllak te Rotterdam
ondcr
hij verbintzijn huiisen crve.belenltenoostendc wcderhelílvandit huijsstaandc
van
westen
de
kaaij.
ten
noorden
dc
kruin
dc diik.
tensuijdenhetspuijen ten
Albrandswaártbclcnltcno()stcndc havcD.lcn
alsmcdcccn huijscn dijkboomgaaíaandc welhockscdiik
2e
7
scptember
| 78| te Poonugaal
mct lijntje
Buijscr.
Synxrn
Buiiscr
trouwt
suijdenGcrrit
Vcrkcrkwcduwcvanllastiaande Jong.gch)rcnl7l7 tc Ammcrstol.ovcrledcn26januari
Burjserwonendeonder
1808te lboÍugaal. Op 2í)decembeÍ1782verkooptSyrr|()n
Pooíugaalcn
iun AbrahamVerhciirvoncndcondcr('dtcndrccht!'cnl)am
^lbÍandswaarl
schuiit.langover
slevcns16 voct,wiil bij dc masl9 l/2 voet.metmaslengi;en.sweurrdcn,
gcvaÍcnhchhcndcvandcscdorpc1300.scijlingc.louwwcrksn vcrdcrgetectschtp.
in 1808wordendc onÍo$cndegoedercnvanLi'nl ic VcrkerkwcduwevanSymonlluijscr
vcrkochl.schippcrI'ictcr Romciinkoopthetschilplrshuis.
alszoonvan
Markl schippcrl'ictcr Ro.oijnis gchrrenI787 te Korendiik( (ioudswaard)
hij komt in I ll07 Íua. Poo(ugaalen is gelrouwdmcl
Johanncs
Romeiincn Siit ic'Schclhock.
willemtjc tbl geh)rcnI 784le Rotterdam
cn ovcrlcdcn22 nnurl lll l.] tc Pq)nugiull.
liggcndcin dc
PictcrRonrciink()optin I808 ccn Poons(huiilvlrnllasliitanvanRansbcck.
want.
havenvanI'oonugaal.metstalndcn krpend
29 dcccmhcrmet llcndrikjeKncglgcdooPllll mci 1783
PictcrRomcÍnlrouM 2' Ito()rtugaal
cn 'l'riinlje(;errilsdr(bpPcnol.zÍ ovcrliidt
lklogvlietdochtervanRochusKncglz.almvisscr
rccdsop 4 juli I li I4 lc Pooíu8aal.

de schipperswoning.
Ilavenvanl'oonugaalmetop dc achtcrgrond

metJaÍmetje
de Haangeborenl79l te
PielerRomeijntrouwt3' 31-10-l8l4le Poonugaal
BarendrechtdochtervanJande Haanen AdÍiaantje Vaandrager,Piaer Ronreijn overlijdt op
13juli 183ót€ Albrandswaard.
de HaanwinkelierstcÍtrouwt2" 27 Ínei 1837AlbnndswaaldmetAry vanBÍee
Jannetje
zoonvan
gehrren3l n88rt l8l I gedoopt2l april l8l I te Poonugaal
klompenmaker,
van
Breezijn huis
verkoopr
Ary
1849
26
april
Francoisvan lJreeen JannctjeOosthoek.Op
aande Kaay aanCornelisvatrTeÍtooleÍLbroodbakkerte Poottugaal.(laterbakkeÍij Rook)
Mei 1849ii Ary vanBre€Ínetzijn huiswouwde weduwePieterRoÍnein Ín€talhun kinderen
en eendiensmeidnaarNoord AÍÍErika venrokken.
Zoon PieterRomeijngcboren3 septemberl8l? te PooÍlugaalmaÍktschipperaldaaÍblijft
achter.hij is 20 september1839gerrouwdmet KlaasjeBatendrecht'dochtervanJacob
BaÍendrechtbouwÍrun uande Charloisel,agendijk en Klsasjevcrmaat
Pieterbewoondhet schippershuisno I te Alb.andswsaÍden is rnarktschipper'hij overlijdt
op 28 febnrari1854tc P@íugaal.
(laasje BarcndrechtwinkeliersteÍttouwt l9 oktober I 860te PooÍtugaalmet Mathijs
Hendrikje
schipper'zoonvar JanBaggerman,en
BaggirmangeborenlE22te Werkendam
Pooíugaal'
1869
te
op
24
oklobe'
ScÈJutenbo-uwlieden.Mathijs BaggerrÍunoverlijdt r€eds
trouwt3" l8 april 1873lc Pooíugaalmel Ary Koolengeborcn1827te
KlaassjeBarendr€€ht
zoonvanKomclisKoolen
vanHerdrikjeSchaberg
Íloogvlietweduwnaar
ovcrlijdt I I oktoberl8?7 te P(x)nugaal.
KlaasjcBarendrecht
boedelvun
en verdelingvande gemeenschappelijke
Op li febÍuari1878is eÍ scheiding
pe'celen
bouw cn
KiaasieBarendrechtcn Aric Koolen bestsandcuit huis en erfen diverse
en perceelweiland
weiland.JacobRometn,schipperkrijgt hethuisen crf' boomgaard
gekochl-in| 871van
op
no
2
huis
bewoontdaÍrhethuisnaasth€1oudolijk
to€bede€ld.Hij
WillemAb,raÁszvander Sluis,hetwelkhij v€rkoopthetop 7 Ínei 18798anWillemdenBoer'

De volgendebeworrr van h€t schippershuisis dusroon JacobRomeijngebor€nó apÍil l84l
marktschipperen getrouwd29 mei I 868 te Pemismet KlaasjeMaaskantgeboren2 | dec l840
Ronrijn overlijdrl9junil9l9
en MariaKoster.Jacob
te Pemisdócht€rvanGommeí'Maaskant
bedrijf wordt
en KlaasjeMaaskant Poorrugaal12 febnrari 1922.Het beunschippers
voortgez€tdooÍ zoonGoÍtuneí RoÍÍÉIn getrouwd l9(X Íncl JohannaBogaardgeborenl88l
denBommel,zij hebbeneenhuis gebouwdin de boomgaardnaasthet spui '
De 29juni I 92i is er eenopenbarewrkoping ran dc omoercndegoedereí\PieterJohannes
cn heeÍivestigter dan€€nwinkelin
Romeijnwinkelierte ChaÍloiskoopthetschippenhuis
kruidenierswarsÍLhij bezorgdezijn waÍen ÍEt paardcn wagen,op de enezijde stond
"Boter en Kaas" en op de anderezijde " De tijd zal h€t l-eten"
PiererJohannesRonrcijn is geborenl3 feb,ruari1876te Poortugaalen \ras getrouwd Íret
Neeltje BarisvanSpijkenisse.
Hij overlijdt6 decembeÍl94l tc Rotterdemen NeeltjeBaÍisop l6 seplembeÍ1944'
Bij aktevan scheidingl0 februari 1944krijgt JacobRoÍneijnwinlelier te Pooíugaal her
voormaligschippershuis,hij is getrouwd2l juni | 9zl4mer AdÍiarB J' Oosteuijk
Na zijn o-verlijién verkoopiMriana J Oosenrijt h€rPandaande getneenteAlbrandswaard
hct pand
over wel ofnier slopcnbesluitde geÍneenteraad
Na vËrschillendeberaadslagingen
te verkopenaan JaapHulsóher,ambtenasÍbij de gemeenteAlbrandswaarddi€ het vcrvolgens
geheelrestauÍerí en het thansmet zijn wouw Bouwelienvan Zantenbewoont
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