
Het schippershuis van Albrandswaard



llet Schippershuis van Albrandswaard is al eeuwenlang gevestigd op de zclfde plaats' hel is

gelegen aan de buitenzijde van de albrandwaardsedijk nabij de haven
iV" iunn"n. ul. *" nu áe havér zien ons maar mocilijk voomellen dat hicr in !Íoeger jarcn

schepen in en uitvoeren. toch is tot 1953 het g€valgewcest en werden er.per schip bieten'

vlas. bcungoederen en lateÍ niet te vergeten kunstm!'st nangevocrd c q uitgevoerd

In de voor6ije eeuwen was de haven van groot belang en vervoer per beuÍs.hip een van de

weinige veriindingen. hct wegenstclscl beíond uit onverhardc dijken die vooral in dc hcrfsi

en winter vaak onlxgaanbaar wargn
Naa-( de maÍktschipper die cen geregcldc dienst onderhicld met verschillende dorpen cn

steden, waren er nog een aantal schippers die hun domicilie in PooÍtugaal hadden' zoals

Huig van der Wel Èwoner van het huis gcnaarÍd de Spa'1ns€ KapJeendert Klcisse van der

Bic;die ook vlok bÍ de haven in het huis wirrrr tatcr balker Leen Tholcn en daam'r balckcr

Rook woondc. Jan ólesuur txrk nmrktschippcr, verkocht aan zijn schoonzoon Jan 'lcunisz

broer het regt van beurtvaaÍt op DoÍdt' Oud Bciierland Spijkenisse'-Schiedam en RodeÍdatn

Jan Ícunis Èroer woorde ook 6ii de haven' op ccn boerderij. ktk dorpslraat waatdsadijk'
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casucel in 1789 tusscn Dclfshdven cn Schiedam door inseiilen

van het Admiraalsjacht ln dc znmer wcrdcn er pcr schip ook vlasarhcidcrs naar zccland

vervoerd. Aie daar íer vlas van de Poortugaálsc hrercn gingen plukken, het werd laler weer

per schip aangevocnl om hier in dc vcle znvingelketen vcrwcÍkt t".*9Ídjl-..
'U" poottug*]t" no""n lag een eind van de rivier af. mcn rrxtsl via de Kille' later het

PoonuuaaL oftloocvliets€ Cat gcnaamd. welkc licp lussen dc (iraíi:lijkse Rietbroeken

ii"i turit c;jpl"nOt-"n de Elfil;t richring lloogvlict. alwaar de oudc Maas werd bereikt'

Ècn uecl voorÏonrend schecpstlp€ op de Zuid llollandsc cn lccuwse slÍornen was dc Plxrn'

rxlt< sctripper nome|n uo". tt*i àit 
""hip' 

*l de Damlopcr was ccn veel voorkomend schip'



Schippershuis Albrandswaard

Het s€hippershuis van Albrandswaard is gelegen bij de haven aan de buiterzijde ran de
AlbrandwaardswaardsedijN de grens van de Hooge Heerlijkheid van Albrandswaard met
PooÉugaal loopt door het schippershuis, zodat bij het tmnsportercn van de \toning zowel
schout en schepenen van Poortugaal als van Albrandswaad de transpoÍt acte ondertekenen.
Dat er veel wa4rde aan d€ gensbepaling toegekend wordt blijkt uit f€it dat er al in 1619 een
grensgeschil is tuss€n Jo s de Bije Heer van AlbÉndswaard, en de schout en schepenen van
PooÍugaal, door getuigen wordt ve*laard dat voor de Allerheiligevloed op I november 1570
de Albrandwaardsezeedijk liep waar nu de boomgaard is van de Heer van Albrandswaard
en de Waal, in een acte ran 20 juni 1 626 wordt de grens vastgesteld en h€t geschil biigelegd,
Er mo€st dus na de dïkdoorbraak een nieuwe dijk gelegd worder! dit leidde tot een nieuw
geschil men moest land hebben in de "Laatjes" waarover de dijk gelegd werd en een spuijvliet
gegraven moest worden, hierin werd l0Ínei 1571 door Jhr Gerit van Roon uitspraak gedaan
AlbnntswaaÍt moest 2/3 en PooÍtugaal l/3 b€talen.

De eerste eigenaar van het schippershuis die we kennen is Pieter Huighe, schippe! gedoopl
7 mei 1589 te PooÍugaal, zoon van vermoedelijk Huig Diricx, schipper.
Pieter Huighe tÍouM 6 april 1609 t€ Poortugaal met Neeltge Pyeters en is markts€hipper,
Op 29 mei l615 verkoopt hii aan Abraham Cormelisz jong gesel van Geervliet een Kaag
schuit voor f350,- borg is Comelisz Jansz s€cretaris van Geervliet die reeds F 250,betaalde.
Na zijn overlijden wordt hij te PooÍugaal begraven op l3 november 1652.
Als Neeltge Pyaers evenens overleden is, wordt op l3 mei 1660, ten overstaan van de schout
Otto Croo$ryijck, Pieter CorÍrelis Vermaat en .lacob Willems de Raat schepenen van de dorpe
en ambachte van Poortugaa.l, mitsgaders Aert Jansz van Driel schout en dijckgraaf, Claes
Willemsz Weij schepen en heemraad van de Heerlijkheid van Albrandswaard door de
erfgenamen van Neeltge Peyters te weten Huiig Pieters Boy schipper in Albrandswaard, Dirck
Borst getÍouwd Ínet Ariaantje Pioters woonende op Maaslantsesluijs, Aryen Houtuijnh
getrouwd met MaaÍtje Pieters woonende iÍt Oud Beijerland, Cornelis SoeteÍnan weeskint van
Cetharina Pi€ters, alle erfgenam€n !'an Neeltge Pieters w€duwe van Pieter HuijgeÍL schipper
beijde zaliger, getransporteerd aan Pieter Huijge4 schipper woncnde in Albrandswaard een
huijs en erve staende en gelegen aent dorp van Poortugael aen de kaey aen de Albrantwaarts€
-buitendijk, bijsonders h€t Íneerende€l ond€r de heerlijkteid van Albrantswaart.
Soo t' huijs en elve tegenwoordig is beheijnt, bctimmeÉ, bepoot en beplant, staet ende legl
met al datter aert en nagelvast aen is en Neeltje Pieters geposside€rt en bcseten heeft.
SijÍde b€last met eenjaerlijkse erfpacht van vier en twintig stuijvers. f450,- carolus gulden
van 20 stuijvers het stuck.

Pieter HuÍgen (Tolhooft) gedoopt 28 mei 1634 te Poortugaal, als zoon van Huijgh Pieters,
eentjager en Liedewij Leenderts
Hij tiouwt l9 ÍrÉi 1671 te Charlois als jongeman van Albmntswaad onder Poortugaal
met Leentje Leendcís jonge dochter van Charlois.
Schipper Pieter Huighe Tolhooft woont hior tot zijn overlijden in 1684,

Op 14 november 1684 wordt ten overstaan van Jacob van Bijemont schotÍ, Doen Hoogwerf
en Ary van der Gijssen schepenen van Poortugaal, Philipp$ Vernaat schout, Dirck van Driel
en BaÍiaen Claess€ Weij schepenen l€n AlbrantswaaÍ en LeendeÍt Huige Tolhooft lot
Rotterdam en Gerrit Kroon onse inwoonder voogden over de nagelaten weeskinderen van
Piaer Huige Tolhooft zaliger een huijs garansporteerd aan l{agdaleentje Huigen weduwe
van Leended Kleiss€ zaliger.



llet betren een huijs en erve onder dejurisdictie van Poortugaa.l€n Albrantswaan so de
voomoeÍde Pieter Huige Iolhooft heetl beheert en besetÊn.
Voor de som van 100 carotus gulden gereet gclt en vooÍs Ínet het passeren lan €en scheftcn
schultbdefter somme van 20O carolus gulden (te samen dus f300,-)
Dat mwel de schout cn schcperrn van Poortugaal en AlbÍanrswaaÍ er bij betrokken waren
was zoals vermeld gelegen in hct feil dat de geÍneente grens door de woning liep.
Magdaleeatje Huigen Tolhoofd gedoopt 25 janua.i | 637 te Poortugaal dochter van lluiS
Pieters 'folhoofd en Liedewij Leetderts dus een zuster van Piet€r Huighe Tolhooff.
Magdalcentje is getrouwd met Le€ÍÉerts Kleisse van dcr Bies.
Op I 7 augustus I 7 I 5 vsÍkoopt zij aan Adrianus van der Eft huis en eÍve staande en gelegen
op het scheijt van Poonugaal en Albrandswaard, bclcnt tcn ooícn Tijs Simons van der Sluis
t€n zuiden het Spui ten westen cn nooÍden de waafds€ndijk onder conditie dat de compaÍanle
Magdaleentjc Tolhoofd haar lcven lang in hei voors€gde huiis sal Írlgcn blijven woncn en
gebruijcken, nevens haar schoonzoon Dirck Verschee f200,- carolus gulden.
MagdalËentjc haar overlijden wordt aangegcven op 8 seplember l7l9 te PooÍtugaal.

Adíianus van der Ijnl zoon van llendrik Ariens van dcr Ent en Maritje Klaasse Gouw
trouwl l4 juli l7l4 als jonge man van Albrandswaard mct Jacomijntje Dircks VeÍschce
gedoopt lgjuli 1693 te Poorlugaal als dochtcr van Dirck Vcrschcc en Neeltje l,eenderts
(van der Bies). Adrianus van der Ent koopt dus hct huis van de gru)tmocdeÍ van zijn vrouw.
Adrianus van der Ent wcdu\rnaa! van Jacomiintjc Dirks van der Schee trouwl 2" 22-5-1725
met Martha VeÍbruggej.d van Leiden geboren 1703 overlijden aangegeven 4 december 1772
Adrianus van der Ent zijn overlijdcn wordt aangegeven 31 Ínei | 75 I te Poortugaal.
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De volgende be$'oner die we tegcnkomcn is schippcr Symon Buijser. gedoopt 2 september
1727 te Poortugaal zoon van Gerrit Maartensz Buijser en Marijtjc Sijmonsdr van Hamonl.
Hij lrou\Àl aangcgcvcn 4 Ínei l7ó5 te Poortugaal mct Jacomijntje van dcr Fnt gedoopt tc
I'ooÍtutsaal I juni 1738. dochtcr van 

^drianus 
van der llnt cn MaÍtha Verbrugge.

Jacomiintjc is ovcrlcdcn voor i9.juli 1780 wanl op dic datum lccnt Syrxrn Í)uilscr
wedumaar van Jacomijntjc Adrianus van der Ilnt. van Hendrik llak te Rotterdam fó00.--
hij verbint zijn huiis en crve. belenl ten oosten dc wcderhelíl van dit huijs staandc ondcr
Albrandswaárt- ten suijden het spuij en ten westen de kaaij. ten noorden dc kruin van dc diik.
alsmcdc ccn huijs cn dijkboomgaaí aan dc welhockscdiik bclcnl tcn o()stcn dc havcD. lcn
suijden Gcrrit Buijscr. Synxrn Buiiscr trouwt 2e 7 scptember | 78 | te Poonugaal mct lijntje
Vcrkcrk wcduwc van llastiaan de Jong. gch)rcn l7l7 tc Ammcrstol. ovcrledcn 26 januari
1808 te lboÍugaal. Op 2í) decembeÍ 1782 verkoopt Syrr|()n Burjser wonende onder
Pooíugaal cn 

^lbÍandswaarl 
iun Abraham Verhcii rvoncndc ondcr ('dtcndrccht !'cn l)am

schuiit. lang over slevcns 16 voct, wiil bij dc masl 9 l/2 voet. met masl en gi;en. sweurrdcn,
scijlingc. louwwcrk sn vcrdcr getectschtp. gcvaÍcn hchhcndc van dcsc dorpc 1 300.-
in 1808 worden dc onÍo$cnde goedercn van Li'nl ic Vcrkerk wcduwe van Symon lluijscr
vcrkochl. schippcr I'ictcr Romciin koopt het schilplrshuis.
Markl schippcr l'ictcr Ro.oijn is gchrren I787 te Korendiik ( (ioudswaard) als zoon van
Johanncs Romeiin cn S iit ic' Schclhock. hij komt in I ll07 Íua. Poo(ugaal en is gel rouwd mcl
willemtjc tbl geh)rcn I 784 le Rotterdam cn ovcrlcdcn 22 nnurl lll l.] tc Pq)nugiull.
Pictcr Ronrciin k()opt in I808 ccn Poons(huiil vlrn llasliitan van Ransbcck. liggcndc in dc
haven van I'oonugaal. met stalnd cn krpend want.
Pictcr RomcÍn lrouM 2' Ito()rtugaal 29 dcccmhcr met llcndrikje Kncgl gcdooPl lll mci 1783
lklogvliet dochter van Rochus Kncgl z.almvisscr cn 'l'riinlje (;errilsdr (bpPcnol. zÍ ovcrliidt
rccds op 4 juli I li I4 lc Pooíu8aal.

Ilaven van l'oonugaal met op dc achtcrgrond de schipperswoning.



Pieler Romeijn trouwt 3' 31- 10-l8l4le Poonugaal met JaÍmetje de Haan geboren l79l te
Barendrecht dochter van Jan de Haan en AdÍiaantje Vaandrager, Piaer Ronreijn overlijdt op

13 juli 183ó t€ Albrandswaard.
Jannetje de Haan winkelierstcÍ trouwt 2" 27 Ínei 1837 Albnndswaald met Ary van BÍee

klompenmaker, gehrren 3l n88rt l8l I gedoopt 2l april l8l I te Poonugaal zoon van
Francois van lJree en Jannctje Oosthoek. Op 26 april 1849 verkoopr Ary van Bree zijn huis

aan de Kaay aan Cornelis vatr TeÍtooleÍL broodbakker te Poottugaal.(later bakkeÍij Rook)

Mei 1849 ii Ary van Bre€ Ínet zijn huiswouw de weduwe Pieter RoÍnein Ín€t alhun kinderen

en een diensmeid naar Noord AÍÍErika venrokken.

Zoon Pieter Romeijn gcboren 3 september l8l? te PooÍlugaal maÍktschipper aldaaÍ blijft

achter. hij is 20 september 1839 gerrouwd met Klaasje Batendrecht' dochter van Jacob

BaÍendrecht bouwÍrun uan de Charloise l,agendijk en Klsasje vcrmaat
Pieter bewoond het schippershuis no I te Alb.andswsaÍd en is rnarktschipper' hij overlijdt

op 28 febnrari 1854 tc P@íugaal.
(laasje Barcndrecht winkeliersteÍ ttouwt l9 oktober I 860 te PooÍtugaal met Mathijs

Baggirman geboren lE22 te Werkendam schipper' zoon var Jan Baggerman,en Hendrikje

ScÈJuten bo-uwlieden. Mathijs BaggerrÍun overlijdt r€eds op 24 oklobe' 1869 te Pooíugaal'

Klaassje Barendr€€ht trouwt 3" l8 april 1873 lc Pooíugaal mel Ary Koolen geborcn 1827 te

Íloogvliet weduwnaar van Herdrikje Schaberg zoon van Komclis Koolen
Klaasjc Barendrecht ovcrlijdt I I oktober l8?7 te P(x)nugaal.
Op li febÍuari 1878 is eÍ scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel vun

Kiaasie Barendrecht cn Aric Koolen bestsandc uit huis en erfen diverse pe'celen bouw cn

weiland. Jacob Rometn, schipper krijgt het huis en crf' boomgaard en perceel weiland

to€bede€ld.Hij bewoont daÍr het huis naast h€1 oudolijk huis op no 2 gekochl-in | 871 van

Willem Ab,raÁsz van der Sluis, hetwelk hij v€rkoopt het op 7 Ínei 1879 8an Willem den Boer'



De volgende beworrr van h€t schippershuis is dus roon Jacob Romeijn gebor€n ó apÍil l84l

marktschipper en getrouwd 29 mei I 868 te Pemis met Klaasje Maaskant geboren 2 | dec l840

te Pemis dócht€r van Gommeí'Maaskant en Maria Koster.Jacob Ronrijn overlijdrl9juni l9l9

en Klaasje Maaskant Poorrugaal 12 febnrari 1922. Het beunschippers bedrijf wordt

voortgez€t dooÍ zoon GoÍtuneí RoÍÍÉIn getrouwd l9(X Íncl Johanna Bogaard geboren l88l

den Bommel, zij hebben een huis gebouwd in de boomgaard naast het spui '
De 29 juni I 92i is er een openbare wrkoping ran dc omoercnde goedereí\ Pieter Johannes

Romeijn winkelier te ChaÍlois koopt het schippenhuis cn heeÍi vestigt er dan€€n winkel in

kruidenierswarsÍL hij bezorgde zijn waÍen ÍEt paard cn wagen, op de ene zijde stond

"Boter en Kaas" en op de andere zijde " De tijd zal h€t l-eten"
Pierer Johannes Ronrcijn is geboren l3 feb,ruari 1876 te Poortugaal en \ras getrouwd Íret

Nee ltje Baris van Spijkenisse.
Hij overlijdt 6 decembeÍ l94l tc Rotterdem en Neeltje BaÍis op l6 seplembeÍ 1944'

Bij akte van scheiding l0 februari 1944 krijgt Jacob RoÍneijn winlelier te Pooíugaal her

voormalig schippershuis, hij is getrouwd 2l juni | 9zl4 mer AdÍiarB J' Oosteuijk
Na zijn o-verlijién verkoopiMriana J Oosenrijt h€r Pand aande getneente Albrandswaard

Na vËrschillende beraadslagingen over wel ofnier slopcn besluit de geÍneenteraad hct pand

te verkopen aan Jaap Hulsóher, ambtenasÍ bij de gemeente Albrandswaard di€ het vcrvolgens

geheel restauÍerí en het thans met zijn wouw Bouwelien van Zanten bewoont

,criJB"uk"tr"n c"n
Poonugaal decembeÍ 2002


