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Voorwoord

Dit boek zou niet tot stand zijn gekomen zonder een tweetal gebeurtenissen in het leven
van de schrijver. Gebeurtenissen die zijn belangstelling hebben gewekt, c.q. versterkt,
voor de genealogie van zijn voorvaderen.

De eerste gebeurtenis had plaats omstreeks het jaar 1972, op een zaterdagmiddag, in
het huis van mijn ouders in Aerdenhout. Ik was daar met mijn gezin op bezoek. Er werd
aangebeld en ik liep naar de voordeur. Toen ik die opende stond er een jonge vrouw op
de stoep. Zij stelde zich voor als Dit(je) Slooff uit Ouderkerk aan de IJssel en vertelde dat
ze stamboomonderzoek aan het doen was betreffende de naam Slooff. Ze had die dag
onderzoek gedaan in het archief van de provincie Noord-Holland in Haarlem en was er
achter gekomen dat er, niet ver daar vandaan, een ‘Slooff’ woonde in Aerdenhout. Het
leek haar leuk om daar kennis mee te maken. En daar was ze dan.

Ik liet haar uiteraard binnen en liet haar kennis maken met de rest van de aanwezige
familie. Het werd een alleraardigste en interessante middag. Ze wist een heleboel te
vertellen over onze gemeenschappelijke en onze afzonderlijke voorvaderen. Toen ze na
een paar uur weer vertrok liet ze een blaadje papier achter met daarop een schets van
het haar toen bekende beeld van de ‘stamboom Slooff’. De oudste daarop voorkomende
gemeenschappelijk voorvader was ene Gerrit Fleurisz., geboren in Poortugaal omstreeks
1750.

Het bovengenoemde blaadje papier is door mij ergens opgeborgen en heeft jaren lang in
de vergetelheid verkeerd. Tot, omstreeks 1997, een collega (Jan te Boekhorst) van mijn
werk (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, NLR, in Amsterdam) mij vroeg of ik
belangstelling had voor een artikel over het geslacht Slooff. Ik zei natuurlijk “ja” en kreeg
vervolgens een copie van het artikel “DE GESLACHTEN SLOOF(F) EN SLOOF alias VAN DER
IJP (VAN DER RIJP) TE POORTUGAAL, PERNIS, RHOON EN HOOGVLIET” door J.H. van der
Boom en K.J. Slijkerman in ‘ONS VOORGESLACHT’, Maandblad van de Zuid-Hollandse
Vereniging voor Genealogie, No. 477, December 1996.
Ik vond dit een buitengewoon interessant artikel. Niet in het minst omdat ik in staat was
de ‘stamboom’ van het papiertje van mijn verre nicht Ditje aan te haken/in te passen in
de (fragmenten)-genealogie van het artikel.

Sinds die tijd ben ik, tussen vele andere bedrijven door, na mijn vervroegde
pensioenering in 2001, bezig geweest met het uitbreiden van de gegevensbank ‘Sloof(f)’.
Af en toe gebeurde dat ‘live’, bij bezoeken aan het Centraal Bureau voor Genealogie in
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Den Haag en andere archieven. Maar verreweg het grootste deel van de gegevens die
verzameld zijn na, zeg maar, 2003, werd verkregen via internet.
Met dat laatste moet je voorzichtig zijn, dat weet iedereen. Ik heb om die reden
geprobeerd om de gevensbron te vermelden en conflicten tussen verschillende bronnen
te signaleren.
Desalniettemin is dit natuurlijk geen formeel genealogisch werkstuk. De auteur is geen
genealoog en heeft niet de formele regels van de genealogische gemeenschap
aangehouden bij het schrijven van dit boek. Dat weerhoudt hopenlijk niet dat er toch
lezers zijn die het interessant vinden.

Genealogisch onderzoek is nooit af. Dat weet iedereen die er ooit mee bezig is geweest.
Er komt echter voor iedereen een tijdstip waarop je maar beter kunt vastleggen wat je
hebt gevonden voordat je het meeneemt naar het hiernamaals. Anders gaat het verloren
en dat is, misschien, jammer.
Voor deze auteur is dat tijdstip nu aangebroken. Ik heb de informatie die ik heb
verzameld vastgelegd in dit boek. Maar niet alleen hierin. De basis-gegevens zijn ook
toegankelijk middels http://www.geneanet.org en www.genealogieonline.nl.

De lezer zal ontdekken dat er een hoop ‘losse einden’ zijn in het gegevensbestand. Met
andere woorden: er is nog veel werk te doen. Geïnteresseerden worden nadrukkelijk
aangemoedigd om de draad (mede) op te pakken.

Joop Slooff Uithoorn,
slooffjw@caiway.nl September 2016
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1. Inleiding
Dit boek heeft tot doel een beschrijving te geven van de verwantschap en afkomst van
dragers van de familienaam Slooff en varianten daarop. Een aantal daarvan zoals Sloof,
Sloove, Slooven, Sloven, Sloover, Desloover, Slooves, Sloves en Slof, Sloff, Slofstra, wordt
genoemd door het Meertens Instituut voor Documentatie van Nederlandse taal en
cultuur1.1. Andere, die schrijver dezes is tegengekomen, zijn Sloov, Slove, Sloeff/Sloef,
Slooffie, Sloofgen, Sloofjes, Van der Sloof(f), Van de Sloof en Van Sloof.

Vele van deze varianten zijn al ontstaan in een ver verleden toen de namen van personen
nog nauwelijks werden vastgelegd. Verwantschap kan dan niet worden aangetoond en is
dan ook niet noodzakelijkerwijs aan de orde. Andere varianten zijn ontstaan door
slordigheden, inconsistentheden of niet-eenduidigheid van schrijfwijzen en
spellingsregels bij degenen die kerkelijke doopregisters bijhielden en notariele stukken
opstelden. Pas aan het begin van de 19e eeuw, wordt, met het instellen van de
burgerlijke stand door overheid, de spelling van namen ‘bevroren’. Elke nieuw-geborene
krijgt exact dezelfde achternaam als zijn vader (uitzonderingen daargelaten).

De hierboven onderscheiden varianten en hun schrijfwijzen zullen niet allemaal
verschillend hebben geklonken. Zo is het duidelijk dat er geen verschil te horen zal zijn
(geweest) tussen, bijvoorbeeld, Slooff, Sloof en Sloov, tussen Slooven en Sloven, en
tussen Slooves en Sloves. Tevens is het waarschijnlijk dat ook Sloeff en Sloef werden
uitgesproken als ‘Sloof’ en Sloeve als ‘Slo(o)ve’. Immers, de ‘e’ werd vroeger gebruikt om
er een lange klinker mee aan te duiden. Zoals ‘ae’ werd uitgesproken als ‘aa’ werd ‘oe’
uitgesproken als ‘oo’ en ‘ue’ als ‘uu’. Verder zal in vroegere eeuwen Slooffie zijn
uitgesproken als ‘Sloofje’ en Sloofgen als ‘Sloofjen’. Met andere woorden, er zullen, in
phonetische zin, minder varianten zijn geweest dan in schrijf- en spellingswijzen.

Het grootste gedeelte van dit boek (Hoofdstukken 4 e.v.) is gewijd aan het beschrijven
van (deel)stambomen, ‘parentelen’ in de de terminologie van genealogen, van dragers
van de varianten Slooff en Sloof die het meest direct verwant zijn met de auteur. De
oudste vertegenwoordiger van deze groep is de in de titel van het boek genoemde Jan,
of Joan, Jansz. Slooffie/Sloof/Sloeff, die leefde in de 16e eeuw op het ‘eiland’ IJsselmonde
net ten zuiden van Rotterdam. We zullen dit, om redenen die in een later hoofdstuk
duidelijk zullen worden, de ‘Valckesteijnse tak’ noemen. Deze tak had in 2010 meer dan
duizend naamdragers.

We zullen in de komende hoofdstukken kunnen constateren dat de namen Slooff met
dubbel-ff en Sloofmet enkel-f door de eeuwen heen losjes door elkaar werden gebruikt.
Dit is enerzijds het gevolg van onzorgvuldigheden van de kerkelijke beambten die de
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doopregisters bijhielden en anderzijds het gevolg van onzorgvuldigheden van de
genealogen die de ambtelijke registers, of informatie van mede-genealogen, hebben
overgenomen. Het is echter vrijwel zeker dat de familienaam van Jan Jansz. Slooff(ie)
met dubbel-ff werd gespeld. Het is ook vrijwel zeker dat wanneer voor een en de zelfde
persoon de ene keer de dubbel-ff vorm wordt gehanteerd en een andere keer de enkele-
f vorm, de dubbel-ff vorm de juiste is.
Met de invoering van de Burgerlijke Stand, in de Franse tijd, 1795-1813, werd de
naamgeving eenduidig, althans formeel. Wie na 1813 met dubbel-ff werd geboren
behield de dubbel-ff en wie na 1813 met een enkele-f werd geboren, kreeg er nooit meer
een bij.

Naast de ‘Valckesteijnse tak’ worden in dit boek ook groepen (deelverzamelingen)
beschreven waarvan niet kan worden aangetoond dat ze gerelateerd zijn aan de
Valckesteijnse. De belangrijkste hiervan zijn de ‘Slooven’ uit Vlaardinger Ambacht, Kethel,
Spaland en Delfland, de Noord-Hollandse ‘Slooven’ en de Friese ‘Slooven’. Voor zover
bekend is de Kethel en Delflandse tak omstreeks 1700 langs de mannelijke lijn
uitgestorven. Ten slotte wordt een samenvatting gegeven van ‘losse einden’ die nergens
aangehaakt kunnen worden.

Eerst wordt echter beschreven wat we in algemene zin weten over de oorsprong(en) van
de naam Sloof(f) en zijn varianten en de spreiding daarvan over Nederland en andere
landen (Hoofdstuk 2). In Hoofdstuk 3 komt aan de orde wat we, op basis van DNA-
onderzoek, weten van de (zeer) verre voorvaderen van Jan Jansz. Sloof(f) en hun
zwerftochten over deze aarde.
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2. Oorsprong(en) en verspreiding van de naam
Sloof(f) en zijn varianten

Over de oorsprong van de naam Slooff en zijn varianten schrijft het Meertens Instituut 2.1

*) dat dit een zgn. metonymische beroepsnaam is. Dat wil zeggen het is begonnen als een
bijnaam voor de uitoefenaar van een bepaald beroep. In dit geval de ‘slovenmaker’.
Volgens het Meertens Instituut was ‘een slove een ijzeren ring, geschoven over een balk,
steel of arm, om te verstevigen of samen te houden’. Het zou dus een beroepsbijnaam
betreffen voor een smid die sloven maakte. Het Meertens Instituut noemt als vroegst-
bekende naamsvermeldingen:

 Lambertus Slove of Lambertum Sloven, = Lambertus Sclouvre, 1210, Gent 2.2,, 2.3

 Jan Sloofs huus, 1353, Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) 2.4

 Peter Sloeve, Antwerpen, 14052.3

 Jan Adriaensz/Ariensz Slooff, ca. 1550, Vlaardinger Ambacht en Spaland 2.5

Of de ‘Slooff’ uit Vlaardinger Ambacht enige relatie heeft met de middeleeuwse, Vlaamse
‘Slooven’ is onbekend.

Een andere oorsprong van de naam Sloof(f) is ook denkbaar. Van Dale’s etymologische
woordenboek2.6 noemt als huidige betekenis van sloof ‘voorschoot’ of ‘zwoegende
huisvrouw’ en ‘hard werken’ voor het werkwoord sloven. In het middel-Nederlands (13e-
16e eeuw) hadden slove, sloof of sloef de betekenissen ‘grove mantel of pij, dekplaat,
overtrek en voorhuid (♂!) ’, met ‘opstropen, afstropen, iets over iets anders
heenschuiven’ als betekenis van het bijbehorende werkwoord ‘slo(o)ven’. We
herkennen hierin de betekenis van de bovengenoemde, middeleeuwse, Vlaamse
beroepsbijnamen.
Het woord ‘sloof’, meervoud ‘slooven’, wordt ook gevonden in de scheeps-en
waterbouw. In de scheepsbouw is de betekenis ‘draagbalk van een dek’ en als zodanig in
gebruik in de VOC tijd 2.7. In de waterbouw werd het woord gebruikt voor de horizontale
(dek)balken van een houten beschoeiing 2.8. Het is onbekend of er deelverzamelingen zijn
van de naamdragers Sloof(f) die hieraan zijn gerelateerd.

Het Meertens Instituut2.1 verschaft ook informatie over de verspreiding binnen
Nederland van de familienaam Sloof(f) en zijn varianten. Deze informatie is gebaseerd op
de volkstelling van 1947 en het gemeentelijke huisvestingsonderzoek van 2007.
Het blijkt dat in 2007 799 personen drager waren van de meest voorkomende variant
Sloof (zie ook Hfdstk 12, Fig. 12.2). In 1947 waren dit 535 personen. Voor de variant
Slooff waren dit, respectievelijk, 210 en 121 (zie ook Hfdstk 12, p.220, Fig. 12.1). Figuur

*) Superscript notaties als 2.1 verwijzen naar eindnoten (Bronverwijzingen, p. 332 e.v.)
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2.1 laat zien hoe die personen in 1947 waren verdeeld over de provincies. Het blijkt dat
de concentratie het grootst is in de provincies Z-Holland, N-Holland en Utrecht. Uit hier
niet vermelde detailgegevens blijkt dat het zwaartepunt zich bevindt in het Rijnmond
gebied. Dat geldt ook voor de gegevens van het huisvestingsonderzoek van 2007 (Fig.
12.2).

Soortgelijke gegevens over België zijn ook beschikbaar2.9. Daaruit blijkt dat de namen
Sloof en Slooff in België niet voorkomen, althans niet in 1998 en 2008.
Het is een bekend demografisch verschijnsel dat afstammelingen van personen zich in
het algemeen vestigen in een gebied in de omgeving van hun ouders. Dit betekent, met
grote waarschijnlijkheid, dat de oorsprong van de geslachten Sloof en Slooff zich in het
Rijnmondgebied heeft bevonden.
De varianten Sloove en Slooves komen in Nederland veel minder vaak voor dan Sloof(f),
in 1947 resp. 34 en 39 maal, en zijn nagenoeg beperkt tot de provinvie N-Holland2.1. De
variant Sloover komt in 1947 31 maal voor en is geconcentreerd in Z-Holland en Zeeland.
Geen van deze varianten komt voor in België.

Figuur 2.1 Verdeling van de naamdragers Sloof(f) over de provincies in 1947,
samengesteld door de auteur

op basis van gegevens en kaart van het Meertens Instituut2.1



Oorsprong en verspreiding van de naam Sloof(f)

5

Figuur 2.2 geeft soortgelijke informatie, uit 2007/2008, over de varianten Slooven,
Sloven en Desloover(e). De eerste komt beperkt voor in Noord-Brabant, de provincie
Antwerpen, Vlaanderen en (Belgisch) Brabant. De tweede vooral in Noord-Brabant.

‘Desloover(e)’ is duidelijk de dominante variant in Vlaanderen. De aantallen en verdeling
suggereren dat deze zijn oorsprong heeft in West-Vlaanderen. Wellicht zijn deze
varianten, en mogelijk ook de Zeeuwse/Z-Hollandse variant Sloover, gerelateerd aan de
middeleeuwse, Vlaamse ‘slooven’ die genoemd worden door het Meertens Instituut2.1.

Uit gegevens van Geneatnet2.10 blijkt dat de naam Desloover(e) en varianten ook op vrij
grote schaal (enkele honderden) voorkomt in NW- (= Vlaams-) Frankrijk, in de
departementen Nord (Rijssel, Duinkerken en omgeving) en Pas de Calais (enkele
tientallen). De naam Sloof(f) lijkt in Frankrijk niet voor te komen.

Figuur 2.2 Verdeling van de naamdragers Slo(o)ven en Desloover(e)
over Nederland en België (2007/2008)

samengesteld door de auteur op basis van gegevens van http://familienaam.be2.9
Kaart Benelux ontleend aan www.dekoomenlogistiek.nl
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De varianten Slove*) en Slo(o)ver komen voor in Engeland. Bij de volkstelling van 19012.11

zijn ze enige tientallen malen geregistreerd. De concentratie is het grootst in het
graafschap Lancashire (omgeving Liverpool, aan de westkust). De naam Sloof(f) lijkt in
Engeland niet voor te komen.

De namen Sloof(f) en zijn varianten komen ook voor in Noord-Amerika en andere landen
buiten Europa waar ‘Slooven’ zich vanaf de 17e eeuw door middel van emigratie vanuit
Europa hebben gevestigd. Dit valt echter buiten het bestek van dit boek.

Familiewapen?
Van de Nederlandse ‘Slooven’ is geen familiewapen bekend. De auteur kwam wel in
2008 op internet+) een ‘familiewapen’ (Fig. 2.3) tegen dat verbonden zou zijn met de
naam Sloefs, Sloeve of Sloofs uit Gent. Is dit een serieus familiewapen van de Vlaamse
Slooven of een commercieel grapje? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijk, gelet op
het feit dat het in 2008 tegen betaling ‘downloadbaar’ was met hoge resolutie en in 2018
niet meer te vinden.

*) De Engelse uitspraak van ‘Slove’ zal waarschijnlijk veel lijken op die van het Nederlandse ‘Sloof’
+) < http://www.genealogia.com/en/services-blasons/commander-
blason.asp?id_nom=2612504&nom=Sloefs%2C+Sloeve+ou+Sloofs&id_blason=126789 > 2008

Figuur 2.3 ‘Familiewapen’ van Vlaamse Slooven uit Gent.
Serieus of een commercieel grapje?
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3. De pre-historische voorouders van Jan Jansz.
Slooff(ie) en hun zwerftocht over deze aarde

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven dat de voorouders van Jan Jansz
Slooff(ie)/Sloof/Sloeff in de 16e eeuw zeer waarschijnlijk woonachtig waren in het
Rijnmond gebied. Mogelijk, maar dat lijkt verre van zeker, is er ook een relatie met
‘Slooven’ in Vlaanderen in de late middeleeuwen.

Maar we weten nog meer. Sinds omstreeks 2005 is het mogelijk om de verre afkomst van
een persoon en de herkomst van zijn voorvaderen af te leiden uit DNA*)-onderzoek. Dit is
bereikt door middel van langjarig onderzoek in het zgn. Genographic Project 2.1 van de
Nationational Geographic Society. In het Genographic Project wordt op basis van DNA
onderzoek geprobeerd te reconstrueren hoe de mensheid zich in de loop van zijn
bestaan over de aarde heeft verspreid.
De mens ontvangt zijn genen door recombinatie van het DNA van zijn ouders. Dit
gebeurt op een zodanige wijze dat de (re)combinatie voor ieder individu uniek is.
Sommige delen van de DNA-keten blijven vele generaties lang grotendeels in tact. Na
verloop van tijd treden echter willekeurige mutaties op. De genetica leert dat zulke
mutaties met een bepaalde frequentie optreden. De periode tussen mutaties varieert
i.h.a tussen enkele honderden en enkele duizenden jaren.
De zojuist genoemde mutaties worden genetische ‘markers’ genoemd en zijn
kenmerkend voor verschillende bevolkingsgroepen. Sommige genetische markers
worden alleen doorgegeven van vader op zoon. Dit zijn markers die zich bevinden op het
(mannelijke) Y-chromosoom deel van het DNA (Y-DNA). Andere markers worden alleen
doorgegeven van moeder op zowel dochter als zoon. Deze markers bevinden zich in het
(vrouwelijke) mito-chondriale DNA (mtDNA). De genetische anthropologie kent
honderdduizenden van zulke ‘markers’.
In het Genographic Project is het DNA onderzocht op genetische markers van bijna 1
millioen individuen over de hele wereld. Tevens is, waar mogelijk, het ‘nog leesbare’ DNA
onderzocht van fossiele overblijfselen van individuen die duizenden, zo niet tientallen
duizenden, jaren geleden hebben geleefd. Op basis hiervan heeft men bij (ruwe)
benadering kunnen vaststellen wanneer en waar een bepaalde mutatie moet hebben
plaats gehad.
Omdat specifieke mutaties, of beter combinaties van specifieke mutaties, kenmerkend
zijn voor verschillende bevolkingsgroepen heeft het Genographic Project het mogelijk
gemaakt om bij benadering te bepalen hoe de mensheid (‘homo sapiens’) zich, na zijn

*) Desoxyribo Nucleic Acid, een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste drager
van erfelijke informatie
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ontstaan in Oost-Afrika, ongeveer 140.000 jaar geleden, over de aarde heeft verspreid.
Bij de beschrijving daarvan wordt gebruik gemaakt van het begrip ‘haplo+)-groep’, dwz.
een groep individuen met dezelfde enkelvoudige mutatie van een gemeenschappelijke
voorouder3.2. Men onderscheidt daarbij Y-DNA en mtDNA haplogroepen. Haplogroepen
verwijzen naar afstamming in rechte lijn, ofwel langs de mannelijke tak (Y-DNA) of langs
de vrouwelijke tak (mtDNA). Elke haplo-groep maakt deel uit van een enkele,
voorafgaande haplo-groep en kan meerdere vertakkingen hebben. Voor dit boek is alleen
de mannelijke lijn interessant omdat het in de West-Europese cultuur gebruikelijk is dat
kinderen dezelfde familienaam krijgen als hun vader.
Bij het onderzoek naar de verspreiding van de mensheid over de aarde is ook gebruik
germaakt van kennis op het gebied van de archeologie en de verspreiding van talen en
culturen. Daarbij hebben verschillende organisaties 3.3, 3.4 een rol gespeeld.

Ook de auteur van dit boek heeft deelgenomen aan het Genographic Project. In 2013 is
vastgesteld dat hij deel uitmaakt van de Y-haplogroep die wordt aangeduid met R1b-
Z253. Dit verwijst naar een mutatie die op enig tijdstip tussen 4600 tot 2800 jaar geleden
heeft plaats gehad3.3, waarschijnlijk in Schotland of Ierland. Een voorafgaande haplo-
groep, R1b-L21, vermoedelijk ontstaan ca. 4400 jaar geleden, mogelijk in Z-Duitsland of
Gallië 3.5, is kenmerkend voor Noord-Atlantische Kelten. Jan Jansz. Slooff(ie) is dus van
Keltische afkomst!
De Noord-Atantische Kelten hebben ongeveer 4000 jaar geleden een snelle geografische
expansie/migratie doorgemaakt3.4 van Centraal Europa naar de Lage Landen en NW-
Frankrijk, de Britse eilanden en het Noordelijke deel van het Iberische schiereiland. De
sub-groep Z253 komt nu hoofdzakelijk voor3.3 op de Britse eilanden en in N-Amerika. In
het laatste geval uiteraard als gevolg van recente emigratie vanuit W-Europa.
De auteur heeft zijn DNA ook nog een aantal niveaus dieper laten onderzoeken3.6.
Daaruit is gebleken dat hij, en dus ook Jan Jansz. Slooff(ie) en zijn nazaten, behoren tot
de haplo-groep Z253-Z2534-A16-A14. Ook de sub-groep Z2534 e.v. komen het meeste
voor op de Britse eilanden (Ierland, Engeland, Schotland). De nu bekende aantallen zijn
echter te gering om daar een geografisch diepere betekenis aan te kunnen hechten.
Z2534 en A16 zijn vermoedelijk ontstaan rond 3500, resp. 3000 jaar geleden 3.7, mogelijk
in Schotland. A14 is van nog recentere datum.

De conclusie die we aan het bovenbeschreven DNA onderzoek kunnen ontlenen is dat er
voor de verre vooorvaderen van Jan Jansz Slooff(ie) twee mogelijkheden zijn. De ene is
dat hij afkomstig is van een Keltische voorvader die op het vasteland is blijven hangen
toen het grootste deel van de N-Atlantische Kelten overstak naar de Britse eilanden. De

+) van het griekse ‘haploid’= enkelvoudig
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andere mogelijkheid is dat hij afkomstig is van een Keltische voorvader die
teruggemigreerd is van Schotland of Engeland naar de Lage Landen. Gelet op het feit dat
de oversteek van de Kelten naar de Britse eilanden waarschijnlijk plaats had rond 4000
jaar geleden en de laatste mutatie van R1b-A16 naar A14 waarschijnlijk later plaats had
in Schotland of Engeland, is de re-migratie mogelijkheid wellicht de meest
waarschijnlijke. Deze remigratie kan vrijwillig of onvrijwillig zijn geweest. In het laatste
geval zou dit het gevolg kunnen zijn geweest van Vikingen die, vergezeld door Keltische
slaven van de Britse eilanden, de West-Europese kusten afstroopten3.4.

Voor de lezer die geinteresseerd is in de verdere pre-historische afkomst van de Kelten
zij vermeld dat deze afstammen van Indo-Europeanen (haplo-groep R1b-M343) die zich
ongeveer 15.000 jaar geleden (‘-15k’), tijdens het koudste gedeelte van de laatste ijstijd,
ophielden in het gebied rond het zuidelijke deel van de Kaspische Zee 3.3-3.5. Deze mensen
hadden al een lichte huidskleur, rood haar (sommigen), domesticeerden vee en waren
lactose tolerant. Hun nazaten (haplogroepen P297  P25) migreerden ongeveer 10.000
jaar geleden (-10k) via het noorden van Mesopotamië (Tigris vallei) en het oosten van

Figuur 3.1 Vermoedelijke migratie-route van Noord-Atlantische Kelten en hun
Indo-Europese voorouders

(door de auteur samengesteld op basis van informatie
uit verschillende bronnen3.1-3.6, kaart ontleend aan Google Earth)
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Anatolië naar de Pontisch-Kaspische steppe (Z-Rusland, Oekraïne), domesticeerden daar
paarden en vonden wiel en wagen uit (zie Fig. 3.1). Van daar trokken ze via het huidige
Roemenië en Bulgarije stroomopwaarts langs de Donau naar centraal Europa. Ze namen
daarbij de technologie van het bronzen tijdperk met zich mee Europa in. Omstreeks 4300
jaar geleden ontstonden in Z-Duitsland of Oost-Gallië uit de haplogroep P310/L11 een
proto-Germaanse tak (R1b-U106) en een proto-Keltische tak (P312). Uit de laatste is de
L21 tak van de Noord-Atlantische Kelten omtstaan.

De Indo-Europeanen stammen op hun beurt af van paleolitische mammoetjagers die
tijdens de minder koude perioden van de laatste ijstijd rondzwierven over de centraal-
Aziatische steppen.
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4. ‘Omtrent’ Valckesteijn

Zoals reeds vermeld in voorgaande hoofdstukken is de oudst-bekende aantoonbare
voorvader van de auteur ene Jan of Joan Jansz Slooff/Sloeff/Slooffie/Sloof, die blijkens de
doopinschrijving bij de kerkelijke gemeente Poortugaal van een van zijn kinderen in 1588
woonde ‘aen geenen sijde van Valckesteijn’ 4.1.
Het 16e eeuwse boerendorp Poortugaal of Portegael was gelegen op het westelijke deel
van het eiland IJsselmonde, tussen de Oude Maas en de Nieuwe Maas (of Merwede). In
die tijd was het westelijke deel van IJsselmonde, als gevolg van springvloeden en
overstromingen in de 14e en 15e eeuw, gescheiden van het oostelijke deel door een geul
of kreek die Koedood of Coedoot werd genoemd (zie Fig. 4.1). Deze Koedood werd in
1583 afgedamd.

Figuur 4.1 De Z-Hollandse eilanden omstreeks 1573, kaart van
Christiaan Sgrooten,

ontleend aan ‘Cultureel Erfgoed’4.2

Koedood

Oude Maas

Nieuwe Maas

5 km
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Het westelijke deel werd aangeduid met Land Van Poortugaal en Rhoon (voorheen
Rhoden), ook wel met Land van Putten, het oostelijke deel als Land van IJsselmonde. Het
was een zilt boerenland van terpen, dijken en dijkjes, polders en poldertjes met, in de
zomer, bloeiende kamille.

Het slot Valckesteijn (Fig. 4.3 en 4.5), gebouwd in de 14e eeuw en afgebroken in de19e

eeuw, lag in de driehoek tussen de boerendorpen Poortugaal en Rhoon (of Roon) en het

Figuur 4.2
Kopergravure uit

1793 door

Anna C. Brouwer

Uit: "De Nederlandsche
Stad- en

Dorpbeschrijver", Van
Ollefen en Bakker.

Fig. 4.3
Valckesteijn

(zuidwestgevel)
in 1647

door Roelant
Roghman

(1627-1692)
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vissersdorp Pernis (zie Fig. 4.4). Gezien vanuit Poortugaal moet met ‘aen genen sijde van
Valckesteijn’ zijn bedoeld ‘ten noorden van Valckesteijn’. Jan Jansz woonde vermoedelijk
aan de Korte Varleweg4.6.

Valckesteijn

Figuur 4.4 De ligging van het slot Valckesteijn
in de driehoek Poortugaal-Rhoon-Pernis

(kaart samengesteld door de auteur op basis van kaartgegevens
van het Nationaal Archief)

Cort-
ambacht

sluisje

sluisje

½ uur gaans
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Figuur 4.6 Omgeving Slot Valckesteijn
(Valckensteijnsche of Slotsche Dijk, ca. 1800, www.slotvalckesteijn.nl)

Fig. 4.5
Valckesteijn

van de achterzijde
(noordwestgevel)

vermoedelijk door
Roelant Roghman(1627-1692)(Gem.ArchiefdienstRotterdam)
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Wie was Jan Jansz Sloof(f)? We weten weinig van hem. Volgens het eerder genoemde
artikel in “ONS VOORGESLACHT” van J.H. van der Boom en K.J.Slijkerman4.4moet hij rond
1550 zijn geboren (andere bronnen4.5 noemen 1542 als geboortejaar). Waar hij geboren
is weten we niet. We weten ook niet wie zijn ouders waren. Een niet-aantoonbare
mogelijkheid is dat hij verwant was aan een boeren familie aan de andere kant van de
Maas in de omgeving van Vlaardinger Ambacht*) en Kethel. We komen daar later, in
Hoofdstuk 5 op terug.

We weten wel4.4 dat ‘sijn huijsvrou’ ene Dirkgen Ariens(dr) was, die vermoedelijk de
familienaam Speelman voerde 4.6. Het huwelijk heeft mogelijk plaats gehad in Rotterdam
in 15804.5. Dirkgen Ariens was mogelijk dezelfde als de Diric(kie) Speelman die in de
periode 1586-1590 meerdere malen wordt vermeld in de armenrekeningen van het
‘Kerckboek no.1’ van Poortugaal4.6. Dit Kerckboek geeft aan dat Jan Jansz en Dirkgen
Ariens het niet breed hadden.
Dirick(ie) Speelman komt ook tweemaal voor als getuige in het doopboek van Poortugaal.
De laatste keer (december 1606) wordt daarbij vermeld dat zij ‘van de sluijs bijde noordt’
is.

Voor zover we weten hadden Jan en Dirkgen 3 of 4 kinderen (zie Fig. 4.7):
 Adrijaen of Arien, Jansz. Slooff 4.4, 4.6, waarschijnlijk geboren rond 1581-82, mogelijk

vernoemd naar zijn grootvader van moeder’s zijde, geboorteplaats onbekend.
Overleden na 1620. Gehuwd en kinderen, waarover later

 Mogelijk Jan Jansz. (Slooff), (genoemd als zijn vader), gedoopt 23/12/1585 in
Poortugaal4.1, in 1622 als ‘weduwnaar van Poortugaal’ gehuwd met Lijntge Ariens,
‘weduwe van Strijen’4.6 (zie ook Fig. 4.1). Vermoedelijk geen nakomelingen.

 Cornelis Jansz. Slooffie, gedoopt 28/9/1588 te Poortugaal4.1. Voor zover bekend geen
nakomelingen

 Neelken, alias Neeltge, gedoopt 23/6/1593 te Poortugaal4.1, vader Joan Jansz. Slof

*) Een Ambacht is een bestuurlijk gebied (ambtsgebied) waarvan meerdere bestuurlijke rechten, w.o. de
rechtspraak, werden uitgeoefend door de Ambachtsheer.
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Adrijaen (Arien) Jansz. Slooff, in 1601 als ‘ jonge man van Poortugaal’ wonend in
Mijnsheerenland (alias Moerkercken in Fig. 4.1), huwde in 1601 in Poortugaal met
Grietge Florisdr., weduwe, wonend in Mijnsheerenland. De publicaties in ‘Ons
Voorgeslacht’4.4, 4.6 vermelden de volgende kinderen (Fig. 4.7):
 Floris Ariensz.(/Arentsen) Sloof(f), waarschijnlijk geboren rond 1602 en overleden in

1653 in Poortugaal. Gehuwd en kinderen, waarover later
 Dirck/Dirick Adriaensz (Arijsen) Sloof(f), waarschijnlijk geboren rond 1605. Overleden

na 1665. Gehuwd en kinderen, waarover eveneens later
 Ot Slooff, gedoopt 12/10/1608 in Poortugaal. Vermoedelijk jong overleden, vóór

1620.
 Jan Ariensz. Slooff, waarschijnlijk geboren rond 1611 en overleden rond 1675.
 Maertje Ariens(dr.) Slooff, waarschijnlijk geboren rond 1615. Overleden na 1661.
 Otje(n) Ariens(dr.) Sloove, mogelijk geboren omtrent 1620, overleden ca. 1668.

Figuur 4.7 Grafische voorstelling van de eerste drie generaties van de
parenteel van Jan Jansz. Slooff

p. 21
Fig.4.11
III.a1

III.a*II.*I

p. 24
Fig.4.13
III.a2
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Bij de bovengenoemde Floris Ariensz komen we voor het eerst de naam Floris tegen, die,
met de varianten Fleuris en Florus, op grote schaal voorkomt bij het geslacht Sloof(f). We
komen daar later (Hoofdstuk 15) nog op terug. Duidelijk is dat Floris Ariensz vernoemd is
naar zijn grootvader Floris van moeder’s kant, waarschijnlijk uit Mijnsheerenland.
Floris Ariensz trouwt in 1627 in Pernis (ondertrouw in Poortugaal) met Lijsbeth Ariensdr.
Broeckman. Op hun nakomelingen komen we later terug.
Florisz Ariensz wordt in 1646 genoemd als ‘belender’ (= aanwonende?) in het
Cortambacht*) van Poortugaal.
Ook Floris en Lijsbeth hebben het niet breed gehad. In de periode 1652-1663 komen
beiden, alsmede hun (schoon)zuster Otje, meerdere malen voor in de rekeningen van de
armmeesters van Poortugaal4.6, o.a. voor brood, kleding, schoenen, een doodkist(!), en
geld voor het repareren van hun huis.

Floris zijn broer Dirck lijkt maar weinig beter te zijn bedeeld. Van 1655 tot 1661 komt hij
weliswaar voor aan de inkomstenkant in het rekeningenboek van de armmeesters als
betaler van de pacht van een ’gemeth weylant genaemt het Roffvoeltge (of Roffoelje)
aende Cortevarlewegh’+). Vanaf 1662 kan hij de pachtsom echter niet meer opbrengen
‘alsoo het een arm man is’4.6.
Dirck Ariensz trouwde in 1631 in Delfshaven als ‘jong gesel’ met Jaepien (Jaepje)
Jacopsdr., ‘jonge dochter’ van Charlois (Charloes, Schaerloos); ondertrouw in Poortugaal.
In 1632 wonen zij ‘omtrent Valckesteijn’, in 1635 bij ‘de Hil’ (d.i. de Hilleweg ten ZO van
Pernis, Fig. 4.6). Ook op hun nakomelingen komen we later terug.

Van Ot weten we nagenoeg niets af. Hij is mogelijk vernoemd naar zijn grootvader van
moeder’s kant4.6.

Floris zijn jongste broer, Jan Ariensz, was getrouwd met Lowijse Roelants(dr). Volgens
een notariële akte van 1644 woonden ze in Rhoon4.6. Het echtpaar had geen kinderen4.6.
Uit genoemde notariële akte blijkt dat mevr. Roelants niet voor een kleintje vervaard was. Bij een
handgemeen op hun erf in Rhoon tussen haar echtgenoot Jan en ene Crijn, over ‘tackebosschen’
die Jan op het land van diens baas zou hebben ‘affgehackt’, waarbij messen werden getrokken,
heeft ‘Sloofs huysvrou den voorn. Crijn met een rieck opden schouder geslagen’4.6.
Uit jaarrekeningen van de diakonie-armen van Rhoon blijkt nog dat Louijse Roelants geld
genoten heeft in een periode vanaf 1677.

*) Het Kortambacht van Poortugaal is een poldertje tussen de Slotsche of Valckesteijnse Dijk, de Groene
Dijk, en het verlengde van de Varleweg, zie Fig. 4.4 en 4.8
+) De Cortevarlewegh is gelegen in het verlengde van de Lange Varleweg, eindigend op de Slotsche of
Valckesteijnse Dijk, zie Fig. 4.4
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Maertje Ariensdr. Slooff is in 1636 in Pernis gehuwd (ondertrouw in Poortugaal) met
Jacob Claasz/Klaasz uit Hoogvliet, die mogelijk de familienaam Stoop voerde. Het
echtpaar heeft zich gevestigd in Hoogvliet (Zie Fig. 4.2 en 4.7). Blijkens het artikel van
Van der Boom en Slijkerman4.4 hebben enkele van hun kinderen en kleinkinderen de
familienaam Sloof, alias Van der (R)IJp, alias Stoop gevoerd. De naam Sloof(f) lijkt echter
niet verder te zijn doorgegeven langs deze tak.

Van Otje(n) Ariens is nog bekend dat zij in 1649 in Poortugaal in ondertrouw is gegaan
met Tijs Elderts uit Pernis. Het huwelijk heeft mogelijk plaats gevonden in Delfshaven.

Figuur 4.8 De Gemeente Rhoon
(ontleend aan kaart uit 1867, Nat. Archief)
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De IVe generatie Valckesteijnse ‘Slooven’

De eerste twee generaties (IV en V) van de nakomelingen van Floris Ariensz Slooff en
Lijsbeth Broeckman zijn grafisch weergegeven in Fig. 4.11. Het echtpaar kreeg vier of vijf
kinderen en veertien kleinkinderen4.4:
 Van Soetje Fleuris weten we alleen dat ze in 1669 lidmate werd van de Hervormde

Kerk in Pernis, doch later ‘vertrocken’ is4.4.
 Of Jan Sloof een zoon was van Floris Ariensz is verre van zeker. We weten alleen 4.7

dat hij, met zijn vrouw Hijltie Gerritsdr., in 1667 genoemd wordt als lidmaat van de
Hervormde Kerk in Rhoon. Over kinderen is niets bekend.

 Arijen of Arie Florisz moet geboren zijn tussen 1628 en 1648, mogelijk in Pernis. Hij
overleed in 1705 of later4.8, waarschijnlijk in Rhoon of ’s-Gravenambacht (zie Fig. 4.2)

 Floris of Fleuris Florisz, (waarvan er in volgende generaties nog velen zullen volgen),
moet geboren zijn tussen 1630 en 1648, mogelijk in Pernis of Poortugaal. Hij is
overleden in 1698 te Barendrecht

 Van Arijaentje Florisdr Sloof weten we4.4 dat ze gedoopt is in Poortugaal op 29
februari 1651 en mogelijk begraven (als Arjaentie Flores) op 7/8/1671, eveneens in
Poortugaal

Figuur 4.9 De Gemeente Pernis met ‘s-Gravenambacht
(kaart uit 1867, Nat. Archief)
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Arijen Florisz was gehuwd met Kuniertje of Cniertje Cornelisdr. Het huwelijk heeft
vermoedelijk plaats gehad rond 1669, in Pernis, waar beiden als lidmaat van de
Hervormde Kerk worden vermeld. Arijen deed zaken met jonker Franciskus Grijp, heer
van Valckesteijn; in een akte uit 1679 is vastgelegd dat Arijen Florissen, met enige
anderen, ‘een seecker eijnde dijcx streckende van de Groenendijck af tot de Hijde (= ’s-
Gravenambacht) toe’ huurde voor 12 gld per jaar4.4. Arijen bekrachtigde de akte met zijn
handmerk, wat waarschijnlijk betekent dat hij niet kon schrijven.

Het echtpaar woonde in 1691 aan de Jachtdijk in ’s-Gravenambacht, toen gelegen tussen
Pernis en Charlois aan het noordelijke einde van de Koedoot (Zie Fig. 4.6), nu verdwenen
onder de Heijplaat in Rotterdam. ’s-Gravenambacht resorteerde onder de gemeente
Pernis (Zie ook Fig. 4.12).
Arijen en Cniertje hadden een flinke kinderschaar (Fig. 4.11), waarover later.

Arijen Florisz heeft mogelijk nog een tweede huwelijk4.8 gehad, met Leentje Jacobsdr.
Molenaer. Dit moet dan voltrokken zijn tussen 1691 en 1705, na het overlijden van zijn
eerste vrouw Cuniertje.

Figuur 4.10
Kopergravure uit

1793 door

Anna C. Brouwer

Uit: "De Nederlandsche
Stad- en

Dorpbeschrijver", Van
Ollefen enBakker.
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III.a1 IV.a1* V.a1*.*

Figuur 4.11 Grafische voorstelling van de
eerste tak van de 4e en 5e generatie
nakomelingen van Jan Jansz. Slooff

IV.a1d

(p. 16, Fig. 4.7)

p. 70
Fig. 8.2
V.a1b.4

p. 71
Fig. 8.3
V.a1b.6

p. 73
Fig. 8.5.3
V.a1d.5

p. 82
Fig. 8.7
V.a1d.
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Van Floris Florisz (II) weten we dat hij als ‘jonge man van en wonend in Poortugaal’ in
1969 te Barendrecht huwde met Elisabeth (Lijsbeth) Rijersdr. Commijs, ‘jonge dochter
van’, en wonend in Barendrecht. Ze zijn waarschijnlijk gaan wonen in Rhoon, alwaar ze
genoemd worden als lidmaat4.4, doch later (ca. 1675?) verhuisd naar Barendrecht.
Het echtpaar had vijf kinderen waarvan er tenminste twee ook weer kinderen hebben
gehad (zie ook Fig. 4.11). Ook daar komen we later op terug.

De eerste twee generaties (IV en V) van de nakomelingen van Dirck/Dirick
Adriaensz/(Arijsen) Sloof(f) en zijn vrouw Jaepien Jacobsdr. zijn grafisch weergegeven in
Fig. 4.13. Het echtpaar kreeg 8 kinderen en 12 kleinkinderen met de familienaam
Sloof(f)4.4:
 Van Beatris weten we dat ze in 1632 gedoopt is in Poortugaal en vóór 1705 moet zijn

overleden. Ze huwde in 1668 te Poortugaal met Bastiaen Jansz., afkomstig uit
Charlois. Mogelijk een tweede huwelijk met ene ‘Denne’4.4. Uit beide huwelijken een
dochter

 Van Arij Dircksz. Sloof weten4.4 we dat hij gedoopt is in Poortugaal in 1635 en zonder
nakomelingen is overleden. Uit een akte uit 1705, die de nalatenschap van zijn broer
Klaas regelt, blijkt dat hij vóór dat jaar al overleden moet zijn

 Grietje Dircksdr. Sloof is gedoopt in Poortugaal in 1637 en moet volgens dezelfde
akte eveneens zijn overleden vóór 1705. Zij trouwde vóór 1670 met Jacob Pietersz.

N

Figuur 4.12 De locatie van ’s-Gravenambacht (of De Heij)
op een kaart uit 1665 (Nat. Archief)

(Let op orientatie!)

Koedoot

Steenplaats
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(Moolenaer). Het echtpaar woonde mogelijk in Rhoon aan de Dorpsdijk aldaar4.4 en
had vier, mogelijk zes 4.8, kinderen

 Klaas, Klaes of Claes Dircksz. Sloof(f) is vermoedelijk geboren rond 1640 te
Poortugaal. Klaas was ongehuwd. Hij overleed, eveneens in Poortugaal, in 1704 en
werd aldaar begraven ‘in de klasse van 2x3 gdn.’4.4

 Mogelijk Hendrik Dirks of Dircse Slooff4.5, gedoopt omstreeks 1646 in Poortugaal en
waarschijnlijk overleden vóór 1704. Hij trouwde omstreeks 1675 in Poortugaal met
Aaltje Pieters van den Dus of van den Dris, alias Dusseldorp. Van dit echtpaar is een
zoon bekend:

o Dirck Hendriksz Sloof, gedoopt in 1698 in Pernis. Geen verdere gegevens
bekend

 Een derde dochter was mogelijk Ariaentje Dirks Slooff 4.5, gedoopt in Poortugaal in
1649. Waarschijnlijk overleden vóór 1704. Geen verdere gegevens bekend.

 Cornelis (Kornelus) Dircksz. (of Dircxz.) Sloof(f) 4.4, vermoedelijk geboren in 1648 in
Poortugaal (mogelijk, doch niet waarschijnlijk, in 1654). Overleden en begraven in
1692, eveneens in Poortugaal.

 Pieter Dircksz. (of Dircxz.) Sloof(f) 4.4 werd gedoopt in 1649 of 1650 in Poortugaal,
overleden en pro deo begraven in 1711, eveneens te Poortugaal.

Van Klaas (Claes) Dircksz. Sloof weten we dat hij in 1695 een huis met erf kocht aan de
Jagtdijk onder Poortugaal, aan de oostkant belendend aan de voornoemde dijk (aldaar
ook wel Valckesteijnse of Slotsche Dijk genoemd), westelijk aan een weide genaamd ‘het
Rasoeltje’*) en zuidelijk aan een tuintje dat door de weduwe van zijn broer Cornelis werd
gebruikt (zie ook p.25). Vanaf ca. 1700 huurde Klaes Dircks ‘het Rasoeltje’ voor een
aantal jaren van de Grote Armen van Poortugaal.
Uit enkele akten weten we ook4.4 dat Claes Dircksz. zich in de periode 1695 tot 1701
enkele malen borg stelde bij de aankoop van o.a. graan, een melkkoe en hout. In 1697
kocht hij zelf ‘te velde staande haver op 5 lijnen land van de Heer van Valckesteijn’.
Volgens een akte uit 1705 verkochten de efgenamen van Klaas Sloof een ‘huijsje, berghe
en erve’ aan de Valckesteijnse Dijk, ‘welk goed aan de oostzijde van deze dijk was belend
en was belast met een erfpacht t.b.v. de erfgenamen van de Heer van Valckesteijn’. De
koper was Arijen Jansz. Suijcker, echtgenoot van zijn nichtje Grietje Cornelisdr. Sloof(f),
(zie p.31).

*) Dit is waarschijnlijk hetzelfde weidje, gelegen aan de Korte Varleweg en de Valckensteijnse Dijk, dat,
rond 1660, toen ‘Roffoeltge’ genoemd, werd gepacht door zijn vader (zie p.14 en 17).
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IV.a2* V.a2*.*

Figuur 4.13.1 Grafische voorstelling van de
tweede tak van de IVe en Ve generaties
nakomelingen van Jan Jansz. Slooff

III.a2

p.83
Fig. 8.8
V.a2f.5

(p. 16, Fig. 4.7)
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Cornelis Dircksz. Sloof(f), (IV.a2f), huwde in 1670 in Poortugaal (ondertrouw in
Barendrecht) met Arijaantje Theunisdr. de Veth (of de Vett), geboren ca. 1650,
waarschijnlijk te Barendrecht, overleden en pro deo begraven in Poortugaal in 1702. Het
echtpaar kreeg vijf kinderen (zie Fig. 4.13.1), waarover later.
Cornelis ‘assisteerde’, bij akte van 29/1/1683, voor de notaris te Poortugaal ‘ten versoeke’ van
jonker Johan Franciscus Grijph van Valckesteijn4.4. Hij legde, met anderen, een verklaring af over
de conditie van de kaden en schenkels van de gorzen buiten Deijfelsbroek (zie Fig. 4.9), waarin de
boomgaarden lagen die wijlen jonker Tileman Grijph van Valckesteijn van de gemene
ambachtsheren van Langebakkersoord (Fig. 4.9) in erfpacht had genomen. ‘Slooff plaatste zijn
handmerk’ (hetgeen betekent dat hij niet kon schrijven).

Akten uit 1696 en 1698 spreken van de weduwe van Cornelis Sloof als ‘bruiker van
belendend land in Vernellenhoek onder Poortugaal. Een akte uit 1704 noemt de
erfgenamen van Cornelis Sloof als ‘bruikers’ van ditzelfde land, dat aan de Korte
Verleweg (Varlewegh) was gesitueerd.

IV.a2h V.a2h.*

(p. 16, Fig. 4.7)

Figuur 4.13.2, Grafische voorstelling van
de tweede (en laatste) tak van de IVe en Ve

generaties nakomelingen van Jan Jansz.

III.a2

p. 89
Fig.8.9
V.a2h.2

p. 91
Fig.8.10
V.a2h.5
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Pieter Dircksz. Sloof(f), (IV.a2h), was gehuwd met Jannetje Jobsdr. (‘Joppe’) Legestee
(Leegstee) 4.4, overleden en pro deo begraven in Poortugaal in 1732. Het huwelijk heeft
waarschijnlijk rond 1681 plaats gehad in Poortugaal. Het echtpaar woonde in 1683
‘onder Oud- en Nieuw Engeland’ (een polder ten noorden van Hoogvliet en ten ZW van
Pernis, zie Fig. 4.15) en kreeg zes kinderen (zie Fig. 4.13.2), waarover eveneens later.
In december 1683 werd verklaard voor schepenen van Hoogvliet, dat ten huize van Cornelis de
Groot, herbergier te Hoogvliet, na de middag, de onder Oud- en Nieuw Engeland wonende Pieter
Slooff was binnen gekomen die zijn mes trok tegen de persoon van Cornelis de Groot en hem aan
het hoofd kwetste.
In diverse akten, daterend tussen 1679 en 1705 is sprake van ‘verkoop van winter gerst’ (1679),
verkoop van een huis en erf aan de Valckesteijnse of Slotse Dijk (1695), verkoop van land aan de
Valckesteijnse Dijk waarbij Pieter zijn vierde part voor zichzelf hield (1699), het verlenen van
borgstelling bij aankoop van hooi, aankoop van een vaars en het verlenen van borgstelling bij het
huren van land.
In 1711 maakten Pieter en Jannetje, toen in Poortugaal wonend, hun mutueel testament. Hij
plaatste zijn handmerk, zij haar handtekening.

Figuur 4.14 Hoogvliet

Kopergravure uit 1793 door Anna C. Brouwer
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De Ve generatie Valckesteijnse ‘Slooven’

Van de Ve generatie ‘Valckensteijnse Slooven’ beschouwen we als eerste de
nakomelingen van Arijen Florisz en Kuniertje Cornelisdr (Zie Fig. 4.11, V.a1b). Dit
echtpaar kreeg de volgende kinderen4.4, volgorde niet zeker:
 Misschien Floris Ariensz Sloof(f) 4.9, overleden vóór 1691. Gehuwd met Grietje

Cornelisdr. Goudappel. Waarschijnlijk geen nakomelingen.
 Cornelia Ariensdr. Sloof, waarschijnlijk geboren omstreeks 1662, mogelijk in ’s-

Gravenambacht. Overleden in 1721 te Rhoon. Gehuwd vóór 1691 met Oorber(t)
Marinusz. van der Wael uit Rhoon. Het echtpaar had drie kinderen.

Fig. 4.15 Gemeente Hoogvliet ca. 1867
(Kaartfragment ontleend aan Nat. Archief)



‘Omtrent’ Valckesteijn

28

 Jannetje Ariensdr Sloof, waarschijnlijk geboren omstreeks 1664, mogelijk in ’s-
Gravenambacht. Gehuwd vóór 1691. Echtgenoot onbekend.

 Cornelis (‘Kornelus’) Ariensz Sloof, waarschijnlijk geboren omstreeks 1666, mogelijk in
’s-Gravenambacht. Na 1691 gehuwd, met onbekende partner, waarbij twee kinderen
(zie Hoofdstuk 8).

 Jan Ariensz. Sloof, waarschijnlijk geboren omstreeks 1668, mogelijk in ’s-
Gravenambacht. In 1691 ongehuwd. Voor zover bekend geen nakomelingen.

 Laurens (‘Louris’) Ariensz. Sloof, gedoopt in Pernis in 1670. In 1698 wonend in ’s-
Gravenambacht. Trouwde in 1698 te Pernis met Caatrijntje (‘Caatje’) Hendrix Grein,
geboren ca. 1677 te Olphe, wonend in ’s-Gravenambacht. Het echtpaar had twee
dochters, waarover later in Hoofdstuk 8.

 Dirck Ariensz, gedoopt in Pernis in 1674, overleden vóór 1691.
 Lijsbeth Ariensdr Sloof, gedoopt in Pernis in 1676. In 1696 wonend ‘op de Hijde’

oftewel ’s-Gravenambacht. Trouwde in 1697 met Jan Jansz. Groenendijck, in 1675
gedoopt in Poortugaal. Lijsbeth is overleden vóór 1700.

Floris Florisz (of Fleuris Fleurisz.) Sloof(f) en Lijsbeth Commijs hadden de volgende
kinderen4.4 (Fig. 4.11, V.a1d):
 Pleuntje Florisdr. Sloof(f), gedoopt te Poortugaal in 1671. Geen verdere gegevens

bekend.
 Floris Florisz Sloof(f), gedoopt te Poortugaal in 1672. Overleden vóór 1690.
 Arij Florisz, gedoopt te Barendrecht in 1678, overleden in 17034.5, eveneens te

Barendrecht. Geen nakomelingen bekend
 Reijer Florisz, gedoopt te Barendrecht in 1681, overleden in 16974.5, eveneens te

Barendrecht. Geen nakomelingen
 Gerrit Florisz. Sloof(f), gedoopt te Barendrecht in 1685. In 1707 wonend in Carnisse

(West-Barendrecht). Gerrit trouwde in 1707 met Aechie of Aartje Pietersdr. Snaus,
eveneens van Carnisse in West-Barendrecht. Het echtpaar kreeg 11 kinderen,
waarover later, in Hoofdstuk 8

 Floris (Fleuris) Florisz (Fleurisz) Sloof(f)/Sloov, gedoopt te Barendrecht in 1690.
Overleden vóór 1731. In 1712 wonend in Carnisse (West-Barendrecht). Deze Floris
trouwde in 1712 in Barendrecht met Jannetje Pietersdr. Ruijter, wonend in
Ridderkerk (Ryderkerck). Dit echtpaar kreeg 8 kinderen, waarover eveneens later, in
Hoofdstuk 8.
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Cornelis Dirksz. Sloof(f) en Arijaantje Teunisdr. de Veth kregen vier of vijf kinderen4.4 (Fig.
4.13.1, V.a2f):
 Misschien, maar onwaarschijnlijk, Dirk Sloof, gedoopt in 1671 te Barendrecht4.10,

overleden vóór 1704.
 Neeltje Cornelisdr. (‘Crelisdr’) Sloof, gedoopt te Poortugaal in 1674, overleden en pro

deo begraven in Pernis in 1723. Woonde in 1707 in Pernis. Huwde in 1707 te Pernis
met Willem Joosten Hans, geboren ca. 1664, eveneens te Pernis. Willem was afdrager
en opsteker op een steenplaats (bij Pernis, zie Fig. 4.12, p.22). Hij verongelukte in
1722 en werd pro deo begraven in Pernis. Het echtpaar had twee kinderen.

Fig. 4.15 Gemeente Oost- en West-Barendrecht en Carnisse
(ca. 1867, kaartfragment ontleend aan Nat. Archief)
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Figuur 4.16 Barendrecht

Kopergravure uit 1793 door Anna C. Brouwer
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 Grietje Cornelisdr.(Krelisdr.) Sloof, gedoopt te Poortugaal in 1676. In 1704 wonend in
Poortugaal. Huwde in 1704 te Poortugaal met Arijen Jansz. Suijcker, geboren ca.
1675, waarschijnlijk in ’s-Gravendeel (aan de Dordtse Kil). Het echtpaar kreeg vier of
vijf kinderen.
In 1705 wordt te Poortugaal gedoopt ene Sara, dochter van Grietje Sloof, ‘geboren in
onecht’. Is dit een andere (onbekende) Grietje? Of wenste Arijen Suijcker het kind
niet te erkennen?

 Arijaantje Cornelisdr. Sloof, gedoopt in Poortugaal in 1679. Overleden vóór 1704.
 Arijen Cornelisz. (Crelisz) Sloof (alias den Boer), gedoopt te Poortugaal in 1680. Pro

deo begraven in Poortugaal in 1750. Arijen woonde in Poortugaal en huwde aldaar in
1710 (ondertrouw in Pernis) met Neeltje Jansdr. ’t Hart, dienstmaagd en vroedvrouw,
gedoopt in Pernis in 1686. Dit echtpaar kreeg 11 kinderen, waarover later, in
Hoofdstuk 8

In 1705 verklaren de kinderen en erfgenamen van Cornelis Sloof en Arjaentje Teunis de
nagelaten goederen van hun ouders als volgt gedeeld te hebben: Neeltje kreeg het huisje met erf
aan de Valckensteijnse Dijk onder Poortugaal met ‘de bedde, stoelen, bancken en het molcke
goet’, waarvoor zij aan Arijen en Grietje elk 80 Car. Gld. uit moest reiken. Arijen kreeg daarbij nog
het ‘arbeijtsgereetschap’ van hun vader, terwijl Grietje ook ‘alle de linde en wollen kleederen’
van hun moeder ontving.

De echtgenoot van Neeltje Cornelisdr. Sloof, Willem Joosten Hans, ‘transporteerde’ in 1709 aan
ene Jan Ariensz van der Waal een huisje en erf aan de Valckesteijnse Dijk onder Poortugaal,
gekomen uit de boedel van Cornelis Dircksz Sloof. Dit huisje was aan de oost- west- en noordzijde
belend aan genoemde dijk. Het werd overgedragen voor een bedrag van 200 Car.gld. plus een
schuldbrief voor een bedrag van 60 Car.gld.4.4.
In 1723 werd de staat en de inventaris vastgesteld van de nagelaten boedel van Willem Joosten
Hans en Neeltje Cornelis’ Sloof, beiden overleden in Pernis. De boedel werd geinventariseerd
door de voogden over de nagelaten, minderjarige kinderen van het echtpaar. Deze boedel
bevatte een huis en erf (gelegen aan de Rietdijck van Pernis), een waterschip (land gelegen in de
boezem) een weidje van 4 lijnen, vier melkkoeien, een oud beestje, een kalf, een varken en wat
gouden en zilveren sieraden4.4.

De echtgenote van Arijen Cornelisz. Sloof, Neeltje ’t Hart, was eerder (< 1708) gehuwd geweest
met Dirck Sente de Veth, schepen en heemraad van Deijffelsbroek en Madroel (zie Fig.4.9),
overleden aan de Hil onder Poortugaal. In 1722 ‘attesteerden’ Neeltje Jans’ ’t Hart, Grietje
Cornelis’ Sloof en anderen voor schepenen in Poortugaal dat zij ten huize waren geweest van
Gerrit Meesse van der Waal, alwaar Neeltje ’t Hart diens dochter Agje Gerrits’ van der Waal
bediende als vroedvrouw. In barensnood had Agje haar verteld dat ene Reijer Hendericks, de
knecht van Jan de Raadt, de vader van haar kind was, waarop een dochtertje werd geboren. De
attestanten waren als naaste buren aanwezig geweest.
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Pieter Dircksz. Sloof(f) en Jannetje Jobsdr. (‘Joppe’) Legestee kregen zes kinderen4.4 (Fig.
4.13.2, IV.a2h):
 Dirk Pietersz. Slooff, gereformeerd gedoopt in 1683 te Hoogvliet, overleden in 1752

te Poortugaal4.11. Voor zover bekend ongehuwd en geen nakomelingen.
 Job (‘Jop’) Pietersz. Sloof(f), gedoopt te Poortugaal in 1686 (doopgetuige Ariaentje

Jochems), overleden en pro deo begraven in Pernis in 1735. In 1725 woonde hij in
Poortugaal en huwde aldaar (pro deo) met Jannetje Gabriëls’ Schilhoe(c)k of
Scheelhoeck. Jannetje was een ‘jonge dochter’ van Spijkenisse. Zij overleed in 1732
te Pernis. In 1729 woonde het echtpaar in de polder Smalland ten westen van Pernis
(zie Fig. 4.9). Ze kregen 4 kinderen, waarover later in Hoofdstuk 8

 Jaap(t)ie of Jaabje Pietersdr. Sloof, gedoopt in Poortugaal in 1690, overleden vóór
1732. In 1719 woont zij in Poortugaal en trouwt aldaar, of in Rhoon, met Kleijs (Klijs
of Cleijs) Kranenburgh, geboren in Rhoon, ca. 1690, boer te Pernis en later te Rhoon.
Het echtpaar krijgt drie kinderen.

 Ariaentje Pietersdr. Sloof, gedoopt te Poortugaal in 1694, overleden en pro deo
begraven in Poortugaal in 1697.

 Leendert Pietersz. Slooff, waarschijnlijk omstreeks 1704 geboren in Poortugaal.
Leendert trouwt in 1730 (ondertrouw Poortugaal en Rhoon in 1729) met Jannetje
Pietersdr. van der Waal, ‘jonge dochter’ van Rhoon. Leendert overleed in december
1730 als gevolg van een ongeval door vallende ziekte.
Het echtpaar kreeg 1 of 2 kinderen, waarover later in Hoofdstuk 8.

 Arjaentje Pietersdr. Sloof, gedoopt te Poortugaal in 17064.5, overleden in 1777 te
Pernis. In 1727 trouwt zij in Poortugaal of Pernis met Albert of Aalbert
Cornelisz.(‘Krelisse’) Koster (of Coster), gedoopt te Pernis in 1703 en overleden ‘onder
Pernis’ in 1775. Dit echtpaar krijgt zes kinderen4.4
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Figuur 4.16 geeft een indruk van hoe de ‘Slooven van Valckesteijn’ zich in de 17e eeuw
over het westelijke en centrale deel van IJsselmonde hebben verspreid. Het blijkt dat de
concentratie (nog steeds) het grootst is rond Valckesteijn en Poortugaal. We kunnen ook
constateren dat het totale aantal ‘Valckesteijnse Slooven’ in de 17e eeuw is
verzesvoudigd!

De beschrijving van de nakomelingen van Jan Jansz. Slooff wordt voortgezet in Hoofdstuk
8. In de eerstvolgende hoofdstukken zullen we eerst een aantal andere vroege groepen
naamdragers Sloof(f) bespreken waarvan niet kan worden aangetoond dat ze verwant
zijn met Jan Jansz.

Figuur 4.16 Verspreiding van de ‘Valckesteijnse Slooven’
over het eiland IJsselmonde in de 17e eeuw
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5. Jan Adriaensz. en de ‘Slooven’ van Vlaardinger
Ambacht, Kethel en Spaland

In de archieven van de ambachtsheer van Vlaardinger Ambacht is volgens mevr. D.Slooff
uit Ouderkerk a/d IJssel alsmede het Meertens Instituut2.1, 2.5 sprake van ene Jan
Adriaensz. Slooff, bouwman (= landbouwer) aldaar. Ook is in verschillende rechterlijke
archieven van Kethel en Spaland 5.1 vanaf ca. 1550 sprake van Jan Ariensz. Sloeff (ook
Sloef of Sloofgen), in 1553 wonend in het ambacht Spaland. Het betreft hier zeer
waarschijnlijk één en dezelfde persoon. Jan Ariens Slooff bezit in het jaar 1553 een

Figuur 5.1 Kaart van Vlaardinger Ambacht,
Kethel en Spaland (ca. 1810, Nat.Arch.)
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morgen (= ca. 0.9 ha) land aldaar en een klein huisje daarop, idem in 1557. In 1562 een
morgen land met een huis en bomen daarop staande.
Hij moet vóór 1553 zijn getrouwd, maar het is niet bekend met wie. Volgens het
rechterlijk archief van Zouteveen5.2 is hij de vader van Pieter Jansz. Slooff (Sloeff),
wonende in Vlaardingerwout in Spaland.

Een intrigerende vraag, waarop tot op heden geen antwoord is gevonden, is of Jan
Adriaensz of (Ariensz) soms ook de vader is van Jan Jansz. Slooff uit het vorige
hoofdstuk. Qua patroniem en qua leeftijd zou het goed kunnen; Jan Jansz. is
waarschijnlijk geboren rond 1550 geboren hetgeen niet in strijd is met het feit dat Jan
Adriaensz vóór 1553 moet zijn getrouwd. Jan Adriaensz zal waarschijnlijk geboren zijn
rond 1525.
Een tweede argument is dat Vlaardingen en Valckesteijn dicht bij elkaar liggen. Het is
goed denkbaar dat Jan Jansz. de Maas over is gestoken naar Pernis (of Charlois of
Katendrecht) en vandaar naar Poortugaal is gelopen.
Ook het feit dat Jan Jansz. mogelijk getrouwd is in Rotterdam is niet in strijd met een
mogelijk afkomst van de noordkant van de Nieuwe Maas.

Pieter Jansz. Slooff is waarschijnlijk geboren rond 1550-1555 en overleden rond 1626. Hij
woonde in Vlaardingerwoud in Spaland.
Pieter Jansz Slooff was geen onbelangrijk man. Hij was schepen van Spaland en was op 5.6.1579
tezamen met Alewijn Jacobsz en zekere Mees borg voor Lenert Ariensz Cappeteijn in verband
met de koop van de desolate boedel van IJsbrant Jacobsz5.2. Hij daagt op 13.2.1587 Lenert Ariensz
Cappiteijn voor betaling van geleend geld 5.3, bezit in het jaar 1604 vier morgen land en gebruikt
nog eens 8 morgen land dat in het bezit is van het gasthuis te Schiedam 5.4. Hij gaat op 26.6.1605
bij Leentgen Huijgens, weduwe van Huijbrecht Adrijaensz, schuitvoerder, een lening aan ter
grootte van 275 gulden, waarvoor Cornelis Ariensz landman en Arijen Joppen zich borg stellen 5.5.

Hij is twee maal en misschien driemaal getrouwd. Zijn eerste huwelijk was mogelijk rond
1580, met ene Ariensdr. Smit 5.6 (voornaam onbekend). Zij is vermoedelijk overleden vóór
1588.
Zijn tweede huwelijk, vermoedelijk rond 1589, was met Neeltge Jacobs, overleden vóór
30.8.1613 5.7, dochter van Jacob Jansz Cock 5.8.
Zijn derde huwelijk, metMaritge Lenertsdr., had plaats omstreeks 1615.
Van Pieter Jansz zijn vier kinderen bekend5.7 (zie ook Fig. 5.2), waarvan waarschijnlijk de
eerste twee bij zijn eerste vrouw en de volgende twee bij zijn tweede vrouw:
 Pieter Pietersz. Slooff, geboren ca. 1582, overleden ca. 1649, waarschijnlijk te Kethel.

Hij is twee keer getrouwd geweest en had waarschijnlijk 7 kinderen, waarover later.
 Cornelis Pietersz. Slooff, geboren ca. 1586, overleden 1658 te Kethel. Hij is ook twee

keer getrouwd geweest en had twee kinderen, waarover eveneens later.
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 Lijsbeth Pieters Slooff of Sloeff, geboren ca. 1590. Geen verdere gegevens
gevonden.

 Maritge Pietersdr. Slooff of Sloeff, geboren ca. 1593. Ook geen verdere gegevens
bekend.

Pieter Pietersz. Slooff, alias Pieter Pietersz. Jonge Slooff 5.1, in 1607 jongeman van
Vlaardinger Ambacht, woonde in Kethel en was schepen aldaar. Hij huwde in 1607 in
Vlaardingen, voor het gerecht, met Sijtgen Jans (Noortlander), afkomstig van
Vlaardingerambacht, dochter van Jan Jacobsz Noor(t)lander (zie Fig. 5.3.1). Sijtge was
weduwe van Commer Ewoudsz. Zij overlijdt in of vóór januari 1613 en laat twee of drie
drie kinderen achter, waarover later.
Pieter’s tweede huwelijk, vóór of in 1622, is met Annetgen Dammisdr. (de Jonghe),
waaruit vier of vijf kinderen.
Pieter Pietersz Slooff koopt op 2.7.1608 van Sijtgen Ridders, weduwe van Jacob Fredericxz
Noorlander een woning als huis, schuur, barg en geboomte in het dorp Kethel op het land van
Cornelis Duijst van Santen, waarvan omtrent 25 morgen bruikwaar behorende verschillende
eigenaren, die de koper in huur zal overnemen, zoals de verkoopster dit zelf heeft gebruikt.
Borgen zijn Pieter Jansz Slooff (zijn vader) en Jan Jacobsz Noorlander (zijn schoomvader) 5.9.
Pieter wordt op 5.11.1608 gedaagd door Vranck Willemsz Verbael in verband met het
verongelukken en verdrinken van een van Verbael’s paarden toen deze op verzoek van Slooff

Figuur 5.2 Grafische voorstelling van de eerste twee generaties van de
parenteel van Jan Adriaensz Slooff

p. 40

Fig. 5.4
II. b2

p. 37

Fig. 5.3.1
II. b1

0 I.b II.b*
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met een aantal andere paarden van het land van Slooff, gelegen langs de kerklaan werden
verjaagd 5.10. Doet een bijdrage aan de herbouw Ned.Herv.Kerk te Kethel 1629-1632.
Uit de nagelaten boedel van Jan Jacobsz. Noortlander en Grietgen Jacobsdr. ..... Aan Francoijs
Jacobsz. het weeskind van Pieter Pietersz. Slooff, van opgenomen penningen volgens obligatie £
225.

II.b1 III.b1* IV.b1c.*

Figuur 5.3.1 Grafische voorstelling van het eerste deel van de eerste tak
van de 3e en 4e generaties van de Slooven van Kethel en Spaland

(p. 36, Fig. 5.2)
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Kinderen uit het huwelijk van Pieter Pietersz Slooff met Sijtge Jans Noorlander zijn (Fig.
5.3):
 Dirckje Pietersdr. Slooff, waarschijnlijk geboren ca. 1607, in ieder geval vóór 1613.

Overleden omstreeks 1649, waarschijnlijk te Kethel. Gehuwd met Leendert Cornelisz.
Oosterlee.
‘Maarten Kouwenhove onze secretaris gestelde curator over de verlaten boedel en goederen
van Dirckje Pietersdr. Slooff 5.13 fugatieve weduwe van Leendert Cornelisz. Oosterlee, heeft na
openbare opveiling verkocht aan Claes Cornelisz. Bijl wonende te Schiedam, de woning van
de voorn. Dirckje Pietersdr., als huis, bijhuis, schuur, bargen en geboomte. Staande op
erfpachtgrond aan de Oudendijk in Kethel-ambacht. Belend ten N: de kinderen van Pieter
van Dijck en ten O: de Oudendijk. Dejongste brief in dato 28-05-1654. Belast met een
erfpacht van f 6 per jaar volgens de erfpachtbrief in dato 20- 07-1610, welke de koper tot zijn
last neemt. Prijs f 350.’

 Sijtgen Pietersdr. Slooff, waarschijnlijk geboren rond 1609, ieder geval vóór 1613..
Waarschijnlijk overleden omstreeks 1654 in Schiedam. In 1642, waarschijnlijk
eveneens in Schiedam, gehuwd met Huibrecht Gerritsz. Keijzer, kruidenier en
zoutverkoper te Schiedam, hoofdman van het St. Nikolaasgilde.

 Waarschijnlijk Jacob Pietersz. Slooff, geboren in 1611, bouwman (= landbouwer) op
het zuideinde van Delfgauw 5.11. Laat in november 1669 zijn testament opmaken in
Delft. Waarschijnlijk kort daarna overleden in Delfgauw of Pijnacker. Jacob is
tweemaal getrouwd geweest en had zes kinderen, waarover later.

III.b1* IV.b1e.*

Figuur 5.3.2 Grafische voorstelling van de eerste tak van de IIIe en
IVe generaties van de Slooven van Kethel en Spaland (vervolg en slot)

II.b1

(p. 36, Fig. 5.2)
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Als hun moeder Sijtge Jans overlijdt (in januari 1613) worden tot voogden over de
(eerste) twee (of drie?) weeskinderen benoemd Jan Jacobsz Noorlander, grootvader, en
Jacob Jansz Hoijcaes, oudoom van de weeskinderen5.12.
Kinderen uit het tweede huwelijk van Pieter Pietersz Slooff, met Annetgen Dammisdr.
zijn:
 Keuntje Pietersdr. Slooff, geboren omstreeks 1623, overleden voor eind 1669.

Keuntje huwde in 1650 met Cornelis Dirksz Segwaert, geboren ca. 1620, overleden in
1669 in Kethel. Het echtpaar had vier kinderen.
Van Keuntje Pietersdr. Slooff is, na haar overlijden ten behoeve van de vier nagelaten
weeskinderen de inventaris opgemaakt door oom Dammis Pietersz Slooff en door behuwd
oom Leendert Cornelisz Oosterlee, dat bestaat uit een huisje op de grond en erf van Dammis
Pietersz Slooff in het dorp, een gouden wapenring, een obligatie van 500 pond onder de hand
van Dammis Pietersz Slooff, een obligatie van 600 pond onder hand van Leendert Cornelisz
Oosterlee, en een obligatie van 500 pond onder de hand van Gerrit Dircxz Jongste 5.22. Op
11.6.1672 verkoopt Leendert Cornelisz Oostelee oom en voogd van de weeskinderen van
Keuntje Pieters Slooff, .), dochter van Pieter Pietersz Slooff het betreffende huisje voor een
bedrag van 200 gulden aan Cornelis Abrahamsz Corpershoeck 5.23

Cornelisz. Oosterlee oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van Keuntje Pietersdr.
Slooff, die bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Cornelis Abrahamsz.
Corpershoeck, de timmerage en opstal van een huisje, door de voorn. Keuntje Pietersdr. op
de werf en grond van de woning van Dammis Pietersz. Slooff getimmerd en door de voorn.
Cornelis Abrahamsz. mede gekocht. Vrij en niet belast. Prijs f 200, betaald met een obligatie.

 Dammis Pietersz. Slooff, geboren ca. 1625. Gehuwd vóór 1650 met
Teuntgen/Theunthgen Cornelis(dr.) Oosterlee. Het echtpaar had drie kinderen,
waarover later.

 Waarschijnlijk Crijntgen Pietersdr. Slooff, geboren ca. 1632 te Kethel, in 1657
wonend ‘onder Vockestaart onder Hof v. Delft’, overleden in Wateringen in 1707.
Crijntgen trouwde in 1657 in Hof van Delft met Cornelis Pietersz. (Slot) van Leeuwen,
alias den Oude. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

 Misschien Elysabeth/Lijsbeth Pietersdr. van der Sloof(f), geboren ca. 1645, mogelijk
in Delft. Gehuwd in januari 1668 te Ouderkerk a/d IJssel met Willem Jacobsz
Segwaert.

Cornelis Pietersz. Slooff zijn eerste huwelijk was met Lijsbeth Cornelisdr. Uit dit huwelijk
een dochter 5.18 (zie Fig. 5.4)
 Neeltje Cornelisdr Slooff, waarschijnlijk geboren rond 1613, overleden omstreeks

1654, gehuwd metWillem Jacobsz. van Groenevelt.
Waarschijnlijk uit zijn tweede huwelijk, metMaertge Claesdr., zijn zoon:


