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 Overzicht families Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, De Keuwer en De Clerq   
 
 
[Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Van Wijk. Zie voor de verzamelde 
gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Hieraan vooraf gaat de geschiedenis van de familie Van Wijk in mannelijke lijn. De weg leidt van 
de Zuid-Hollandse stad Leiden naar Colchester, waar Thomas Jansz. Aernaert en zijn vader Jan 
Aernaert ooit rondgewandeld hebben. Het is vooralsnog onbekend of zijn werkelijk van Britse 
komaf zijn, of dat zij Vlamingen als voorouders hebben. Vrijwel de hele familie Van Wijk was 
nauw betrokken bij de textielindustrie. Op een enkeling na, die liever ging baggeren. Enkele per-
sonen uit de reeks hebben extreme armoede gekend en moesten het stadsbestuur om onder-
steuning vragen. Enkele anderen konden zich dankzij kennis van zaken veel luxe veroorloven.  
De mannen die opklommen tot fabrikant/drapier hebben de interessantste gegevens nagelaten. 
Zoals het soldatenverslag van Willem Frederik van Wijk (generatie 07) en de boedelbeschrijving 
van Matthijs Huyst, de jongste halfbroer van Jan Thomas Aernaert [van Wijk]. 
 
Kijken we naar de aangetrouwde families van opeenvolgende generaties, dan komen we eerst 
twee vrouwen uit Waalse geslachten tegen (Dé/Dee en Fassijn). Daarna zie we een Hollandse 
(Van Toorenvliet). Van de volgende vrouw, Grietje Leenders/Jansdr/Blom/Fijngeland, is de 
afkomst onbekend. De herkomst van Jannetje Gillis de Keuwer ligt in Vlaanderen. En de familie 
van Maeijcken Salomons de Clerq tot slot, heeft enkele omzwervingen achter de rug. Ook deze 
verwanten komen uit het zuiden, namelijk uit Poperinge in Vlaanderen. 
 
Man  Vrouw  Generatie Pagina 
Dirk van Wijk  Grietje Dé 06  
François Dee Catharina Schiering 07 2 
Estienne Dee Judith Poit 08 10 
Francois Day Susanne Chaudron 09 15 
Day  10 19 
 
Dirk van Wijk Johanna Fassijn 07 
Job Fassijn Abigael Jonkhans 08 21 
Cornelis Fassijn  Jannetje Heese 09 33 
Job Corn. Fassijn Geertruyd Reijersdr. 10 35 
Cornelis Jobszn Fassijn Annetge Jans de Raet 11 38 
Jop Henry Fassin Sara Cornelis van der Ha 12 43 
Henry Fassin ... 13  
 
Jan van Wijk Maria (van) Toorenvliet 08 
Jan van Toorenvliet Geertie van Poelgeest 09 46 
Jan Jansz van Toornvliet Barber Jans Denij/de Meij 10 56 
Jan Pieters van Toornvliet Beatrix Jacobs van der Meer 11 60 
Pieter Leenders van Toornvliet Lijsbeth Jans van Gaeijsbeeck 12 62 
Leendert van Toornvliet ... 13 
 
Thomas Jans van Wijk Grietje Leenderts/Jansdr/Blom 09 
 [Fijngeland] 
 
Jan Thomaszn. de Naet [v.Wijk] Jannetje Gillis de Keuwer 10 
Gillis de Keuwer Magdalena Bogaerts 11 66 
Sypriaen de Keuwer Jannetje Roels 12 70 
 
Thomas Jansz Aernaert [v.Wijk] Maertge Salomons de Clerq 11 
Salomon de Clerq Janneken van den Bossche 12 73 
 
Jan Aernaert [van Wijck], Ente? ... 12 

https://familiesporen.wordpress.com/
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 Generatie 07 Dee   
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: François Dee     Catharina Margaretha Schiering 
Geboren: 08-03-1746 te Leiden    04-11-1742 te Leiden 
Overleden: 03-09-1811 te Leiden   25/01-01/02-1777 te Leiden  
Geloof: Waals/NH    Luthers/NH 
Adressen: Vrouwe Camp (1766), Kruijsstraat  Vrouwe Camp (1766) 

(1777 en 1811), Narmstraat (1811),  
Scheijstraat (1791) 

Beroepen: Fraamwerkerskn. (1766), Rood- Huisvrouw 
 verwersknegt (1777) 
Vader: Steeven Dee (ook: Ettienne)   Evert Hendrik Schiering 
Moeder: Judith Poit    Johanna Petronella Kampman 
 
Huwelijk: 10-10-1766 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Etienne François geb. 22-02-1767 te Leiden, overl. 24-08-1832 te Leiden 
2. Evrart   geb. 29-08-1769 te Leiden, overl. voor juni 1777 
3. Jeane Catherine geb. 21-09-1770 te Leiden, overl. voor juni 1777 
4. Margaretha  geb. 08-08-1773 te Leiden, overl. 27-05-1840 te Leiden 
5. Catharina Francina doop 24-11-1776 te Leiden, overl. 11/18-05-1777 te Leiden 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie 06 Van Wijk.) 
 
Met de familie Dee waar Margaretha Dee, vrouw van Dirk van Wijk (generatie 06) van afstamt, 
komen we bij een heel ander soort Leidenaren terecht. Margaretha’s familie is van oorsprong 
afkomstig uit Sedan waar veel Leidse Waalse gezinnen ooit gewoond hebben. Haar ouders zijn 
François Dee en Catharina Schiering. Zij trouwen in 1766 te Leiden. Frans is een fraamwerkers-
knecht. Zijn beroep viel onder de kousenmakers- en hosenmakersgroep. Het paar woont in 1766 
in de Vrouwen Camp. Dit is de wijk bij de plaats waar vroeger de Waalse Vrouwenkerk stond aan 
de Haarlemmerstraat bij de Vrouwensteeg. Hier werd ook wel de tegenwoordige Cæciliastraat 
mee bedoeld. 
François wordt bij de huwelijksvoltrekking vergezeld door zijn vader en Catharina door haar moe-
der. Als beide ouders nog leven, is het gebruikelijk dat een zoon zijn vader en een dochter haar 
moeder meebrengt. Is een moeder of vader overleden, dan valt de keuze vaak op een andere 
nauw verwante persoon van hetzelfde geslacht. Over de favoriete huwelijksgetuigen staat meer 
in het hoofdstuk Statistiek (document Inleiding Van Wijk). 
 

KO 10-10-1766, SS 249. 
Frans Dee, fraamwerkerskn., jongeman van Leijden, wonende in de Vrouwe Camp, geassisteerd 
met Steeven Dee, zijn vader, wonende als voren, huwt met Catharina Margaretha Schiering, 
jongedochter van Leijden, wonende alsvooren, geassisteerd met Johanna Kampman, haar moeder 
in de Vrouwe Camp. Huwelijk Hooglandse kerk 10-10-1766.  

 
Samen krijgen ze vijf kinderen waarvan drie alweer gauw sterven. Ze laten hun kroost in de 
Waalse kerk dopen. Veel Franse en Waalse families gingen vanaf hun aankomst in Holland tijdens 
de emigratiegolf rond 1680 decennia lang naar de Waalse kerk waar Frans gesproken werd. 
Nadat één of meer generaties die kerk trouw bezocht hadden, raakten ze steeds meer ingebur-
gerd, leerden ze de Nederlandse taal en gingen ze van lieverlee over naar de Nederduitse 
hervormde kerken, zoals de Hooglandse kerk en de Pieterskerk. Tegelijk raakte de Waalse kerk 
steeds meer in trek bij de Hollandse gegoede burgerij en de beter gesitueerde immigranten 
bleven deze kerk ook bezoeken. Verder behoorde de Waalse gemeente tot de meer streng 
gereformeerden.  
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Rond 1630 was het aantal kerkgangers van de Waalse gemeente zo groot (en het Vrouwekerk-
gebouw zo klein), dat mensen al staande naar de dienst luisterden. Predikanten werden met het 
oog daarop vriendelijk verzocht de vrije gebeden niet al te lang te maken. Na 1700 loopt het 
aantal lidmaten geleidelijk terug, ondanks de enorme toestroom van Walen in de twee decennia 
daarvoor. Aan het begin van de achttiende eeuw zijn meer dan vijfduizend mensen lidmaat. 
Vijftig jaar later minder dan tweeduizend en tegen het eind van dezelfde eeuw telde men er nog 
slechts 575. 
Veel immigranten gingen rond 1750 dus naar een andere kerk, maar de familie Dee woont nog 
regelmatig de Franstalige diensten bij. Overigens komt Catharina Schiering uit één van de zeld-
zame Lutherse geslachten binnen de familie. 
 
Waals doopboek nr 29. 

 25-02-1767 Etienne François, né 22-02-1767, getuigen Etienne Day et Judith Poët. 

 30-08-1769 Evrart, né 29-08-1769, getuigen Evert Schiering et Johanna Campman. 

 23-09-1770 Jeanne Catherine, née 21-09-1770, getuigen le Pere et Jeanne Campman. 

 11-08-1773 Marguerite, né 08-08-1773, getuigen le Pere et Marquerite Daij. 

 24-11-1776 Catharina Francina, MK, geen getuigen. 
 
Catharina Schiering is vermoedelijk de bevalling van hun jongste dochtertje niet meer te boven 
gekomen. 
 
Begraafboek 

 Catharina Schiering, huisvr. v. Frans Dai, PB 25/1-1/2-1777. 

 Caatje, kind van Frans, PB, 11/18-05-1777. 
 
Zij overlijdt en voor haar baby kan niet goed gezorgd worden. Catharina Francina is een half jaar 
oud wanneer zij sterft; een week voordat vader François opnieuw in het huwelijk treedt. Zijn vol-
gende bruid heet eveneens Catharina en heeft haar eerste echtgenoot verloren. Om de één of 
andere reden moeten beide reeds eerder gehuwd geweest zijnde echtelieden toch nog toestem-
ming van hun ouders vertonen. 
 
Weeskamer voogdijboek R8v. 
Pieter Dee, metzelaarsknegt, oom en Hendrik Schiering, ftalknegt, oom, zijn voogden gesteld  
over Steeven, oud 10 jaar en Grietje out 3 jaar of daar omtrent, nagelate kinderen van Catharina 
Schiering, verwekt bij Frans Dee, Roodverwersknegt, wonende in de Kruijsstraat.  
Comp. Lc op de 4 juni 1777. 
 
Weeskamer voogdijboek R8 fiche 211. 
Jan Jonkers, droogscheerder, grootvader en ... (een oom) zijn voogden gesteld over Willem 
Jonkers, 7 jaar, nagelaten kind van Willem Jonkers en van Kaatje van Osnabrug, Lakenstopfter, 
wonende op de Langegracht. Comp ... op 04-06-1777. Den voorn. boedel is ten zelve dage 
gerepudieerd. 
 
KO 24-05-1777, VV222. 
Frans Daij (2 kind), weduwnaar van Catharina Schiering, wonende in de Kruysstraat, geassisteerd 
met Philip de la Nooy, goede bekende, wonende in de Bouwelouwesteeg huwt met Catharina van 
Osnabrug (1 kind), weduwe van Willem Jonkers, wonende op de Langegracht, geassisteerd met 
Anna van den Heuvel, haar aanbehuwde moeder wonende als voren en Lijsje Laven haar goede 
bekende wonende in de Colfmakers off Meutjesfteeg. De bruijdegom en bruyd moeten behoorlijk 
consent van haar ouders vertoonen en overleveren (en hebben dat later ook gedaan). 
Huwelijk in de Pieterskerk 08-06-1777.  
 
Frans en Catharina van Osnabrug krijgen samen geen kinderen. In 1783 koopt Frans een pand in 
de Lange Scheistraat dat hij in 1792 weer verkoopt. Eigenlijk komen de transacties met Christoffel 
Kluijvers neer op woningruil. 
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Bonboek Nieuwe Mare Folio 196. Lange Scheistraat. 

 Is bij Isaac Baate in huwelijk hebbende Maria Voileau verkogt aan Frans Dee vrij om een cus-
tingbr. van ij C gl te betalen met xxv gl op den 1 may 1784 en ... De custingbr. van ƒ 200,00 is 
alhier gecaff. vertoont 17 6/23 90. 6:12:1783. 

 5:6:1792. Is bij hem verkogt aan Christoffel Kluijvers vrij om ij C gl. gereed geld. 
 
Hoge Morsch Folio 485b. Narmstraat. 

 Is verkogt aan Frans Dee vrij op XXX gl gereed geld. 

 Nu volgens attestatie op den 21 november 1811 voor den notaris Alberthus Kleijnenberg en 
getuigen binnen de stad Leijden gepasseerd, op Steven Dee en Margaretha Dee. 

 
Hoge Morsch Folio 486. Narmstraat. 

 Nu op Frans Dee als op fol 262 in t 2 reg. [SA II 6611 ev 2
e
 register = Zuid Rapenburg, nummer 

niet gezien op fiche.] 

 Nu volgens attestatie op den 21 november 1811 voor den notaris Alberthus Kleijnenberg en 
getuigen binnen de stad Leijden gepasseerd, op Steven Dee en Margaretha Dee. 

 
Waarbrieven Nr. 85. 
Christoffel Kluijvers verklaart verkocht te hebben: aan Frans Dee een huys en erve staande ende 
gelegen binnen dese stad aan de Noordzijde van de Narmstraat ... voor de som van ƒ 235,00,  
05-06-1792. 
 
Waarbrieven Nr. 87. 
Frans Dee verklaart verkocht te hebben: aan Christoffel Kluyvers een huis en erve staande ende 
gelegen binnen dese stad aan de westzijde van de Lange Scheijstraat tusschen den Oude Cingel 
en de Korte Langegragt ... voor de som van ƒ 200,00, 05-06-1792. 
 
Waarbrieven Nr. 96. 
Christoffel Kluyvers verklaart verkocht te hebben: aan Frans Dee een huis en erve staande en 
gelegen binnen dese stad in zeekere poorte uitkomende aan de Noordzijde van de Narmstraat ... 
voor de som van ƒ 30,00. (jaar 1792) 
 
Zwarte lade Dee (Margaretha bij Van Wijk). 

 ca 1762 SA1816 nr. 15. Steven Dee en vrouw en kind. 

 ca 1762 SA1799 nr. 35. Steven Dee en vrouw en kind, Prinsensteeg. 
Op fiche extra: [zoon] Steeve Dee Julij 1792, man vrouw en 1 kind. In de Princesteegh no. 208. 

 ca 1762 SA1809 nr. 4. Steven Dee en vrouw. 
Op fiche extra: [zoon] Steeve Dee, man vrouw en 2 kinderen, 1791/1792. Buurt Over Batavire. 
In het pand ernaast wonen Bartholomeus Copij en Friolet. In 1793 ook zoon Steeven. Op nr. 
15 en 16 komen Gerrit Stoute, Steven Dee en Gabriel Gressie (2x) voor. (Dit zijn Stouten-, Van 
Wijk- en Van der Steen-familieleden.) 

 ca 1800 meerdere kaartjes op naam van Steven Dee op diverse adressen. Dit gaat w.s. over de 
zoon van deze generatie. 

 1818 SA1091, wijk 3/371. Steven Dee, Kraayerstraat nr. 9 ger.: 8. [jaar 1815, fiche niets extra] 

 1829 VI 965 Steven Dee, stoelenmaker, 63 jaar, Leiden, Prot. J. Vossensteeg. 
 
Zwarte lade bij Van Wijk: 
Ca 1800 gebuurte 64 no. 9. Dirk van Wijk en vrouw, Jan Vossensteeg. 
Extra op fiche: Eigenaar J. Gordijn. Stemgerechtigde bewooner: Dirk van Wijk, 1 man, 1 vrouw, 
kinderen: Dirk v W., Jannetje, Cornelia, Thomas, Jacob, Willem, Daniël, inkomst meij 1794, verh. 
meij 1799. Direct hierna: (zoon, zie gen 07 Dee) Stemgerechtigde bewooner: Steven Dee, 1 man, 
1 vrouw, kinderen: Frans, Pieter, Grietje, bijwoonder J. van der Wallen, inkomst meij 1799, verh. 
juli 1799 (allemaal). Ze komen van nr. 10 op 7 aug. 1798 en verhuizen later op 9 april 1799. 
 
Als bijverdienste houden en/of slachten Frans en zoon Steven konijnen. In september 1790 komt 
een man uit de nabij gelegen Hoge Morsch-buurt langs, die vijf konijnen te koop aanbiedt. Frans 
en Steven betalen er 24 stuivers voor en zijn de hele kwestie waarschijnlijk al bijna vergeten, 
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wanneer ze worden opgeroepen om hierover voor de Schepenen van Leiden een verklaring af te 
leggen. 
 
Rechterlijk Archief inv. nr. 86, CZ fol. 51. Pro Justitia. 
Compareerden voor de Edele Achtbaare Heeren Mr. Johan Meerman & Mr. Dirk Muller Massis, 
scheepenenmeesteren der stad Leiden Frans Dee en Steeven Dee, konijnenkopers binnen deeze 
stad, zijnde beide van competente ouderdom, welke ter requisitie van Jonkheer A:G: van Boetze-
laer, Hoofdofficier der stad Leiden, en zulx RO en ten behoeve van alle anderen welke daar aan 
eenigzints geleegen mogte zijn, verclaarden, waar ende waarachtig te zijn: dat in de nasomer van 
het jaar 1790 in de maand September zonder de tijd nader te kunnen bepaalen, ten huise van de 
eersten deposant op een morgen, tusschen half ses en ses uuren gekoomen is, zeeker persoon, 
zijnde reedelijk lang en gezet van postuur, bloosend van aangezigt, en zijn eigen hair dragende, 
hebbende aan een blauwe rok [= jas], daaronder een asgrauwe kiel, boven het Hoofd een swarte 
ronde hoed, en daarom een oranje lint, zeggende te woonen op de Hoogemorsch bij zig hebben-
de een korf met vijf leevende tamme conijnen, vier ouden en een Jonge, van couleur twee grau-
we, een blauw bont en twee witte, welke hij aan hun deposanten te koop presenteerden, dat de 
eersten comparant vervolgens van dezelve persoon, de voornoemde vijf conijnen heeft gekogt, 
en daarvoor (voor zoo verre zij zig zulks thans te binnen kunnen brengen) betaald vier en twintig 
stuivers. 
Geevende zij beide comparanten voor reedenen van weetenchap, het verklaarde gezien, gehoord 
en bijgewoond, verrigt en nog in versche geheugenisse te hebben, zeggende tot bevestiging van 
dien. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 
Actum den 29 januarij 1791. 
 
Het ziet er naar uit dat de konijnen gestolen waren. Er wordt niemand gearresteerd, maar in juli 
1790 was wel iemand opgepakt wegens diefstal uit tuinen. 
De oudste zoon Etienne François, ofwel kortweg Steven op z’n Hollands, huwt als eerste van de 
kinderen in 1791. Hij krijgt een aantal nakomelingen die hij in de hervormde kerk laat dopen, 
waarbij familieleden als doopgetuigen optreden. Zeven jaar later trouwt Margaretha met Dirk 
van Wijk. 
 
Steven Dee en Anna Maria van der Walle  28-01-1791 YY33 
Grietje Dee en Dirk van Wijk   15-02-1798  A215 Schepen 
 
KO 1791. 
Steeven Dee, stoelemakerskn., jongeman van Leijden, wonende in de Scheijstraat, geassisteerd 
met Frans Dee, zijn vader wonende als vooren, huwt met Anna Maria van der Wallen, jongedoch-
ter van Leijden, wonende op de Korte Langegragt, vergeselschapt met Maria van der Wallen, haar 
moeij wonende als vooren. 
 
Schepenen 1798. 
’t Ie, IIe en IIIe gebod den 17 en 24 feb. en 3 maart 1798. Getr. voor en op dato als voren. 
Dirk van Wijk, dekenwr., jongeman van Leijden, wonende in de Jan Vossensteeg vergeselschapt 
met Dirk van Wijk, zijn vader, wonende als voren, huwt met Grietje Dee, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Kruijsstraat vergeselschapt met Kaatje van Osnabrug, haar moeder, 
wonende als voren. 
 
In 1781 zijn Frans Dee en Kaatje van Osnabrug getuige bij de doop van een kind van zijn broer 
Lodewijk Dee en Aaltje Bouwewijns in de MK. Idem in 1785, de vader heet dan Louis Thomas. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Steven Dee en Maria van der Walle zijn in: 
1792 Frans Dee, Katrina van Osnabrug. 
1794 en 1801 -. 
1797 Dirk van Wijk, Margrieta Dee. 
1805 Frans Dee en Catarina van Osnebrug. 
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Steven is stoelenmakersknecht en een redelijk ondernemend baasje. Ten eerste koopt hij enkele 
huisjes, waaronder één in dezelfde straat als waar zijn ouders wonen. Gezien de geringe bedra-
gen gaat het om kleine woningen of pakhuizen. 
 
Hoge Morsch Folio 477v In de Cruijs straet. 

 Is bij hem [David de Mortier] verkogt aan Steeven Dee vrij om i C Lx gl gereed geld. 9:2:1792. 

 Is bij hem Sp: belast met jC Lx gl ter zake van geleende penn: daarvan jaarlijk intr: betaalt zal 
werden jegens 4 ten hondert in ‘t jaar om Pieter Lortio. 9:2:1792. 

 Is bij hem vercogt aan Simon Lindenhoff vrij om iij C gl. gereed geld. 10:7:1792. [Oftewel, 
Steven boekte in een half jaar tijd een winst van ƒ 140,00.] 

 
Waarbrieven Nr. 95. 
Steven Dee verklaart verkocht te hebben: aan Simon Lindenhof een huis en erve staande ende 
gelegen binnen dese stad aan de oostzijde van de Cruysstraat ... (gekocht op 09-02-1792) voor de 
som van ƒ 300,00, 10-07-1792. 
 
Nieuwmare Folio 331 Speksteeg westzijde. 

 Willem van Anhesen. 

 Is bij Pieter van de Walle Bode, verkocht aan Steeven Dé, vrij om 2 gl. gereed geld, en bij 
onwillig decreet geleevert den 1:12:1798. Decreet. [Verplichte verkoop van een huis waarop 
wegens schulden beslag is gelegd.] 

 
Hoge Woerd Folio 240a V. Kraaierstraat. 

 Is verkogt aan Steven Dee [door Isaac Delfos] vrij om 350 gl gereed geld. 23:4:1808. (Dit is de 
laatste op de pagina.) 

 
Hoge Woerd Folio 240

X
. Kraaierstraat. 

 Is bij hem [Leonardus van der Aar] verkogt aan Steven Dee, vrij om 123 gl gereed geld. 
6:8:1803. (Ook dit is de laatste melding op de pagina.) 

 
Gasthuisvierendeel [onder bon Vleeshuijs] Fol. 262 Mandenmakersteeg nort Westzijde. 

 Casparus de Fremery, 05-02-1810 aankoop ƒ 155,00. 

 Is bij hem verkogt aan Steven Dee, vrij om ƒ 100,00 gereed geld. 04-10-1817 Nots. Dozy. 
 
West Marendorp Landzijde Fol. 520 Jan Vossensteeg oostzijde. 

 10-5-1808. Is bij hem [Daniel Stakenburg] verkogt aan Steven Dee vrij om 120 gl te betalen 
met 50 gl gereed en voorts met payen van 1 gl per week. 

 Is bij hem speciaal verbonden voor de som van ƒ 100 ten intrest lopenden 5 pl volgens akte op 
de 1 juni 1811 voor Mr P.F. Hubrecht, x J.B. van Gent notarissen te Leiden gepasseerd; ten 
behoeven van Nicolaas Koffrie. Zie het 1 Ref. van Pref. no. 31 fol. 17vd. 

 
Overmare Rijnzijde Fol. 633 Vrouwenkamp noortfijde. 

 Is bij Dirk Aangeenbrug als in huwelijk hebbende Maria Jeanne Roussel, verkocht aan Steven 
Dee, vrij om 60 gl. gereed geld. 23-10-1810. 

 Is bij hem verkocht aan Nicolaas Koffrie, vrij om 40 gl. gereed geld. 21-2-1811. 
 
In 1811 woont Steven zelf in de Jan Vossensteeg. De gekochte panden zijn van geringe waarde en 
verkeren wellicht in een niet al te beste staat. Rond de eeuwwisseling woonden er nog slechts 
zo’n 28.000 mensen in Leiden, een getal dat ooit ongeveer 2,5 maal zo hoog lag. De plaatselijke 
economische bedrijvigheid was grotendeels ingezakt, zodat veel mensen al eerder geleidelijk aan 
de stad hadden verlaten. 
In het bevolkingsregister komt hij met zijn gezin onder andere voor in de Prinsensteeg. Het aardi-
ge is dat in de buurt meerdere personen wonen die verwant zijn aan de familietakken Boekooy/ 
Stouten en Van der Steen (die in andere delen besproken worden). Als je maar genoeg Leidse 
voorouders hebt, komen zij vroeg of laat allemaal bij elkaar. Hoezeer families, die ogenschijnlijk 
niets met elkaar te maken hebben, toch aan elkaar gerelateerd blijken te zijn, wordt verderop 
duidelijk als de familie Chaudron (verwant aan Dee) ter sprake komt. 
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Ook Steven kan de slechte situatie niet geheel ontlopen en leeft in 1795 enige tijd van de 
bedeling. 
 
SA II nr 6397, bedeelden jaar 1795. (Onder andere de volgende bekenden.) 
tak kwartier naam    man  vrouw  kind 
W 6  Steven Dee   1 1 2  
 
Op 3 september 1811 overlijdt François, 65 jaar oud. Om aan te geven dat alleen Steven en 
Margaretha erfgenamen zijn, leggen twee personen een verklaring voor een notaris af. Frans 
heeft geen testament opgesteld, maar wel een paar kleine pandjes nagelaten. Eén daarvan 
verkopen zijn kinderen enkele maanden na zijn overlijden. 
 
Begraafboek. 

 Frans Dee, oud 65 jaar, weduwnaar van Catharina van Osnabrug, Kruisstraat, overleden  
03-09-1811, begraven 07-09-1811. 

 
Akte 55 Attestatie gepasseert. 
Voor Albertus Kleijnenberg, etc., zijn gecompareerd Willem Holtz, portier, wonende in de Pieters-
kerk Choorsteeg wijk vier nr 392 en Gerrit Meijer [zie generatie 07 Van Wijk], opperman, wonen-
de in de Groenesteeg aan den hoek van de Vestestraat wijk zeven nr 228. 
Dewelke verklaarden ten versoeke van Steeven Dee en Margaretha Dee, huijsvrouw van Dirk van 
Wijk, wonende binnen deeze stad waar en waaragtig te wezen. Dat zij deposanten wel hebben 
gekent Frans Dee, gewoond hebbende en onlangs in de Narmstraat binnen deese stad overleden. 
Welke tot zijn erfgenamen ab intestato heeft nagelaten twee kinderen met namen Steven Dee en 
Margaretha Dee de requiranten in deesen, zonder dat dezelve eenige andere of meerdere kinde-
ren of kinderen van voor overledene kinderen heeft nagelaten. 
Gevende zij deposanten voor redenen van wetenschap, dat zij de voornoemde Frans Dee veele 
jaren hebben gekent en ommegang gehad en de requiranten nog wel te kennen en voorts als in 
den legt preesenterende de deugtelijkheid deser verklaring des noods en daartoe versogt wer-
dende met Eede te bevestigen. 
Aldus gedaan en gepasseert binnen de stad Leijden ten kantore van mij notaris op den 21 
november 1811, ter prasentie van Johannes Nicolaas van Oosten, privaet onderwijzer, wonende 
op de Langebrug en Carel Thomasse, vergulder, wonende in de Capelsteeg bij de Vischmarkt als 
getuigen. 
 
Akte van Transport N63, nots. A. Kleijnenbergh, fiche 295-...., nr. 196. 
Beneden ƒ 250,00. 
Voor Albertus Kleijnenbergh en Christianus Petrus van Staveren Keijzerlijke notarisfen, resideren-
de binnen de stad Leijden in het eerste arondisfement van het departement der Monden van de 
Maas zijn gecompareerd 
Steven Dee stoelemakersknegt, wonende in de Jan Vossensteeg wijk zes N967 en Dirk van Wijk, 
dekenwerker, als in huwelijk hebbende Margaretha Dee ten deesen met haar voornoemde man 
geadsisteerd en tot het passeeren van de Transport geauthoriseerd wonende Laatste Groene-
steeg wijk Acht N713 als verkopers ter Eenre en 
De Heer Ab. Willem van Lelijveld, Run Molenaar, wonende op de Binnevestgragt omtrent de 
Morsch Poirt, wijk vijf N190 als koper ter andere zijde. 
[Verkopers dragen over aan koper:] 
Een huis en Erve, staende ende geleegen binnen deese stad aan de Noordzijde van de Narmstraat 
belend aan de eene zijde Nicolaas Galjaard, en aan de andere zijde Catharina Margaretha Nolte, 
wijk vijff N144, met een open grind of Erf daar achter, waarop de voir desen vier Huysen gestaan 
hebben, uitkomende met een Poort in de Narmstraat, belend ten wederzijde de voirnoemde 
Narmstraat, om daar over te beschikken, als vrij en eigen goed, zijnde al het zelve aan ons Nota-
rifen gebleken te zijn vrij en onbelast. 
Verklarende de comparanten ter Eenre den eigendom van het voorschreeve verkogte huys en 
open grond of Erf bekomen te hebben als Erfgenamen ab-intestato van hun vader wijlen Frans 
Dee, welke daar van den eigendom bekomen heeft bij behoorlijke Acte van Transport op den 
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vijfden Junij en Tienden Julij Zeventien Hondert Twee en Negentig voor Heeren Schepenen deser 
stad gepasseert. 
De papieren worden overgedragen. Standaard verkoopvoorwaarden (timmervast, etc.), de 
verkoopsom bedraagt ƒ 225,00 welke contant wordt betaald. Gepasseerd 07-12-1811, getekend: 
Stevedee, Dirk van Wijk. 
 
Foto’s waren er in hun tijd niet en de familie Dee verkeert niet in kringen waarin personen zich 
door een schilder laten portretteren. Maar dankzij een aanvraag voor een paspoort bestaat wel 
een beschrijving van Steven’s gezicht en postuur in 1812. Ook zijn zoon is beschreven omdat zij 
samen te voet in de Franse tijd naar Haarlem willen gaan. 
 
Paspoorten SA II nr. 1256, no. 201. 
D° a Stewen Dee, rempailleur agé de 46 ans taille 1 mettre 67 centim: ne & dem. a Leijde; 
cheveux noirs, front long, sourcels noirs, yeux bruns, nez oid: bouche moyenne, barbe perritnen-
ton rond, visage rond taint frais, allant a Haarlem en pasfant par les villages; a pied; en date du 26 
juin 1812 / signe / Heldewier. 
[rempailleur = stoelenmatter, cheveux = haar, sourcil = wenkbrauw, yeux = ogen, bouche = mond, 
barbe = baard] 
 
Paspoorten SA II nr. 1256, no. 202. Dit zal een zoon van bovengenoemde Steven zijn. 
D° a Frans Steven [Dee], rempailleur age de 20 ans, taille 1 metre 62 centim: né & dem a Leijde, 
cheveux chataigne, front petit, sourcils bruns, yeux bruns, nez pointez, bouche oid: barbe accrois 
fante teint frais, signe particuliers useel ache chaune sur la tete et marque le gerement de la 
petite verob, allant a Harlem, en pasfant par le villages a pied, en date de 26 juin 1812 / signe / 
Frans Dee/ Heldewier. 
[chataigne = kastanje, barbe accrois = baardaangroei, fonde = gefundeerd, useel - usuel = 
gangbaar?, ache = acne = puistje?, jaunisse = geelzucht, chaume = stoppels, marqué de la petite 
vérole = pokdalig, petit vérole = pokken, gercer? = barsten/kloven] 
 
Intussen gaat het leven voor Steven en Margaretha gewoon door. Met name Steven verschijnt 
geregeld in notariële akten als hij tijdens een openbare verkoop partijen hout (spaanders en 
slieten) voor zijn werk koopt. Daarnaast zien we hem wanneer hij tijdens een veiling trekgeld 
(voor het doen van het eerste bod) opsteekt, borg staat voor anderen en genoemd wordt als 
bezitter van een huis grenzend aan een pand dat verkocht wordt. In 1817 koopt hij zelf nog een 
pandje in de Mandenmakersteeg. 
 
NNA lade met kaartjes (beknopte meldingen). 

 Steven Dee (Stoelenmakersknegt) Leiden, nots. J.B. van Gent. 
Hypotheek (debiteur)  01-06-1811 no. 137, fol. 201v.  

 Trekgeld opgestoken  17-02-1821 no. 143, fol. 47v. 

 Steven Dee, Leiden, Nots. Th. van Bergen. 
Koper    27-12-1815 no. 61, fol. 555v. 
Koper    23-12-1816 no. 62, fol. 717v. 
Belending (4 x) Zie voor dit soort meldingen ook Fassijn generatie 8. 

 
Notaris Th. van Bergen. 23-12-1811 no. 57, fol. 992. 23-11-1811 no. 57, fol. 997. 
De partijen slieten en spaanders zijn onderdeel van verkoop van hout en bomen van de landgoe-
deren/de bossen van Endegeest en Rhijnhof. Het gaat om kleine bedragen, rond ƒ 5,00. 
 
SA II, 5018, Patentregister 1813. (Bijverdienste?) 
Section 3 Nr 371 Steven Dé, fruitier en boutique [fruithandelaar] - - 6. 
 
Nots. Th. van Bergen 10-03-1817 no. 63 folio 132v. 
Steven Dee is borg voor Nicolaas van Leeuwen, die ter waarde van ƒ 5,00 deuren en blinden op 
een openbare verkoping aanschaft. 
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Notaris Jan Pieter van Klinkenberg Dozij, akte 91, 04-10-1817, folio 411. 
Voor notaris Jan Pieter van Klinkenberg Dozij te Leiden verschijnt “Casparus de Fremery koopman 
in wijnen ... dewelke bij dezen verklaarde met vrijwaring voor alle crictien hypotheken en ander 
hoe ook genaamde hindernisfen verkogt te hebben aan Steeven Deé timmermansknegt wonende 
binnen deze stad, in de Kraaijerstraat, mede tegenwoordig en de koop aannemende. 
Een huis en erve staande ende gelegen binnen deze stad aan de noordwestzijde van de Mande-
makersteeg, omtrent de Bredestraat belend volgens natemelden jongste opdragtbrief, aan de 
ene zijde Leendert Santen, ten prothocolle bekend in het 1 Register folio 262 onder het bon 
Gasthuis Vierendeel nr. 29 W 4 n. 117 zodanig als het zelve thans is geconstitueert, zonder enige 
uitzondering; verklarende de comparant koper het zelve wel te kennen, daarmede genoegen te 
nemen, en daar van geene bredere omschrijving te begeeren: om daar van het genot te hebben, 
en daar over als aan hem in vollen eigendom toekomend goed te beschikken.” 
Verder standaardtekst over lasten, servituten, etc. De verkoopsom ad ƒ 100,00 is contant voldaan. 
Getekend: Steevee Dee. 
 
NNA Nots. Prijn inv. nr 507, jaar 1837. In deze map zit onder andere een akte (nr 20 en zie ook 
19) met een advertentie voor verkoop van een huis aan de oostzijde van de Oranjegracht, belend 
ten eene zijde Steven Dee ... 
 
Steven overlijdt uiteindelijk in 1832 en Margaretha acht jaar daarna als laatst overgebleven 
gezinslid. Ze zijn dan al redelijk bejaard. 
 
Akte 775 Steven. 
Op 25-08-1832 verklaren Johannes Dee, 30 jaar, stoelenmaker, wonende op de Vliet wijk 2 nr 21 
en Phillippus Verstraaten, 29 jaar, metzelaar, Ouden Rhijn, dat op 24-08-1832 is overleden in de 
Klaresteeg, Steven Dee, geboren te Leijden, 65 jaar, stoelenmaker, man van Johanna Maria van 
der Walle, wonende alhier, zoon van Frans Dee en Maria Catharina Schiering, beide overleden. 
 
Akte 485 Margaretha. 
Op 29-05-1840 verklaren Albertus van de Haag, bekende, 56 jaar en G. van Driel, bekende (beide 
aanspreker), dat Margaretha Dee is overleden op 27-05-1840 in het huis in de Kaarsemakerstraat, 
geboren te Leiden, ruim 66 jaar oud, gehuwd met Dirk van Wijk, dochter van Frans Dee en 
Catharina Schiering, beide overleden. 
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 Generatie 08 Dee         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Estienne Dee    Judith Poit 
Geboren: 08-03-1722 te Leiden   23-11-1717 te Leiden 
Overleden: 10/17-06-1780 te Leiden  16/23-03-1776 te Leiden    
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Binnenvestgragt omtrent de Morsch  Oude Vest (1745), Vrouwe 

Poort (1745),Vrouwe Camp (1766,  Camp (1774) 
1774, 1778) 

Beroepen: Kousew. (1745), kousemaaker (1753),  Huisvrouw 
fraamwerker (1766) 

Vader: François Day     Thomas Poit  
Moeder: Susanne Chaudron   Maria Rondeau 
 
Huwelijk: 24-04-1745 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Francois  geb. 08-03-1746 te Leiden, overl. 03-09-1811 te Leiden 
2. Mariane  geb. 09-04-1747 te Leiden, overl. 19/28-08-1747 te Leiden 
3. Marguerite  geb. 11-05-1748 te Leiden, overl. 18/25-02-1775? te Leiden? 
4. Maria Jeanne  geb. 09-09-1750 te Leiden, overl. 12/19-12-1750 te Leiden 
5. Pierre   geb. 27-09-1751 te Leiden, overl. 06-05-1810 te Leiden 
6. Zuson   geb. 20-12-1752 te Leiden, overl. na 1810 buiten Leiden? 
7. Judith   geb. 12-09-1754 te Leiden, overl. 05-07-1817 te Leiden 
8. Louis Thomas  geb. 05-02-1756 te Leiden, overl. 19-10-1817 te Leiden 
9. Sara   geb. 17-11-1757 te Leiden, overl. 23/30-11-1782 te Leiden 
10. Elisabet  geb. 21-05-1759 te Leiden, overl. 04/11-08-1759 te Leiden 
             
 
 
Frans Dee is de oudste zoon van Estienne Dee en Judith Poit. Zijn vier opa’s en oma’s heten 
François Dee & Susanna Chaudron en Thomas Poit & Maria Rondeau. Al deze mensen stammen 
van immigranten af die tot circa 1680 in het Noord-Franse stadje Sedan woonden. Etienne en 
Judith kwamen in Leiden ter wereld. 
In mei 1745 trouwen zij, waarbij Etienne als beroep kousewr. (-wever of -werker) opgeeft. Zoon 
François heeft dus eenzelfde soort baan als zijn vader gekozen. 
 

KO OO228, 24-04-1745. Waalse vrouwenkerk. 
Etienne De, kousewr., jongeman van Leijden, wonende op de Binnevestgragt omtrent de Morsch 
Poort, vergezelschapt met Frans De, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Judith Poit jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Oude Vest, vergezeld met Maria Rondau, haer moeder, 
wonende in de St. Urselensteeg. 
Gehuwd 09-05-1745: Etienne De jeune homme de Leijde en Judith Poit, jeune fille de Leijde. 

 
Minder dan een jaar later wordt als eerste zoon François ter doop gehouden. Hij was zeker het 
geschenk van Judith voor haar man’s 24ste verjaardag. Binnen een tijdbestek van vijftien jaar 
krijgt dit paar tien kinderen en het merendeel daarvan blijft zowaar in leven. In het Waalse doop-
boek zijn van al deze kinderen zowel de geboortedata als de doopdata opgeschreven. Soms werd 
een kind op dezelfde dag gedoopt als waarop het geboren was, maar gewoonlijk vond de doop 
enkele dagen tot een week later plaats. 
 
Waals doopboek nr 29. 

 09-03-1746 Francois, né 08-03-1746, getuigen Francois Deay en Marie Villein. 

 09-04-1747 Mariane, née 09-04-1747, getuigen le Pere et Mariane Beek. 

 12-05-1748 Marguerite, née 11-05-1748, getuigen Etienne Dee et Marianne Beek. 
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 13-09-1750 Maria Jeanne, née 09-09-1750, getuige Maria Jeanne Poet. 

 03-10-1751 Pierre, né 27-09-1751, getuigen Pierre du Maa et Marianne Beek. 

 24-12-1752 Zuson, née 20-12-1752, getuigen Daniel Pierre Hanno et Zuson Poeit sa femme. 

 13-09-1754 Judith, née12-09-1754, getuigen Pere et Mere. 

 08-02-1756 Louis Thomas, né 05-02-1756, getuigen Marie Poët en Louis van Noort. 

 20-11-1757 Sara, neé 17-11-1757, getuigen Le Pere et la Mere de l’enfant. 

 27-05-1759 Elisabet, neé 21-05-1759, getuigen Charles de Reux et Elisabeth Dee. 
 
Pierre Dumas huwt met Marianne Beek in 1750 (KO PP251), hij is een jongeman van Nimes in 
Lanquedocg, wonende in de Korte Scheijstraat. Dit zijn waarschijnlijk vrienden van het ouderlijk 
paar. 
 
Begraafboek op Dee. 

 19/26-08-1747 Dee (Steeven-) Marijtje kind van, 2 BW. 

 12/19-12-1750 Dee (Steeven-) Maria kind van, 2 BW. 

 04/11-08-1759 Dee, Lijsje (kind van Steeven), VB. 
 
De exacte relatie met het ondergenoemde paar Krul is niet direct duidelijk, maar Steven is in 1766 
wel benoemd tot voogd over hun zoon.  
 
Civiele Zaken, RA nr. 86. Deel OO, folio 40. 
Akte 24-07-1766. Steeven Dee wordt genoemd als voogd over Jacobus Krul, kind van Anna 
Carpentier, weduwe van Barend Krul. Ook genoemd worden Catharina Krul, gehuwd met 
Johannes van Oosten. 
 
Weeskamer: Barend Krul Procur. enz. E42. 
Wij weesmeesteren der stad Leijden hier ondergeteijkend oirkonden dat voor ons gekoomen en 
verscheenen zijn Anna Carpentier wede van Barent Krul, ..., mitsgaders Steeven Dee Fraamwr. en 
Cornelis Doele Lakenwr; als bij ons gestelde voogden over Jacobus Krul ... 21 julij 1766. 
 
Ook deze Steven komt in het bevolkingsregister voor. Tot 1800 is die bron nog niet zo betrouw-
baar, maar op een bepaald moment wonen ergens tussen 1753 en 1775 (in 1759?) acht kinderen 
in huis. Het zal een flinke klus voor hem geweest zijn om zijn gezin van voldoende voedsel en 
kleding te voorzien en de kans is groot dat ze enige tijd op het absolute bestaansminimum 
geleefd hebben. In maart 1766 overlijdt Judith Poit, 58 jaar oud. Het jongste kind Sara is dan al 
negentien jaar. 
 
Zwarte lade, bevolkingsregisters. 

 ca 1652 = 1762 SA1792 nr. 14. Steven Dee en vrouw en 8 kinderen, kousemaker. 
Op fiche extra: Huurders; inkomst 1 meij 1753, vertrek w.s. in 1775. 

 
Begraafklapper 

 Judick Poit, Huisvr. van Etienne Dai, Valke Bolwerk tussen 16 en 23 maart 1776. 
 
De kinderen groeiden intussen op en in 1766 huwt François, de oudste van het stel als eerste. 
Ruime tijd daarna trouwen de anderen. Tot het zover is wonen zij nog thuis bij hun ouders in de 
Vrouwe Camp. Het blijkt dat alle zonen hetzelfde beroep als hun vader uitoefenen. Pieter en 
Susanna blijven kinderloos, de rest zorgt wel voor een schare kleinkinderen. 
 
Frans Dee en Catharina Margaretha Schiering  10-10-1766   SS249  1

e
  

Frans Day met Caatje Osnabrug   24-05-1777 VV222v  2
e
  

Judik De en Willem Mulder    24-06-1774 VV77v 
Pieter Dee en Johanna de Groot   01-10-1778 VV296 
Louis Dee en Alida Carolina Boudewijns  02-04-1779 WW9  1

e
  

Louis Thomas Dé en Elisabeth Joha   08-05-1811 -  2
e
  

Susanna De en Cornelis Beuijne   18-04-1788 XX167 
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KO 1766. 
Huwelijk Frans Dee, fraamwerkerskn., jongeman van Leijden, wonende in de Vrouwe Camp,  
geassisteerd met Steeven Dee, zijn vader, wonende als voren, huwt met Catharina Margaretha 
Schiering, jongedochter van Leijden, wonende alsvooren, geassisteerd met Johanna Kampman,  
haar moeder in de Vrouwe Camp. Hooglandse kerk 10-10-1766.  
 
KO 1774. 
Willem Mulder, timmermansknecht, jongeman van Leijden, wonende in de Steenstraat, huwt met 
Judik Dé, jongedogter van Leijden, wonende in de Vrouwe Camp, geassisteerd met Judik Poit, 
haar moeder, woonende als vooren. 
 
KO 1777. 
Frans Daij (2 kind), weduwnaar van Catharina Schiering, wonende in de Kruysstraat, geassisteerd 
met Philip de la Nooy, goede bekende, wonende in de Bouwelouwesteeg huwt met Catharina van 
Osnabrug (1 kind), weduwe van Willem Jonkers, wonende op de Langegracht, geassisteerd met 
Anna van den Heuvel, haar aanbehuwde moeder wonende als voren en Lijsje Laven haar goede 
bekende wonende in de Colfmakers off Meutjesfteeg. De bruijdegom en bruyd moeten behoorlijk 
consent van haar ouders vertoonen en overleveren (gedaan). Pieterskerk 08-06-1777. 
 
KO 1778. 
Pieter Dee, fraamwerker, jongeman van Leijden, woonende in de Vrouwencamp, geassisteerd 
met Steven Dee, zijn vader, woonende als vooren, huwt met Johanna de Groot, jongedochter van 
Leijden. 
 
KO 1779. 
Louis Dee, fraamwerker, jongeman van Leijden, woonende in de Vrouwe Kamp, geassisteerd met 
Steven Dee, zijn vader, woonende als vooren, huwt met Alida Carolina Boudewijns, jongedochter 
van Leijden. 
 
KO 1788. 
Cornelis Beuijne, schrijnwr., jongeman van Leijden, huwt met Susanna Dee, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Vrouwe Camp, vergezelschapt met Judik Dee haar zuster wonende op de 
Aardappelmarkt. 
 
Klapper ondertrouw. 
Aangetekend 25-04-1811, getrouwd 08-05-1811. 
Louis Thomas Dé, weduwnaar en Elisabeth Joha.  
 
Getuigen bij de doop van kinderen van Louis Thomas zijn in: 
1780 Steeve en Susanna Dee.   1789 Lodewijk Dee. 
1781 Frans Dee en Kaatje van Osnabrug.  1791 Susanna Deé. 
1783 Pieter Dee en Johanna de Groot.  1793 Cornelis Bruijne en Susanna Dee. 
1785 Frans De en Katrina Ossenabrug. 
 
NH-doopgetuigen bij de doop van kinderen van Willem Mulder en Judith Dee zijn in: 
1776 Steeven en Susanna Dee.   1788 Susanna Dee. 
1780 Frans Dee en Catharina van Ossenenbrug. Zij krijgen hun laatste kind in 1794. 
 
Geen NH-dopen van de kinderen Beuijne/Bruijne of van Pieter Dee en Johanna de Groot 
gevonden. 
 
Estienne en Judith krijgen slechts een deel van die kleinkinderen te zien. Zij overlijdt in maart 
1776; hij in juni 1780. In mei 1810 overlijdt zoon Pieter. Hij laat een huisje en een verder nogal 
armzalige boedel achter, want de rest van de familie verwerpt volgens de akte van notaris Roskes 
zijn nalatenschap. Waarschijnlijk waren ze bang met meer lasten dan lusten te worden opge-
zadeld. 
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Hoge Morsch 427: Narm 

 Decreet. Nu op Pierre Dé, volgens ’t transport van 09-08-1787 welke hier voor op fol 426 
abusieve is gesteld. Op 426 (Transport voor de Vierschaar) is de aantekening doorgehaald.  

 Nu ingevolge zekere acte van repudiatie door Frans Dee c.s. voor de notaris Roskes en 
getuigen op den 16 juni 1810 alhier gepasseerd op Johanna de Groot, alhier overgeleeverd 
den 20 juni 1810. 

 03-07-1810 Is bij haar verkocht aan Ary van der Zeeuw, vrij om 70 gl gereed geld. 
 
Akte 53, 20-06-1810. 
Akte van Repudiatie (vD = verwerping van erfenis). 
Compareerden voor mij Hendrik Roskes, Koningklijk notaris binnen de stad Leijden in Holland 
resideerdende, ter precentie van de nagenoemde getuigen Frans Dee en Louis Dee, beiden meer-
derjarig en Judith Dee, weduwe Willem Milders, wonende alle binnen deeze stad, in qualiteit als 
met en benevens hunne zuster Susanna Dee, huisvrouw van Cornelis de Bruijn, erfgenaamen ab 
intestatio van hunnen overleden broeder Pieter Dee te kennen geevende dat wijlen gemelde 
hunnen broeder Pieter Dee in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Johanna de 
Groot thans zijne nagelaten weduwe en dat zij van dezelve weduwe ten hunnen genoegen ope-
ning van denzelven gemeene boedel zodanig die door hunnen broeder is nagelaten bekomen 
hebbende niet genegen zijn denzelven boedel te aanvaarden of zich daarin als erfgenamen te 
gedragen. 
En verklaaren mitsdien zij comparanten zoo voor hun zelve als instaande en de vato carreerende 
voor hunne voornoemde zuster Susanna Dee en derzelver man Cornelis de Bruijn, de boedel van 
voornoemde hunnen overleden broeder Pieter Dee te repudieeren. 
Gepasseerd binnen de stad Leijden voorschreeve ter prasentie van Carel Gotlieb Willem Pastoor 
en Hermanus Willem Nijland als getuigen. 
(Frans en Louis kunnen net aan hun naam schrijven.) 
 
Van Dale: Ab = van, door. Intestaat = iemand die zonder testament gestorven is, intestaat 
erfgenaam = erfgenaam bij versterf (i.t.t. erfgenaam krachtens testament.). 
 
Binnen ongeveer tien jaar overlijden ook de andere nog levende kinderen. Louis Thomas is op 
latere leeftijd van beroep veranderd. Hij werkt tot zijn dood als keurmeester van de vismarkt, een 
wat ongebruikelijke functie binnen deze groep families. Het kwam vroeger trouwens regelmatig 
voor dat sollicitanten de regenten een bedrag toestopten, wanneer ze naar één van de lagere 
ambten, zoals keurmeester, of stadstimmerman, dongen. Deze banen werden smalle diensten 
genoemd. 
 
Net als François zorgt hij nog voor een aantal stamboomvoortzetters. 
 
Begraafboek 

 Margaretha, jongedochter, VB, 18/25-02-1775. 

 Judick Poit, Huisvr. van Etienne Dai, Valke Bolwerk tussen 16 en 23 maart 1776. 

 Etienne, weduwnaar van Judick Poit, Valke Bolwerk, 10/17-06-1780. 

 Dai, Sara, VB, 23/30-11-1782. 

 Pieter, 58 jaar, man van Maria de Jong [m.z.: Johanna de Groot], Kruisstraat, overleden  
06-05-1810, begraven 12-05-1810. 

 Frans Dee, oud 65 jaar, weduwnaar van Catharina van Osnabrug, Kruisstraat, overleden  
03-09-1811, begraven 07-09-1811. 

 
Akte 663 Judith. 
Op 07-07-1817 verklaren Willem van Es, sjouwer, Voldersgracht, en Frans Dee, 25 jaar, baard-
scheerder, wonende in de Janvossensteeg wijk 6 nr 964, dat op 05-07-1817 is overleden op de 
Voldersgracht wijk 6 nr 557 Judith Dee, geboren te Leijden, 66 jaar, spinster, weduwe van Willem 
Mulder, naam der ouders onbekend. 
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Akte 984 Louis Thomas. 
Op 20-10-1817 verklaren Frans Dee, 32 jaar, boekdrukker, Korte Mare en Jetro Schregel, boek-
drukker, 25 jaar, dat op 19-10-1817 is overleden in de Mandemakersteeg, wijk 4 nr 111, Louis 
Thomas Dée, geboren te Leijden, 61 jaar, Keurmeester van de vischmarkt, gewoond hebbende in 
voornoemd huis, man van Lijsje Joha, zoon van Etienne Dee en Judith Poët, beiden overleden. 
 
Overige gegevens 
 
Huwelijken van de kinderen van Lodewijk Thomas Dee en Alida Carolina Boudewijn: 
Steven Dee en Rachel Maas   B79 07-02-1800 
Frans Dee en F. Hammermans  C86 16-03-1804 
Catharina Dee en Isaak Koreman  C98 20-04-1804 
Pieter Dee en Catharina van der Walle C106 18-05-1804 
Susanna Dee en H. van Egmond  D194 12-08-1808 
 
Volgens de gegevens van deze huwelijken wonen de ouders in 1800 en 1804 in de Klaaresteeg en 
in 1808 woont Louis Thomas op de Oude Vest. (Catharina van der Walle wordt vergezeld door  
Johannes van der Walle, haar vader, Cecilia Gasthuijs.) 
 
Er zou in de negentiende eeuw ook een familie Dee als deken?-fabrikanten voorkomen. Bij de 
ondertrouw na 1811 heb ik een Willem Dee gevonden die in 1850 met Neeltje Haas en in 1866 
met W.F. Kort huwt. Hij is van beroep koopman (toch fabrikeur?) en zoon van Johannes Dee en 
Wilhelmina Collet, kleinzoon van Steven Dee en A.M. v.d. Walle.
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 Generatie 09 Dee         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: François Day    Susanne Chaudron 
Geboren: circa 1695 te Sedan   circa 1695 te Sedan 
Overleden: 02/09-12-1775 te Leiden  29/10-06/11-1734 te Leiden 
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Sedan en Leiden: Haarlemstraat (1720),  Sedan en Leiden: Scheijstraet (1720) 

Lange Scheijstraat (1735), Binnenvest-  
gragt omtrent de Morsch Poort (1743-1754) 

Beroepen: Grijnw. (1720), greijnwerker (1735),  Huisvrouw 
grijnwever (1749)   

Vader: ... Day    Pierre Chaudron 
Moeder: NN     Elisabeth Hubert 
 
Huwelijk: 10-05-1720 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Jeremie geb. 02-03-1721 te Leiden, overl. voor 1736 
2. Estienne geb. 08-03-1722 te Leiden, overl. 10/17-06-1780 te Leiden 
3. Jean Daniel geb. 02-04-1723 te Leiden, overl. voor 1736 
4. Elisabeth geb. 02-05-1725 te Leiden, overl. 01/08-04-1797 te Leiden 
5. Daniel  geb. 17-06-1726 te Leiden, overl. voor 1732 
6. Marquerite geb. 04-09-1727 te Leiden, overl. 28/08-04/09-1728 te Leiden 
7. Pierre  geb. 07-05-1729 te Leiden, overl. na 1734 
8. Daniel  geb. 29-07-1731 te Leiden, overl. 02/09-08-1732 te Leiden 
             
 
 
De ouders van Steven ofwel Estienne zijn afkomstig uit Sedan en passeerden enkele grenzen 
voordat zij de draad weer in Leiden oppikten. 
François Day (later vernederlandst tot Dee en niet te verwarren met de gelijknamige Britse 
emigranten) en Susanna Chaudron kwamen naar Leiden en huwden op 10 mei 1720. François is 
vergezeld door zijn oom. Susanna brengt haar moeder mee. Klaarblijkelijk kwamen zijn ouders 
niet mee naar het noorden, maar hij was in elk geval wel samen met onder andere zijn broer Jean 
en neef Jacob. Tussen de doopgetuigen van François Day en Susanna Chaudron’s kinderen komt 
ook een Elie Day voor, waarover bij generatie 10 Day meer. Hij is vermoedelijk een oom van Fran-
çois. In tegenstelling tot bijna al mijn voorvaderen uit Sedan, vertrokken de ouders van François 
en Susanna niet binnen enkele jaren na 1684. Elisabeth’s vader nam tijdelijk (gedwongen) het 
katholieke geloof over. Misschien probeerden ook François’ ouders op die wijze hun leven daar 
tamelijk ongestoord voort te zetten. 
 

KO 10-05-1720, HH149 Waals. 
François Dai, grijnwr., jongeman van Sidan, Haarlemftraat, geassisteerd met Jeremias Picart, fijn 
oom woond in de Colfmaker of Meutjes steeg, huwt met Susanna Chaudron, jongedochter van 
Sedan, woond in de Scheijstraat, met Isabel [= Elisabeth] Hubert, haar moeder, woonende als-
boven.  
CBG Waals fiche. Maries a Leide 26-05-1720 Francois Dai et Susanne Chodron. 

 
Waals doopboek nr 29. 

 09-03-1721 Jeremie, neé 02-03-1721, getuigen Jeremie Picart et Marie Grandjean. 

 15-03-1722 Estienne, neé 08-03-1722, getuigen Estienne Verdety et Marie Sandrins. 

 04-04-1723 Jean Daniel, ne 02-04-1723, getuigen Jean Day et Anne Noveaux. 

 06-05-1725 Elisabeth, nee 02-05-1725, getuigen Jean Charité et Elisabet Chaudron. 

 23-06-1726 Daniel, ne 17-06-1726, getuigen Daniel le Noble et Marie Vilain. 

 07-09-1727 Marquerite, nee 04-09-1727, getuigen Elie Day et Marguerite Navaux. 
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 08-05-1729 Pierre, ne 07-05-1729, getuigen Pierre Chodron et Marie Lamote. 

 29-07-1731 Daniel, ne 29-07-1731, getuigen Daniel le Noble et Marie Vilain. 
(De enige Etienne/Steven is kind van de enige Frans Dee rond de betreffende periode.) 
 
In de halve eeuw voor 1721 zijn geen telgen Day in de Waalse kerk gedoopt. Het paar krijgt acht 
kinderen: zes jongens en twee meisjes. Helaas sterft ook in dit gezin een aantal kinderen vrij jong. 
Meerdere baby’s kwamen vrij kort na elkaar ter wereld. Reeds drie jaar na de geboorte van het 
jongste zoontje sterft Susanna Chaudron eveneens, ongeveer veertig jaar oud. Op het moment 
dat Frans wil hertrouwen in maart 1735, leven Steven, Elisabeth en Pieter zeker nog. Vier maan-
den nadat Susanna Frans als weduwnaar achterlaat, gaat hij een tweede huwelijk aan met Marie 
Vilain, die zelf weduwe en moeder van vier kinderen is. Marie Vilain is verwant aan de familie van 
Susanne Chaudron (zie generatie 11). François kende haar en haar man Daniel de Noble dus al 
geruime tijd. Dat paar staat ondermeer bij de doopgetuigen hierboven. François is van beroep 
greijnwerker en zal flink aan moeten pakken om voor een gezin van negen personen te zorgen. 
Hij en Marie Vilain krijgen geen kinderen meer. 
 
Voogdijboek N206. 
Jan Chaudron, kousewerker oom en Jean Dai, Greijnwerker, mede oom, zijn voogden gesteld over 
Steven oud 13, Elisabet 9 en Pieter 6 jaren, nagelaten minderjarige kinderen van Susanna Chau-
dron, verwekt bij Frans Dai, greijnwerker in de Scheijstraat. Compde. hebben de voogdije aange-
nomen en aan handen als voren den 18 dito Eed gedaan (maart 1735).  
Hier direct onder: 
Jan Villain, lakenwerker, oom en Abraham Villain lakenwerker, mede oom zijn voogden gesteld 
over Jan, Pieter, Daniel en Marijtje nagelaten kinderen van Daniel de Noble die hij verwekt heeft 
bij Marijtje Villain, Lakenwerkster in de Scheijstraat. 
Compde & en beijden de voorn. boedels zijn ten zelve dage gerepudieerd. 
 
KO MM190, 12-03-1735 Waals. 
Francois Dais (3 kind.), weduwnaar van Susanna Chaudron, wonende in de Lange Scheijstraat, 
geassisteerd met Jan Dais, sijn broeder, wonende in de 1

e
 Raemsteeg, huwt met Mari Vilain (4 

Kind), weduwe van Daniel de Nobel, wonende in de Korte Scheijstraet, geassisteerd met Mary 
Chaverij, haar eerste mans moeder, wonende op ’t Klooster @ Jannetie Boucque, haer snaer, 
wonende in de Galgstraet.  
Waals fiche CBG. Maries a Leijde 10-03-1735 Francois Dais et Marie Vilain. 
 
Dat zoon Pierre oud werd, is onwaarschijnlijk. Hij verschijnt niet meer in de boeken, maar kan 
natuurlijk de stad verlaten hebben om zijn geluk elders te beproeven. Tenslotte was Leiden in de 
achttiende eeuw duidelijk een stad in achteruitgang. Zijn vader krijgt zelfs enige tijd steun uit de 
Waalse armenkas. Etienne en Elisabeth blijven in elk geval en zij trouwen met andere nazaten van 
immigranten. 
 
Inv. nr. 4141 Bedeelden 1748/1749. 
Hogemorsch 
345 Frans Dai W:A: 8:4:- 
 
Etienne Dee en Judith Poit  24-04-1745 OO228v 
Elisabeth De en Charles de Reu 11-05-1753 QQ138 
 
KO 1745. Waals. 
Etienne De, kousewr., jongeman van Leijden, wonende op de Binnevestgragt omtrent de Morsch 
Poort, vergezelschapt met Frans De, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Judith Poit, jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Oude Vest, vergezeld met Maria Rondau, haer moeder, 
wonende in de St. Urselensteeg. 
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KO 1753. Waals. 
Charles de Reu, greijnwr., jongeman van Leijden, huwt met Elisabeth Dé, jongedochter van 
Leijden, wonende aan de Binnevestgragt omtrent de Morschpoort, vergezeld met Maria Vilain, 
haar [stief-]moeder, wonende alsvooren. 
 
Waals fiche CBG. 

 Maries a Leijde 27-05-1753 Elisabeth Dé et Charles Dereu. 
 
Geen bekende Waalse doopgetuigen gezien bij Charle de Reux en Elisabeth Day in 1754. Op  
03-10-1755 zijn zij zelf bij de familie De Reux Waalse doopgetuigen. 
 
Deze generatie leidt een vrij onopvallend bestaan. Het waren gewone arbeiders zonder veel geld 
of goederen en zij laten zich niet meer zien totdat ze overlijden. François werd ongeveer tachtig 
jaar oud, hij leefde tweemaal zo lang als zijn eerste vrouw Susanne. 
 
Begraafboeken vanaf 1720. 

 28/08-04/09-1728 Dai, Grietje (kind van Frans) B. 

 02/09-08-1732 Dai, Daniel (kind van Frans) B. 

 29/10-06/11-1734 Susanna Chaudron, vrouw van François Dai, B. 

 Francois, weduwnaar van Marie Filin, PB, 02/09-12-1775. 

 Day, Elizabeth, weduwe van Charles de Reux, Vrouwekerk 01/08-04-1797. 

 Inhumé a Leijde 01/08-04-1797 Elisabeth Day et C. de Reu. 
 
Bedeling 1795: Daniel Daix, une personne in quartiers no. 1 & 10 is waarschijnlijk een kleinkind. 
 
Overige informatie De Noble 
 
Zie Chaudron generatie 11: Waalse doopgetuigen bij Daniel le Noble en Marie Vilain zijn in: 
1712 Jean le Noble et Marie Savary. 
1713, 1714 en 1715 Jean Charité et Elisabeth Chodron. 
1718 Jean Vilin et Magdelaine Vilin. 
1721 Abraham le Noble et Marie Savary. 
1723 Abraham Vilain et Jeanne Bouquet. 
1725 Abraham le Noble et Marie Lespaule. 
 
KO OO115, 10-05-1743 Jan de Nobel, ... wonende op de Binnenvestgragt omtrent de Morspoort, 
vergezelschapt met Frans Dé, zijn stiefvader wonende mede aldaar, huwt met Judith Looswa. 
Waalse doopgetuigen bij Jean le Noble en Judic Leaugois zijn onder andere: 
1744 Francois Day et Marie Villain. 
 
KO PP160v, 25-04-1749, Waals huwelijk Daniel de Nobel, jongeman van Leiden, wonende op de 
Binnevestgragt omtrent de Morsch Poort, vergezeld met Frans Dee, zijn stieff vader, wonende 
alsvooren, huwt met Francijntje Ratjee. 
Waalse doopgetuigen zijn bij hem en Francijntie Rattier onder andere: 
1750 Francois Dez et Marie Vilain. 
 
KO QQ131v, 21-04-1753. Waals huwelijk van Peter de Nobel, ... wonende op de Binnevestgragt 
aan de Morschpoort, vergezeld met Frans Dé, zijn stiefvader, wonende alsvooren, huwt met 
Kaatje Plukke. 
Waalse doopgetuigen bij Pierre le Noble en Catherine Pluk zijn onder andere: 
1754 o.a. Francois Day et Marie Vilain. 
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 Generatie 10 Dee         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Day     NN 
Geboren: ca 1670     
Overleden:       
Geloof: Waals     
Adressen: Sedan     
Beroepen:       
Vader: Daniel? Day      
Moeder:  
 
Huwelijk: 
 
Kinderen 
1. François doop ca 1695 te Sedan, overl. 02/09-12-1775 te Leiden 
2. Jean  doop ca 1700 te Sedan, overl. na 1754 te Leiden 
             
 
 
De namen van François’ ouders zijn niet bekend. Hij en zijn broer Jean zijn tussen ongeveer 1695 
en 1700 in Sedan geboren. Tijdens hun jeugd trokken zij en een aantal verwanten naar het noor-
den en streken neer in Leiden. Vanaf het jaar 1720, waarin François als eerste huwt, krijgt de 
samenstelling van dit gezin meer vorm. Drie jaar na François huwt Jean. Ze wonen dan beiden in 
de Scheistraat, waar ook de familie Chaudron vertoeft. Jean verliest zijn vrouw na ongeveer 6 ½ 
jaar. Voor de kinderen worden voogden aangesteld uit zowel hun vaders als hun moeders familie. 
Bij nadere beschouwing vallen trouwens diverse relaties op. Voor alle duidelijkheid: Susanne 
Chaudron’s vader is de broer van Elisabeth Chaudron. Elisabeth is gehuwd met Pierre Villain en zij 
zijn de ouders van zowel Marie als Magdalena Villain. Kortom: Barbe Louise du Long is hier de 
enige die voor nieuw bloed zorgt. 
 
François Dai met Susanna Chaudron  10-05-1720 HH149  1

e
  

François Dai en Mari Vilain   12-03-1735 MM190  2
e
  

Jan Dee en Magdalena Vileijn  03-07-1723 II158  1
e
  

Jan Dai en Barbe Louise du Long  15-04-1730 LL95v  2
e
  

 
KO 1720, Waals. 
François Dai, grijnwr., jongeman van Sidan, Haarlemftraat, geassisteerd met Jeremias Picart, fijn 
oom woond in de Colfmaker of Meutjes steeg, huwt met Susanna Chaudron, jongedochter van 
Sedan, woond in de Scheijstraat, met Isabel Hubert, haar moeder, woonende alsboven. 
 
KO 1723, Waals. 
Jan Dee, greijnwr., jongeman van Sedan, wonende in de Scheijstraet, geassisteerd met Frans Dee, 
sijn broeder, wonende alfboven, huwt met Magdalena Vileijn, jongedochter van Leijden, woonen-
de in de Scheijstraet, geassisteerd met Elisabeth Chodron, haar moeder, woonende alfboven. 
 
KO 1730, Waals. 
Jan Daij, weduwnaar van Magdalena Vilain, wonende in de Claresteeg, vergezeld met Jean 
Charité, sijn stiefvader, wonende in de Scheijstraet, met Barbe Louise du Long uit Dinant in ’t 
Land van Luijk. 
 
KO 1735, Waals. 
Francois Dais (3 kind.), weduwnaar van Susanna Chaudron, wonende in de Lange Scheijstraat, 
geassisteerd met Jan Dais, sijn broeder, wonende in de 1

e
 Raemsteeg, huwt met Mari Vilain (4 

Kind), weduwe van Daniel de Nobel, wonende in de Korte Scheijstraet, geassisteerd met Mary 
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Chaverij, haar eerste mans moeder, wonende op ’t Klooster @ Jannetie Boucque, haer snaer, 
wonende in de Galgstraet.  
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jean d’Ay et Magdalena Vilain zijn in:  
1724 Frans Day en Susanna Chaudron. 
1726 Jean Chariter et Elisabeth Chodron [zie generatie 11 Chaudron]. 
1729 Daniel le Noble et Marie Vilain [idem]. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jean Day en Barbe Louise du Long zijn o.a. in: 
1731 Francois Day, Marie Ouvré. 
1732 Jean Charité et Marie Villain. 
1735 Jean Deé et Marie Ouvre. 
 
Weeskamer voogdijboek N113. 
Jean Charité, schrobbelaar, grootvader @ Jean [?] Day, greijnweever, oom, zijn voogden gesteld 
over Elie oud vijf Jaaren @ fes maanden, Daniel een jaar & Lijfbeth negen jaaren @ agt maanden 
of ijder daar omtrent, nagelaate minderjaarige kinderen van Magdaleene Vilain, gewonnen bij 
Jean Day, greijnweever in de Claaresteeg. 
Comparenten hebben den voorn. boedel aangenomen en eed gedaan op den 17en dito [April 
1730]. Den voorn. boedel is ten selve dage gerepudieerd. 
 
Neef Jacob Day huwt in 1729 eveneens te Leiden 
 
KO 1729, Waals.  
Jacob Day, droogsch., jongeman van Sidan, wonende in de Claresteegh, geassisteerd met Francois 
Day, haar [sic.] neev, wonende in de Scheijstraet, met Elisabeth Monnet uit de omgeving van 
Rijsel. 
 
Eerder viel reeds de naam Jeremias Picart, oom van François. Via gegevens uit Waalse kerkboe-
ken in Frankrijk en andere landen, is bekend dat de familie Day te Sedan nauwe banden onder-
hield met de aldaar wonende familie Picard. Niet alle boeken zijn bewaard gebleven. Zo houden 
de gegevens van Sedan rond 1684 abrupt op. Veel kerkboeken werden door vijanden van de 
Hugenoten verbrand of gingen op een andere manier verloren. Hierdoor blijven tevens de exacte 
doopdata van François, Jean en eventuele broers en zusjes verborgen. Vlakbij Sedan ligt het 
plaatsje Raucourt, waar mensen met de achternamen Day en Picard samen vermeld staan in de 
kerkregisters. Door de ontbrekende schakel (periode 1685 - 1700) kan nog geen sluitend verband 
worden gelegd, maar de kans is groot dat de volgende aantekeningen op deze familie slaan. 
 
Gegevens van Picart op het Waalse fiche in het CBG zijn: 

 In 1680 wordt een Jeremie Picart te Raucourt gedoopt als kind van Jean Picart en Elisabeth 
Grandjean. 

 Ontvangen voor het regt op het trouwen te Amsterdam den 14 maart 1708 Picquart, Jeremias 
in de klasse van ƒ --, en Bransijan Maria. Zij trouwen te Amsterdam op 08-04-1708. In 1709 
worden zij en hun dochtertje te Amsterdam genaturaliseerd. 

 
Overige gegevens over Dee op het Waalse fiche CBG in Holland: 

 Dé, Marie voyez Grandjean Jean anno 1700. 

 Proclames a Amsterdam le 21 Aout 1700 Jean Crandjean et Marie Dé. 

 In 1709 wordt te Amsterdam een kind van Paul Granjean et Juditte Day gedoopt. 
 
Plus onder andere in Frankrijk: 

 Marie a Raucourt 29-05-1678, Elie Day, fils de feu Daniel d
t
 d Ville et Marquerite Naveau fille 

de feu Jacobet Elisabet Grandjean d
t
 a Raucourt. 

 Raucourt Baptise 17-05-1679, Marthe Day, fille de Elie, laboureur a ville devant Raucourt et 
Marquerite Noveau. 

 Désédé Raucourt, 19-04-1680, Marthe Day, 11 mois, fille de Elie, laboureur a ville et 
Marquerite a l’enterrement assisterent son pere et Jean Picart, son grandpere. 
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 Enterre/desede, Sedan doorgestreept voor Raucourt, Raucourt 10-08-1684, Susanne Day, 48 
ans, femme d’Esaye Naveau, cavalier a l’enterrement assisterent Jean Naveau et Henry Picard. 

 Raucourt, 11-08-1684, Marquerite Day, 50 ans, a l’enterrement assisterent Henry Picard et 
Jean Day. 

 
Naamgenoten belanden na hun vertrek uit Frankrijk verder in Amsterdam, Middelburg en Zwolle. 
De familie Dee ofwel Day is vrij karakteristiek voor een Leidse stamboom. Menig stadsbewoner 
stamt namelijk af van dergelijke hugenoten. Mensen die een band hadden in de textielindustrie, 
hun huis en haard in het zuiden moesten achterlaten en direct na aankomst in Leiden weer aan 
de slag gingen. Ze bleven de textielbranche vaak tot ver in de negentiende eeuw trouw. 
 
Begraafboek 

 28/03-04/04-1733 Dee, Maria. 

 23/30-08-1733 Dee, Maria, B. 

 Francois, weduwnaar van Marie Filin, PB, 02/09-12-1775. 
 
Kleinkinderen 
 
KO 1743 Waals. 
Jan Leedou met Maria Dayé, jongedochter van Leijden, wonende in de eerste Raamsteegh, 
geassisteerd met Jacob Dayé, haer voeder, wonende als voren. 
 
KO 1752. 
Daniel De, greijnw., jongeman van Leijden, geassisteerd met Jan Dé, zijn vader, beide wonende in 
de Langestraet, met Susanna Molet. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Daniel Day en Susanna Molet zijn in: 
1755 Jean Day son Grandpere et Marie Day sa tante. 



Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, 21  K.J.F. van Veen 2016  
De Keuwer, De Clerq 

 Generatie 08 Fassijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Job Fassijn    Abigael Jonkhans 
Geboren: 03-10-1726 te Leiden   12-02-1727 te Leiden  
Overleden: 06/13-12-1788 te Leiden  25/04-02/05-1772 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Korte Kijfhoekstraat (1753),   Lange Koppenhinksteeg (1753) 

Middelstegracht (1774, 1788) 
Beroepen: Rokjesw. (1753)   Huisvrouw 
Vader: Cornelis Fassijn   Pieter Jonkhans 
Moeder: Jannetje Heese   Maria van Sonnevelt 
 
Huwelijk: 20-07-1753 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Johannes doop 14-10-1753 te Leiden, overl. 27/10-03/11-1753 te Leiden 
2. Jannetje doop 28-08-1754 te Leiden, overl. 30-03-1824 te Leiden 
3. Maria  doop 16-05-1756 te Leiden, overl. 27-07-1830 te Leiden 
4. Cornelia doop 20-06-1758 te Leiden, overl. 
5. Johannes doop 06-11-1760 te Leiden, overl. 29-05-1827 te Leiden 
6. Pieter  doop 19-08-1764 te Leiden, overl. 18-01-1840 te Leiden 
7. Kornelis doop 23-03-1766 te Leiden, overl. 
8. Abraham doop 03-03-1768 te Leiden, overl. 19/26-03-1768? te Leiden? 
             
 
 
Man Vrouw Huwelijk Generatie 
Dirk van Wijk Johanna Fassijn 1774 07 
Job Fassijn Abigael Jonkhans 1753 08 
Cornelis Fassijn  Jannetje Heese 1723 09 
Job Corn. Fassijn Geertruyd Reijersdr. 1693 10 
Cornelis Jobszn Fassijn Trijntje Gillis ca 1665 11 
Jop Henry Fassin Sara Cornelis van der Ha 1632 12 
Henry Fassin ... ca 1605 13 
 
Jannetje Fassijn, gehuwd met Dirk van Wijk Sr., heeft voorouders uit meerdere windstreken. Zij is 
de oudste dochter van Job Fassijn en Abigael Jonkhans. Deze twee mensen maakten een wat 
moeizame start in het leven. Job werd evenwel op een zeer feestelijke dag ter doop gehouden, 
namelijk op 3 oktober 1726. Hij groeit in Leiden op en is eigenlijk al bijna volwassen, wanneer als 
laatste van de ouders zijn vader sterft en hij niet meer thuis kan wonen. Zo belandt hij in het 
weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht dat in 1774 verenigd werd met het Armekinderhuis aan 
de Middelweg (thans Kaasmarkt). De man die hem daar naartoe brengt is vast de “heer der 
gebuurte” van Oostwoudvriese. In Leiden trokken buurtbewoners veel met elkaar op en hield van 
stadswege een klein buurtbestuur toezicht op de rust, orde en saamhorigheid. Eén van de 
bestuurders’ taken was het plaatsen van ouderloos geworden kinderen in het weeshuis. 
 
Abigael wordt op 12 februari 1727 ter doop gehouden en brengt eveneens haar jeugd in Leiden 
door. Ook zij verliest haar beide ouders en komt samen met haar acht jaar jongere broertje 
Christoffel en haar zusje Maria in het weeshuis terecht. Zelf is ze dan bijna vijftien jaar oud.  
 
Zij groeiden op in het Heilige Geestweeshuis aan de Hooglandsekerkgracht/Oude Rijn. De meisjes 
sliepen op een kleine slaapzaal of op de gallerij, de jongens in een andere grotere slaapzaal. 
Kinderen lagen met z’n tweeën in bed, zieken sliepen in een aparte ruimte. Overdag bezochten 
de kleintjes de school van het weeshuis waar ze leerden lezen, schrijven en rekenen. Vanaf hun 
twaalfde werden beiden sexen verschillend opgeleid. Jongens leerden buitenshuis een vak, terwijl 
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de meisjes in het huis werden voorbereid op hun toekomstige beroep van naaister of dienstbode. 
Ze aten eveneens gescheiden en droegen speciale weeshuiskleding. Een binnenvader en -moeder 
hielden streng toezicht op de naleving van de vele regels en misstappen werden hardhandig afge-
straft. Pas op hun eenentwintigste verlieten de kinderen op de eerstvolgende 1 mei het weeshuis. 
Job en Abigael staan in de Inneemboeken van Hou- en Armkinderen. Houkinderen waren arme of 
onwettige weeskinderen en vondelingen die tot 1703 bij pleegmoeders werden ondergebracht. 
Abigael verlaat met toestemming en een bescheiden uitzet in mei 1752 het weeshuis en Job volgt 
een jaar later. Enkele maanden daarna trouwen zij. Alhoewel de seksen vrij streng gescheiden 
werden gehouden, zagen ze vast kans om elkaar in of rond het weeshuis te ontmoeten. Oudere 
weeskinderen werkten gewoonlijk elders in de stad bij een baas, dus zij hadden sowieso enige 
bewegingsvrijheid. 
 
Rijnland 1972-1976, index Inneemboeken Hou- en Armkinderen. 
1.  Datum: 08-11-1746. 
2.  Aanbrenger:  Pieter Roeveroey. 
3.  Buurt:  Oostwoudvriese. 
4.  Kind:   Job Cornelis, LK 03-10-1726. 
5.  Vader:  Kornelis Faeijn, van Leijden. 
6.  Moeder:  Jannetje Hesee, van Leijden 
7.  Beijde alhier overleden en begraven. 
8.  Den 1 Meij 1753 met consent en uijtset uijtgegaan en ontslagen (ondertr. Leiden 28-05-1723 

Cornelis Fassijn en Jannetje Heese. Ondertr. Reg. Geref. 11, 149.) 
 
Rijnland 1972-1976, index Inneemboeken Hou- en Armkinderen. 
1.  Datum:  05-02-1742.  
2.  Aanbrenger:  Samuel Bekker.  
3.  Buurt:  Vrouwekamp.  
4.  Kind:  Abiegel, ged. MK 12-02-1727. 
5.  Vader:  Pieter Jonkhans, van - [ernaast:] (ondertrouw Geref. KK 68vso, resp. van ’t 

                         Tolhuys in ’t Land van Cleef en van Leijden.) 
6.  Moeder: Maria van Sonnevelt, van -. 
7.  Beijde alhier overleden en begraven. 
8.  1752, 1 meij met consent en uitset ontslagen. 
 

KO 20-07-1753, QQ 145v. 
Job Fassijn, Rokjeswr., jongeman van Leijden, wonende in de Korte Kijffhoekstraat, vergezeld met 
Johannes Fassijn, zijn oom, wonende als vooren, huwt met Abigael Jonkhans, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Lange Koppenhinksteeg, vergezeld met Johanna Ciere, haar snaar, 
wonende in de Eerste Haverstraat. 

 
Job en Abigael krijgen vervolgens binnen drie maanden hun eerste zoon. Dit jongetje sterft reeds 
enkele weken later en slechts tien maanden daarna wordt “onze” Jannetje geboren. Met enige 
regelmaat krijgt het paar nog zes kinderen. 
 
NH-doopklapper nr. 412. 

 14-10-1753 Johannes, HK, getuigen Johannes Fassijn en Jannetje Liefding. 

 28-08-1754 Jannetje, PK, getuigen Johannes Fassijn en Jannetje Liefdins. 

 16-05-1756 Maria, HK, getuige Maria Jonghans. 

 20-06-1758 Cornelia, HK, geen getuigen. 

 06-11-1760 Johannes, PK, getuigen Johannes Fassijn en Jannetje Liefdings. 

 19-08-1764 Pieter, HK, getuigen Job Fassijn en Abigael Jonkhans. 

 23-03-1766 Kornelis, HK, getuigen Job Fassijn en Abigael Jonkhans. 

 03-03-1768 Abraham, HK, getuigen Job Fassijn en Abigel Jonkhans. 
 
Het is duidelijk dat Job en Abigael bijna geen familie in de buurt hebben wonen. Het vaakst komt 
“oom” Johannes mee naar de kerk. Hij is trouwens geen oom, maar de jongste oudoom van Job. 
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Een ander bewijs voor de afwezigheid van verwanten is dat tussen 1753 en 1788 alleen Job en 
Abigael op familienaam Fassijn in Leiden kinderen laten dopen, verder niemand anders. 
Reeds vier jaar na de geboorte van hun jongste aanwinst overlijdt Abigael op 45-jarige leeftijd. 
Job blijft met zeker vijf opgroeiende kinderen achter. 
 
Begraafboek Fassijn. 

 Job-, Johannes kind van , PBw. 27/10-03/11-1753. 

 Abraham, kind van Jan, PB, 19/26-03-1768. 

 Abigael Jonkhans (vr. van Job Tafijn) PB 25/04-02/05-1772. 
 
Bevolking SA1760, nr. 29. 
Huurder: Job Fasseijn, man, vrouw, 6 kinderen. Inkomst Anno 1761, verhuijsingh 14 juli 1775. 
Bevolking SA1753, nr. 44. 
Bijwoonders: Job Fasseijn met 5 kinderen, 1 meij 1777. Verhuijst Job Fassijn 5 november 1780. 
Verhuyst de dogter van Job Fasseijn Marijtge 1779 den 7 juni. 
Bevolking SA1760, nr. 30. 
Huurder: Job Fasseijn, man, 3 kinderen, inkomst 1781 of 1784. 
 
Enkele jaren na het overlijden van haar moeder trouwt de oudste dochter. Zij heeft al acht 
kinderen op de wereld gezet, wanneer als eerstvolgende haar broer Pieter trouwt. Vader Job 
sterft enkele maanden na zijn zoons’ huwelijk. 
 
Jannetje Fassijn en Dirk van Wijk   18-02-1774 VV55 
Pieter Fassijn met Stijntje Holswilder   04-07-1788 XX180v 
Johannes Persijn [Fassijn] en Nelletje de Koning 26-08-1789  XX237  1

e
   

Johannes Fassijn met Alida van den Burg  02-06-1819 ---  2
e
  

 
KO 1774.  
Dirk van Wijk, dekenwever, jongeman van Leijden, woondende op de Middelstegracht, geassi-
steerd met Jan van Wijk, zijn vader op de Kalvermarkt of Waartstraat, huwt met Jannetje Fassijn, 
jongedochter van Leijden, woondende als voren, geassisteerd met Job Fassijn, haar vader, 
wonende als vooren. 
Pieterskerk, 18-02-1774. (Alhier getrouwd d.d. 06-03-1774.) 
 
KO 1788. 
Pieter Fassijn, daggelder, jongeman van Leijden, wonende op de Uijtterstegragt, geassisteerd met 
Job Fassijn, zijn vader, wonende op de Middelstegragt, huwt met Stijntje Holswilder, 
jongedochter van Leijden. 
 
KO 1789. 
(Dit is het enige wat lijkt op (zie 17-06-1819) huwelijk Johannes en Pieternella de Keuning.) 
Johannes Persijn, rokjeswr., jongeman van Leijden, wonende op de Middelste gragt, 
vergezelschapt met Jannetje Persijn, zijn suster, wonende in de Groenesteeg, huwt met Nelletje 
de Koning, weduwe van Boudewijn van der Mark. 
 
Akte -. 
Op 17-06-1819 huwen Johannes Fassijn, 58 jaar, zijnde geboren of gedoopt te Leijden 06-11-
1760, weduwnaar van Pieternella de Keuning, overleden te Leijden 27-04-1818, rokjeswever, 
wonende in de Lootskerksteeg W 8 nr 573, meerderjarig zoon van Job Fassijn, begraven te Leijden 
onder den naam van Fankijn, tussen 6 en 13 december 1788 blijkens akte de morte en dato 11-
05-1819 en van Abigael Jonkhans, begraven te Leijden tussen 25 april en 2 mei 1772 blijkens akte 
der morte en dato 28-05-1819, en Alida van den Burg, naaister, 44 jaar. Getuigen zijn Dirk van 
Leeuwen, 48 jaar, klompmaker, Lootskerksteeg, Johan Philip Scheen, 30 jaar, tabakskerver, 
wonende idem, Johannes Rat, 65 jaar, rokjeswever, wonende idem en Jan Singerling, 30 jaar, 
knoopmakersknecht, wonende op de Waartgracht. 
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Zoon Johannes Fassijn is volgens de overlijdensakte van zijn vrouw (nr. 314) in 1818 wever en 
woont in de Kerksteeg. Hij kan niet schrijven. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Fassijn en Stijntje Holswilder zijn in: 
1788 Job Fassijn en Maria Fassijn. 1790 n.v.t., 1794 -. 
 
Een huwelijk van Maria Fassijn ontbreekt. Zij is vrij waarschijnlijk getrouwd met een zekere 
Jacobus Meijer. Een dochter van haar zus Jannetje (Johanna van Wijk) trouwt in 1800 met Gerrit 
Meijer, die op zijn beurt Nelletje de Koning, zijn nicht als getuige meebrengt. Deze Nelletje zagen 
we eerder, zij is de vrouw van Johannes Fassijn. Wellicht door die nauwe verwantschap van deze 
families ontstond in 1795 verwarring toen een Maria Fassijn voor de hoofdofficier van justitie 
moest verschijnen. 
 
Minuten Civiele Zaken, Rechterlijk Archief 86, kaartjes op naam van Van Wijk, o.a.: 

 Deel YY folio 96. Van Wijk, Mie (Maria), Betreffende order van klerk om voor Hoofdofficier te 
verschijnen. Bedoeld werd Mie (Maria) Fassijn. Verschijnen voor Hoofdofficier d.d. 27-12-
1795., d.d. 21-03-1797. (?) [Zie Fassijn generatie 08 akte 15 Hubrecht.] 

 
Civiele Zaken, RA, inv. nr. 86. Deel YY folio 96. 
Fassijn, Maria, Inwonend bij Geertruij Brouwer. Kreeg op 27-12-1795 order van klerk om te 
verschijnen voor Hoofdofficier op de Haarlemstraat; deze vroeg echter naar Mie van Wijk. Moest 
naar Spinhuis i.v.m. 2 onechte kinderen. Order om voor Hoofdofficier te verschijnen, 21-03-1797. 
 
Civiele Zaken, RA, inv. nr. 86. Deel YY folio 100. 
Fasseijn, Maria, oud 34 jaar, geboren te Leiden, wonende in de Langestraat, schoonmaakster. Van 
komst dienaar der Justitie verwittigd door Geertruij Brouwer. Via Maria Groenhoff dienaar ont-
moet, werd gedreigd met overbrenging naar spinhuis. Moest geld overhandigen voor request. 

 Komst van dienaar der Justitie d.d. 27-12-1795. [Akte] 21-03-1797. 
 
Beide akten van Civiele Zaken gelezen. Het zijn lange verhalen waarin op behoorlijk uitvoerige 
wijze wordt beschreven wat de diverse vrouwen gedaan hebben nadat de dienaar van Justitie 
aan de deur was geweest. Helaas geen specifieke aanwijzingen aangetroffen over wat hieraan 
vooraf gaat. Het kan op de dochter Maria slaan, maar zeker is het niet. Zie ook generatie 08 Van 
Wijk. 
 
Overigens was het een grote schande wanneer een ongehuwde vrouw een kind kreeg. Bij meer 
dan één onecht kind werd ze van prostitutie beschuldigd, vandaar dat de gezochte vrouw naar 
het spinhuis moest.  
Een ander twijfelgeval qua verwantschap en twijfelachtig geval qua fatsoensnormen is de doop 
van: Alida, in 1792 volgens het NH-doopboek een onecht kind gedoopt, dochter van Cornelis 
Vassijn, “als vader opgegeeven door Anna Pikaar”. Getuigen zijn n.v.t.  
 
De vader zou weleens de op één na jongste zoon van dit gezin kunnen zijn, van wie na zijn 
geboorte in 1766 verder niets meer is vernomen. 
Zoon Pieter zal eveneens via zijn dochter Abiegail de al of niet trotse opa van twee onechte 
kleinkinderen worden, dus bastaarden waren deze familie niet vreemd. 
 
Bevolkingsregisters Fassijn, selectie op (mogelijk) passende personen. 

 Ca 1762, SA1761, nr. 2, Fassijn, Pieter en vrouw en 3 kinderen [ingekomen meij 1794]. 

 Ca 1800, gebuurte 49, no. 91, Feseijn, Pieter en vrouw en 2 kinderen. Middelstegracht. 

 1818 SA1091, wijk 1/310. Pieter Fassijn, Doelensteeg nr. 10, Ger.: 3. 

 1829 I nr. 310 Fassijn, Pieter, 66 jaar, besteller, Protest. geboren te Leiden, Doelengracht. 

 1839 I 310, Fassijn, Pieter, 74 jaar, Leiden, prot. 
 
Bevolking 1829 I 310. 
Pieter Fassijn woont als hoofdbewoner met zijn vrouw Christina Holswilder en zijn dochter met 
haar twee [onechte] kinderen van acht en vijf jaar oud in de Doelensteeg. 
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Bevolking 1839 I 310. 
Pieter Fassijn woont samen met zijn dochter Abiegail, haar man W. de Kler en hun kinderen, 
waaronder twee onechte kinderen van Abiegail. 
Op nr. 311 woont o.a. een “gesepareerd man” en op nr. 312 o.a. een “verlaten vrouw”. 
 
Van de kinderen springt Pieter het meest in het oog. In 1788 is hij daggelder, ofwel een losse 
werkkracht. Vanaf 1811 is hij besteller van het Amsterdamse veer volgens diverse notariële akten 
en in de periode 1814-1820 drijft hij (en/of zijn vrouw) tevens een winkel in kruidenierswaren. 
Rond 1810 koopt hij meerdere panden, waaronder zijn woning in de Doelensteeg. Dit onroerende 
goed stijgt behoorlijk in waarde. De bonboeken werden overigens tot begin achttienhonderd 
bijgehouden, vandaar dat naderhand plaatsgevonden transacties hier niet zijn bijgeschreven. 
Verderop staan voornamelijk op veilingen gekochten panden. De meeste daarvan liggen aan of bij 
de Doelensteeg. 
 
Zevenhuizen Folio 178v. Pieterskerksteeg. 

 7-2-1809. Is bij Dirk Pelgrom Cs gg verkocht aan Pieter Fassijn, belast als boven om 505 gl. 
gereed geld. [belast met 3 comans grooten ’s jaars.]. 

 
Noord-Rapenburg Folio 81v Achterste Doelsteeg. 

 20-10-1814? Verkoop door Johannes. M. Pletterich aan Pieter Fassijn. (Zeer vaag leesbaar.). 
 
Nicolaasgracht Folio 291v Oude Rijn. 

 30-6-1810. Is met ’t volgende, bij Dirk Wijtse en Laas Fokker Teenstra in qualiteit als op ‘t 
voorgaande gemeld, verkocht aan Pieter Fassijn, bel. en gecaffecteerd als op ieder partij om 
375 gl. gereed geld. 

 
Nicolaasgracht Folio 292 Oude Rijn. 

 Nu op Pieter Fassijn, als op ’t voorg. (ca 1810). 
 
Wij, Mr PAUL FRANÇOIS HUBRECHT, Mr PIETER JOSIAS MOENS, Schepenen van 
LEYDEN, oorkonden, dat voor ons gekomen en verschenen zijn DIRK WYTSE en LAAS FOKKES 
FEENSTRA eerst in qualiteit als Voogd over SIETZE WYTSE en nog als last en procuratie hebbende 
van zijne medevoogd LUBBE SYTSE BERDUIN, vermogens procuratie, op den 26 van Lentemaand 
1810 voor den Notaris FREDRIK BOOY en getuigen binnen deze Stad gepasseerd, en zijnde de 
bovengenoemde DIRK WYTSE en SIETZE WYTSE, de eenige kinderen en Erfgenamen ab-intestato 
van wijlen WIETSE DIRKS, de welke, na alvorens aan ons Schepenen te hebben vertoond, Permis-
siebiljet tot toeeigening van den Boedel alsmede bovengenoemde Procuratie mitsgaders de 
Quitantie der betaalde Verponding over den Jare 1809, verklaarden in 't openbaar verkocht te 
hebben, en thans op te dragen aan en ten behoeve van PIETER FASSIJN, Een Huis en Erve staande 
en gelegen binnen deze Stad, op den Ouden Rijn belend aan de eene zijde de Verkoopers, en aan 
de andere zijde de Vestestraat met nog een Huis en Erve aan de Vestestraat belend aan de eene 
zijde den Ouden Rijn en aan de andere zijde CORNELIS VAN DAM; en dat zoo als het voorsz. 
verkochtte tegenwoordig getimmerd en gemaakt staat, gebruikt en bewoond wordt, met al het 
geen daarin- en aan aard- en nagelvast is, de Verkoopers zoo in privé als qualité toebehoorende. 
En dat met een erkentenis van 10 st 8 penningen, aankomende de Stad; nog met twee pachten 
m. of z. houde, de een van 16 st en de ander van 19 st 18 penn. 's jaars en het huisje in de 
Vestestraat geaffecteerd met de twee laatstgemelde pachten, voorts vrij Wijders met zoodanige 
Conditiën, Servituten, Vrijdommen en Waringen, als vermeld staan in de vorige Opdragt- of 
Waarbrieven daarvan zijnde, de jongste derzelve van den ..........., waarnaar de Kooper zich zal 
hebbe te gedragen. Belovende zij Verkoopers het voorsz. verkochtte te vrijen en waren van alle 
verdere lasten, die daarop zouden mogen staan, onder verband generalijk van alle hunnen 
goederen, zo tegenwoordige als  toekomende. Ten laatste bekende zij Comparant wegens het 
voorsz. verkochtte ten volle voldaan te zijn, met een somme van Driehonderd vijfenzeventig 
guldens, can xl. grooten het stuk. Compareerde mede voor onze Schepenen, PIETER FASSIJN 
Kooper in dezen, dewelke verklaarde de Koop in voegen voorsz. te accepteren en aan te nemen. 
In oorkonde van het geen voorsz. staat, hebben wij deze met onze Zegelen bevestigd op den 
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30 van Zomermaand 1810. 
Wijk 7 N 287 Bon Nicolaasgracht N 532-533. 
Overgenomen van: http://www.kuijsten.de/tt/tt009.html [website bestaat niet meer in 2016]. 
 
Verder ontstaat er in 1814 een geschil over een pak goederen dat via de veerdienst tussen 
Amsterdam en Leiden is vervoerd. De goederen zijn van Samuel le Pool, een bekend en vooraan-
staand lakenfabrikant. Pieter Fassijn moet als bootsman getuigen, samen met een andere beken-
de. De schippersknecht is namelijk Pieter van Wijk, de broer van zijn zwager Dirk van Wijk (zie 
generatie 07). Klaarblijkelijk nam Samuel het zekere voor het onzekere en liet hij de bewijslast 
officeël vastleggen door een notaris. Mogelijk liep de kwestie hoog op. 
 
Nr. 15 Hubrecht. 
Stempel van zittende vrouw (zie Franse munten) Emp. Fran. 75 C

es
. 

Op heden den tienden Januarij Achttien hondert en veertien heb ik mij Mr. Paul Francois 
Hubrecht openbaar notaris te Leijden, Departement der Monden van de Maas, resideerende, 
geadsisteerd met de navolgende getuigen mij ter verzoeke van de Heer Mr. Samuel Le Poole 
wonende op de Garemarkt binnen deeze stad wijk 2 n. 284, negotieerende op de firma van Jacob 
en Abraham Le Poole, en als zodanig gepatenteerd in gevolge acte van patent nr. 1061 [na 
correctie] en in dato 15 Julij 1813 geteekend door de Marie deeser stad ten zijn Eds. huizen 
begeeven alwaar voor mij not. en getuigen zijn gecompareerd Pieter van Wijk, schippersknegt 
van Leijden op Amsterdam, wonende op de Hooigragt binnen deeze stad, en Pieter Fasfijn, 
Bootsman van het Amsterdamsche veer wonende in de Doelesteeg binnen deeze stad, dewelke 
verklaarden heden morgen aan het Comptoir van gem. Heeren Jacob en Abraham Le Poole ge-
bragt te hebben zeeker Pak met goed, geaddresseerd aen de heeren Jacob en Abraham Le Poole 
gemerkt met Letter P n.1 en komende van Amsterdam met de schuit, welke Saturdag den agste 
Januarij van dit jaar was gevaren van Amsterdam en nadat mij Notaris in tegenwoordigheid der 
getuijgen aan de Comparanten hetzelve pak leggende in het magazijn van het voorschreeve 
kantoor hebben aangetoond hebben dezelve erkend en verklaard het zelve nog wel te kennen en 
dat zulks het zelve was, geen zij deezen morgen aldaar gebragt hadden, zonder dat aan het zelve 
eenig verandering was. 
Compareerde meede voor mij notaris en geuige de Wel Ed. Heer Samuel Le Poole in zijne hier-
vooren genoemde qualiteit. 
Dewelke verklaarde het hier vooren omschreeven pak door zijn Ed. deezer ochtend gekreegen, 
niet te willen ontvangen voor zijne eigene reekening doch het zelve te willen bewaren ten risico 
en dispositie van den afzender, mij notaris verzoekende het zelve met mijn gewoon cachet te 
willen verzegelen waarop ik notaris in tegenwoordigheid der getuige het voorschreeven pak en 
door de eerste comparenten erkend, heb ombonden met een touw in het vierkant in het midden 
daar onder gelegd een grauw papier en hetzelve met mijn gewoon cachet naar boven gesteld is 
notaris gecachteerd. 
En ten einde hier van ten allen tijden zoude kunnen consteeren verzocht hij Heer laatste compa-
rant. 
Acte welke is deeze. 
Aldus gedaan ten huize van den Heer Comparant op de Garemarkt ten dage en jaere als boven in 
tegenwoordigheid van Jacobus van Rheden particulier, wonende op de Breedestraat en Jacobus 
Leening winkelknegt wonende op de Nieuwen Rhijn als getuigen. En hebben alle de comparanten 
benevens de getuigen mij notaris na gedane voorlezing deeze minute getekend, welke onder de 
berusting van de ins notaris is gebleven. Getekend: P. van Wijk, Pieter Fas fijn. 
 
Akte 159, 26-05-1814. 
(Vlek en scheuren) mei 1814 ... Francois Hubrecht openbaar notaris te Leijden, Zuid Holland, 
resideerende, geadsisteerd met Jacobus van Rheden, particulier, wonende op de Breedestraat en 
Jacobus Lening winkelknegt, wonende op de Nieuwen Rhijn, binnen deeze stad als getuigen, mij 
begeeven na de Grijnhal deeze stad ten einde te ontzegelen, volgens vonnis gewezen door het 
tribunal ter eerste instantie zitting houdende te Leijden in dato den tiende meij achttienhonderd-
veertien en geregistreerd den een en twindigste meij daaraanvolgende tusfchen Samuel Le Poole, 
Fabrikeur wonende te Leijden contra H. J. Koningshof, koopman te Amsterdam zeeker pak met 
goed geaddresfeerd aan de Heeren Jacob en Abraham Le Poole, gemerkt met de Letters P N1 en 

http://www.kuijsten.de/tt/tt009.html


Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, 27  K.J.F. van Veen 2016  
De Keuwer, De Clerq 

den agste Januarij van deze Jaare 1814 verzonden met de Schuit van Amsterdam na Leijden en 
den tiende Januarij daaraanvolgende door Pieter van Wijk en Pieter Fasfijn ter Comptoire van 
gemelde Heeren Jacobus en Abraham Le Poole en door mij notaris den zelvden tiende januarij in 
tegenwoordigheid der hier bovengenoemde getuigen in het magazijn van het comptoir van 
voornoemde Heeren Le Poole verzegeld,  
Alles blijkens Proces-verbaal in dato tiende meij [sic] achtienhonderd veertien behoorlijk gere-
gistreerd en welk pak tegenwoordig in de voorgemelde grijnhal deezer stad was leggende. 
En na dat mij notaris en getuige het voorschreeve pak erkend te hebben het zelvde te zijn t geen 
wij verzegeld hebben als hier boven, en bevonde hebbende de zegels vol komen ongeschonden 
te zijn hebben wij het zelve pak te [vlek] Johannes Hendricus Prins van Lokhorst, Jan van Heuke-
lom beide kooplieden en Fabrikeurs, Paulus Johannes de Wilde manufacturier alle te Leijden 
woonachtig als bij het voorschreeve vonnis benoemd als deskundige ter examinatie der stukken 
in het voorschreeve pak, ontzegeld in het bijzijn der hier voorgenoemde getuigen. 
Zulks verrigt zijnde en de Heeren Experts hun werk ulend hebbende, hebben dezelve aan mij 
notaris verzogt het omschreeve pak wederop nieuws te verzegelen, waartoe wij notaris in 
tegenwoordigheid der meergenoemde getuigen zijn overgegaan, en dat wel op de navolgende 
manier, hetzelve ombonden te hebben met bindtouw hebben wij daarop tien mael ons gewoon 
cachet, waerop boven staat Notaris gedrukt. 
Waarvan Acte welke aan de comparante is voorgeleezen gedaan, ontzegeld en weder verzegeld 
ten daage en maand als vooren. En hebben de partijen op dezelven gemachtigde de Experts de 
getuige deeze geteekend, welke onder benutting van de notaris is gebleven. 
(Over omslachtig taalgebruik gesproken.) 
 
SA II, 5018, Patentregister 1813. 
Section 1 Nr 310 Pieter Fasfijn, revendeur [uitdrager, verkoper van tweedehands goed] - - 6. 
 
Pieter komt wegens verschillende kwesties en activiteiten daarna nog regelmatig in notariële 
akten voor. In het geval van belending wordt hij genoemd als eigenaar van een huis naast een 
pand dat verkocht wordt. 
 
Notariële akten 1811-1842 verkort, zie ook uitgebreidere teksten hierna: 

 Fassijn, Pieter, winkelier, Leiden, nots. Th. van Bergen. 
Doet bod op huis   23-04-1814 60 294 
Koper [goederen voor ƒ 10,00]  22-10-1814 60 518v 
Trekgeld    22-10-1814 60 543 
(Dit heeft voornamelijk betrekking op openbare veilingen.) 

 Fassijn, Pieter, te Leiden, Nots. A.B. Barkheij. 
Belending    28-08-1832 3 404v 
Belending    23-03-1839 14 124 
Belend bon N. Rapenburg  01-03-1833 4 89 
Idem     22-08-1833 5 58 
Belend in de Doelensteeg  17-08-1837 12 153 
(Dit betreft plaatsaanduidingen in koopakten van andere huizen.) 

 Fassijn, Pieter, man van Christina Holswilder, Nots. P. Muller. 
Eigenaar perceel Middelstegracht  23-02-1839 231 171 

 
Not. P. van Hemeren. 06-04-1811, 155, 293v. 
Betreft een partij van 600 oude witte kazen die door meerdere personen worden gekocht.  
Koper Fasijn koopt 9 kazen, wegende 144 lt a 3 ¼ HS ƒ 20-8--. 
 
Not. P. van Hemeren. 14-10-1815, 160, 438v. 
Akte van openbare verkoping diverse huizen. 
“ ... van het partij numero vijf [is de koper:] Hermanus Koppij, winkelier, wonende binnen deze 
stad in de Mandemakersteeg, als bij trekking van gelden, zonder afmeining daar voor geboden 
hebbende eene somma van Eenhonderd Guldens en stelde zich als borg onder Renunciatie als bij 
de koopvoorwaarden is gemeld Peter Fassijn, bestelder van het Amsterdamsche Veer, wonende 
mede binnen deze stad in de Doelesteeg en heeft de voornoemde Pieter Fassijn na gedane 
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voorlezing alhier getekend, hebbende de voorn. Hermanus Kopij verklaard zijnen naam niet te 
kunnen schrijven.” 
 
Not. P. van Hemeren. 24-12-1816, akte 179, pag. 619.  
Hypothecaire lening. 
Pieter Dewald, tapper, Doelesteeg Wijk 1 nummer 309 bekent schuldig te zijn aan “Pieter Fassijn, 
kruidenier, mede wonende binnen deze stad in de Doelesteeg, wijk 1 numero 310 de somma van 
twee honderd guldens Hollands Courant geld.” Lening tegen 5% rente. Onderpand is een huis en 
erf staande aan de Noordzijde van het plein van de Beestenmarkt. 
 
Notaris J.B. van Gent. Akte 25-03-1820.  
Op een openbare veiling koopt Pieter Fassijn een huis en erf aan de noordzijde van de Pater-
straat, belend aan de eene zijde de stad met de Militaire Stallinge, andere zijde de verkopers.  
Bon Noord Rapenburg no. 89 wijk 1 no. 301. Een huis - omschrijving idem - nr. 90 wijk 1 nr. 300. 
Aankoop gedaan door: “Pieter Fasfijn, bestelder wonende binnen deze stad in de Doelensteeg” 
voor ƒ 51,00 (zie fiche 155). 
 
Notaris J.B. van Gent, folio 70v en 76v. 
Betreft: Openbare verkoping van eenige huizen en erven in dato den 25 maart 1820 ... 
Ten verzoeke van Johannes Jacobus Cilje, grossier, als gemachtigde van Hendrina van Velzen, 
weduwe van Pieter Dewald, broodbakker, gehouden in het Heerenlogement aan den Burgh ... 
Nr. 4. Een huis en erve staande ende gelegen aan de Noordzijde van de voorste Doelensteeg 
belend aan beide zijden de verkoopers in het Bon Noord Rapenburg, nr. 228, wijk 1 no 253. In de 
belasting aangeslagen wegens gebouwde eigendommen tot vier guldens veertig cents wegens 
deuren en vengsters drie guldens ... [als armlastige stad moet je toch ergens belasting over 
heffen]. 
Het voorschreeve partij in veiling gebracht zijnde is door de verkoopers uitgeloofd voor den 
hoogsten bieder een somme van vijf guldens vier stuyvers ... 
Op nieuw uit geloofd zijnde vijf guldens vier stuivers, om het voorschreeve bod te verhoogen met 
tien guldens zijn dezelve getrokken bij Pieter Fasfijn Bestelder wonende binnen deze stad in de 
Doelensteeg als daarvoor geboden hebbende een somma van honderd guldens, hebbende dit 
proces verbaal alhier na gedane voorlezing ondertekend. 
     Pieter Fasfijn 
Het voorschreeve partij in afslag gebragt en niet boven gemijnd zijnde, is hetzelve alzoo gekogt 
door voornoemde Pieter Fasfijn voor een somme van honderd guldens, voor welke som den 
zelven verklaarde de koop bij deze te accepteren waarna denzelven dit proces verbaal alhier na 
gedane voorlezing ondertekend. 
     Pieter Fasfijn 
Nr. 10. Een huis en erve staande en gelegen aan de Noordzijde van de Paterstraat wijk 1 nr. 300 
... 
Nader verklaarde de voornoemde Jan van Leeuwen [koper van afbraak] de koop van de voor-
gemelde huizen en erven gedaan te hebben voor rekening en ten behoeve van Pieter Fassijn 
Bestelder, wonende binnen deze stad in de Doelensteeg, welke mede alhier tegenwoordig was, 
en verklaarde de koop van de twee laatstgenoemde Huizen en Erven voor een som van een en 
vijftig guldens bij dezen te accepteren, waarna denzelven dit proces verbaal alhier na gedane 
voorlezing ondertekend. 
     Pieter Fasfijn 
 
Akte nr. 43. 
Acte van Consent tot het Royeren eener inschrijving in dato den 8 julij 1820. 
Voor Jan Burghart van Gent, openbaar notaris, residerende te Leijden ... compareert Pieter 
Fassijn, kruidenier wonende binnen de stad Leijden in de Doelensteeg, wijk 1 nr. 430 ... 
Hij gaat ermee akkoord dat een hypotheek ten laste van Pieter Dewald, tapper uitgeschreven 
wordt. 
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Notaris J. Valk, akte 128, 08-07-1826. 
Pieter Fassijn, bestelder van het Amsterdamsche Veer, wonende te Leijden in de Doelesteeg, 
verkoopt aan: De Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Mr Jean Gijsberts de Meij, ridder van de orde 
van den Nederlandschen Leeuw, Burgemeester der Stad Leijden, wonende aldaar ... 
Twee huizen en erven staande ende gelegen te Leijden aan de noordzijde van de Paterstraat 
uitkomende aan de westzijde der Achtergracht omtrent de Achterste Doelensteeg belend in ’t 
geheel aan de eene zijde een ledig erf en aan de andere zijde Gerrit Plomp, onder het Bon Noord 
Rapenburg no. 90 en 89 wijk 1 no. 300 en 301. 
En een huis en erve geapproprieerd tot een pakhuis staande en gelegen binnen gemelde stad aan 
de westzijde van zekere slop of poort genaamd de Driehoepelsteeg uitkomende aan de zuidzijde 
der Doelensteeg belend aan de eene zijde Wouter Verschuuren en aan de andere zijde de stad 
met het Bonhuis en de Militaire stallen onder het bon Noord Rapenburg no. 137 wijk 1 no. 307. 
Pieter heeft de eerste twee huizen verkregen op 25-03-1820 via Notaris J.B. van Gent, het derde 
huis is verkregen op 22-10-1814 via notaris Th. van Bergen. 
De burgemeester koopt de huizen uit hoofde van zijn functie ten behoeve van de stad Leiden.  
De verkoopsom bedraagt ƒ 800,00. 
 
Al met al blijkt Pieter Fassijn de meest ondernemende zoon van het gezin te zijn geweest. 
 
Intussen overleden zijn zusjes en broer Johannes. Pieter lijkt de laatst overgeblevene te zijn, wan-
neer hij in 1840 komt te overlijden. Dan laat hij, voor iemand die zijn carrière als loopjongen is 
begonnen, een heel behoorlijke erfenis na aan zijn twee kinderen. 
 
Begraafboeken vanaf 1745. 

 Job Fansijn, PB 06/12-12-1788. 
 
Akte 192 Jannetje. 
Op 31-03-1824 verklaren Dirk van Wijk, 76 jaar, fabrikeur, wonende in de Bakkersteeg, wijk 6 nr - 
en Gerrit Meijer, 46 jaar, baardscheerder, wonende op de Maren wijk 8 nr 99, dat op 30-03-1824 
in de Bakkersteeg is overleden Jannetje Fassijn, geboren te Leijden, 70 jaar oud, huisvrouw van 
Dirk van Wijk, dochter van Job Fassijn en van Abigaïl Jonkhans, beide overleden. 
 
Akte 400 Johannes. 
Op 30-05-1827 verklaren Hendrik van der Keur, 50 jaar, wever, Waardgracht en Jan Cedron, 41 
jaar, wever, Zuidzijde W 8 nr 549, dat op 29-05-1827 is overleden op de Oranjegracht W 8 nr 552 
Johannes Fassijn, geboren te Leijden, 67 jaar, wever, man van Alida van der Burg, wonende alhier, 
zoon van Job Fassijn, de naam der moeder ongekend, beide overleden. 
(Jan Cedron kan tekenen. Dit is zoon Jan, geboren 1786, generatie 06 Cedron/Van der Steen-tak.) 
 
Akte 586 Maria.  
Op 27-07-1830 verklaren Jan Ju, 46 jaar, grijnwever, wonende op de Waardgracht en Hendrik 
Frankhuijzen, 53 jaar, wever, Waardgracht, dat op 27-07-1830 is overleden op de Waardgracht 
W 8 nr 469, Maria Fassijn, geboren te Leijden, 75 jaar oud, weduwe van Jacobus Meyer, de 
namen harer ouders onbekend. 
 
Akte 65 Pieter. 
Op 20-01-1840 verklaren Albertus van der Waag, bekende van de na te noemen overledene en 
Gerrit van Driel, bekende van de na te noemen overledene, dat op 18-01-1840 is overleden in de 
Doelensteeg Pieter Fassijn, geboren te Leiden, 76 jaaren, bestelder, gewoond hebbende in voor-
noemd huis, weduwenaar van Steijntje Holswilder, zoon van Job Fasfijn en van Abigael Jonkhans, 
beiden overleden. 
 
Notaris Muller, lade 72, fiche 205 en 206, jaar 1840. 
1-12-1840 Boedelscheiding, akte no. 263, met stempel 38 opc. 
Voor Pieter Muller, openbaar notaris, resideerende te Leiden, in Zuid Holland en in tegenwoor-
digheid der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen zijn gecompareerd Johannes 
Fassijn, scheepstimmerman, wonende te Rotterdam, ter eenre,  
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En Biegeltje Fasfijn, huisvrouw van - ten deze geasfisteerd met alsmede geautoriseerd door 
Willem de Kler, timmerman, wonende te Leiden in de Doelensteeg, ter andere zijde. 
Zijnde zij comparanten Johannes en Biegeltje Farfijn, de eenige algemeene erfgenamen bij ver-
sterf van hunne Ouders Pieter Fasfijn en Christina Holswilder, in leven echtelieden met elkander 
onder het oude Hollandsche Landregt in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd geweest, 
gewoond hebbende binnen Leiden en aldaar overleden, de eerste op den vijfentwintigsten 
January dezes Jaars, en de tweede den derden february achtien honderd achtendertig. 
Te kennen gevende de comparanten: Dat zij genegen waren den gemeenschappelijken Boedel 
hunner voornoemde overledene ouders waartoe thans alleen nog behooren eene pretentie en 
eenige onroerende goederen, hierna in het breede te omschrijven, te scheiden en verdeelen, en 
mitsdien verzochten dat door mij notaris daarvan zoude worden geformeerd eene staat en 
begrooting, welke vermits het ontbreken van eenen Inventaris dezelve in zoo verre zal vervangen 
om daarna eene Scheiding en verdeeling tot stand te brengen. 
En volgt dus alhier eerst 

Staat en Begrooting 
Artikel Een 

Waarop eerstelijk worde gebracht Eene pretentie ten behoeve van den overledenen Pieter Fasfijn 
en ten laste van Paulus Planjer wonende te Leiden groot de som van Een Honderd guldens... 
          ƒ 100.oo 

Artikel Twee 
Een huis en Erf staande en gelegen binnen de Stad Leiden aan de Zuidzijde van de Voorfte 
Doelensteeg omtrent de Doelen Achtergracht, belend aan de eene zijde Jan van Leeuwen en aan 
de andere zijde vrouwe Johanna Maria de Gijselaar weduwe Heer Kneppelhout onder het Bon 
Noord Rapenburg nommer 241 wijk 1 numero 310 bekend op den Kadastralen Legger onder 
Sectie F numero 349 ter grootte van zeventig ellen zijnde door Jan Labree en Johannes Holtz, 
timmerlieden wonende te Leiden, als daartoe door de comparanten benoemde deskundigen 
waardig geschat de som van twaalf honderd guldens ...     
          ƒ 1200,oo 
Verklarende de comparanten dat het voorschreve perceel aan hunnen overleden vader in eigen-
dom is opgedragen bij Actie van Transport op den vijfden November achttien honderd en acht 
voor Schepenen van Leiden gepasfeerd, aan geene Registratie onderworpen en voor zoo verre 
hun bekend is of uit dezelve blijkt, niet overgefchreven ten Kantore van bewaring der 
Hypotheken. 

Artikel Drie 
Een huis en erf staande en gelegen als voren aan de Noordzijde van de voorste Doelensteeg 
omtrent de Doelengracht, belend aan de eene zijde Leendert Jansfen en aan de andere zijde Jan 
van Leeuwen onder het Bon Noord Rapenburg numero 229 wijk 1 nommer 253 op den Kada-
stralen legger bekend onder sectie F nommer 320 ter grootte van Een en zestig Ellen. 
In voege als voren begroot op negen hondert gulden ...   ƒ 900,oo 
Verklarende de Comparanten dat hetzelve aan den overledenen Pieter Fasfijn in eigendom is 
opgekomen bij proces verbaal van publieke verkoop op den vijfentwintigsten maart achttien-
honderd twintig ten overftaan van Jan Burghart van Gent destijds notaris te Leiden, in bijzijn van 
getuigen gehouden behoorlijk geregistreerd, doch voor zoo verre uit hetzelfde blijkt of hen 
comparanten bekend is niet overgefchreven ten kantore van Bewaring der Hypotheken alhier. 
[stempel ZH 38 opc in de linkermarge] 

Artikel Vier 
Een huis en erf staande en gelegen binnen Leiden, aan de zuidzijde van het Marendorp of de 
Haarlemftraat omtrent de Vrouwenfteeg belend aan de eene zijde Jan van Leeuwen en aan de 
andere zijde Johannes Hubertus - Bartholomeus Andreas - Maria Antonia - Johanna Christina - en 
Antonia Maria de Meere, en Lambetus Cornelis Spoorman onder het bon Overmarendorp Rijn-
zijde numero 48 wijk 6 numero 313 op den Kadastralen Legger bekend onder Sectie H numero 
464 ter grootte van Een Roede. 
Door de voornoemde deskundigen waardig gefchat de som van twaalf honderd guldens ƒ 1200,oo 
Welke perceel volgens verklaring der comparanten aan den overledenen Pieter Fasfijn in eigen-
dom is toegewezen blijkens proces verbaal van publieke verkoop op den twindigsten februarij 
achttienhonderd negentien voor nu wijlen den notaris Jacobus Valk geresideerd hebbende te 
Leiden in bijzijn van getuigen gehouden behoorlijk geregistreerd doch voor zoo verre uit hetzelve 
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blijkt of hun bekend is niet overgeschreven ten kantore van Bewaring der Hypotheken 
voornoemd. 

Artikel Vijf 
Een huis en erf staande en gelegen binnen Leiden aan de Oostzijde van de Lange Pieterskerk 
Choorsteeg, belend aan de eene zijde Johannes de Meere en aan de andere zijde Anthony Petrus 
Uitenhout onder het Bon Zevenhuizen numero 331 wijk 4 nommer 473 op den Kadastrale Legger 
bekend onder Sectie G numero 765 ter grootte van twee en tachtig ellen. 
Begroot als voren op de som van duizend vijftig gulden ...   ƒ 1050,oo 
De comparanten verklaren dat hetzelve perceel aan hunnen overleden vader in eigendom is 
opgedragen bij akte van transport op den zevenden Februarij achttienhonderd negen voor 
Schepenen van Leiden verleden, aan geene registratie onderworpen en voor zoo verre hen 
bekend is, of uit hetzelve blijkt niet overgeschreven ten kantore van Bewaring der Hypotheken 
voornoemd. 

Artikel zes 
Een huis en erf staande en gelegen binnen deze stad aan de oostzijde van de Middelstegracht 
omtrent den Ouden Rijn aan den hoek van zekere poort daarnevens gelegen, belend aan de eene 
zijde dezelve poort en aan de andere zijde Gerrit Dekker onder het bon Nicolaasgracht numero 
174 wijk 7 no. 557 op den Kadastrale Legger bekend onder Sectie J numero 853 ten grootte van 
negenenvijftig ellen. 
In voege als voren begroot op driehonderd gulden ...    ƒ 300,oo 
Verklarende de comparanten dat voornoemde hunnen overledenen vader den eigendom van 
hetzelve huis en erf heeft bekomen bij Contract van Verkoop en koop op den zesden Junij 
achttienhonderd zeventien voor nu wijlen den notaris Hendrik Roskes gerefideerd hebbende te 
Leijden en in bijzijn van getuigen gepasfeerd behoorlijk geregistreerd doch voor zoo verre hen 
bekend is, of uit hetzelve blijkt niet overgeschreven ten kantore van Bewaring der Hypotheken 
voornoemd. 

Artikel Zeven 
Een huis staande en gelegen te Leiden aan te westzijde van de Vestestraat omtrent den Ouden 
Rijn belend aan de eene zijde Jacobus Vijlbrief en aan de andere zijde Johannes Filippo onder het 
Bon Nicolaasgracht numero 533 wijk 7 nommer 288

A
 op den Kadastrale Legger bekend onder 

Sectie J numero 901 ter grootte van achtentwindig ellen. 
Door de meergemelden deskundigen waardig geschat eene som van honderd dertig guldens 
          ƒ 130.oo 
Hebbende den overledenen Pieter Fassijn, volgens verklaring der comparanten den eigendom 
van het voorschreeve perceel bekomen bij acte van transport op den dertigsten junij achttien-
honderdtien voor Schepenen van Leiden verleden. Destijds aan geene registratie onderworpen 
en voor zoo veel daaruit blijkt of hen bekend is, of uit hetzelve blijkt niet overgeschreven ten 
kantore van Bewaring der Hypotheken voornoemd. 
Bedragende alzoo de geheele staat dezes gemeenschappelijke boedels de som van vier duizend 
achhonderd en tachtig guldens      ƒ 4880,oo 
Waarin de helft bedraagt tweeduizend vierhonderdveertig guldens  ƒ 2440,oo 
[Hierna volgt de verdeling over de twee kinderen, waarbij steeds weer de hele beschrijving van de 
panden herhaald wordt, inclusief de toelichting van de comparanten.] 
Gedaan en gepasfeerd binnen de Stad Leiden, ten kantore van mij notaris, in bijzijn van Jan 
Rutger Velberg, particulier en Pieter L.J. Secreve, kleedermaker, beide wonende alhier ter Stede 
als getuigen ten deze verzocht, die met de comparantenen mij notaris, na gedane vóórlezing deze 
minute hebben getekend. Heden den eersten December achttien honderd veertig. 
 
Bevolking Fassijn, selectie op overige mogelijk passende personen. 

 Ca 1762, SA1855, nr. 103, Fassijn, weduwe Johannes. [Op fiche staat: Eigenaar en Huurder: De 
Wedw. J. Fasijn.] 

 Ca 1762, SA1689 nr. 45, Fassijn, Weduwe, Boterpoort [huurder, verder geen info]. 

 Ca 1800, gebuurte 49, no. 105b, Faseijn, Johannes, vr: en 2 kinderen, Middelstegracht. 

 Ca 1800, gebuurte 79, no. 61, Fassijn, Hannes en vrouw, Langegracht. 

 Ca 1800, gebuurte 17, nr 58, Maria Fassijn, Scheepmakersteeg [2 vr., rond 1800]. 
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 Register van vertrek uit Leiden 1813-1820 (SA1134) fol 1v, Johannes Fassijn, gehuwd, vertrekt 
met vrouw en 1 kind naar Rotterdam op 11 februari 1814. 

 1829 VIII 469, Maria Fassijn, 76 jaar, Leiden, prot., Waardgr. 
 
Rotterdam, bevolking: Jan 1788, 113-1729 = wijk 15 Houtlaan 732. 
Bij gezin Pieter Fassijn geboren 1816 te Rotterdam en Adriana de Goederen woont ook: 
Jan Fassijn, geboren 10 november 1788 in de Provincie, weduwnaar, NH, scheepmr.kn., 
overleden 2 julij 1850. 
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 Generatie 09 Fassijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Cornelis Fassijn   Jannetje Heese 
Geboren: 22-03-1699 te Leiden   13-03-1692 te Leiden 
Overleden: na 1738, voor 1747 te Leiden  06/13-12-1738 te Leiden  
Geloof: NH     NH 
Adressen: Nieuwe Heeregracht (1723),   Oude Rijn (1723), Vestestraat (1732) 

Vrouwesteeg (1739) 
Beroepen: Wolverver (1723), Wolwasfer   Huisvrouw 

(1728, 1730, 1731, 1739) 
Vader: Job Corneliszn. Fassijn   Abraham Heese 
Moeder: Geertruijd Reijersdr.   Jannetje Martijn 
 
Huwelijk: 28-05-1723 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Geertruijd  doop 14-09-1724 te Leiden, overl. voor 1740 
2. Job Kornelisz  doop 03-10-1726 te Leiden, overl. 06/13-12-1788 te Leiden 
3. Huibert  doop 25-04-1728 te Leiden, overl. voor 1740 
             
 
 
Job Cornelis groeide op in een klein, gebroken gezinnetje. Zijn ouders Cornelis Fassijn en Jannetje 
Heese kwamen beide aan het einde van de voorgaande eeuw in Leiden ter wereld en waren een 
kort leven beschoren. Zij huwen in mei 1723 en zijn respectievelijk 24 en 31 jaar oud. Het paar 
krijgt een dochter en twee zonen. 
Uitsluitend de familieleden van Cornelis draven op als getuigen van de kinderen. 
 

KO 28-05-1723, II149. 
Cornelis Fassijn, wolwaffer, jongeman van Leijden, woonende op de Nieuwe Heeregragt, geassi-
steerd met Huijbert van Leeuwen, sijn oom, woonende alsboven, huwt met Jannetje Heese, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Ouden Rijn, geassisteerd met Jannetje Martijn, haar 
moeder, wonende alsboven. 

 
NH-doopklapper 412 Cornelis Faceijn, Facijn en Johanna Heesen, Hezen, Heesden. 

 14-09-1724 Geertruijd, HK, (aant. 2 I 149), getuigen Johannes Faceijn en Geertruijd Reijers. 

 03-10-1726 Job Kornelisz, LK, getuigen Joannes Facijn en Geertrui Reijers. 

 25-04-1728 Huibert, LK, getuigen Huibert van Leeuwen en Katrina Faceijn. 
Genoemde echtelieden zijn de enige ouders tussen 1724 en 1740. 
 
Johannes is een oom, Geertruijd is oma en Huibert van Leeuwen & Catharina Fassijn zijn een oud-
oom en -tante van vaderszijde. Het gezin waaruit Jannetje Heese komt, is redelijk groot, maar zij 
had wellicht minder contact met haar broers en zussen. In 1732 is Jannetje nog aanwezig bij het 
huwelijk van haar zus. Zeven jaar later leeft ze niet meer. Haar man blijft met alleen Job Cornelis 
achter en hertrouwt een weduwe die twee kinderen meebrengt. 
 
Weeskamer O22 voogdijboek. 
Andries Bonaart mr. Broodbakker en Jan Heese, mr. Schoenmr. beijde oomen zijn voogden 
gesteld over Job Cornelis oud 12 jaren nagelaten minderjarig kind van Jannetie Heese verwekt bij 
Cornelis Fesijn, wolwasfer in de Vrouwesteeg. 
Comparanten hebben de voogdije aangenoomen en aande Hren. Weesmr. den 6 maart 1739 den 
eed gedaen. 
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KO 20-02-1739, NN157. 
Cornelis Fissijn (1 kind), weduwnaar van Jannetje Heese, wonende in de Corte Vrouwesteeg, 
vergezeld met Johannes Fissijn, zijn broeder, wonende als vooren, huwt met Elisabeth de Oude,  
(2 kinderen), weduwe van Christiaen Ligtvoet, wonende in de Moriaensteeg aende Hogelandse 
Kerk, vergez: met Engeltje Ligtvoet, haer snaer, wonende in de Lange Groenesteeg, en Maertje 
Trioen haer aenbehuwde moeder wonende in de Groenesteeg omtrent de Vestestraet. 
 
Zij krijgen geen kinderen meer en blijven hooguit zeven jaar als paar samen. Op 8 november 1748 
wordt namelijk zoon Job Cornelis als weeskind ingeschreven, zijn ouders zijn dan overleden (zie 
voorgaande beschrijving). Job is al twintig jaar en wordt pas uitgeschreven als hij 26 ½ jaar oud is. 
Enkele maanden daarna huwt hij Abigael Jonkhans. 
 
Job Fassijn en Abigael Jonkhans  20-07-1753 QQ145v 
 
KO 1753. 
Job Fassijn, Rokjeswr., jongeman van Leijden, wonende in de Korte Kijffhoekstraat, vergezeld met 
Johannes Fassijn, zijn oom, wonende als vooren, huwt met Abigael Jonkhans, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Lange Koppenhinksteeg, vergezeld met Johanna Ciere, haar snaar, 
wonende in de Eerste Haverstraat. 
 
Hoe het hem verder vergaat, staat bij generatie 08 Fassijn. Rest alleen nog zijn overlijdensdatum. 
Met 62 jaar bereikte hij de hoogste leeftijd binnen dit gezin. 
 
Begraafboeken Heese en Fassijn. 

 6-13/12-1738 Heesen, Jannetje (vr. v. Cornelis Fassijn) B. 

 Job Fansijn, PB 06/12-12-1788. 
 
Wat deze generatie betreft is hier voorlopig alles gezegd en geschreven. 
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 Generatie 10 Fassijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Job Corneliszn. Fassijn  Geertruijd Reijersdr 
Geboren: 17-03-1666 te gouda   ca 1670 van Leiden 
Overleden: na 1710, voor 1723?   na 1740  
Geloof: NH     NH 
Adressen: Gouda en Leiden: Verwerstraet (1693) Oostdwersgracht (1693), Kerksteegh 

(1706) idem ... op de Heeregraft (1707), 
Corte Vrouwesteegh (1741) 

Beroepen: Wolwasser (1693)   Huisvrouw 
Vader: Cornelis Jobsz Fassijn   Reijer 
Moeder: Annetge Jans de Raet   NN 
 
Huwelijk: 25-04-1693 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Annetgen  doop 03-02-1694 te Leiden, overl.  
2. Cornelia  doop 06-05-1696 te Leiden, overl. 
3. Kornelis doop 22-03-1699 te Leiden, overl. na 1738, voor 1747 
4. Jakobus  doop 23-10-1701 te Leiden, overl. 
5. Katharina doop 23-03-1707 te Leiden, overl. voor 1711 
6. Catharina doop 17-07-1710 te Leiden, overl. 
7. Johannes doop ca 1713 te Leiden, overl. in 1763 
             
 
 
Job Cornelis Fassijn en Geertruijd Reijersdr. staan aan het hoofd van dit gezin. Volgens aanteke-
ning van hun huwelijk in 1693 is Geertruijd in Leiden geboren, veel meer dan dat gegeven is over 
haar afkomst niet bekend. Job Cornelis is in Gouda geboren en trok samen met zijn oudere zus 
Catharina en in elk geval zijn moeder Catharina Gillis naar de sleutelstad. Job is wolwasser; zijn 
zoon Cornelis volgde hem daarin op. 
 

KO 25-04-1693, AA221v. 
Job Vasseijn, wolwaffer, jongman van Gouda, wonende in de Verwerstraet, geassisteerd met Jan 
Koelman sijn swager in de Vestestraet, huwt met Geertruy Reijers, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Oostdwersgracht, geassisteerd met Lijsbeth Haas, haer bekend. mede aldaar. 

 
Dit paar krijgt zeven kinderen, waarvan een deel vermoedelijk jong overlijdt of uit Leiden weg 
trekt. Mogelijk kreeg Geertruijd verder enkele miskramen tussen 1702-1707. 
 
NH-doopklappers 55 en 412, Joop Fasijn, Job Corneliszn., Geertruij Reijgers, Geertruijd Rijgers. 

 03-02-1694 Annetgen, MK, getuigen Jan Koelman, Katarina Fassijn, Katarina Gillis. 

 06-05-1696 Cornelia, HK, getuigen Johannes Tessel, Catharina Cornelis. 

 22-03-1699 Kornelis, HK, (ma: Geertruid Vergerst.), getuigen Willem de Konink, Katrijn 
Gerritsdr. 

 23-10-1701 Jakobus, HK, (Job Fasijn en Geertrijd Ruiter), getuigen Pieter Jakobsz en Geertje 
Fransz. (aant.: Vasfeijn 2 A 221). 

 23-03-1707 Katharina, PK, (Jopp Kornelisz en Geertruijt Reigers), getuigen Hubert van Leuwen 
en Katharina Kornelis. 

 17-07-1710 Catharina, HK, (J.C. Fasijn en G. Reijgers), getuigen Huijbert van Leeuwen en 
Catharina Cornelis. 

 
KO AA196, 31-01-1693 is het huwelijk van de doopgetuigen Pieter Jacobs en Geertje Frans. Bij 
hun kind zijn in 1695 Job Cornelis en Geertie Reijersdr. NH-doopgetuigen. 
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Ook nu zijn vooral familieleden van vaderszijde aanwezig. Een aantal jaren verstrijkt voordat er 
weer iets belangrijks plaats vindt. In 1723 huwt zoon Cornelis voor het eerst. Aangezien zijn vader 
niet aanwezig is, leeft deze vermoedelijk niet meer, want hij verschijnt evenmin bij de doop van 
zijn kleinkinderen. Geertruijd Reijersdr. wandelt nog wel vrolijk rond. Zij is ook van de partij bij 
het huwelijk van zoon Johannes, wiens geboortedatum niet bekend is. In 1741 aanschouwt 
Geertruijd nog een kleinkind. Ze is dan ongeveer zeventig jaar oud en komt daarna niet meer bij 
doopplechtigheden voor. 
 
Cornelis Fassijn en Jannetje Heese  28-05-1723 II149 1

e
  

Cornelis Fisijn met Elisabeth de Oude 20-02-1739 NN157  2
e
  

Johannes Fassijn en Jannetje Liefdings  13-10-1741 OO31 
 
KO 1723. 
Cornelis Fassijn, wolwaffer, jongeman van Leijden, woonende op de Nieuwe Heeregragt, geassi-
steerd met Huijbert van Leeuwen, sijn oom, woonende alsboven, huwt met Jannetje Heese, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Ouden Rijn, geassisteerd met Jannetje Martijn, haar 
moeder, wonende alsboven. 
 
KO 1739. 
Cornelis Fissijn (1 kind), weduwnaar van Jannetje Heese, wonende in de Corte Vrouwesteeg, 
vergezeld met Johannes Fissijn, zijn broeder, wonende als vooren, huwt met Elisabeth de Oude, 
(2 kinderen), weduwe van Christiaen Ligtvoet, wonende in de Moriaensteeg aende Hogelandse 
Kerk, vergez: met Engeltje Ligtvoet, haer snaer, wonende in de Lange Groenesteeg, en Maertje 
Trioen haer aenbehuwde moeder wonende in de Groenesteeg omtrent de Vestestraet. 
 
KO 1741. 
Johannes Fassijn, droogschr., jongeman van Leijden, wonende in de Corte Vrouwesteeg, 
vergezelschapt met Geertruijd Reijersdr, zijn moeder, wonende alsvooren, huwt met Jannetje 
Liefdings, jongedochter van Zeddam in Gelderland. 
 
Van 1741 tot 1752 is het paar Johannes Fassijn & Jannetje Liefdings de enige aandrager van kleine 
Fassijn-tjes in het NH-doopboek. Doopgetuigen bij hun kind is in: 
1741 Geertruy Fasfijn [= Geertruijd Reijersdr.?]. 1743, 1747 en 1749 n.v.t.  
 
Zoon Johannes werkt als droogscheerder en vindt in 1763 dat er maar eens een testament 
opgesteld moet worden. Samen met zijn vrouw stapt hij naar notaris J. van der Does (akte 77), 
die een standaardtekst opstelt. Johannes geeft aan dat hij minder dan ƒ 2.000,00 bezit en de 
echtelieden wijzen elkaar als erfgenaam aan. Tot hun eigendommen behoort een huis aan de 
Kijfhoekstraat ter waarde van ƒ 255,00 dat Johannes in 1760 verwierf. Ze wonen zelf in dit huis. 
 
Notaris J. van der Does, akte 77, 14-08-1763. 
De comparanten hebben verklaard tot geen 2000 gls gegoed te zijn ... 
Voor notaris J. van der Does verschenen ... “Johannes Fasseijn, en Jannetje Liefdings, Egte 
Luijden, wonende alhier ter stede, in de Kijfhoekstraat, omtrent de Koepoortsgragt ...” 
Standaardtekst volgt waarbij de langstlevende als erfgenaam en voogd wordt aangewezen. 
Getekend: Johannis Fassijn. 
 
Bonboek West-Nieuwland fol 83 Kijfhoekstraet Noortfijde. 

 1-5-1760I. Is bij hem [Jacob Duijm] verkogt aen Johannes Fasfeijn vrij om een custingb. van 
ijCLv gl. te betaalen met CL gereed en 50 gl. s Jaars den 1

e
 Meij 1761 d’Eerste paay ende dat 

telkens binnen de maand na de verschijndag betalende jegens 4 ten honderd in ’t jaar.  
Marge: de Custingb: van 255 gl. is alhier gecaff. en vertoond den 17 

13
/1 67. 

Op den 7 februarij 1770 is alhier overgelevert Extract uit de testamente van Johannes Fasseijn 
en Jannetje Liefdings Egteluyden, gepaffeert voor de nots. Jacob van den Does en get: binnen 
deze stad in dato den 14 augustus 1763 waarbij blijkt dat de eerststervende de langslevende 
tot erfgenaam heeft gesteld ’t welk geweest is de voorn. Jannetje Liefdings. 

 10-2-1770 Is bij haar verkogt aan Hendrik Staal, vrij om iij Cx gl. gereed geld. 
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Bonboek huiseigenaren verder: Jannetje Lieftings wede van Johannes Fassijn. Bij testament in 
1774/1787, verkoopster 1787. Noord-Rijnevest fol 50  Herengracht. 
Dit betreft volgens fiche een erfenis van Gijsje Lieftings. Jannetje verkoopt het pand in 1787 voor 
iijCxxx gl. gereed geld. 
 
Met name de overlijdensgegevens van deze gezinsleden ontbreken vrijwel allemaal. Van een paar 
personen is slechts bij benadering te bepalen hoe oud ze minimaal werden. 
 
Begraafboek 

 2-9/7-1712 kind van Job Cornelis - B. 
 
Overige gegevens 
     
Huwelijken van kleinkinderen van deze generatie zijn: 

 Johanna Fassijn met Steven Carstens, 21-04-1769 TT 109: Steven Carstens met Johanna 
Fassijn, jongedochter van Leijden, wonende op de Heeregragt, geassisteerd met Jannetje 
Liefding, haar moeder, wonende in de Kijfhoek. 

 Geertruij Fassijn met Jac. Hoogeboom, 05-04-1782 WW 162: Geertruij Fassijn, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Heeregracht, geassisteerd met Johanna Fassijn, haar suster in de 
Groenesteeg. Bruid heeft behoorlijk consent van haar moeder geproduceerd en overlegt. 

 Schepenboek 1795-1810 Geertruij Fassijn en R. van Arkel, A 110, 29-09-1796. Geertruij Fassijn 
(2 kind, de voogdij ter weeskamer aangenomen) weduwe van J. Hoogeboom, wonende aan de 
Rhijn aan de Waag, geassisteerd met Joh. Rijk, aanbehuwd zoon en Johanna Fassijn, haar 
suster in de Groenesteeg. 

 Maria van Wijk en Jac. Karstens schepenhuwelijk D23, 25-04-1806: Jacobus Karstens, kruijde-
nier, jongeman van Leijden, wonende in de Eerste Groenesteeg, geassisteerd met Johanna 
Fassijn, zijn moeder, wonende in de Groenesteeg, met Maria van Wijk, [geboren te Waddinx-
veen volgens GAL-gezinskaart], weduwe van Frans van Brederode, wonende op ’t Rapenburg, 
geassisteerd met Casper Hendrik Hofmeester, haar neef, wonende op de Haarlemstraat en 
Maria van Duuren, haar nicht, wonende op de Haarlemstraat. Getr. 10 mei 1806. Te Moerdijk 
ter Weeskamer aangenomen. (De ouders van Jacobus zijn Steven Karstens en Johanna Fassijn; 
haar moeder is Jannetje Liefdings, bij de doop van een kind van Steven zijn in 1770 getuigen 
Jannetje Liefdings en Geertruy Fassijn.) 

 
Gen 11 Reij(g)ers 
 
Geen NH-doop van Geertruijd rond 1670 te Leiden gezien. Vader kan zijn: Cornelis Dirks de 
Reijger. Volgens het huwelijk komt hij uit Voorburg. Geen bekende getuigen bij de dopen van zijn 
kinderen aangetroffen. De RK/Lutherse dopen zijn n.v.t. Bonboek: geen aanwijzingen.
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 Generatie 11 Fassijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Cornelis Jobszn. Fassijn  Annetge Jans de Raet 
Geboren: 27-04-1642 te Gouda   ca 1640 te Gouda 
Overleden: na 1688 te Leiden? [19/25-4-1693 te L.] voor 1682 te Gouda? 
Geloof: Waals    NH w.s. 
Adressen: Gouda: Nieuwehaven (1677)   Gouda: Nieuwehaven (?) 
 Leiden: Zijtgraft (1681)    
Beroepen: w.s. Lakenwerker   Huisvrouw 
Vader: Job Henry Fassin   Jan de Raet 
Moeder: Sara Cornelis    NN 
 
Huwelijk: [03-04-1665 te Gouda] 
 
Kinderen 
1. Catharina doop ca 1665 te Gouda, overl. 30-12-1741/06-01-1742 te Leiden 
2. Job  doop 17-03-1666 te Gouda, overl. na 1710, voor 1723 te Leiden? 
             
 
 
Het gezin waarin Job groot werd, woont eerst in Gouda en trekt in de loop van 1677 naar Leiden. 
Vader en moeder Cornelis Joppe Fassijn en Annetge Jans de Raet huwen in 1665 in Gouda. Zij 
krijgen daar twee of meer kinderen, waaronder Job, die puber is wanneer ze verkassen. 
 
Deels nog niet zelf nagetrokken extra gegevens op mijn vondsten: 
3904 * Cornelis Joppen FASSIJN, ged. Gouda 27 april 1642, begr. Leiden 19-25 april 1693, tr.1 
Gouda 3 april 1665, tr.2 Leiden 14 juni 1681 met  Catharijne Gilles, geb. Eupen (B), begr. Leiden 
25 mei/1 juni 1709, tr.1  Leiden 24 april 1650 met Pieter Pietersz, geb. 't lant in Limburgh, tr.2  
Leiden 31 oktober 1664 met Jan Molenaar, wed. van Aeffge Bruynen,tr.3 Leiden 21 maart 1676 
met Anthony Sarman, wed. van Catharijne Lammers. 
3905 * Annetge Jans de RAET, geb. Gouda., kinderen ged. Gouda: Job [Fassijn] en Catharina. 
Bron: http://home.planet.nl/~vers1297/kwtierdl3.html 
 
Gouda 
Van de zeer weinige kinderen Jop lijkt alleen de volgende melding een mogelijkheid:  

 17-03-1666 Job, vader en moeder: Cornelys Joppen en Annychye Jans, de vader present, 
getuige Marrichye Alberts. 

 
Gouda was vroeger één van de grotere steden in Holland en kwam tot ontwikkeling dankzij de 
verschillende handelsroutes die elkaar in de stad kruisten. In de vijftiende en zestiende eeuw 
bloeiden vooral de bierbrouwerijen en de lakennijverheid. Er was verder een levendige graan-
handel, maar aan het begin van de zeventiende eeuw liepen al deze bedrijvigheden sterk terug. 
Onder andere door het verzanden van de Hollandse IJssel stagneerde de scheepvaart. Gelukkig 
werd de stad voor algeheel verval behoed door de opkomst van andere industrieën, zoals de 
pijpenfabricage rond 1660 en daardoor ontstond weer werk voor mandenmakers en kuipers. 
Mogelijk vertrok het gezin Fassijn naar Leiden omdat Cornelis als vermoedelijke lakenwerker hier 
beter aan de slag kwam. 
Cornelis Joppe verkoopt in 1677 hun huis te Gouda gelegen aan de Nieuwehave aan iemand die 
het pand inclusief de hypothecaire schuld van ƒ 350,00 overneemt. Naast hem woont Andries de 
Raet. Het laat zich raden: dat is vast familie van Annetge Jans de Raet. 
In 1681 Is Cornelis weduwnaar en heeft hij een nieuwe vrouw gevonden: Catharijna Gillis. 
 

http://home.planet.nl/~vers1297/kwtierdl3.html
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Akte 33 
Compareerden Mr Cornelis Joppe Faffijn, burger defer stede [Gouda] mij notaris bekent ge-
maeckt en bekende vercocht te hebben aen en ten behoeven van Jan Bernardt die bij defer in 
coope aennam een huijs en erve staende en gelegen op de Zuijtzijde van de Nieuwehaven ge-
comen van Clariffe Convent belent aende oostzijde Andries de Raet @ aende weftzijde Jan Jacobs 
laeckenspinder. Aenvaerd als nu toestant nu ’t alle t gene daerop en innen aart en nacgelvaft is 
den vercooper toebehoorende met foodanige vrijhede foo tot bate als fchade als t voors. huijs en 
erve heeft volgens d’oude brieven die de cooper benevens d’opdrachte fullen werden overgele-
vert mits op staende vier strs twaelff penningen fjaers aen hoffstede gelt fonder meer anders dan 
noch een rentebrieff van drie hondert vijftich guldens mitsgaders noch vijftich guldens aen ver-
loopen interefte aen comende de heer en Mr Hieronimus Jongkint. Voor twelcken renteb: hij 
cooper het felve huys en erve hij aen fich fal nemen. Met verdere conditie dat de voors. Rente-
brieff verandert fal werden in een cuftinghrentebrieff waar onder t voorz. huijs en erve verbon-
den en betaelt werden met termijnen van vijff en twintich gulden s jaers wel meerder maer niet 
minder. Mits telckens daer bij doende intrest vier guldens t hie steeds van ijder hondert int jaer 
naer advenant. T cape. in vrije fuyveren gelde fonder eenige cautinge daer aen te mogen doen t 
fij uijt wat faecke t selve oocke foude mogen wefen fulx dat de cooper oock allen en onvermin-
dert fijne belooffde cooppen: betalen fal moeten t recht vande el tru t fchrijven en fegelen van de 
brieven en voorts alle andere oncoften op den opdrachte vallende. Den vercooper fal t voors 
huys en erve verwaerborgen op fijnen generale goederen fonder int stellen van eenige speciale 
waringe gehouden te fijn alles fonder fraude en voorts onder verbant en constriuctie als naer 
rechte confenterend hier nae acte. Gedaen binnen der Goude ware ter prefentie van Jan Clausz. 
Clauwert @ Jean Fafleur getuigen ... hier toe verfocht op den xxije feb @ 1677. Getekend door 
o.a. Cornelis Joppe. 
 
Akte 47. (Blijkbaar moet de verkoop van een huis in Gouda extra bevestigd worden.) 
In manier hier naervolgend foo bekende Cornelis Joppe Fachijn vercoght @ Jan Bernard in coope 
aengenomen te hebben een huijs en erve staende en gelegen op de Zuijd Zijde van de Nieuwe-
have belent aend oostzijde Andries de Raet ende aende westfijde Jan Jacobsz. laekenspinder. 
Comparerden nu ter stont met alle t gene daer op en in aert en nagelvast is den vercooper toebe-
hoorende en voort met foodanige daene en lijdend fervituten en vrijheden foo tot bate als 
fchade als t voorsch. huijs en erve is hebbende mits opstaende een rentebrieff van drie hondert 
en vijftich guldens cap te rentend vier en een halve gulden van ijder hondert int jaer aencomende 
d’heer en Mr Hieronimius Jontkint die op t voorz: huijs en erve [invoeging] fal blijven staen en 
werden geaffecteert. Voor de coop van welck voorsz. huijs en erve den cooper boven den voorsz. 
opstal belooft heeft gelijck hij belooff bij defen een fomme van fes en negentich guldens contant 
bij d’opdrachte in vrijen fuyvers geld fonder eenige cortinge docht t zij uijt wat faecke t felve oock 
foude mogen wefen. Zulx dat de cooper oock alles en onvermindert fijne beloofde cooppen: 
betalen zal moeten t recht van den xL tr. t fchrijven en fegelen vande brieven en voorts alle 
andere oncoften op de opdracht vallende. Hier onder verbindende haer perfonen en goederen 
stellende defelve fubject alle s heeren hove rechten en rechteren en ter oirconde geteijckent op 
den xiiij maert @ 1677 binnen der Goude. Getekend onder andere: Cornelis Joppe. 
 
Akte 47v. 
Compareerde Er.: Cornelis Joppe Fachijn, jegenwoordich wonende tot Leijden en heeft geconsti-
tueert en volmachticht gelijck hij doet mits defen Andries de Raet burger defer stede speciale om 
uyt fijn const. naeme te compareren voor d’heeren schepenen defer stede voornt. en voor de 
felve faecken schepenen wettelij. en naer costume Locael te cederen transporteren en in vollen 
eijgendom over te geven aen en ten behoeven van Jan Bernard een huijs en erve staende en 
gelegen op de Zuijdzijde van de Nieuwehave als hij const. t felve aen hem heeff vercocht alles 
volgens de voorwaerde daer van fijnde huijden dato defes voor mij notario opgebrecht en bij 
haer onderteijckent dienvolgende de cooper daer en te wettigen waeringe en waerantfchap te 
beloven en voorts alles te doen en trice tot off hij const. felffs prefent fijnde foude cunnen ofte 
vermogen te doen, belovende alle felve te sullen houden voor foo goet vast en van waerl. als off 
het bij hem felffs gedaen en verricht was onder verbant en constriuctie als naer rechten. Gedaen 
binnen der Goude voorsz. ter prefentie van Mr Jean Lafleur ende Jacob van Taeijenburgh getuij-
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gen van geloven hier toe verfocht op den xve maert @ 1677. Getekend door onder andere 
Cornelis Joppe. 
 
Leiden KO X255v, 14-06-1681. 
Cornelis Joppe, weduwnaer van Annetge de Raet, wonende op de Zijtgraft, vergeselschapt met 
Adriaen Capiteijs fijn bekende in de Baijsran, met Catharijna Gilles, weduwe van Anthoon 
Serman, wonende op de Nieuwe Geeregraft, vegeselschapt met Jannetge Leenderts haer nicht in 
de Paradijssteegh ende met Catharijn Serma haer schoondochter op de Langegraft. 
 
In 1685 sluiten Cornelis Joppe en Trijntje Gillis de bemoeienis van de weeskamer bij voorbaat uit, 
mochten zij komen te overlijden voordat hun kinderen meerderjarig zijn. Zelf verkeren ze dan 
gewoon in goede gezondheid. 
 
Leiden, weeskamer seclusie H 161v. 
Cornelis Faffijn. 
Inden name des Heeren amen kennelijk hij een ijder die ut aengaet, dat inde jaere xvjc vijfen-
tagtigh, inde maent november op de 26 dagh per felver maant des morgens de klocke negen 
uuren voor mij Quirin Raven openbaer Nots. ... in eijgener personen gecomen & verschenen zijn 
de eersame Cornelis Faffijn @ de eerbare Trijntge Gillisdr. Stab egte man @ vrou wonende bin-
nen defen stede mij nots wel bekent, clouck @ gesont van lighamen, door godes genade, hare 
redenen, [etc.] wel magtig ... [Standaardtekst volgt.] 
Hij wenst “tot eenige en algehele erfgename te maken @ te institueren gelijk hij doet bij desen 
sijnen voorkinderen mitfgaders fijne voornoemde huysvrou”. Zij stelt tot enige erfgenaam “hare 
voornoemde man”. De voogden worden: “Jacob de Bock lakendrapier @ Cornelis Rofkam ketting-
spinder.” Op 15 mei 1699 nemen de voogden ter weeskamer de voogdij aan. 
 
Het blijft een tijdje stil rond dit kleine gezin, maar in 1688 huwt dochter Catharina voor de eerste 
maal en daarna trouwt haar broer Job. Catharina hertrouwt in 1706 als weduwe met Pieter Larie. 
Zij krijgen een kind dat op 12-01-1707 wordt gedoopt. Dat Pieter dan nog leeft, zal vast niet het 
geval zijn, want slechts één maand later hertrouwt Catharina nogmaals. 
 
Catharina Cornelis [Fassijn] en Jan Koelman  06-03-1688 Z154    1

e
  

Catarina Cornelis [Fassijn] met Pieter Larie  02-01-1706 DD180vd 2
e
  

Catharina Corn.dr Fassijn met Hubert van Leeuwen 19-02-1707  DD269     3
e
  

Jop Vasseijn en Geertruy Reijers   25-04-1693 AA221v 
 
KO 1688. 
Jan Koelman, [sijwerker], weduwnaar van Lijntge Harmens, wonende op de Zuytsy, huwt met 
Catharijntie Cornelis, jongedochter van Gouda, wonende op de Heeregraft, geassisteerd met 
Crijntie Gillis, haer moeder in de Verwerstraet. 
 
KO 1693. 
Job Vasseijn, wolwaffer, jongman van Gouda, wonende in de Verwerstraet, geassisteerd met Jan 
Koelman sijn swager in de Vestestraet, huwt met Geertruy Reijers, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Oostdwersgracht, geassisteerd met Lijsbeth Haas, haer bekend. mede aldaar. 
 
KO 1706, klapper 134. 
Pieter Larie, lakenwr., weduwnaar van Annetge Claas, huwt met Catarina Cornelis [Fassijn], 
weduwe van Jan Koeleman, wonende op de Cingelstraet, geassisteerd met Geertruyt Reijers, haar 
schoonzuster, wonende in de Kerksteegh en Jaepge Jans Smet, haar Moeje in de Loyerstraet. 
 
KO 1707. 
Hubert van Leeuwen, weduwnaer van Sabrina Daalhuijsen, huwt met Catharina Cornelis Fassijn, 
weduwe van Pieter Lari, wonende op de Waartgraft, vergezeld met Geertrugd Reijersd. haar aan-
behuwde suster, wonende in de Kerksteegh op de Heeregraft @ met Jaapje Smits, haar moeije, 
wonende in de Loijerstraat. 
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NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Koelman en Catharina Corn. Fassijn zijn in: 
1689 Cornelis Joope, Maritje Kasaart (n.v.t.) en Frijntje Jillis. 
1690 Cornelis Jobsz. Pieter de Cruys, ... en Maria van Graes. 
1698 Assueros Koelman en Geertruyd Reijers. 
1700 Job Cornelis en Jaepje Jans Smidt. 
1702 Joop Cornelisse, Asuerus Koelman en Geertruy Cornelisse. 
 
In het NH-doopboek geen kinderen van Huibert van Leeuwen en Catharina Fassijn gezien en bij 
het enige kind van Pieter Larie en Catharina Fassijn staan op 12-01-1707 geen getuigen. 
 
Hoe bezit van weduwe op weduwe over kan gaan, toont de volgende aantekening in het bonboek 
aangaande een huis op de Waardgracht. Huibert van Leeuwen bezat reeds enkele huizen voordat 
hij met Catharina huwde. 
 
Bonboek Noord-Rijnevest Folio 264v. Waardgracht 

 ... D.P. Hoeweijt. 

 Is bij Huybert van Leeuwen als in huywelijck hebbende Catarina Fassijn te vooren weduwe 
ende boedelhoudster van Pr. Larie die wedr. ende boedelhouder was van Annetie Claas 
dewelke wedue ende boedelhoudster is geweest van Dirck Pietersz. Hoedijk, Laeckenwercker, 
vercoft aen Jurriaen de Graaf vrij om ijC L gl. gereet gelt. 8:5:1708. 

 
Bonboek huiseigenaren ook: 

 Huijbert van Leeuwen, gehuwd met Catarina Fassijn, verkoper 1708. 
[Fol 264v en] Noord-Reijnevest fol. 55v Herengracht. 
(Aankoop ƒ 400,00 in 1701?, hypotheek ƒ 400,00 in 1711, verkoop ƒ 300,00 in 17..) 

 
Catharina heeft een veelbewogen leven gekend en werd nog redelijk oud ook. Rond de jaar-
wisseling van 1741-1742 overlijdt zij. Evenals bij de jongere generaties is niet duidelijk wanneer 
de andere gezinsleden stierven en hoe oud zij precies werden. 
 
Begraafboeken van 1722 tot 1745. 

 30/12-1741-6/1-1742 Fassijn, Catarina (wed. van Huybert van Leeuwen) HK. 
 
Gouda 
Cornelis Jopsz of Fassijn staat niet bij poorters of borgen en niet bij belasting 1653.  
 
Overige gegevens 
 
Civiele Zaken, RA, inv. nr. 86. Deel EE, Akte 261. Fassijn, Johannis, Voogd over Gerritje Colbers (zie 
aldaar) betr. verkoop huis te Zutphen, 25-02-1741. [De voogdijregeling bij de Weeskamer 
gezocht, niets op Colbers gevonden.] 
Akte 261. 
Gerritge Colbers, meerderjarig ongehuwde dogter wonende aan den Hoogen Rijndijk onder den 
Ambagte van Soeterwoude en geadsisteert met Johannis Fasfijn; als haare in deesen gekozen en 
in Rechten toegelaten Momber. 
Haar zwager heet Michiel Maarsen. Geen enkele aanwijzing voor een verband.  
 
Wees- & Armboek X fol. 154v. 
Marijtje de Clercq (gehuwd met Assuerus Koelman). Haar man is in 1707 op een VOC-schip 
vertrokken. Haar mans oom heet Guiljaam Casaart. Die is nu overleden te Leiden; zijn algehele 
erfgenaam is zijn weduwe Jaapge Jansdr. Smid (dus familierelatie Koelman). Marijtge Casaart is 
de enige zus van Guiljaem in 1709. 
(KO CC65, 1699 Guilljaem Kasaert, weduwnaar huwt met Jaepge Jans Smits, wed. van Jan Jansz. 
van Groenigh, Molesteegh. KO X 52c, 1678 Jan Jansz. van Groeningen huwt met Jaeptge Jans 
Smith, jongedochter van Leiden, Caerdesteech.) 
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Generatie 12 De Raet 
 
De ouders van Annetge Jans de Raet zijn Jan de Raet  en NN. In Gouda woont een Andries de Raet 
naast het huis dat Cornelis Jobsz Fassijn in 1677 verkoopt.  
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 Generatie 12 Fassijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jop Henry Fassin   Sara Cornelis van der Ha 
Geboren: ca 1610 te Fechier, paroiche d fon- ca 1610 te Gouda 

maigne les moifnes, pais de Liège  
Overleden: te Gouda?    na 1644 te Gouda? 
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Fechier in ’t Land van Luik en   Gouda 

Gouda (1632-...) 
Beroepen: Drapier de pinfent (1645)  Huisvrouw 
Vader: Henry Fassin    Cornelis van der Ha 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: 05-06-1632 te Gouda 
 
Kinderen 
1. Henry   doop 26-02-1634 te Gouda, overl. jong 
2. Fijchen  doop 11-02-1635 te Gouda, overl.  
3. Herry  doop 06-07-1636 te Gouda, overl.  
4. Marie   doop 20-05-1640 te Gouda, overl.  
5. Corneille  doop 27-04-1642 te Gouda, overl. na 1688 te Leiden? 
6. Ydelette  doop 17-07-1644 te Gouda, overl.  
             
 
 
Cornelis Joppe begon zijn leven onder de naam Corneille Fassin, wat op Frans-sprekende ouders 
wijst. Inderdaad komt zijn vader Jop Henry Fassin uit het plaatsje Fechier, parochie van “Soumaig-
ne le Noifens” gelegen in het “land van Luik”. Hij is daar rond 1610 geboren, trekt later naar 
Gouda en huwt in 1632 met een Hollands meisje. 
 

Gouda, Waals, le 5
de

 Juijn 1632. 
Job Fafcijn, fils de Henri Fafcijn, natif du Pais du Liege et Sara Cornelis, fille du Cornelis van der Ha, 
native de ter Goude. Les Tesmoings Frans L’Affweu et Thijs Corneliffen. Maries le ... Juin 1632. 

 
Bij de doop van hun oudste zoontje is een Job L’Effwen, vermoedelijk Leswijn, aanwezig. Deze 
man is een kleinzoon van de opa van Job Henry. Alle kinderen worden in de Waalse kerk gedoopt. 
Hier kwamen overigens veel families wiens naam ook in Leiden terug te vinden is, zoals Carlier of 
Copijn. Wegens handelsbetrekkingen (Gouda was een vaste doorvoerhaven op de route van het 
zuiden naar Noord-Duitsland en Amsterdam) waren er al vroeg contacten met Vlamingen, Walen 
en Fransen. 
 
Waalse dopen van Job Henry Fassin en - 

 26-02-1634 Henry, Job L’Effwen et Elizabeth Get... 

 11-02-1635 Fijchen, getuigen Henry Nicolas et Neeltje Baltens. 

 06-07-1636 Herry, getuigen Servaes Dorcy, Jeanne Collin, fol. 152. 

 20-05-1640 Marie, getuigen Isbrant Jansen, Aeltjen Paulus, fol. 161. 

 27-04-1642 Corneille, getuigen Henri le Foulon et Elizabeth femme de Hr Meere. 

 17-07-1644 Ydelette, getuigen Henry Remaq et Marie Piron. 
 
Mogelijk heeft Job met de gedachte gespeeld, ooit terug te keren naar zijn geboortegrond, maar 
in 1637 sluit hij de weg terug definitief af en machtigt hij zijn opa om in zijn naam zijn roerende 
en onroerende goederen te verkopen. Voorzover bekend heeft hij geen behoefte gehad aan het 
poorterschap van Gouda. 
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Akte 158, Habet acta, 23 may 1637. 
L’an mille fix cent trente fept le vingt et foifiesune iour du mois d may comparent 
perfonnellement par devant moy Theodore Vlack, notair publicq, admis par la court du Conte 
d’Hollande refident a la ville d’Gouda au mefme cone. en prefence as tefmoins cy apres nommez 
l’honest homme Job fils feu Henry Faffin, drapier, natiff de Fechier, paroiche de Soumaigne le 
Noifens, pays de Liege, de prefent demeurent a la ville d’Gouda fufdite, lequel a constisne, et 
authorife par le present Instrument, l’honest homme Job le Foemme fon grand pere, demeurant 
a Meleng, au pais d’Liege sufnomme, our de la part du constituant effecteur tou tes et chacums 
caufes et offaires du constituant au pais de Liege, fpecialement pour vendre, levrer, aluder et 
tranfporteur a nu autre fous le biens [de bezittingen, goederen] du constituant, fituez au pais 
Liege, tant immobiles que mobiles sections, et debtes, pour le prix, et felon et commu il pleira, on 
fembleria boy au constitue mefmerent pour eprijer ... [etc]. 
... en prefence de mesrs Ifaac Doufy, metre d’efcole Françoife, et Job le Foemne fils de Jean le 
Foemne, drapier, demeurant a la ville de Gouda ... (Ze tekenen allemaal, zie ook akte 79, komt 
grotendeels overeen.) Soumagne ligt circa tien kilometer ten oosten van Luik.  
tant ... que = zowel ... als 
 
In 1640 laat Job een soortgelijke machtiging en instructie optekenen in verband met goederen die 
hem als erfenis van zijn oma Gudelet d’Mebin zijn toegekomen. Dan is Jean Henry Fassin de 
aangewezen persoon om alles te regelen. Deze broer woont evenals zijn zus Jenne nog in Fechier. 
 
Akte 79. 5 may 1640. 
L’an mille fix cent et quarante, le cincquiefime du mois de mars comparent perfonnellement 
devant moy Theodore Vlack, notaris publijcq admis par la court d’Holland, refident en la ville de 
Gouda, en la meme, province en prefence de temoins sons nommer i l’honnest homme Job Henry 
Faffin, fils d’Henry Faffin d fechier, paroiche d fonmaigne les moifnes, pays d’Liege de present 
demeurant en la ville de Gouda fn. dite constituant el authorifant par le perfent ingtrement 
l’honnest homme Jean Henry Fassin fon frere, demeurant a fechier susnomme fpecialement pour 
vendre, levrer, aliemt. et tranfporter, fous les biens tout mobiles inmobles, pense et autres, luy 
advemis par la mort de feu Gudelet d’Mebin (sa grande mere) Jadis femme de Job le Foen et 
specialement fous elpaffis autres biens filwesxan paix de Liege a nu tel, et pour ny tel prix selve, 
et comme il plaira, on semblera bon an constitue, mefmenient pour epiger, resevoir, et confeffer 
avoir new, le pris de biens, et renfes sufnommes, fout particulieres, que generalis, fout par voyed’ 
proces, qu aitrement devant quelques inge que ce fois et generalement partout le mebeur moyen 
voye droit, et fomme, qu’il a plus et mieux pre, a cmere, et solemnelement est obly, le dit 
abustitue, son vrai et legittime procureur, acheru et priffant momboir, pour faire foufce quele 
constituant par sa propre, pre ... pourroit effechier memement pour s substituer et metre il sa 
place, nu’on pleufieurs autres procureurs ad lites fantum. Constituant le pouteur de cest pourele 
faire relifiez, et realifser devant founte court, et instice, on befoigne feran promestant le dit 
contituant foime valoir ... falvo computu, priant moy notaire susnomme d’expedier de ce que 
deffus onte en forme ... fait en la ville de Gouda, fufite, au comptoir de moy notaire en prefance 
de Job le Fereu et Henry Colla, fous drie faifeurs de drap, demeurant en la meme ville. tefmoins, 
degmes de foy, appeles et regnis a ce expreffemaent avec moy notaire susdit. Getekend: Job 
Henry Faffin. 
 
P.S. Aangezien deze akten in oude formele bewoordingen opgesteld en onduidelijk geschreven 
zijn, én aangezien ik de taal niet echt geweldig beheers, staan hier ongetwijfeld veel verkeerd 
overgenomen woorden, waarvoor excuses. 
 
In 1645 stapt Job Henry Fassin nogmaals naar notaris Vlack. Deze keer doet hij een schenking aan 
zijn zus Jenne.  
 
Donatie 137I/150. Akte 150, 12 meij 1645. 
L’an mille fix cent quarante et cincq le douxiefme du mois de may comparu devant moy Theodore 
Vlack, notaire publicq admis par la court d’hollande, resident en la ville de Gouda en la meme 
porvince en prefence de femois cy apres nommez, l’honest homme Job Heny Fachin, natif de 
Fachier, au pais de Liege, drapier de pinfent demeurant en la dite ville de Gouda, bien cognu aux 
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tefmoins fou mommez. confestans avoir ceda, tranfport donne pour meant. pour dieu et en 
anmoine comme ilx donna parle present a Jenne Henri Fachin fa feur demeurante a Fachier sufdit 
foute tou action et ...d deux daleron mente, quants [wat betreft] fur les biens de Jean Henry 
Fachin, frere du comparant, a Fachier susfefcris avec les amiene canons promeffans le comparant 
faire valoir cest tranfport, et donation, our foy, et fef hors devant quelques Juges que ce foit. 
Constierans le porteur de cest, pou le faire ratifier et tealifer, devant toite court, et justice, on 
befoing fera, Cet Antoine Inga messanger du Soumaigne au pais de Liege, (ausi comparant) 
accepta la dite donation, et transport au nou, et en la place d’la dite Jeanne Henri Fachin Prians le 
donateur, et tranfportant fufnomme, moy notaire, que de clais fufdites fiffe ain fou pleufierss 
Instruments publicqs en melieure forme. Fait en la dite ville de Gouda au comptoir d’moy notaire 
fufnomme, en prefence de Jacques Noigimont, et Jaques Joannes tus deux drapiers demeurants 
en la meme ville fesmoins dignes de foy appellez et inequist a ... avec moy notaire susnomme. 
Getekend o.a. Job Henry Faffin. 
 
Van de kinderen die het paar krijgt, zijn er enkele vermoedelijk jong overleden. Een huwelijk van 
zoon Cornelis evenals de dopen van diens kinderen ontbreken. Van de overige kinderen 
ontbreekt elk spoor.  
 
Op 11-01-1637 zijn Job Fachin en Rachel Fernia Waalse doopgetuigen bij een kind van Pierre 
Donie en Anthoinette ... Op 5-07-1643 zijn Job Henri en Maria Pirou Waalse doopgetuigen bij een 
kind van Henry Libert et -.  
 
Hiermee eindigt het verhaal van de familie Fassijn, een groep Leidenaren die dankzij hun 
voorvader Job Henry in Nederland leefde en die hun wortels in Wallonië had. Inmiddels zijn ze 
geheel uit Leiden verdwenen. 
 
Overige vermeldingen die misschien op gezinsleden betrekking hebben 
 
CBG Waals fiche. 

 Enterre/Desede a Sedan le 24 avril 1644 François Fassin, age de 80 ans, natif de Liege, a 
l’enterrement assisterent bourgeois de Sedan. 

 
Weeskamer Leiden E133v vgdb. 
Jan Moijfes drapier, neef @ David Sijmon mede drapier, gebeden vrundt fijn voochgden gestelt 
over - Frans, Anna en Margriet - naergelaten weefkinderen van za. Jan Faffin, drapier, gewonnen 
bij Gillette Artus. Comparerenden ... Den voorn. ... XV meij @ 1651. 
 
Gen 13 Fassin 
 
Oma van Henry Fassin is Gudelet d’Mebin, de opa heet Job Jean le Foen. (Leswijn?) 
Henry heeft rond 1645 nog een zus Jenne en een broer Jean, zij wonen in het land van Luik. 
CBG Waals fiche op de familienaam gekeken die in Sedan voorkomt, fiche F13 en 14.
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 Generatie 09 Toornvliet        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Jansz. van Toorenvliet  Geertie Claes van Poelgeest  
Geboren: 03-08-1687 te Leiden   25-11-1691 te Hazerswoude 
Overleden: 10/17-02-1731 te Leiden  02/09-08-1760 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Kijfgracht (1711), Oude   Hazerswoude en Leiden: Tweede 

Voorstad (1725   Groenesteeg (1711), Oude Voorstad 
(1705-1751), Zuijd Cingel (1759) 

Beroepen: Baggerman (1711)   Huisvrouw 
Vader: Jan Jansz van Toornvliet  Klaas Franszn. van Poelgeest 
Moeder: Barbara Jans Denij   Maartje Dercks van Willick 
 
Huwelijk: 30-10-1711 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Maritie doop 27-04-1713 te Leiden, overl. 12/19-08-1769 te Leiden 
2. Neeltje doop 09-07-1716 te Leiden, overl. voor 1723 
3. Jan  doop 29-12-1718 te Leiden, overl. voor 1729 
4. Neeltje doop 07-08-1722 te Leiden, overl. w.s. jong 
5. Jannetie doop 11-10-1724 te Leiden, overl. 20/27-11-1728 te Leiden 
6. Jan  doop 21-05-1728 te Leiden, overl. 17/24-05-1760 te Leiden 
7. Jannetje doop 08-07-1731 te Leiden, overl. 10/17-01-1801 te Leiden 
             
 
 
De volgende reeks betreft de familie (van) Toorenvliet. Zij waren ooit aanzienlijk in aantal, maar 
momenteel geeft het telefoonboek van Leiden de indruk dat dit geslacht nooit bestaan heeft. Er 
woonde in de zeventiende eeuw een rijke en een wat minder gefortuneerde groep naamgenoten 
in de stad. Vooralsnog zullen wij het hier met het gewone volk moeten doen. 
 
Man Vrouw Huwelijk Generatie 
Jan van Wijk Maria (van) Toorenvliet 1732 08 
Jan van Toorenvliet Geertie van Poelgeest 1711 09 
Jan Jansz van Toornvliet Barber Jans Denij/de Meij 1685 10 
Jan Pieters van Toornvliet Beatrix Jacobs van der Meer 1658 11 
Pieter Leenders van Toornvliet Lijsbeth Jans van Gaeijsbeeck ca 1630 12 
Leendert van Toornvliet ... ca 1600 13 
 
De derde aangetrouwde familielijn betreft de voorouders van Maria (van) Toorenvliet, echt-
genote van Jan van Wijk. Maria wordt in het jaar 1713 in de Hooglandse kerk ter doop gehouden. 
Haar opa van vaderszijde en oma van moederskant zijn daarbij getuige als trotse grootouders 
(mogen we aannemen). Anderhalf jaar eerder huwden haar ouders Jan Jans Toorenvliet en 
Geertje Claas (van) Poelgeest in de Leidse Pieterskerk. Beide ouders dragen een naam waarmee 
ook regionale voorname geslachten getooid zijn. Jan is echter een eenvoudige baggerman en 
Geertje een gewoon dorpsmeisje. 
 

KO 30-10-1711, FF67. 
Jan Jans Toorenvliet de Jonge, baggerman, jongeman van Leijden, woont op de Kijfgracht, 
geassisteerd met Jan Jansz Toorenvliet, zijn vader, wonende op de Kijfgragt, met Geertje Claas 
Poelgeest, jongedochter van Hazerswoude, wonende in de Tweede Groenesteegh, geassisteerd 
met Maartje Dircks van der Wilck, haar moeder, wonende tot Haserswoude. 
Pieterskerk, gehuwd op 15-11-1711. 
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Het paar krijgt na de geboorte van hun oudste dochter Marijtje nog zes kinderen aan wie zij 
driemaal dezelfde naam van een eerder gedoopt kindje geven. 
 
NH-doopboeken  

 27-04-1713 Maritie, HK, getuigen Jan van Toornenvliet en Maritje van der Wilcks. 

 09-07-1716 Neeltje, HK, getuigen Jan van Toorenvliet, Maria Dirk van der Wilk, Rusje van 
Poelgeest. 

 29-12-1718 Jan, HK, getuigen Jan van Toorenvlied en Barbara den Rij. 

 07-08-1722 Neeltje, PK, getuigen Jan Torenvliet, Maertje van der Wils. 

 11-10-1724 Jannetie, PK, getuigen Frans van Poelgeest en Maartje van Willick. 

 21-05-1728 Jan, PK, getuigen Marijtje Klaasdr., Floris Handam. 

 08-07-1731 Jannetje, getuigen Jan van Toorenvliet, Heleena van Poelgeest. 
 
Begraafboeken Toorenvliet vermelding van o.a.: 

 03-10/09 1718 Toornvlieth, Jan van kind van, B. 

 22-29/08 1722 Toornvlieth, Jan van kind van, B. 

 21-28/11 1722 Jan kind van, B. 

 17-24/06 1724 Maertje, B. 

 10-17/04 1728 Maria (kind van Jan) B. 

 20-27/11 1728 Jannetje van (kind van Jan), B. 
 
Eerst huwt dochter Marijtje in 1732 met Jan van Wijk. Haar respectievelijk vijftien en achttien jaar 
jongere broer Jan en zus Jannetje huwen geruime tijd later. Tegen 1759 is Marijtje’s oudste zoon 
ook al volwassen. Via de huwelijken komt de beroepskeuze naar voren: de (schoon-)zonen ver-
dienen de kost op het water. Cornelis Hogeboom werkt rond 1770 overigens evenals de beide 
Jannen als baggerman (zie Van Wijk generatie 08). 
 
Marijtje Toorenvliet en Jan van Wijk   17-04-1732 LL254v 
Jan van Toorenvliet en Jannetje Marcus  06-11-1751 QQ54 
Jannetje van Toorenvliet en Cornelis Hogeboom 23-02-1759 RR134  1

e
  

Jannetje van Toorenvliet en Gerrit Jan Cappelle 20-03-1783 WW208v 2
e
  

 
KO 1732. 
Jan van Wijk, baggerman, jongeman van Leijden, wonende op de Kijfgracht geassisteerd met 
Klaas van Embden, zijn stiefvader wonende als vooren, huwt met Marijtje van Toorenvliet, jonge-
dochter van Leijden, wonende in de Oude Voorstad, geassisteerd met Geertje van Poelgeest, haar 
moeder wonende als vooren. Pieterskerk 17-04-1732.  
 
KO 1751.  
Jan van Toornvliet, baggerman, jongeman van Leijden, woonende in de Oude Voorftad, geassi-
steerd met Geertie van Poelgeeft, sijn moeder, wonende alsvoren, huwt met Jannetie Marcus, 
jongedochter van Leijden, woonende op de Minnebroersgragt, geassisteerd met Jannetje Bijtel, 
haer moeder, wonende als voren. (Verband met Marcus generatie 09/Poptie-tak.) 
 
KO 1759.  
Cornelis Hogeboom, schippersknegt van dese Stadt op Amsterdam, jongeman van Leijden, huwt 
met Jannetje van Toorenvliet, jongedochter van Leijden, wonende op de Zuijd Cingel, geassi-
steerd met Geertje van Poelgeest, haar moeder, wonende alsvooren. 
 
KO 1783.  
Gerrit Jan Capelle, laest wed: van Alida Frankhuijzen, huwt met Jannetje Toornvliet, weduwe van 
Cornelis Hoogeboom, wonende op de Haven, geassisteerd met Dirk Jan Scheepermans, haar aan-
behuwde zoon, wonende op de Haven en Geertruij Fassijn*, haar aanbehuwde zuster, wonende 
op de Rhijn aan de Waag. (* = Hogeboom-kant) 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan van Toornvliet en Jannetje Marcus zijn in: 
1751 Jannetje van Toornvliet. 
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1755 Geertje van Poelgeest. 
1757 Jan van Wijk en Maria van Toorenvliet. 
1758 en 1760 Cornelis Hoogeboom en Jannetje van Toorenvliet. 
 
Tussen 1705 en 1760 zijn vader en zoon Jan de enigen die als vader Van Toornvliet in het NH-
doopboek voorkomen. Anno 1997 woont geen enkele Toorenvliet meer in Leiden of Leiderdorp. 
 
Bij het enige (?) kind van Cornelis Hogeboom en Jannetje van Toorenvliet staan geen bekende 
getuigen. Jannetje van Toorenvliet is tot in 1786 NH-doopgetuige bij de kinderen van Jacobus 
Hogeboom en Geertruy Fassijn. 
 
Inmiddels is Geertje Poelgeest sinds februari 1731 weduwe met rond die tijd nog twee vrij jonge 
kinderen in huis. Ze bezit een huis aan de Oostsingel dat Jan al in 1715 voor ƒ 100,00 heeft ge-
kocht. In 1729 leent Jan ƒ 150,00 van Dirck van Leijden met dit huis als onderpand. In 1736 belast 
zijn weduwe het pand nog eens met ƒ 150,00. In 1761 blijkt ook Geertje de wereld te hebben 
verlaten en blijft haar kroost met een insolvente boedel achter. Het huis gaat voor slechts ƒ 75,00 
over in andere handen. Blijkbaar is schoonzoon Cornelis Hoogeboom toch nogal aan het huis 
verknocht, want in 1769 koopt hij het terug van Willem du Pon. Ruim dertig jaar later is zijn 
vrouw Jannetje Toorenvliet overleden en doet de familie de woning wederom van de hand. 
 
Waardbon Folio 541 Vrij domme buijten de Sijlepoort, Oostsingel.  
[Buurman was Lourens van der Meer.] 

 30-01-1715 Is bij hem (Isaac Paradijs) vercogt aan Jan Jansz. van Torenvliet vrij om C gl. gereet 
geld.  

 20-10-1729. Is bij hem Sp: belast in de CxL gl. spruijtende uijt saeke van geleend penn. ende 
van Jaarlijkse interest betalen sal eenende jegens 4 ten honderd om Dirck van Leijden. 
Marge: de gecaff: schuld. van 150 gl is alhier vertoond den 08-09-1736. 

 08-09-1736. Is bij Geertje van Poelgeest weduwe en boedel houdster van Jan Jants van Toren-
vliet sp: belast met CL gls: ter zake van geleende penn., daarvan jaarlijks interest betaald zal 
worden jegens 4 ’t honderd om Maria de Bruijn, meerderjarig ongehuwde perzoone. 

 Is bij Passchier Soetbrood notaris als sequeste over den Insolvente boedel van goederen van 
Geertje van Poelgeest en haar vooroverlede man Jan Jansz. van Toornvliet verkogt aan Willem 
du Pon vrij om Lxxv gl gereed geld en is bij willig decreet dese vierschaar gelevert den 
7:2:1761. Decreet.  

 20-06-1769. Is bij hem verkogt aan Cornelis Hogeboom, vrij om XC gl gereed geld. 

 28-03-1802. Nu volgens testament op den 17 juni 1761 voor Passchier Soetbrood notaris 
alhier gepasseerd op Jannetje van Toornvliet, alhier overgeleeverd. 

 30-03-1802. Is bij Dirk Schekenmans Pieter Hendrik Esfing in qualiteit als aangestelde en gead-
fumeerde executeurs der testamente van wijlen Jannetje van Toornvliet verkogt aan Johannes 
Marchal, vrij om 26 gl gereed geld. 

 
Hier is wederom sprake van een congregatie van baggermannenfamilies, want meerdere perso-
nen krijgen in de loop der jaren toestemming om zo de kost te verdienen. 
 
Gerechtsdagboek 4F, folio 439 [zie ook generatie 08 Van Wijk]. 
Verzoek van Michiel du Pon om weer in de zomer van 1753 te mogen baggeren. 23-5-1753. 
Totaal vijf personen, waaronder: Gelijke appt. verleent aan Geertje van Poelgeest, wedue van Jan 
Toornvliet, in dato en getekend als vooren.  
 
Gerechtsdagboek 4I, folio 29. 
Michiel du Pon en Jan van Toornvliet: verzoek vergunning voor het baggeren, 23-05-1760. 
 
Gerechtsdagboek 4I, folio 169. 
Miechiel du Pon, idem 21-05-1761, daaronder: 
Jannetje Marcus, wed: van Jan van Toornvliet 
Jan van Wijk 
Cornelis van Leeuwen. 
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Idem folio 304, 29-05-1762, dezelfde personen. 
 
Nog in 1756 legt Geertje van Poelgeest een verklaring voor de schepenen af ten behoeve van een 
andere vrouw. Geertje overlijdt 69 jaar oud. De laatste dertig jaar van haar leven bleef ze wedu-
we zonder te hertrouwen. 
 
RA inv. nr 86. CZ Deel KK, folio 142. 
Op 20-01-1756 compareren o.a. “Geertje van Poelgeest, weduwe Jan Toornvliet en Angnietje de 
Bruijn, huisvrouw van Chrisostimus Hartog, beijde van competente ouderdom en woonende 
binnen dese stad.” Betreft verklaring t.b.v. erfgenamen van een man die in dienst van de VOC 
naar Souracarta is gevaren.  
 
GBLeo SR99, jaar 1992. Uit: stamreeks Van der Blom, uitgezocht door dhr P.J.M. de Baar. 
1.  Denijs van der Blom huwt op 24 april 1701 in de PK met Lijsbeth Jansdr. de Wilde [Lijsbeth 

Philips Reba is stiefmoeder]. Zij laten kinderen dopen in 1702/3/5/6/8. [Zie De Wilde & 
Stouten in de Stouten-tak]. 

2.  Denijs van der Blom, ged. 25 maart 1703 (tweede kind, zie boven) baggerman, huwt in april 
1726 met Elizabeth Waelwijk, jongedochter van Leiden, vermoedelijk gedoopt op 27 septem-
ber 1705 HK als dochter van Johannes Waalwijk en Niesje Bastiaans [zie bij generatie 10 
Torenvliet], wonende eveneens in de Oude Voorstad, die als getuige meegenomen had 
Geertje Klaas Poelgeest, haar eveneens aldaar wonende nicht; zij ... hertrouwde op 9 juni 
1743 in de LK, met als getuigen Lidia de Ring, haar snaer, wonende op de Hooigracht, en 
Geertie van Poelgeest, haar nigte, wonende in de Oude Voorstad, met Roelof Sasburg, 
warmoeziersknecht, [etc].  

 
Begraafboek 

 02-9/8-1760 Geertje van Poelgeest (wed. van Jan van Toornvliet), PB. 
 
Nog in 1753 vroeg Geertje als weduwe een baggervergunning aan. Wellicht liet ze haar zoon Jan 
het werk uitvoeren. Ze had het als alleenstaande bejaarde vrouw waarschijnlijk financieel niet 
breed, al sprong haar dochter Jannetje, die tot 1759 thuis woonde, vast wel bij. Geertje laat een 
hele lijst met schulden na die ze wegens begrafenissen en kosten van levensonderhoud maakte. 
 
Daarover heeft Piet de Baar uitvoerig geschreven in zijn artikel ‘De armzalige nalatenschap van 
Geertje van Poelgeest, 1760’, in: Poelgeest Familie Contacten – maart 2000, pagina 13-17. Hij is 
voormalig hoofd van de studiezaal van het gemeentearchief in Leiden. 
 
De armzalige nalatenschap van Geertje van Poelgeest, 1760 
 
Na haar overlijden op 1 augustus werd in de week van 2 tot 9 augustus 1760 Geertje van Poel-
geest op het Papaegaaisbolwerk aan de noordrand van de stad Leiden begraven. Zij was weduwe 
van Jan van Toornvliet (ook wel Thorenvliet en nog meer schrijfwijzen), zodat rond de groeve 
twee dochters, twee schoonzoons, een (verweduwde) schoondochter en heel wat kleinkinderen 
geschaard zullen zijn geweest. 
Geertje was een dochter van Claes Willemsz. Van Poelgeest en Rusgen Dirx van der Wilk, maar 
omzdat zij (denkelijk nog na haar zus Aefjen, die in 1689 in Leiden gedoopt werd) in Hazerswoude 
geboren is, is haar doopdatum in Leiden niet te vinden. Een oom Floris Willemsz. Van Poelgeest 
was getrouwd met Cornelia Jansdr. Van Toornvliet en toen Geertje huwbaar geworden was, bleek 
er in die familie nog een passende bruidegom te vinden. 
Dat was een Jan van Toornvliet, gedoopt 3 augustus 1687 in de Loodskerk aan de Oranjegracht 
als zoon van Jan Jansz. Toornvliet, een baggerman, wonende bij de Zijlpoort, en Barbara Jansdr. 
De Meij. Ook Jan jr. was baggerman en woonde op de Kijfgracht toen hij op 30 oktober 1711 in 
kerkelijke ondertrouw ging met Geertje Claas Poelgeest, die toen in de Tweede Groenesteeg 
woonde en haar te Hazerswoude wonende moeder Maartje (!) Dircks van der Wilck als getuige 
meenam. 
Uit dit huwelijk werden in Leiden tussen 1713 en 1731 zeven kinderen geboren, waarvan er 
minstens drie al zeer jong stierven, en uiteindelijk dus drie het tot een huwelijk brachten. 
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Zoon Jan, baggerman, ging op 6 november 1751 in kerkelijke ondertrouw met Jannetje Markus, 
wonende om de hoek op de Minnebroersgracht, uit welk huwelijk zes zonen gedoopt werden;  
hiervan waren er bij zijn overlijden in 1760 nog vier van in leven. 
Toen Jannetje Markus op 21 april 1769 in kekelijke ondertrouw ging met Samuel Wijsman, 
weduwnaar met vijf kinderen van Suzanna du Mortier en (evenals zij) wonende op de Oostcingel 
bij de Asschuur, leefden er nog drie van. 
Dochter Maria ging op 19 april 1732 in kerkelijke ondertrouw met Jan van Wijk, baggerman, 
wonende op de Kijfgracht, uit welk huwelijk tot 1756 in totaal zestien kinderen geboren werden. 
Dochter Jannetje ging op 23 februari 1759 in kerkelijke ondertrouw met Cornelis Jansz. Hooge-
boom, schipper van Leiden op Amsterdam, wonende op de Kijfgracht, waaruit op 15 augustus 
1759 een dochter Antje in de Pieterskek gedoopt werd. 
Als je geen lid van een begrafenisfonds was, kostte zelfs de kaalste teraardebestelling in de een-
voudigste milieus nog flink wat geld. Uit het feit dat zij nog een schuld had van fl 17-7-8 (zeven-
tien gulden, zeven stuivers en acht penningen) aan Jan Kappelle “wegens geleende gelden tot de 
begrafenis van de zoon”, blijkt wel dat Geertje in ieder geval het gemis van haar zoon Jan ook nog 
wegens de kosten ervan moest (be)rouwen. 
Hoeveel haar eigen begrafeniskosten bedroegen, valt niet meteen voor het totale bedrag te zeg-
gen, maar deze zullen ook niet gering geweest. Bij weeklonen van een gulden of zes voor een 
geschoold werkman, zal het inkomen van  een weduwe zeker niet fantastisch geweest zijn, en 
dan is een begrafenis altijd al te duur. 
Op 29 augustus was al wel duidelijk genoeg dat de nalatenschap amper voldoende was om alle 
schulden te betalen en dus onder sequestratie gesteld moest worden. 
Die dag behandelen schout en schepenen het rekest van Cornelis Hogeboom, zowel handelende 
als man van Jannetje van Toornvliet als in zijn functie van voogd over de vier minderjarige kinde-
ren van Jan Jansz. Toornvliet, en een aantal crediteuren van Geertje. Bovendien was de boedel 
van Jan Toornvliet sr. na zijn dood nooit fatsoenlijk gescheiden, zodat dat in ieder geval nu na het 
overlijden van de weduwe zou moeten gebeuren. 
Daarom benoemden schout en schepenen notaris Passchier Soetbrood tot sequestor; hij moest 
dus de boel regelen en afwikkelen. Een van de eerste zaken die hij regelde was het inventariseren 
van alle bezittingen en schulden. Daartoe nam hij dé specialist op dat gebied in de arm: zijn colle-
ga en tevens Stadhuisklerk Johannes Thijssen. 
Nog dezelfde dag toog deze aan het werk. Onder de onroerende goederen vermeldde hij als eer-
ste “Een hegt, sterk huys en erve, staande ende gelegen binnen deese stad in de Oude Voorstad 
aan de Binnevestgragt omtrent de Haven, tegenover de Asschuur”, dus aan wat we nu de Binnen-
oostsingel noemen. 
Daarnaast bezat zij een staalgrond van ongeveer 19 roeden groot tegenover de Zijlbrug onder 
Leiderdorp. De Zijlbrug heet nu Spanjaardsbrug en het moet een van de vele kleine lapjes grond 
geweest zijn op het Waardeiland ter plaatse van waar nu het Rijn-Schiekanaal loopt. 
Deze staalgronden waren lange smalle kavels, in eerste instantie bedoeld om er bagger of vuilnis 
op te laten composteren, maar ook wel in gebruik als groententuintje. Evenals het huis had 
Geertje die zelf in gebruik (of beter gezegd: had haar zoon in gebruik gehad). 
Na de onroerende goederen kwamen nu de roerende, en als eerste daarvan, zoals gebruikelijk, 
“Geld, goud of zilver, gemunt off ongemunt”, maar “is in deesen boedel niet bevonden”. Voor 
ons lijkt dat merkwaardig: helemaal geen kasgeld in huis! Maar in vroeger eeuwen was het bezit 
van veel contanten bij de armere lagen van de bevolking minder gebruikelijk: veel goederen kocht 
je op  de pof, van veel leveranciers kreeg je slechts één keer per jaar een rekening (rond Nieuw-
jaar) en in noodgevallen bracht je wat spullen naar de Lommerd. 
Ook het “Huisraad en inboedel” werd heel precies geturfd. In het voorhuis trof Thijssen aan: een 
spiegel, vijf schilderijtjes, twee theeblaadjes, een hangoortafel (een soort opklaptafel) een klein 
tafeltje, vijf stoelen en een kast met daarop drie Delfts aardewerken pullen en twee kommen. 
In het voorhuis stond ook een kabinet, en daarin lagen drie slaaplakens, negen servetten, een 
tafellaken, vier halsdoeken, een bont schort (dus niet zwart-wit, maar met kleuren), twee slopen, 
een Bijbel in octavo (een soort groot pocketformaat), zes vrouwenmutsen, drie ondermutsen, 
een kaptje (dat is dus niet was wij daar nu onder verstaan, maar een bepaald soort dameshoed-
je), twee vrouwenhemden, een bloedkoralen ketting met een zilveren grendeltje, een witte 
vrouwenborstrok, twee rode vrouwenborstrokken, een zwart en een bruin katoenen jak, drie 
oude jakken, een zwartzijden rok, een katoenen rok, een damasten rok, een rode baajen rok, een 
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gestreepte rok, een zwarte rok, twee schoudermanteltjes, een oude vrouwenbroek, een schort 
van boezel, drie schoorsteenkleedjes, twee paar kousen, een oud tafelkleedje, een oude onder-
rok en een paar zijden muilen. 
Achter de voorkamer was in eenvoudige huizen doorgaans de binnenkamer (wij zouden zeggen 
achterkamer), met daarin gewoonlijk de stookgelegenheid en de bedstede voor de ouders. Soms 
stond er een ijzeren kachtel, maar in auustus stond die vaak op zolder om beneden meer ruimte 
te krijgen (gekookt werd dan buiten op het plaatsje in een “snuivertje”). Vooral de armeren koch-
ten echter niet zelf een dure en zware kachel, zeker niet als ze hun onderkomen voor maximaal 
zes maanden huurden. Er waren toen speciale kachelsmeden, waar je een kachel voor zes maan-
den (of korter) kon huren.  
Thijssen vond in de binnenkamer de volgende zaken: een boek in kwarto (ongeveer ons A5-
formaat) over Jesaja, tien boeken in octavo en duodecimo (kleinformaat), vier stoelen, een blikje, 
een beddepan een bed, een peluw, drie kussens, drie slopen, twee lakens, drie wollen dekens, 
twee gordijnen, een rabat (een hangend sierrandje langs ramen of schoorsteenmantel), een 
schoorsteenkleed, een plaat, een schutje (scherm om vonden tegen te houden of tegen de tocht 
langs de grond), een tafeltje, twee schilderijtejs, een klein blikje, een rekje met acht roemers (wel 
wat lijkend op een cognac-glas), drie bierglazen, negen bakjes, vier stoven en een blaadje. Er 
stond ook een kastje met daarin een stelletje aardewerk van vijf stuks, elf bakjes, twaalf kopjes en 
wat klein aardewerk. 
Hierna daalde Thijssen in de kelder af, waarbij vaak niet gedacht moet worden aan een grote die-
pe kelder, maar meer aan een soort ondiep gat onder de bedstede. Daarin vond hij: twee kope-
ren koffiekannen, een koperen trommeltje, een koperen tang, een asschop, een bezempje, een 
tinnen kan, een tinnen inktkoker, twee tinnen zoutvaatjes, twee peperdoosjes, een tinnen kroes, 
vijf tinnen lepels, een dopmertje een koperen snuiter, een koperen kandelaar, een koperen 
komfoortje en drie schotels van aardewerk. 
Er was ook een achterhuis, een soort uitbouw die wij nu keuken/bijkeuken zouden noemen. 
Daarin trof Thijssen aan: een koperen doofpot, twee koperen kookketels, een waterketel, een 
ijzeren aspot, twee tobbes, twee komforen, nog eentje, een kapstok, een marktemmer (een soort 
boodschappentas voor eventueel vochtige groenen e.d.),  een slaemmer, een mandje, een bed, 
een peluw, twee kussens, een sloop , twee lakens, een katoenen en een wollen deken, een wafel-
ijzer, een gordijn, een klein veren bedje, twee lampen en een hoop hout op zolder. 
Op het binnenplaatsje stond enig aardewerk, een koperen aker, een wateremmer, wat hout in de 
schuur, een koffiemolen, een hangijzer en een koperen koekepan. 
Tot slot besteeg Thijssen de zolder waar hij behalve een partij wijn en turf aantrof: een bed en 
peluw, twee kussens, twee slopen, twee lakens , drie wollen dekens, een kistje met oude boekjes, 
twee rekjes, een slaapbank, een koffer, een bijbel in folio, een strijkijer, een rooster, een vogel-
kooitje en een blaadje. De buren hadden te leen een handslee en er was ook nog, vermoedelijk in 
het grachtje voor de deur, een schuitje met vier riemen. 
Vorderingen op derden had Geertje niet, maar wel de nodige schulden. Thijssen noteerde als 
eerste daarvan, wellicht meteen ingefluisterd door de sequestor: aan notaris Soetbrood een half 
jaar huur van twee stalen, te verschijnen in november, fl 17, en over salaris wegens het maken 
van een testament enz fl 14-4-0; aan Pieter Arkenswijk en Joris Simson wegens huur van een staal 
fl 17, aan eerstgenoemde wegens oude schuld, vermoedelijk ook i.v.m. huur van staalgronden, 
nog fl 29; Jan en Pieter van Wijk aan arbeidsloon (wellicht op de staalgronden fl 22-17-0 en even-
zo aan Jan Gijse fl 16-12-0 en aan Jan van Wijk fl 11-4-0; aan diverse leveranciers voor turf, brood, 
winkelwaren en hout, in totaal fl 69-18-12; aan de weduwe van Drk van der Does apotheker, voor 
medicamenten in de jaren 1757 tot 1759 fl 20 en tijdens haar laatste ziekte in 1760 fl 21-14-0; en 
aan Jan van Leeuwen, timmerman, wegens twee doodkisten fl 12. De ene doodkist zal geweest 
zijn voor Geertjes zoon Jan Torenvliet. 
Al deze schulden zijn ook nog eens genoteerd in het Schuldboek van de Desolate Boedelkamer, 
waar als extra schulden opgenomen zijn een hypotheek op het huis van fl 100 met nog fl 7-6-0 
aan onbetaalde rente, en aan Kornelis Hogeboom voor het ter aarde bestellen van de weduwe 
Toornvliet Fl 7-5-0. Ook staat er een schuld aan de weduwe van Jan Jansz. Toornvliet  (de schoon-
dochter) voor een paar zilveren gespen van fl 19. 
Voor de afwikkeling moest er nog een en ander gedaan worden. Zo diende het huis publiek ver-
kocht te worden. Dit vond plaats op 27 september 1760; Michiel du Pon betaalde er fl 74 voor (en 
dat terwijl er nog een hypotheek van fl 100 op rustte!) 
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Aan pootaarde (gecomposteerde bagger werd fl 73-10-0 ontvangen; de staalgrond zelf leverde 
fl 40 op. Het meubilair werd geveild voor fl 122-15-4, het schuitje bracht fl 6-18-12 in het laadje, 
en de handslede fl 1-14-12. Alle inkomsten bedroegen samen fl 322-5-12, zij het dat dat bruto 
was. Zo stonden er nog diverse achterstallige belastingen op het huis, en met de onkosten van 
het verkopen bedroeg dat fl 50-17-4, zodat van de schamele opbrengst van fl 74 uiteindelijk 
slechts fl 23-2-12 netto overbleef. Bij de staalgronden en het meubilair was het van hetzelfde 
laken een pak: totale uitgaven fl 26-4-8. En tenslotte de algemene kosten, zoals aan Thijssen voor 
het maken van de inventaris fl 5-19-0, het salaris van de griffier, bode, klerken enz., alles bij 
elkaar fl 26-16-6. De totale uitgaven beliepen fl 103-18-12, waardor er een netto saldo van fl 218-
7-0 overbleef. 
In mei 1761 werd na klokgelui van de pui van het Stadhuis afgekondigd dat een aantal boedel-
rekeningen, waaronder die van Geertje, op dinsdag 9 juli om negen uur ’s morgens vastgesteld 
zou worden en belanghebbenden werden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Aldus keurden de 
schepenen op die dag de rekening ongewijzigd goed. Nu moest er nog vastgesteld worden welke 
vorderingen voorrang haden (preferent waren) en welke niet (dus concurrent waren). Tien 
crediteuren hadden geluk; zij kregen hun volledige vordering toegewezen tot een totaalsom van 
fl 206-15-0. Toen schoot er nog fl 11-12-0 over, terwijl er nog fl 50-13-0 te betalen was wegens 
arbeidsloon aan Jan van Wijk en diens zoon Jan en Jan Gijse. Zij waren de grote verliezers; ze 
kregen slechts een kwart van hun vordering. Verliezers waren natuurlijk ook de andere familie-
leden, die nog wel verwacht zullen hebben tenminste enig aandenken van waarde aan hun 
(groot)ouders te krijgen. En ook de crediteuren werden kritisch bekeken: Jan van Leeuwen kreeg 
maar één doodkist vergoed, de rekening van Soetbrood wegens het testament komt nergens 
meer aan de orde enz. In het geval van de tweede doodkist was het natuurlijk ook wat merkwaar-
dig dat Geertje de kist en begrafeniskosten van haar zoon zou moeten dragen, terwijl die ge-
trouwd was en een weduwe en kinderen had, zelfs al woonde hij bij zijn moeder in. Dit blijkt 
namelijk met name uit dat testament dat notaris Soetbrood op 5 december 1759 opstelde; het 
werd door Geertje ondertekend met een uitermate hanepoterige handtekening. Bovendien blijkt 
eruit dat hun huishoudens volledig verstrengeld waren; uit dankbaarheid voor het feit dat Jan zijn 
moeder onderhield, zou hij haar voornaamste erfgenaam worden. De baggerschuit had zij voor-
dien al aan hem verkocht. Het zal ook de verklaring zijn voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
het kleine veren bedje in het achterhuis; dat zal van het op 1 juni (dus nog na het overlijden van 
de vader) gedoopte kind Johannes van Toornvliet geweest zijn. 
Jan van Toornvliet jr., man van Jannetje Marcus, was in de week van 17-24 mei 1760 op het 
Papegaaisbolwerk begraven. Mogelijk is dit overlijden van haar zoon zo schokkend voor Geertje 
geweest dat dit haar dood betekend of vervroegd heeft. En als dan na je dood ook nog je spulle-
tjes publiek geveild moeten worden om je schulden nog eningszins te voldoen, dan kun je echt 
spreken van een armzalige nalatenschap. 
 
ORA 50, Schuldboek KK fol. 55. 
Geertje van Poelgeest en wijlen haar man Jan van Toornvliet. 
Marge: Sequester Passchier Soetbrood notaris. Acte van sequestratie in d

o
 29 augs 1760. 

(In de rechtermarge staan steeds aantekeningen als: schultbr., huurc., decl., rek., afl. 
overgelevert.) 
Maria de Bruyn, komt volgens schultbrieff, op den 8 september 1736 bij en ten lasten van Geertie 
van Poelgeest, wedue en boedelhoudster van Jan Jansz. van Toornvliet, voor de H.H. Schepenen 
dezer stadt gepasst. en specialijk gevestigt op ’s boedels huys en Erve, staande ende geleegen op 
de Oost Cingel omtrent de Haven aan de Binnevestgragt, over capt.   ƒ 100:- 
Marge: ’t 9 regr. fo. 541 [= Bonboek, Oostcingel, verkoop bij willig decreet.] 
En over intreffe, @ 4 pto seedert den 1 septb. 1759 tot den 1 julij 1761 zijnde     7:6:- 
’t jaar is nu        107:6:- 
Den notaris P. Soetbrood, over een halff jaar huur van twee staalgronden over de  
Zijlbrugge onder Leiderdorp, versch: pmo: november 1760   17:-:- 
Denzelve notaris, over salaris en verschot     14:4:- 
Pieter Arkenwijk en Joris Simsom/Janes Beijmsam over huur van twee stallen,  
op den 1 maart 1758       ƒ 17 gl 
Dezelve Pieter Arkenwijk preste over geleent geld    ƒ 29:-:- 
Gert Jan Kappelle [schoonzoon], over geleent geld, gebruijkt tot de begravenis  
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van de zoon Jan van Toornvliet den 21 maij 1760 (marge: concurrent)  ƒ 17:7:8 
Kornelis Hogeboom [schoonzoon], voor het ter aarde bestellen van de weduwe  
Toornvliet in deze         ƒ 7:5:- 
De wedue Dirk van der Does, apothec. over geleeverde medicamenten, d’an  
1757, 1758 en 1759 (marge: concurrent)     ƒ 13:11:- 
Dezelve in may, junij, julij en aug. 1760 in de laatfte ziekte   21:14:- 
Jan van Wijk [schoonzoon], over arbeijdsloon en verschoten geldt  22:17:- 
Jan Gijse, over arbeijdsloon       16:12:- 
Jan van Wijk de zoon, ibid.       11:4:- 
Marge 3 voorgaande regels: gelijk regt. 
Jan van Leeuwen, mr Timmerman, voor het maken van een fwarte doodkist  
voor het Lijk van Jan Toornvliet [zoon]     ƒ 6:- 
Lijk van de Wede Toornvliet        6:- 
Pieter Schouten, over turff       ƒ 21:- 
en over impost        10:- 
Hendrik Vlek over broodt       ƒ 5:3:- 
      impost    2:- 
Jonas Monnee, over broodt       ƒ 25:15:12 
De wedue Jan Jansz. van Toornvliet voor een paar silvere gespen  ƒ 19:- 
De wedue Doesburg, over winkelwaaren     ƒ 4:- 
Jacob van Tilburg over gekogt hout      ƒ 2:- 
 
Over dochter Jannetje en haar eega’s is ook meer bekend. 
In 1759 huwt ze met Cornelis Hogenboom. Zij tekenen reeds twee jaar later hun testament op. 
 
Akte 45, 17-06-1761, notaris P. Soetbrood. Testament 
De testateuren hebben verklaart: tot geen tweeduijzent gulden gegoet ende int ampt geld niet 
bekend te zijn, en is in deesen geen fideicommis. Testament gepasseerd 17 juni 1761.  
’s Avonds rond de klok van 8 uur compareren voor nots Soetbrood: “D’eersame Cornelis Hooge-
boom, schippersknegt van dese stad op de stad Amsterdam, en d Eerbare Jannetje van Toornvliet 
Egteluijden, woonende op den Rijn over de haven binnen deese stad.”  
Hierna volgt een (van te voren) mooi opgeschreven stuk standaard testamenttekst. 
Getuigen zijn Jacob van Leeuwen en Jacobus Planjer. 
 
Cornelis neemt in 1769 de voogdij op zich over de drie kinderen die Jan van Toorenvliet bij zijn 
overlijden achterliet, wanneer diens weduwe wil hertrouwen. 
 
Weeskamer Q42 voogdijboek. 
Cornelis Hoogeboom, Amsterdamsche Schippersknegt, en Peter Marcus, rokjeswerker, beijde 
oomen, zijn voogden gesteld over - 3 - nagelaate kinderen van Jan van Toornvliet, verwekt bij 
Jannetje Marcus, wonende over de Asschuur. 
Comp. xc: op den 3: Meij 1769. De voorn. boedel is ten zelve dage gerepud. 
 
In 1771 koopt Cornelis een woning in de Oude Stad wat onder het Havenbon valt. Gezien zijn 
beroepskeuze (schippersknecht en baggerman) woonde hij vast vlakbij zijn werk. 
 
Havenbon Folio 377: Oude Stad. 

 31-08-1771. Is bij hem verkogt aan Cornelis Hoogeboom vrij om IV
c
LxxVg gereed geld. 

 Nu volgens testament op den 17 juni 1761 voor Passchier Soetbrood notaris alhier gepasseerd 
op Jannetje van Toornvliet, overgeleverd 18 junij 1806. 

 Nu volgens testament op den 23-10-1784 voor Hermanus van Waalswijk notaris alhier 
gepasseerd op Jannetje Schekenman, overgeleverd 18 junij 1806. 

 
Een aantal jaren daarna overlijdt Cornelis en hertrouwt Jannetje met Gerrit Jan Cappelle, die zelf 
al meermalen weduwnaar is geworden. Jannetje is 51 jaar oud. De kersverse echtelieden stappen 
reeds de volgende maand naar notaris Van Waalswijk om hun uiterste wil vast te leggen. Gaven 
Cornelis Hogeboom en Jannetje in 1761 nog aan niet meer dan ƒ 2.000,00 te bezitten; Gerrit Jan 
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Cappelle en Jannetje zijn in 1783 samen goed voor niet meer dan ƒ 8.000,00. Hij benoemt haar tot 
enige erfgenaam. Zij wijst hem voor de ene helft aan en haar twee kleinkinderen voor de andere 
helft. In deze akte wordt Jannetje al een bejaard persoon genoemd; maar hiermee wordt vooral 
aangeduid dat ze volwassen is. 
 
Akte 44, 24-04-1783, notaris H. van Waalswijk. Testament 
De comparanten in deezen (man & vrouw zijnde) hebben verklaart tot geen Agt duizend guldens 
gegoed te zijn x in het amptgeld niet bekend te staan & verklaar ik notaris dat in dit testament 
geene making van Fidei-commis. vervat. 
Voor notaris Hermanus van Waalswijk compareren “des avonds de klokke omtrent agt uren ... Sr 
Gerrit Jan Cappelle en Juffrouw Jannetje van Toornvliet, bejaarde egtelieden, wonende op den 
Nieuwen Rhijn aan den hoek der Uitterstegragt binnen dese stad, mij notaris bekend.” 
Verklaring bij volle verstand, ongeldig maken eventuele vorige akten. 
“Zo verklaarde hij comparant eerstelijk te legateeren aan zijne nigte Barendje Cappelle de somme 
van twee hondert guldens. 
Ende in alle zijne verdere natelate goederen verklaarde hij comparant tot zijne eenige en alge-
heele erfgenaamde te stellen en te institueren zijne Jeegenwoordige huijsvrouw Jannetje van 
Toorenvliet ende dat met vollen regt en titel van institutie. 
Ende zij comparante meede ter dispositie komende verklaarde in alle haren natelate goederen 
tot haar eenige en algeheele erfgenaamen te sullen stellen en te institueeren haaren Jeegen-
woordige man Gerrit Jan Cappelle voor de geregte eene helfte, ende de twee kinderen van wijlen 
haar comparantes dogter Antje Hoogeboom, door Dirk Scheekerman aan deselve in huwelijk 
verwerkt, te zamen voor de geregt wet der helfte, ende bij vooroverleijden van een beijden 
dezelve haar comparants kinds kinderen, des zodanige oft des zodanigens wettige descendent of 
descendenten bij representatie, alles met vollen regt en titel van institutie off substitutie ... etc.” 
Comparant: Ingeval van minderjarige erfgenamen worden over hun tot voogd genoemd Wessel 
Arbouw en Jan Hendrik Meijer. Comparante Jannetje stelt tot eventuele voogden Jacob Hoogen-
boom en Pieter van Eeden. Uitsluiting weeskamer. Gepasseerd in tegenwoordigheid van de 
getuigen Nicolaes Romswinkel en Cornelis van Hoogeveen Langerak. (Jannetje en G.J. Cappelle 
tekenen.) 
 
Financieel gezien was dit huwelijk voor Jannetje meer een succes dan dat ze van haar nieuwe 
echtgenoot’s gezelschap kon genieten. Slechts een paar maanden later sterft hij. In augustus 
1783 verkoopt Jannetje een pand dat Gerrit eerder voor ƒ 3.500,00 aankocht. Ruim een jaar later 
is haar bezit geslonken tot minder dan ƒ 4.000,00, maar ze geeft toch diverse bezittingen bij leven 
aan haar kleinkinderen en schoonzoon. Jannetje overlijdt in 1801. 
 
Akte 94, fiche 370. 
De comparante verklaart tot geen ƒ 4.000,00 gegoed te zijn. 23-10-1784 testament. 
Omstreeks de klok van halv zeven compareert voor nots. Hermanus van Waalswijk: “Juffrouw 
Jannetje van Toorenvliet eertijds weduwe van Cornelis Hoogenboom en nu van Gerrit Jan Cappel-
le, wonende op de Oosthaven binnen deese stad, mij notaris bekend.” 
“ ... Zoo verklaarde zij comparante erstelijk te prolegateren aan haare kleinkind Jannetje Schee-
kerman over welke zij comparante ten Doope als meeter staat aangetekent en zijnde door Dirk 
Scheekerman aan wijlen haar dogter Antje Hoogenboom in huwelijk verwekt ... bij representatie 
haar comparantes huijs ende Erve staende ende geleegen binnen deese stad op de Haven, om-
trent de Westhavenstraat belent volgens de laatste opdragtsbrief en dato de 31-08-1771 aan de 
eene zijde Jan Maertens en aan de andere zijde Philip Schouten, bekent ten prottocolle deese 
stad in ’t 9

e
 Reg. fol 377.” Dit kleinkind krijgt ook ƒ 400,00. Haar schoonzoon Dirk Scheekerman 

staat gelegateerd voor ƒ 500,00. Voogdijregeling en uitsluiting weeskamer. Getuigen zijn N. 
Romswinckel en C. van Hoogeveen-Langerak. 
 
Bonboek Nicolaasgracht Folio 22 Gansoorde. 

 12-03-1754 Is bij hem (Johannes van Capelle) verkogt aan Gerrit Jan Cappelle ... om iij
m

V
c
 gl 

(deels te betalen met geleend geld). 

 Op den 19 augustus 1783 is alhier afgeleverd extract testament van Gerrit Jan Cappelle en 
Jannetje van Toornvliet Eghteluijden, gepasseert voor de nots Hermanus van Waalswijk en 
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getuigen binnen dese stad in dato 24-04-1783 waar bij blijkt dat zijn erfgenaam heeft gesteld 
zijne huisvr: Jannetje van Toornvliet. 
Is bij haar verkogt aan Arend Hoesteijn bel. als boven om een custuyd: van iijm gt te betalen 
met VJ

c
L gl gereed en voorts na verloop van 2 jaren met payen van jc:L gl ’s jaars den 1 no-

vember 1786 dj Paay, ende dit telkens metter intr. van ’t onbetaalde jegens 3 ten honderd in 
’t jaar. 

 
Seclusie 3D67v. 
Jannetje van Toornvliet. 
In den naame des Heeren Amen! 
Op huiden den 23

e
 October A: 1784 des avonds de klokke omtrend half zeven uuren, compa-

reerde voor mij Hermanus van Waalswijk, nots. publ. ... Jufvrouw Jannetje van Toornvliet, eertijds 
weduwe van Cornelis Hogenboom, en nu van Gerrit Jan Capelle, woonende op de Haven, binnen 
deeze stad, mij notaris bekend. 
Standaardtekst volgt. Ze stelt tot voogden haar schoonzoon Dirk Scheekerman en haar zwager 
Jacob Hogenboom. Akte anno 1784. Op 22-01-1801 wordt de voogdij aangenomen. 
 
RA inv. nr 86. CZ Deel AAA folio 160. 
Betreft aflossing schuldbrief i.v.m. transport van des comparants [Jan Buene voor Dirk Buene 
wonende te Leeuwaerden] huys en erve staande ende geleegen binnen deese stad op de Haven 
omtrent de Westhavenstraat, ten protocole bekend in ’t 9 Reg. fo 376v thans door Benjamin 
Laget in huur gebruijkt ... Verkoopprijs ƒ 300,00.  
... en daartegen de schuldbrieff daarop ten somme van Driehondert guldens ten laste van hem 
comparant en ten behoeve van de Erven van Jannetje van Toornvliet laatst weduwe van Gerrit 
Jan Cappelle ..., datum 31-03-1802. 
 
Begraafboeken op Toorenvliet ook vermelding van: 

 10-17/02 1731 Jan Toorenvliet, B. 

 17-24/05 1760 Jan van (man van Jannetje Marcus) PB. 

 12-19/08 1769 Maria van (vrouw van Jan van Wijk) PB. 

 Jannetje Toornvliet, wede van Gerrit Jan Capelle. Hogelandsche Kerk tussen 10 en 17 Jan 
1801.  



Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, 56  K.J.F. van Veen 2016  
De Keuwer, De Clerq 

 Generatie 10 Toorenvliet        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Jansz van Toornvliet  Barber Jans Denij (de Meij) 
Geboren: 03-06-1663 te Leiden   ca 1660 te Leiden/[28-01-1657 L. “Baertje”] 
Overleden: 26/10-02/11-1737 te Leiden (w.s.) april 1719-1725 te, 02-09-1721 te Leiden? 
Geloof: NH     NH? 
Adressen: Zijlepoort (1685), Kijfgragt (1711),  Have (1685), Kijfgragt (1713) 

Rijn over de haven (1725) 
Beroepen: Baggerman (1685)   Huisvrouw 
Vader: Jan Pieters van Toornvliet  Jan [Hendriksz.] de Meij 
Moeder: Beatrix Jacobsdr. van der Meer  [Annetgen Philps Pijnakers] 
 
Huwelijk: 20-04-1685 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Johannes doop 03-08-1687 te Leiden, overl. 10/17-02-1731 te Leiden 
2. Beatrix doop 25-09-1689 te Leiden, overl. na 1724 te 
3. Jannetie doop 15-02-1693 te Leiden, overl. w.s. jong 
4. Maria  doop 30-09-1694 te Leiden, overl. w.s. jong 
5. Grietje  doop 20-10-1697 te Leiden, overl. 28/11-05/12-1761 te L. 
             
 
 
Jan heeft qua beroep zijn vader opgevolgd, want ook die was werkzaam als baggerman. Vader Jan 
Jans van Toorenvliet (déjà vu?) en moeder Barber Jans Denij (den Rij, de Meij) zijn beiden op 
Leids grondgebied gedoopt, hoewel de afkomst van Barber nog tamelijk onzeker is. 
Jan brengt als beste getuige Jacob van Spierenburg mee. Deze al wat oudere man is een collega 
baggerman. Hieruit kun je tevens aflezen dat Jan’s naaste familie niet meer leeft of niet in staat is 
om de bruiloft bij te wonen. Aangezien ook slechts eenmaal een oom of neef van moederszijde 
als doopgetuige voorkomt, is het aannemelijk dat Jan helemaal geen ouders en broers of zussen 
meer heeft. 
 

KO Y230, 20-04-1685. 
Jan Jansz van Toornvliet, baggerman, jongeman van Leijden, wonende aende Zijlepoort, geassi-
steerd met Jacob van Spierenburg, goede bekende, woont mede aldaer, huwt met Barber Jans, 

jongedochter van Leijden, wonende op de Have, geassisteerd met Geertge Leenderts, haer 

meuij in de Verwerstraat. 

 
NH-doopboek (klapper) Dit is de enige mogelijkheid met als vader Jan Toorenvliet. Waarschijnlijk 
ontbreken enkele dopen of zijn een paar kinderen dood geboren. 

 03-08-1687 Johannes, LK, getuigen Cornelis van den Berg en Neeltje Jakobs. 

 25-09-1689 Beatrix, LK, getuigen Lourens van Meer en Marij Davidz. 

 15-02-1693 Jannetie, HK desavonds, getuigen Cornelis Beuckels en Cornelia Jans. 

 20-10-1697 Grietje, LK, getuige Niesje Bastiaas. 
 
NH-patroniemendoopboek Jan Jansz. ma: Barber Jansdr. 

 30-09-1694 Marijtje, HK, getuigen Kornelis van den Berg, Marijtje Davidsdr. 
 
Begraafboeken over Toornvliet vanaf 1686 onder andere: 

 Jan, kind van, BW 10/17-07-1694. 

 Johannes, kind van, BW 17/24-07-1694. 

 Jan van, kind van, BW 31/03-07/04-1696. 

 Johannes van, kind van, BW 20/27-09-1704. 
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Zie huwelijksgetuige. KO R129v, op 22-10-1662 huwt Jacob Claesz. Spierenburch, baggerman, 
wonende op de Minnebroersgraft, met Jannetge van den Berch. [Zie ook generatie 13 Van der 
Meer, akte 144B.] 
 
Generatie 09 of 10 Toornvliet. Op op 13 dec 1717 erkent hij [Jan Jansz van Toornvliet] een 
restschuld van 120 gulden voor de bouw van een baggerschip aan Tannetje Cornelis Reus, wed. 
van Frans van Eijck, die hij in twee termijnen zal aflossen zonder interest. Jan ondertekent met 
een kruisje.  
Oorspronkelijke bron schuldbekentenis staat niet vermeld, informatie gevonden op: 
http://www.hagenbeekgenealogie.nl/GDP/hagenbeekframeset.htm?hagenbeek000456.htm#913
2 
 
Gerechtsdagboek 3N, folio 275v.  
Verzoek van Jacob Spierenburg en Michiel du Pon om een seizoen te mogen baggeren, datum 18 
mei 1720. Idem gerechtsdagboek 3O pagina 82, 22 mei 1721. 
 
De doopgetuigen Cornelis Beukels en Cornelia Jans zijn in 1676 te Leiden gehuwd. Hij komt uit 
Bodegraven; zij uit Rotterdam. Geen bekende NH-doopgetuigen bij hun kinderen gezien. 
Waarschijnlijk zijn het vrienden van de familie Toornvliet. Zie voor het huwelijk/dopen van doop-
getuige Cornelis van den Berg bij generatie 11 De Meij. 
 
Geen KO/RI-register huwelijk op de beide namen van (doopgetuige) Neeltje Bastiaans en J. van 
Waalwijk gezien. Mogelijk zijn zij in Leiderdorp gehuwd. Bij dit paar zijn NH-doopgetuigen in: 
1705 Jan Jansen van Toornvliet en Barber Jans de Nei. 
1708 Jan Janse van Torenvlied en Barbara de Nij. 
 
Jan, Beatrix en Grietje groeien in goede gezondheid op en huwen vanaf het jaar 1711. Zij zorgen 
voor meerdere nakomelingen. De twee schoonzonen hebben een baan binnen de lakenindustrie. 
 
Jan Jans van Toorenvliet Jr met Geertje Claas Poelgeest  30-10-1711  FF67 
Beatrix van Torenvliet en Jan Smaggen   17-06-1713 FF181 
Grietje Torenvlieth met Karel Mullar    20-05-1719  HH83 
 
KO 1711. 
Jan Jans Toorenvliet de Jonge, baggerman, jongeman van Leijden, woont op de Kijfgracht, 
geassisteerd met Jan Jansz Toorenvliet, zijn vader, wonende op de Kijfgragt, met Geertje Claas 
Poelgeest, jongedochter van Hazerswoude, wonende in de Tweede Groenesteegh, geassisteerd 
met Maartje Dircks van der Wilck, haar moeder, wonende tot Haserswoude. 
Pieterskerk, gehuwd op 15-11-1711. 
 
KO 1713.  
Jan Smagge, dekenwerker, jongeman van Leijden, huwt met Beatrix van Torenvliet, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Kijffgraft, geassisteerd met Barber Jans Deneij, haar moeder, wonen-
de alsvooren. 
 
KO 1719. 
Karel Mullar, lakenw., jongeman van Leijden, huwt met Grietje Torenvlieth, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Kijffgraft, vergezeld met Barber Jans Fenije, haar moeder, wonende als 
vooren. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Smagge en Beatrix van Torenvliet zijn in: 
1713 Jan van Toorenvliet en Barbara Deneij. 
1715 Jan van Toorenvliet en Barbara Deneij. 
1717 Jan van Toorenvliet en Barbara Deneij. 
1718 Jan van Toorenvliet en Barbara Deneij. 
1721, 1722 en 1724 n.v.t. 
1723 Jan van Toornvliet en Geertje van Poelgeest. 
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NH-doopgetuigen bij de kinderen van Carel Wullaard en Grietje van Toornvliet zijn in: 
1723 Jan van Toornvliet, Clara van Straaten. 
1725 Johannes Smaggen, Bejateris van Toornvliet. 
1727, 1734 en 1736 n.v.t. 
1729 Jan van Toornvliet, Geertje van Poelgeest. 
 
Carel Willaard en Grietje van Toringvliet zijn in 1756 nog getuige bij de doop van een kind van 
Pieter Smaggen en Elisabeth Krul. 
 
Barber krijgt nog een deel van haar kleinkinderen te zien. Zij overlijdt in 1721. De kinderen zijn 
dan allemaal volwassen en de deur uit. Jan is net in de zestig wanneer hij nogmaals, veertig jaar 
na de vorige keer, voor het altaar verschijnt, nu met weduwe Claartje Heemskerks aan zijn arm. 
Dit paar krijgt geen kinderen meer. Zijn naam duikt in 1735 op in een rapport over het gebruik 
van stadskaarsen. Enkele jaren later overlijdt ook hij op de respectabele leeftijd van 74 jaar. 
 
KO KK10v, 10-02-1725.  
Johannes Toornvliet, weduwnaar van Barber Jans Denij, wonende op de Rhijn over de haven, 
geassisteerd met Jan van Toornvliet, zijn soon, wonende in de Oude Voorstad, met Claartje 
Heemskerks, wedue van Andries Tiebout, wonende op de Kijffgraft, vergezeld met Elisabeth 
Minne, haar bekende, wonende alsvooren ende met Marijtje Pilon, mede haar bekende, en 
wonende als vooren. 
 
Uittreksel uit stadsarchief II, privilegeboek, filio 228-229, GAL. 
Uit het rapport (folio 201-229) van 30-09-1735 van het onderzoek naar het gebruik van 
stadskaersen en tot bezuiniging van de uitgaven (zonde ongerief in stadsdienst te doen) folio 202-
213: … o.a. wordt berekend wat de baggeraars onder de Langebrug aan kaarsen verbruiken. 
(Langebrug is lang 830 stappen; de helft 415 stappen; 2 stappen – 5 voet, maken 2075 Rijnlandse 
voeten en 173 Rijnlandse roeden). Gebaggerd wordt 11 uur per dag hele jaar door. Om een kolk 
de lengte van 173 Rijnlandse roeden 2 à 3 maal te ledigen en schoon te maken. 2 baggeraars zijn 
hier voor nodig. Verbruik per jaar 800 kaarsen. Filio 228-229: het leveren van kaarsen aan bagge-
raars om te werken onder de Langebrug. Van mei 1727 tot 3 sept. 1735 werden ze geleverd aan 
Jan Toornvliet en zijn makker. 
 
Begraafboek 

 30/8-6/9-1721 Barbara de Meij, - B. 

 10-17/02 1731 Jan Toorenvliet, B. 

 26/10-02/11 1737 Jan van (man van Klara Willems) B. 

 28/11-5/12-1761 Grietje Toornvliet (vr van Carel Wallaart) – VB. 
 
Het gezin bestond uit eenvoudige lieden, die weinig geld en geen onroerende goederen bezaten. 
Deze mensen woonden aan de oostelijke rond van de stad, dichtbij Leiderdorp waar de Van 
Toorenvliet-clan oorspronkelijk woonde en niet ver van de tuinderijen vlak buiten de stadswal 
waar diverse kennissen werkten. 
 
Overige gegevens 
 
Genealogische Bijdragen 1995, pagina 107 bevat het vervolg op jaargang 1993/1994, pagina 135 
kwartierstaat door A. van Hooidonk waarin voorkomen: 
 
382.  Jan Jansz. Toornvliet, ged NH Leiden 04-1663, overl. 01-11-1737, tr. NH (2) Leiden  

25-02-1725 Klara Willems van Heemskerk, geb. Leiden, overl. Leiden 25-03-1744,  
tr. NH (1) Leiden 13-05-1685; 

383.  Barber Jansdr. de Meij, ged. Leiden MK 28-01-1657, overl. Leiden 02-09-1721. 
 



Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, 59  K.J.F. van Veen 2016  
De Keuwer, De Clerq 

Huwelijk waarvan het verband nog niet duidelijk is. 
KO DD233, 20-08-1706. P. van der Klaauw, met Aartje Toornvliet, jongedochter van Leijden, 
wonende in de Korte Langestraat, geassisteerd met Ariaantje de Meij, haar goede bekende, 
wonende op de Zuydsijde. [Geen NH-dopen gezien.] 
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 Generatie 11 Toornvliet        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Pietersz. van Thoornvlieth  Beatrix Jacobsdr. van der Meer 
Geboren: 06-02-1639 te Leiden   01-08-1638 te Leiden 
Overleden: vlak na 1663, voor 1686?  na 1662, voor 1686?  
Geloof: NH     NH 
Adressen: Zuijtsijde van de Oude Vergrotinge  Zuijtsijde van de Oude Vergrotinge (1658) 

(1658), Zuijtsijde in de Oude Voorstadt  
(1663), op de hoek van de Minne- 
broedersgraft (1663) 

Beroepen: Warmoezier (1658)   Huisvrouw 
Vader: Pieter Leenderts van Thoornvliet Jacob Lourisz. van der Meer 
Moeder: Lijsbeth Jans van Gaeijsbeeck  Grietgen Mahieuws 
 
Huwelijk: 23-04-1658 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Helena  doop 26-01-1659 te Leiden, overl. jong? 
2. Pieter   doop 09-01-1661 te Leiden, overl. jong? 
3. Jan   doop 03-06-1663 te Leiden, overl. 26/10-02/11-1737 te Leiden (w.s.) 
             
 
 
Evenals van generatie 10, beperkt de informatie over de ouders van Jan Jans van Toorenvliet zich 
tot de dtb-bronnen. Maar hoe bescheiden de daar opgetekende gegevens ook zijn, het is toch 
goed mogelijk om ons een beeld van dit gezin te vormen.  
Jan is de jongste zoon van Jan Pieters van Toornvliet, een warmoezenier (tuinder) en Beatrix 
Jacobs van der Meer. Zij zijn in Leiden geboren en getogen en wonen in dezelfde straat wanneer 
ze in het jaar 1658 in ondertrouw gaan. Enkele weken later huwen ze in de Hooglandse kerk 
(ofwel Pancraskerk, genoemd naar de wijk waarin het enorme gebouw staat). Negen maanden 
later krijgen ze een dochtertje dat ze Helena noemen. Er volgen nog twee kinderen: Pieter en 
stamboomvoortzetter Jan. 
 

KO Q113v, 05-04-1658. 
Jan Pietersz. van Thoornvlieth, warmoefier, jongeman van Leijden, woont aen de Zuijtsijde van de 
Oude Vergrotinge, geassisteerd met Stoffel Robbertsz., zijn stiefvader, woont mede aldaer huwt 
met Beatrix Jacobsdr., jongedochter van Leijden, woont alsboven, geassisteerd met Grietgen 
Mahieus, haer moeder, woont mede aldaer. In de marge: getrout den 23:4:1658 in de Pancras-
kerck. 

 
 “... Zowel uien als kool zijn gewassen, die het beste gedijen op kleigrond. Grond die daarvoor 
geschikt is, komt langs de Oude Rijn voor. In de 16

de
 eeuw was rondom Leiderdorp, Zoeterwoude, 

Oegstgeest en Rijnsburg een centrum van groenteteelt ontstaan, dat snel groeide en in de 17
de

 
eeuw al gauw het belangrijkste van Holland werd en dat de grote Hollandse steden, met name 
Leiden en Amsterdam van groenten voorzag. Er werden behalve uien en kool ook andere 
groenten op grote schaal verbouwd.” (Leids Jaarboekje 1983, pag. 255, ingekort). 
 
Men at onder andere uien, kool, diverse soorten wortels en knollen, ajuin, andijvie, biet, pom-
poen, radijs, krop- en veldsla, spinazie en pastinaak. Als fruit waren ondermeer appels, peren en 
kersen maar ook citrusfruit bekend. Arme mensen aten voornamelijk vis, dat door Katwijkse 
vrouwen op de Vismarkt werd aangevoerd, terwijl degenen die meer te besteden hadden vlees, 
gevogelte en wild aten. 
 
NH-patroniemenklapper Jan Pieters [v.T.] en Jateris (Beatrix) Jacobsdr. 

 26-01-1659 Helena, HK, getuigen Jacob Lourisz., Elisabeth Jans. 
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 09-01-1661 Pieter, HK, [ma: Jat Jacobsdr., aant. = Beatrix], getuigen Lauris Jacobsz. van der 
Meer, Maertgen Cornelisdr. 

 
NH-doopklapper op Toornvliet. 

 03-06-1663 Jan, HK, getuigen Lowijs Jacobsz., Hester Frans. 
 
Typerend voor deze Hollandse familie is het gebruik van patroniemen, zelfs als men een echte 
achternaam heeft. Verwanten uit beide families zijn overigens als doopgetuigen vertegenwoor-
digd. Vermoedelijk is alleen zoon Jan van Toornvliet (als enige niet geboren in de winter, maar 
bijna in de zomer) volwassen geworden. Diens huwelijken zagen we reeds, evenals zijn inschrij-
ving in het begrafenisregister. Meer wetenswaardigheden ontbreken vooralsnog. 
 
Jan Jansz van Toornvliet met Barber Jans [Denij] 20-04-1685 Y230  1

e
  

Jan Jansz. Toornvliet met Claartje Heemskerks 10-02-1725  KK10v  2
e
  

Van Helena en Pieter van Toornvliet geen (passend) huwelijk gezien. 
 
KO 1685. 
Jan Jansz van Toornvliet, baggerman, jongeman van Leijden, wonende aende Zijlepoort, geassi-
steerd met Jacob van Spierenburg, goede bekende, woont mede aldaer, huwt met Barber Jans, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Have, geassisteerd met Geertje Leenders, haer meuij in 
de Verwerstraat. 
 
KO 1725. 
Johannes Toornvliet, weduwnaar van Barber Jans Denij, wonende op de Rhijn over de haven, 
geassisteerd met Jan van Toornvliet, zijn soon, wonende in de Oude Voorstad, met Claartje 
Heemskerks, wedue van Andries Tiebout, wonende op de Kijffgraft, vergezeld met Elisabeth 
Minne, haar bekende, wonende alsvooren ende met Marijtje Pilon, mede haar bekende, en 
wonende als vooren. 
 
Begraafboek op Van Toornvliet. 

 26/10-02/11 1737 Jan van Toornvliet (man van Klara Willems) B. 
Begraafboek 1655-1664, niets op Jan Pieters van Toornvliet, wel patroniem (gezocht naar adres): 

 20 April 1660 kind van Jan Pieterszn., Vergroting, HK. 

 9 Nov. 1660 kind van Jan Pieterszn, Vergroting, HK. 

 11-18/8-1663 kind van Jan Pieterszn, Voorstadt, PK. 

 6 Juli 1664 Kind van Jan Pieter, Voorstadt, HK. 

 19, 20 en 21 Augustus 1664 [driemaal een] kind van Jan Pieterszn, Voorstadt, HK. 

 28 Dec. 1664 kind van Jan Pieter, Voorstadt, HK. 
 



Dee, Fassijn, Van Toorenvliet, 62  K.J.F. van Veen 2016  
De Keuwer, De Clerq 

 Generatie 12 Toornvliet        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Pieter Leenders van Thoornvliet Lijsbeth Jans van Gaeijsbeeck 
Geboren: ca 1605 te Leiderdorp?  ca 1605 te Leiden? of Leiderdorp? 
Overleden: voor maart 1651   na 1668?  
Geloof: NH?     NH? 
Adressen: Leiderdorp en Leiden    Leiderdorp (1651) en Leiden 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Leendert van Thoornvliet  Jan van Gaeijsbeeck 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: ca 1630 te 
 
Kinderen 
1. Jacob  doop ca 1637 te Leiderdorp, overl. na 1670? 
2. Wilboort doop ca 1638 te Leiden, overl. na 1662 
3. Jan  doop 06-02-1639 te Leiden, overl. na vlak na 1663? 
              
 
 
Jan is één van de jongere kinderen van het echtpaar Pieter Leenderts van Toorenvliet en Lijsbeth 
Jans van Gaeijsbeeck. Hun vermoedelijk oudste zoon Jacob is geboren in Leiderdorp, waar het 
paar misschien eerder ook is getrouwd. (Echter geen huwelijk gezien.) Van Pieter en Lijsbeth is 
geen exacte plaats van herkomst bekend, maar alles wijst in de richting van dit nabij Leiden 
gelegen dorpje. Hun zonen Wilboort en Jan zijn te Leiden geboren. 
 
NH-doopklapper op patroniem Pieter Leenders. 

 06-02-1639 Jan, HK, [ma: -], getuigen Philippina Jans, Trijntgen van Dale. 
Bij de patroniemen is het vaak zeer onduidelijk of een kind tot het gezin behoort omdat de 
moeder meestal niet wordt vermeld.  
 
Ongeveer tien jaar na de geboorte van Jan is Lijsbeth weduwe en hertrouwt zij met Stoffel Rob-
berts, een nieuwkomer in de stad die nog niet eerder gehuwd is. Zelf woont ze in Leiderdorp, 
evenals haar zus Phillipine die in 1639 ook doopgetuige was. 
 
KO, 17-03-1651, O208v. 
Stoffel Robbertsz., greijnwercker, jongeman van Riphem, wonende in de Waertstraet, geassi-
steerd met Isaack Willemsz. zijn bekende wonende tot Leijderdorp, huwt met Lijsbeth Jans van 
Gaeijsbeeck, weduwe van Pieter Leendertsz. van Thoornvliet, wonende tot Leijderdorp, geassi-
steeerd met Phillippijne van Gaeijsbeeck, haer fuster wonende tot Leijderdorp. Marge bij Stoffel: 
Moet attestatie van Leijderdorp overbrengen. 
 
Zoals wel vaker het geval is bij gezinnen die in de eerste helft van de zeventiende eeuw leefden, 
wordt meer over de gezinsleden duidelijk, wanneer de kinderen gaan trouwen. Zo is Lijsbeth 
weer in Leiden komen wonen in 1658, zijn zowel Jan als Jacob tuinders en blijkt Wilboort in 1663 
op het laatste moment van zijn huwelijk met een meisje uit Gouda af te zien. Interessant is zeker 
ook het bewijs dat Jacob Pieters Toorenvliet, in 1668 van beroep baggerman, levert ten behoeve 
van zijn kinderen wegens zijn tweede huwelijk. Het blijft raadselachtig waarom. 
 
Jan Pietersz. van Thoornvlieth en Beatrix Jacobsdr. van der Meer 05-04-1658 Q113v 
Jacob Pietersz. van Toorenvliet met Aryaentgen J. van Brouckerke 20-07-1663 R192    1

e
  

Jacob Pietersz. van Thoornvliet met Hendrickge Jacobs 10-10-1668 T101v   2
e
  

Wilboort Pietersz van Thoornvliet en Annetgen Machtels 25-07-1663 R193 
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KO 1658. 
Jan Pietersz. van Thoornvlieth, warmoefier, jongeman van Leijden, woont aen de Zuijtsijde van de 
Oude Vergrotinge, geassisteerd met Stoffel Robbertsz., zijn stiefvader, woont mede aldaer huwt 
met Beatrix Jacobsdr., jongedochter van Leijden, woont alsboven, geassisteerd met Grietgen 
Mahieus, haer moeder, woont mede aldaer. 
In de marge: getrout den 23:4:1658 in de Pancraskerck. 
 
KO 1663. 
Jacob Pietersz. van Toorenvliet [aant.: Toornvliet], tuijnman, jongeman van Leijderdorp, woonend 
op de Zuijtsijde in de Oude Voorstadt, geassisteerd met Jan Pietersz. Toorenvliet fijn broeder me-
de aldaer, huwt met Arijaentgen Jacobs van Brouckerke, jongedochter van Leijden, [adres idem], 
geassisteerd met Martijntge Jacobs de Bruijn haar schoonmoeder aldaar. 
 
KO 1663. 
Wilboort Pietersz. van Thoornvliet, jongeman van Leijden, wonende op de hoek van de Minne-
broedersgraft, geassisteerd met Jan Pietersz. van Thoornvliet, mede aldaer, huwt met Annetgen 
Machtels, jongedochter van der Goude. Marge: Dese geboden geschut ten versoecke van Bruyde-
gom felf, den 11:8:1663. 
 
KO 1668. 
Jacob Pietersz. van Thoornvliet, weduwnaar van Adriaentge Jacobs, wonende op de Zuijtcingel, 
geassisteerd met Stoffel Robbertsz., zijn behoude vader, wonende op de Oranjegraft, huwt met 
Hendrickge Jacobs, weduwe. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacob Pieters van Toornvliet en Aeriaentje van Broekerken 
zijn in: 1664 en 1666 n.v.t. 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacob Pieters van Toornvliet en Hendrickge Jacobsdr.: 
1669 Lijsbeth Jansdr. 
 
De enige mogelijke dochter als bruid is Elijsabeth van Toornvliet in 1663, KO R166 = n.v.t. 
 
Weeskamer, voogdij G98v. 
Cornelis Jacobs van Broekerken, baggerman, oom @ Stoffel Robberts, greijnwercker, stiefgroot-
vader, zijn voogden gesteld over - 2 - nagelate weefkinderen van fa: Adriaantje Jacobs van 
Broeckkerke, gewonnen bij Jacob Pieters van Toornvliet, baggerman. Comparerenden hebben de 
voogdije aangenomen en eed gedaan aan heeren Weesmeesteren. Akte xix octob. 1668. 
 
Weeskamer, Kl.Bw. E328. 
Jacob Pietersz. Toornvliet, baggerman. 
Wij weesmeesteren der Stadt Leijden ondergeteijkend doen kond eene ygelijcke dient behoort 
dat voor ons in onfe vergaderinge ter Weeskamere binnen defe Stede gekoomen ende ver-
fcheene zijn, Jacob Pietersz. van Toornvliet baggerman, vader over Sara oudt /.../ ende Trijntje 
twee jaeren, of elck daer omtrent /zij/ne twee weefkinderen die hij gewonnen heeft bij fa: 
Adriaentje Jacobs van Broekkercke, fijne overlede huysvrouwe, ter eenre; Idem Cornelis Jacobs 
van Broekkercke, baggerman, oom @ Stoffel Robberts, greijnwercker, stiefgrootvader, in de 
name ende als geftelde voogden over de voorfchreven weefkinderen ter andere zijde. 
[De vader zal ten behoeve van zijn kinderen:] 
... terstond opleggen ende betalen booven een filveren bel, een filver lepeltje ende twee brand 
corale ketens, zijnde pillegiften om d’weefkinderen, een fomme van fesfendertigh guldens, te 
veertig grooten t ftuck daer van de vruchte koomen fullen te prouffite van de vader foo lange hij 
fijne voorfchreeve weefkinderen fal alimenteeren. 
Hier en boven belooffde de vader voornt. fijne voorfchreeve weefkinderen te onderhouden in 
eten, drincken, cleedinge ende redinge, beijde van linnen ende wolle, schoens ende schoolgang. 
Voorts beneffens goede godfalige tucht ende leeringe van een goed ambacht ofte handwerck, 
naerder voor-fchreeve weefkinderen vernuft ende begrip aende felve ook havenis ende gemake 
te doen soo wel in fiekte als mede in gefontheijt, gelijck een godvrefende vader voor de Almoe-
gende fchuldig ende verplicht is te doen, alles ter tijd ende wijle toe de voorfchreeve wees-
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kinderen, gekoomen zullen fijn ten volkoomen ouderdomme van xxv Jaeren [huwelijksleeftijd] ... 
26 Octobris ano xvjC achtenftig [= jaar 1668] 
Weeskamerboedel nr. 775 = Jacob Pieters van Toornvliet, kopie tekst van Kleine Bewijzen E328. 
 
Beatrix Jacobs. van der Meer, Annetgen Machtels en Hendrickge Jacobs zijn niet als weduwen 
hertrouwd. Mogelijk staat een tweede huwelijk op een mij nu onbekende familienaam. 
 
Vermoedelijk zijn alle leden van dit gezin vrij jong gestorven. De overlijdensgegevens staan 
waarschijnlijk bij de patroniemen. Ook kan het zijn dat iemand uit Leiden vertrokken is. 
Aangezien bij de doopgetuigen voornamelijk vrienden en dergelijke voorkomen, mag je toch 
aannemen dat de familieleden reeds overleden waren óf ver buiten de stad woonden. 
 
Gen 13 van Thoornvliet 
 
Kinderen van een broer? 
Trouwboek Leiderdorp. Leendert Jansen van Torenvliedt, jongeman huwt met Ariaentje Andries, 
jongedochter, beijde tot Leijderdorp en getrout tot Hoogmade, otr. 14-10-1662.  
KO S99, 1665 is het huwelijk van Abraham Jansz. van Thoornvliet, geboren te Leijderdorp, 
warmoesier te Leijderdorp, geassisteerd met Jan Leendertsz. zijn vader aldaar, huwt met T.A. 
Uijttenhage. 
KO T149v, 1669 is het huwelijk van Ywout Jansz. van Thoornvliet, geboren te Leijderdorp, 
warmoezier, op den Rijn, geassisteerd met Jan Leendertsz. van Thoornvliet, zijn vader aldaar, 
huwt met Geertje Leenderts van Leeuwen, jongedochter van Leijderdorp. 
 
De “rijke” tak, zie serie boeken over het Rapenburg. 
Behalve de hier beschreven familie Toornvliet, woonde er ook een andere, tamelijk welgestelde 
groep mensen met dezelfde naam in Leiden. De oorsprong van beide takken ligt waarschijnlijk in 
Leiderdorp, of op grondgebied van Leiderdorp wat later bij een stadsvergroting tot Leiden ging 
behoren (Oude Voorstad, Haven-omgeving). Deze mensen kwamen ongeveer 75 jaar later naar 
de stad en streken neer in de sjiekste straten. Zij woonden op het Rapenburg en in de Breestraat. 
Een andere voorname en veelzijdige persoon was Abraham Jacobs van Toornvliet, geboren in 
1612. 
Zie De Nederlandse Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht 
en Wapenkunde. Jaargang CXI nr 10-12, october-december 1996. Hierin staat een heel artikel 
met mooie afbeeldingen over de familie Toorenvliet uit Leiden, afstammelingen van Abraham 
Jacobs van Toorenvliet, gehuwd met 1: M.W. van der Hulle, 2: G. Somers en 3: A. de Smet. 
Dit kan hooguit verre familie zijn. 
 
Adriana van Toorenvliet en H. Molegraaff  23-04-1728 KK231  
T. van Toorenvliet en A. van der Straaten  01-05-1728 KK180  
Teunis van Toorenvliet en Elisabeth Ouwersloot 02-05-1732 LL259 
Cornelia C. van Toorenvliet en L. de Mayne  08-08-1738 NN131 
Anna van Toorenvliet en M. de Jager   21-04-1753 QQ131 
Jacoba van Toorenvliet en D. van der Beek  20-04-1770 TT157  
 
KO 1728. Adriana van Toorenvliet, jongedochter van Voorschoten, Rapenburgh, vergezelschapt 
met Cornelia van Toorenvliet, haar suster, Leijderdorp. 
KO KK180, 1728 betreft een kind van Maria Crul, die gehuwd was met Abraham Toorenvliet.  
KO 1732. Teunis van Toorenvliet uit Leijderdorp vergezelschapt met Leendert, zijn broer. 
KO 1738. Cornelia Catharina Toornvliet, jongedochter van Leijden, Steenschuur, vergezelschapt 
met Dina Visser, goede bekende. 
KO 1753. Anna van Torenvliet, jongedochter van Leijderdorp, Breedestraat, geassisteerd met 
Catharina de Tout, haar nigt. 
KO 1770. Jacoba van Toorenvliet, jongedochter van Leijderdorp, Breestraat, vergezelschapt met 
Ary van Toorenvliet, haar vader uit Leijderdorp. 
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Gen 13 Van Gaeijsbeeck 
 
Geen KO-huwelijk van Phillippine Jans van Gaasbeeck gezien. Bij de NH-dopen Van Gaeysbeeck 
geen bekende namen aangetroffen.
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 Generatie 11 De Keuwer        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Gillis de Keuwer   Magdalena Bogaerts 
Geboren: ca 1580 te Leiden   ca 1580 te Haeftich (Hastings) in Engeland 
Overleden: na 1620, voor 1623   na 1626, voor 1628? 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Leiden    Hastings en Leiden 
Beroepen: Brandewijnvercoper (1606)  Huisvrouw 
Vader: Sypriaen de Keuwer   Bogaerts 
Moeder: Janneken Louris/Roels   NN 
Huwelijk: 14-04-1606 te Leiden  
 
Kinderen 
1. Jannetje  doop ca 1606 te Leiden, overl. na 1660, voor 1664 
2. Roeland doop ca 1607 te Leiden, overl. 30/09-06/10-1674 te Leiden 
3. Adriaen doop ca 1608 te Leiden, overl. na 1648 
4. Louris  doop ca 1610 te Leiden, overl. 04-11-1665 te Leiden 
5. Susanna doop 16-05-1621 te Leiden, overl. na 
             
 
 
Man Vrouw Huwelijk Generatie 
Jan Thomaszn. de Naet [v.Wijk] Jannetje Gillis de Keuwer 1647 10 
Gillis de Keuwer Magdalena Bogaerts 1606 11 
Sypriaen de Keuwer Jannetje Roels ca 1580 12 
 
Hoe verder terug in de tijd een familie in de reeks voor het eerst verschijnt, hoe sneller de lijn 
meestal ophoudt. Kijken we naar de ouders van Jannetje Gillis de Keuwer die in 1647 met Jan 
Thomas [van Wijk] huwt, dan begint haar familielijn qua generatienummering pas bij 11. In welke 
tijd een bepaalde generatie leefde, hangt af van hoe vroeg of laat iemand in een reeks kinderen 
geboren is en op welke leeftijd iemand trouwt. Het ouderlijk paar van Van Wijk generatie 11 is 
geboren rond 1600, van generatie 11 Fassijn rond 1640 en van generatie 11 Toorenvliet ook rond 
1640. Het leeftijdsverschil tussen Jannetje en Jan Thomas was ongeveer twintig jaar. Daarom is 
het logisch dat haar ouders ook eerder geboren zijn dan die van hem. 
 
Jannetje’s vader en moeder Gillis de Keuwer en Magdalena Bogaerts zijn rond 1580 geboren. Hij 
kwam in de zes jaar daarvoor belegerde en weer ontzette stad Leiden ter wereld als kind van een 
pas gearriveerde vluchteling. Haar geboorte- of vorige woonplaats was Hastings, in het zuiden 
van Engeland. Grote delen van het Europese vaste land waren in rep en roer. In diverse gebieden 
ten zuiden van de grote rivieren waren protestanten hun leven niet zeker als ze volhardden in 
hun geloofsovertuiging. Eén van de bestemmingen voor grote groepen Walen en Vlamingen was 
het tamelijk veilige Engeland. Velen staken de Noordzee over en belandden in kustplaatsen als 
Hastings, Norwich, Colchester, maar ook in Londen ontstond een Hugenotengemeenschap. Vaak 
waren deze mensen in staat om zeer verfijnde textielsoorten te vervaardigen, waardoor ze popu-
lair waren bij de lokale regeerders die daar wel brood in zagen. Helaas riepen ze door hun concur-
rerende en vaak overtreffende producten echter afgunst en nijd van de plaatselijke autochtone 
handwerkslieden over zich af. In sommige dorpen en steden voelden ze zich dermate ongewenst 
en bedreigd dat ze soms eerst naar andere Engelse plaatsen trokken, of van ellende toch maar 
terugkeerden naar het continent, waarbij de keuze al gauw op de betrekkelijk rustige noordelijk 
gelegen gebieden viel.  
 
Leiden wierf actief textielwerkers onder dergelijke mensen. Na het beleg in 1573/74 zat het stads-
bestuur namelijk met het probleem dat er niet meer genoeg arbeiders waren om de ingezakte 
lakennijverheid weer op poten te zetten. Stadssecretaris Jan van Hout trok naar Engeland waar 
de ververs, scheerders, wevers en andere ambachtslieden te vinden waren die de stad dringend 
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zocht. Hij keerde in 1577 met een groep vluchtelingen uit vooral de Zuidelijke Nederlanden terug 
die slechts moeizaam in Engeland hadden kunnen aarden en zijn aanbod van gratis poorterschap 
graag aannamen. Na ontvangst van positieve schriftelijke berichten zorgde mond-tot-mond-
reclame onder de achterblijvers voor de rest. 
Om meer uit te vinden over Magdalena’s afkomst, is een bezoek aan Hastings vereist. 
 
Gillis en Magdalena huwen te Leiden in 1606. In die tijd trouwen veel tweede generatie immi-
granten terwijl nog dagelijks nieuwe vluchtelingen de snel uitdijende stad binnenstromen. 
De doopboeken van de gereformeerde gemeente vangen pas in 1621 aan, vandaar dat slechts de 
doop van hun jongste dochter geregistreerd is. Het paar krijgt minimaal vijf kinderen; in werkelijk-
heid zullen ze misschien het dubbele aantal bereikt hebben. 
 

KO F84, 14-04-1606. 
Gillis de Keure, brandwijnvercoper, jongegefel van Leijden, vergeselschapt met Sypriaen de Keure, 
zijn vader en Guilliame Nolet zijn Cofijn, huwt met Magdalena Bogaerts, jongedochter van 
Haeftich in Engelant, wonende alhier, vergeselschapt met Niefjen Paveljoens haer nichte en 
Jannetje Sans haer snaer. 

 
NH-doopboek 

 16-05-1621 Susanna, HK, getuigen Pieter Doom, Janneken Lourens. 
 
In 1617 wordt Gillis bij de Schepenen geroepen. Waarschijnlijk is een vrouw zwanger geraakt van 
een man die de benen naar Harderwijk heeft genomen. Ten tijde van zijn huwelijk had Gillis een 
handeltje in brandewijn; later moet hij volgens de onderstaande akte dienst nemen in een 
compagnie. 
 
Getuignisboek M156v. 
Compareerden voor den ondergesch. Schepen en stadt Leijden Gillis de Ceuwer out omtrent 
xxxvij Jaren, Jan Thijssen ..., Jan Batten ... & Arie Jansz. ... alle inwoonders der voors. stede, 
rechtoe deur den bode mitte roede der felve stede [verzocht] zijnde, omme ter requisitie @ 
jnstantie van Maeijcken Joosten, huijsvr. van Jan Jansz Tambourijn herhoort ende gerecolveert te 
werden op te attestatie hier naer van woorde te woorde inferoeren. 
[Zij verklaren op 04-12-1616 voor Pieter Geens, notaris dat waar is:] “... eerst de voorn. Gillis de 
Ceuwer dat hij deposant metten voorn. Jan Jans gedient heeft onder de compagnie van Jor. 
Adolff van Meetkerke, binnen defe stadt Leijden ende dat den felven Jan Jans alsdoen huijs hilt 
mit feecker dochter genaemt Eleijsabeth waer van de moeder genaemt is Nijesken en haer hilt op 
feecker camer in de Vrouwestege, op de Hogewoert, en dat hij Jan Jansz. mit haer is vertrocken, 
tot Arderwijc, daer hij Jan Jansz. ooc met haer huijs hilt ende dat hij deposant verscheijdene 
maelen aldaer ter huijfen van felven Jan Jansz. & Elijsabeth heeft verkeert, Item Jan Thijssen ...” 
[legt een zelfde soort verklaring af]. Het verhoor voor de schepenen vond plaats op 10-04-1617 in 
Leiden. 
 
Het leven gaat verder en kleine kinderen worden groot. Zes jaar nadat hun jongste dochtertje 
gedoopt is, huwt hun oudste (?) met Claes Davitsz. van Baviere en volgen meer feestjes. 
 
Jannetje Gillis [de Keuwer] met Claes Davitsz. van Baviere 23-07-1627 K54 1

e
  

Jannetgen Gillisdr. [de Keuwer] met Jan Thomasz. [van Wijck] 20-12-1647 O23 2
e
  

Adriaen Gillisz. [de Keuwer] met Adriaentgen Jansdr. 30-07-1630 K202 
Roelant de Keuwer met Neeltgen Woutersdr. 15-10-1630 K208b 
Louris Gillis [de Keuwer] met Barbera Jans 14-05-1636 L198v 
 
KO 1627. 
Claes Davitsz. van Baviere, passementwercker, jongeman van Leijden in Vrouwencamp, vergesel-
schapt met Noé Gregorius, fijn stieffvader, op te St. Jacobsgraft @ Carel Kerffijser, fijn oom, bij de 
Baeijhal, huwt met Jannetgen Gillisdr. jongedochter mede van Leijden, vergeselschapt met 
Jannetgen Lourisdr. haer bestemoeder bij Rustenburch en Maertgen Andriesdr, op te Hoijgraft. 
KO 1630. 
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Adriaen Gillisz., blaeuwverver, jongeman van Leijden op te Oude Chingel, geassisteerd met 
Chipriaen de Keuwere, fijn beftevader @ Claes Davits van Baviere, fijn swager, huwt met Adriaen-
tgen Jansdr., jongedochter van Catwijck op Zee, wonende op de Langebrugge. 
[Bestevaar = grijsaard, grootvader. Zie Glossarium van 17

de
 eeuws Nederlands. GAL] 

 
KO 1630. 
Roelant de Keuwer, plateelbacker, jongeman van Leijden, op te Delffschevliet, geassisteerd met 
Chipriaen de Keuwer, fijn beftevader, huwt met Neeltgen Woutersdr., jongedochter mede van 
Leijden, wonende op de Langebrugge, geassisteerd met Maergen Cornelisdr. haar bekende. 
 
KO 1636. 
Louris Gillisz, saeijwercker, jongeman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd 
met Roelant Gillisz, zijn broeder oock aldaar, huwt met Barbara Jans, jongedochter mede van 
Leijden. 
 
KO 1647. 
Jan Thomasz [van Wijck], laeckenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, 
geasisteerd met Gillis Huyst, zijn stijfvader, wonende op de Ouwde Chingel, huwt met Jannetgen 
Gillisdr. [de Keuwer], weduwe van Claes Davitsz. [van Baviere], wonende op de Langebrugge, 
geassisteerd met Neeltgien Wouters, haer schoonfuftere wonende in ’t Clooster van Nazareth. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Adriaen Gilliszn. en Adrieantgen Jansdr. zijn in: 
1631 Roland Gielis, Mayken Cypriaen, Marrijtgen Jansdr. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Roeland Gillisz. de Keuwer en Neeltje Wouters zijn in: 
1632 Frederick Christoffels, David van der Elst, Janneken Sipriaens, Brechjen Frederijcx. 
1635 Adriaen Gillis, Claes Davidt, Maritgen Gillis, Ariaentjen Jans. 
1637 Adriaen Gillis, Gerryt Ariensz., Adriaentgen Jans, Niesgen Jans. 
1639 Claes Davidts, Maritgen Gillis. 
1640 Arien Ariensz., Maertjen Gillis, Barbel Jans. 
1643, 1645, 1646 en 1652 n.v.t.? 
1649 o.a. Arien Gillis.  
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Louris Gillis [de Keuwer] en Barbera Jans zijn in: 
1638 Reijnier Gowertsz., Roelant Gillisz., Ariaentgen Jans. 
1639 Adriaen Gillis, Adriaentgen Jans, Brechjen Frederijck. 
1644 Robbert Thomasfen, Reijnier Govertsz., Janneken Jiellis. 
1649 Roeland Jillisz., Maria Klaas. 
1650 Jan Tomassen, Neeltien Wouters, Marijtien Marcus. 
1653 en 1655 n.v.t.? 
 
Bijna alle (schoon-)zonen zitten in de textielfabricage, behalve Roeland die platteelbakker is. Hij 
vervaardigt aardewerk schotels en schalen welke beschilderd werden. Het Hollandse aardewerk 
was vrij grof. Later ging men het fijne Chinese porselein imiteren, bekend van Delftsblauw aarde-
werk. Opvallend is overigens dat alleen Roeland bij zijn trouwen de familienaam De Keuwer voert, 
terwijl de rest het bij patroniem Gillis houdt. Mede door dit gebruik zijn de begraafdata van deze 
mensen enigszins onzeker. 
 
Begraafboeken 

 4 nov. 1665 Louweris Gillis, Clooster, HK. 

 30/9-6/10-1674 Roelant Gillisz., Clooster, HK. 
 
Overige gegevens 
 
KO I146, 30-09-1622. Wie zou dit kunnen zijn? 
Pieter Gillisz. de Lieuwer, appeleryyer, jongeman van Noortwits in Engelant met Jacquemijntgen 
Jacobsdr. van Abele van Leijden. 
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NH-doopgetuigen bij zijn kinderen op De Keuwer en op patroniem Gilliszn. zijn in 1625, 1628 en 
1632 n.v.t. 
 
Niesje Paveljoens is een nicht van Magdalena Bogaerts. Haar dochter trouwt in 1613 en was 
geboren te Nieuwkerke in Vlaanderen. Mogelijk komt ook de familie Bogaerts daar eigenlijk 
vandaan en reisden zij via Engeland na een verblijf aldaar verder naar Holland. 
 
Zie KO G237v, 1613, Neeltgen Paveljoens, jongedochter van Nieuwkerck, geassisteerd met 
Niesgen Paveljoens haar moeder en Grietgen Turcx haar beste moeder, huwt met Samuel 
Sengeer (Sensier). (Geen NH-/Waalse dopen gezien.) 
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 Generatie 12 De Keuwer        
 
 
Gegevens Man Vrouw 
Naam: Sypriaen de Keuwer  Jannetje Louris/Roels 
Geboren: ca 1560 te Poperingen in Vlaenderen ca 1560 te 
Overleden: na 1628 te Leiden? na 1631 te 
Geloof: NH NH? 
Adressen: Poperingen en Leiden: Maerendorp Leiden 

(1579-1581), Maersmansteeg (1616)  
Beroepen: Snijdersknecht (1581), cleermaecker  Huisvrouw 
 (1592, 1616), wafelbacker (1622) 
Vader: Jan? de Keuwer  Louris of Roelof/Roeland ... 
Moeder: NN NN 
 
Huwelijk: ca 1580 te Leiden? 
 
Kinderen 
1. Gillis  doop ca 1580 w.s. te Leiden, overl. na 1620, w.s. voor 1623 
2. Sara  doop ca 1582 te Leiden, overl. na 1604 te 
3. Susanna doop ca 1583 te Leiden, overl. na 1629 te  
4. Maartje doop ca 1590 te Leiden, overl. na 1630 te voor 1648 
             
 
 
Dat Gillis’ vader Sypriaen de Keuwer hals over kop en met smart in het hart uit zijn geboorte-
plaats Poperinge in Vlaanderen heeft moeten vluchten, staat vrijwel vast. De ouders van Sypriaen 
doorstonden vermoedelijk met behulp van een door de plaatselijke predikant geregelde grote 
hoeveelheid koren de hongersnood die Poperinge in 1556/1557 teisterde. Dankzij die aktie groei-
de het aantal gereformeerden aldaar razendsnel. Protestantisme was daar in zijn tijd streng 
verboden en mensen die zich weigerden te bekeren tot de Paapse religie of helemaal degenen 
die hun geloof bleven uitdragen, belandden zonder pardon letterlijk op de brandstapel. Deze stad 
raakte later door godsdiensttwisten vrijwel ontvolkt en werd in 1581, 1582 en 1583 geplunderd. 
Maar toen zat Sypriaen zelf al in Leiden.

K) 
Meerdere welvarende Vlaamse steden raakten in die 

tijd door de grote uittocht bijna ontvolkt en kwijnden voorgoed weg.  
 
Het is heel aannemelijk dat Sypriaen met verschillende verwanten in Leiden aankwam, want in 
die tijd waren er ook enkele vrouwen die de naam De Keuwer droegen. Over Gillis’ moeder is 
werkelijk niets meer bekend dan haar naam en zelfs die wisselt nogal: Jannetje Roels/Louris/ 
Sypriaen. Vermoedelijk huwen Sypriaen en Jannetje rond 1580 nog voor hun vertrek of in Leiden 
en krijgen ze voor de eeuw om is vier kinderen. Sypriaen komt reeds in het Leidse bevolkings-
register van 1581 voor. 
 
Bevolkingsregister 1581  
Suprijaen de Ceuvere, snijdersknecht f265 
Supryaen de Ceuwere van Poperingen in Vlaenderen, snijdersknecht heeft hier gewoont drie 
Jaeren [Maerendorp in de buurt van de Reijnsburgerpoort.] 
Hij staat niet in het register van belastingplichtigen 1581. 
 
Ook Sypriaen wordt enkele malen verzocht om voor de Leidse Schepenen een verklaring af te leg-
gen. Eerst verschijnt hij in 1592 ten behoeve van iemand anders samen met een verre verwant. In 
1616 zijn de rollen omgedraaid en verklaren twee bevriende handelslieden dat Sypriaen en 
Jannetje van onbesproken gedrag zijn. Het is wel een intrigerende zaak, want waarom zou zoiets 
bevestigd moeten worden? Mogelijk heeft Sypriaen hooglopende ruzie met een klant gekregen 
en werd de zaak voor de rechter uitgevochten. In 1581 is hij snijdersknecht; in 1592 en 1616 is hij 
zelf een kleermaker. Hoewel het met stof te maken heeft, staat dit beroep los van de lakenindus-
trie. Het duurt overigens beslist een poos voordat iemand een volleerd kleermaker is.  
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Getuignisboek E208v. 
Compareerde voor Schepenen ondergeschreven Sijpriaen de Keuwere, cleermaecker out omtrent 
xxxiiij Jaren ende Carel de Raet, verwerfknegt out omtrent xxxi jaren, de welke gerechtelijcken 
verdaecht fijnde omme bij eede herhoort ende gerecolleert te werden op te attestatie alhier van 
woorde fo woorde innegelijft, op huijden compareerde voor mij Corn. van Swanenburch notaris 
... Sypriaen de Keuwere cleermaecker out omtrent xxxiiij jaren en Carel de Raet verwersknecht ..., 
beijde woonen binnen der stadt Leijden, tuijchde @ verclaerde bij heure confcientie fiele 
falicheijt @ manne waerheijt In eeneffe van eede ter instantie @ verfoucke van Hendrick Forijs ... 
[kwestie over huur kamer ramen*] Akte xxje decemb. @o 1592. 
* Dit zijn rekken voor textielbewerking. 
 
KO A175, 02-02-1585 
Caerl de Raet, jongeman van Nieuwkerck in Vlaenderen, huwt met Maijcken Dommecent [Sraets], 
jongedochter van Poperinge (Vl), geassisteerd met Janneke ‘t Keuwers haar nicht. 
 
Getuignisboek M119v. 
Compareerden voor de onderges. Schepenen Anthony van der Bosch wijncoper out omtrent xxxiij 
jaren, & Joost Minne, zijdelaeckencoper out omtrent xxxviij jaren beijde wonende binnen defer 
stede, in de Maesmansteech, ende hebben bij haerluijder refpective mans waerheijt, conf folem-
nele eede houdt elx inde zijnde wettelijc gestaeft @ affgenomen, ter requisitie @ instantie van 
Cypriaen de Keuwere Cleermaecker getuigt en verclaert warachtigch te wefen, dat zij depofanten, 
langtijd aen zelven requirant @ zijne huysvrouw zeer goede kenniffe hebben gehadt, @ zulx wel 
weten dat dezelve requirant @ zijne huijfvrouwe geduyrende voorsch. tijd gaender refpective 
kenniffen hem eerlijc @ vroindluken hebben gedragen @ gequeten, gelijck luijden mit eerden 
toestaet @ behooren te doen. Gevende zij deposanten voor redenen van wetenschap van ‘t gunt 
voor staet, dat de voors. reqt @ zijne huijsvrouwe eenig en tijt herwaerts achter haere voors. 
depofanten woonplaetfen @ inde huyfinge vande voors. Joost Minnen hebben gewoont @ 
tegenwoordich noch wonende zij, wijders met verclaerende, zoo waerlick mogt haer compten 
God Almachtich helpen. Actum defen vij Septembris @o xvj C @ feftien. 
 
In 1622 wordt de gezinssituatie geschetst via het belastingregister. Kleindochter Jannetje woont 
bij haar opa en oma in, die zelf weinig te verteren hebben. Hun adres geeft dit al aan. Een poort 
was een smalle sombere doorgang tussen huizen in. Wie iets meer kon besteden woonde in een 
steeg of smalle straat en wie zich tot de kleine rijke bovenlaag kon rekenen, woonde het liefst aan 
een brede gracht of straat, terwijl men achter het ruime, lichte huis ook nog van een hoog om-
muurde tuin kon genieten. 
 
Hoofdgeld 1622. 
Gasthuysvierendeel fol. 20 
In de Poort. 
Syper Jan de Keuwere wafelbacker 
Jannetgen Lourisdr. sijn huysvrou 
Jannetgen haerluijder foons dochter  
Marge: zijn onvermogende luijden. 
 
Intussen zijn de kinderen gehuwd en de deur uit. Hoewel, wat het huwelijk van Susanna betreft 
ging het feest mooi niet door. Wederom schijnt de eer van één der gezinsleden aangetast te zijn. 
De voogden van de bruidegom voorkomen dat het huwelijk voltrokken wordt. Tegelijk heeft de 
bruidegom over zijn afkomst gelogen. Blijkbaar verwachtte hij al dat men tegen deze verbintenis 
zou protesteren. Rest voor ons nog de vraag waar deze hele kwestie nu precies om draaide. 
 
Sara Supriaens en Vincent Andries   20-01-1605 F16 
Susanne Sypriaens met Arijen Willemsz.  27-04-1605 F35v 
Gillis de Keure met Magdalena Bogaerts  14-04-1606 F84 
Marijtgen Keuywers met Frederick Christoffelsz 02-05-1614  H13v  
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KO 1605. 
Vincent Andries, timmerman, jongeman van der Goude, huwt met Sara Supriaens, jongedochter 
van Leijden, geassisteerd met Jannetgen Supriaens haer moeder & Jacquemijntgen Nollets haer 
nichte. 
 
KO 1605. 
Arijen Willemsz., jongeman van Leijden, geassisteerd met Cent Andries zijn bekende, huwt met 
Susanne Sijpriaen, jongedochter mede van Leijden, geassisteerd met Janne Roels haer moeder en 
Sara Sijpriaens haer zuster. 
Arnoldus Cornely, predikant te Delft heeft in een brief aan Festus Homius, verklaard dat de voog-
den van Aerijen Willems verzoeken de geboden te schorsen daar de bruid oneerbaar is. 
Aerijen Willems heeft verklaard te Leijden geboren te zijn maar is te Delft geboren. 
 
KO 1606. 
Gillis de Keure, brandwijnvercoper, jongegefel van Leijden, vergeselschapt met Sypriaen de 
Keure, zijn vader en Guilliame Nolet zijn Cofijn, huwt met Magdalena Bogaerts, jongedochter van 
Haeftich in Engelant, wonende alhier, vergeselschapt met Niefjen Paveljoens haer nichte en 
Jannetje Sans haer snaer. 
 
KO 1614. 
Frederick Christoffelsz., droogfcheerder, jongeman van Uytrecht, wonende tot Leijden, huwt met 
Marijtgen Keuywers, jongedochter van Leijden, geassisteerd met Janneken Keuwers haar moeder. 
 
In het NH-doopboek (patroniemen) komt slecht eenmaal een Frederik Stoffels als vader voor, 
getuige: 1636 o.a. Janneken Gillisdr. Niets op Wijtveld; op Witveld 1634 NH-doopget. n.v.t. 
Frederik Christofels hertrouwt als weduwnaar in mei 1647 van Maertgen Cipriaensdr. Zie N269v.  
Tussen april en juli 1647 geen aantekening in het voogdijboek gezien. 
Van Jacquemijntgen Nollets geen huwelijk gezien. 
Huwelijk D72, 11-08-1599 is Willem Nolet uit Hontschoten met Jacobmijntgen van de Steenstrate. 
 
Hier eindigt de korte reeks de Keuwer. Als laatste in de serie families van wie een dochter huwt 
met een Van Wijk komen nu de ouders van Maeijcken Salomons de Clerq aan de orde. 
 
Generatie 13 De Keuwer? 
 
Onze Voorouders III vanaf pag. 207: Jan de Keuwere, geboren Nieuwkerke, poorter van Leiden 
22-08-1591, zou vader kunnen zijn van Sypriaen volgens de auteur. (Via huwelijk van zijn ver-
moedelijke zoon Jan geen duidelijk verband; evenmin via NH-doopgetuigen.) 
Aflezingen 1574-1649. Jan de Keuwer, oproep aan zijn schuldeisers, 10-10-1622, no H, fol. 64v. 
Schuldboek G34 en H6v Jan de Keuwer.
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 Generatie 12 De Clercq        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Salomon de Clerq   Janneken van den Bosse 
Geboren: ca 1570 te Belle in Vlaanderen   ca 1565 te Nieukerke in Vlaanderen 
Overleden: na 1623 te Leiden?   na ca 1600  
Geloof: NH     NH 
Adressen: Belle, Haarlem: Ossemart, Colchester Nieukerke, Haarlem: Ossemart,  

(ca 1600) en Leiden (1594?, ca 1598?,  Colchester en Leiden 
1613, 1624)  

Beroepen: Baeijwercker (1613)   Huisvrouw 
Vader: de Clerq    van den Bosse 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: 16-04-1594 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Jaecquemijntgen doop ca 1595 te Haarlem, overl. na 1645 te Leiden? 
2. Caerl?   doop ca 1598 te Leiden, overl. na 1622/11-11-1669? 
3. Maeijcken  doop ca 1600 te Colchester, overl. 11-11-1669 te Leiden 
             
 
 
Maeijcken Salomons de Clercq’s ouders maken de nodige omzwervingen. Haar vader Salomon is 
afkomstig uit Belle in Vlaanderen; een van de plaatsen waar godsdienstonlusten voorkwamen in 
zijn tijd. In 1561 was Belle een overwegend calvinistische stad, waar in 1566 de beeldenstorm 
plaatsvond. In 1582 zagen velen zich genoodzaakt te vluchten, onder andere naar Armentiers. 
Later kwamen inwoners van Belle in Engeland en Holland voor. Salomon pakte in elk geval zijn 
biezen en belandde in Haarlem. Zijn vrouw Janneken van den Bosse is eveneens een Vlaamse, 
geboren in Nieuwkerke. Ook zij trok naar het noorden. Hun vermoedelijk oudste dochter Jacque-
mijntje wordt in deze stad aan het Spaarne ter doop gehouden, al is dit feestelijke gebeuren niet 
schriftelijk vastgelegd. 
 
Ongeveer vijf jaar later in 1600 moet Maeijcken in Colchester geboren zijn. Deze oost-Engelse 
stad herbergde rond 1600 zoveel Vlamingen en Hollanders binnen de hoge stadswal, dat hun 
woonwijk zelfs de titel Dutch Quarter kreeg. Zo heet het betreffende stadsdeel tot op de dag van 
vandaag nog steeds. (Voor meer informatie over Colchester: zie generatie 11 Van Wijk.) Maeij-
cken’s toekomstige echtgenoot was in dezelfde stad als zijzelf geboren. In 1613 legt Salomon te 
Leiden de poortereed af, waardoor hij voortaan als burger volledig meetelt. 
 

Waals fiche CBG = Pieterskerk te Leiden, fiche F8. (Niets bij KO.) 
Aangetekend te Leiden op 16-04-1594: Salomon de Clerck, van Belle en Tanneken van den 
Bossche, Nieukerke. 

 
Jaarboek CBG deel X (1956) pag. 132 NH-trouwboek Haarlem. 
Blad 2: getrout den 3 Maij 1594: Salomon de Clercq, Joncgesel van Belle met Janniken van den 
Bossche, weduwe van Meukerke [Nieuwkerke], wonende beijde op de Ossemart. 
 
Poorterboek 1 febr. 1613 folio 67. 
Salomon de Clercq, Baeijwercker van Bolle, is op de getuygenisse en onder de borchtocht van 
Willem Danielsz. van Delff &de Jacob Maerten aengenomen op den 1

e
 februari 1613 door ... 

 
Baai is een grove, wolle aan laken verwante stof die meestal van inlandse wol werd gemaakt en 
onder andere diende als mantelvoering. 
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In de tijd dat hun kinderen trouwen, waren de omschrijvingen tamelijk summier. Zo ontbreken in 
1618 en in 1623 helaas de adressen. Buiten het huwelijk van Jacquemijntgen is verder niets over 
haar bekend; zie voor Maeijcken de gezinsbeschrijving van generatie 11 Van Wijk. 
 
Jaecquemijntgen Clercx en Jaecques du Pont 04-07-1618 H236  
Maeijcken de Klercq met Tomas Jansz. [van Wijk] 03-07-1623 J174 1

e
  

Maeijcken de Clercq met Gillis Gilliszn. Huijst 12-09-1630 K205 2
e
  

 
KO 1618 Waalse kerk. 
Jaecques du Pont, saeijwercker, jongeman van Leijden, huwt met Jaecquemijntgen Clercx, jonge-
dochter van Haerlem, wonende tot Leijden, vergeselschapt met Geleijne Entens haere oude 
vrouwe [w.s. meesteresse]. 
 
KO 1623.  
Tomas Jansz. [van Wijk], saeijwercker, jongeman van Colcester in Engelandt, huwt met Maijcken 
[Salomons] de Klercq, jongedochter mede van Colcester. 
Waals fiche CBG: Maeijkcen de Klercq voyez - Jansz. Leijde anno 1623. 
 
KO 1630. 
Gillis Gilliszn. Huijst van Limburch, laeckenwercker, jongman op de Oude Chingel, huwt met  
Maeijcken de Clercq, weduwe van Tomas Jansz. [van Wijk], mede aldaer staen hijre ... met haer 
getuijge. 
 
Begraafboeken 

 11-11-1669 Gillis Huijsters, vrouw van, HKJL. 
 
Verwantschap met Caerl de Clercq valt te betwisten, maar aangezien er geen andere Salomon de 
Clerq in Leiden rond die tijd lijkt te zijn dan de vader van Marijtje, is hij zeer wel mogelijk een 
broer van haar. 
 
KO J152v, 02-12-1622. 
Caerl de Clercq, jongeman van Leijden, soldaat op het fort Nordan buiten Sevenbergen, geas-
sisteerd met -, huwt met Trijntgen Jans, wedue van Teunis Jansz., woont op het fort Nordam. 
Geen NH-dopen van dit paar gezien, omdat zij buiten de stad wonen.  
 
Getuignisboek N178v. 
Compareerden voor den onderges. schepenen der stadt Leiden Jan de Ruiter out omtrent Liij 
jaren, ende Pieter Hoverder out omtrent Lvj jaren. Ende hebben bij solemnelen eede hem wet-
telicken geftaeft ende affgenomen ten verfoucke van Carel de Clercq soldaet onder de Comp. van 
Capiteijn Boshuijfen, fijn Garnifoen hem ende binnnen Sluijs, getuijcht ende verclaert waerachtich 
te wefen, dat des requirant eenige dagen voor den xxi en julij left voorleden (ten welcken tijde 
foo fij depofanten verftaen de monfteringe van de voors. compe binnen Sluijs voorf foude fijn 
geschiet) binnen defer stede gecomen es ten huijfe van Salomon de Clercq fijn vader ende dat 
deselven Requirant daer nae sieck geworden fijnde, contiunelicken tot nu toe binnen defer stede 
gebleven es, sulcx dat hij op de voorf. monsteringe niet heeft cunnen prefent wefen. Gevende fij 
comparanten voor redenen heur der wetenschap, dat fij inde gebuyrte vande voorf sijn vader fijn 
wonende, ende den requirant foo voor als op en nae den voors xxi en julij gefien ende 
gesproocken heben, zoo waerlick most hen compten Godt almachtich helpen. Act. den eerften 
September xvj @ eenentwintich. 
 
 


