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 Overzicht families Riethoven, Beversluijs, Den Haan, Kranenburg,   
 Gadron en Lettier         
 
 
[Dit document is onderdeel van de publicatie De families Boekooy & Stouten. Zie voor de 
verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
 
Na de familie in mannelijke lijn van de echtgenotes in de Stouten-reeks (kolom 2), volgt nu van 
die echtgenotes hun moeders’ familie in mannelijke lijn (kolom 3). 
 
Man   gehuwd met dochter van  gehuwd met dochter van  
 
gen 06 Stouten  gen 07 Fles   gen 08 Riethoven 
    gen 08 Fles   gen 09 Beversluijs 
    gen 09 Fles    gen 10 Lobbé 
 
gen (06)/07 Stoute  gen 08 Copijn   gen 09 Den Haan 
    gen 09 Copijn   gen 10 Kranenburg 
    gen 10 Copijn   gen 11 Gadron 
 
gen (07/08) Stoute  gen (08)/09 Siewers  gen (09)/10 Lettier 
 
gen (08/09) Stoute  gen (09)/10 De Wilde  gen (10)/11 De Groot 
 
gen (09/10) Stoute  gen (10)/11 Janse   ... 
 
Als eerste zijn de ouders aan de beurt van Neeltje Riethoven, gehuwd met Jacob Fles. Na de 
Riethovens komt de familie van Maria Beversluijs. Aangezien de verwantschap met generatie 09 
Fles zoals gezegd ter discussie staat, heb ik niet al te lang door gezocht naar de voorouders van 
Maria Pieters Lobbé. 
De volgende groep bestaat uit de vaderlijke lijn van de Copijn-echtgenotes. Het betreft achter-
eenvolgens de families De Haan, Kranenburg en Gadron. 
De voorvaderen van Seijtje Elias Lettier (de vrouw van Jan Siewerse) ronden deze serie af. Van 
Maria de Groot is vrijwel niets over haar herkomst bekend. Voorzover er iets over haar afkomst 
noemenswaardig is, staan de gegevens daarom bij haar man Jan de Wilde op de gezinskaart. Over 
de ouders van Anne Janse, gehuwd met Jacques Hardy valt helaas in het geheel niets te melden. 

https://familiesporen.wordpress.com/
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  Generatie 08 Riethoven        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Johannes Riethoven   Ermpje Hendriks van Nimweegen 
Geboren: ca 1705 te Bodegraven  20-09-1703 te Bodegraven 
Overleden: 04/11-05-1748 te Leiden  16/23-03-1754 te Leiden   
Geloof: NH     NH 
Adressen: Bodegraven, Leiden:    Bodegraven, Leiden: 

Minnebroersgragt (1731, 1737)  Minnebroersgragt (1731) 
Beroepen: Lakenw. (1731)   Huisvrouw 
Vader: Riethoven    Hendrik Hendriks van Nimweegen 
Moeder:      Neeltje IJsbrands de Vos 
 
Huwelijk: 22-09-1731 te Leiden ondertrouw 
 
Kinderen 
1. Noach   doop 02-09-1732 te Leiden, overl. 23/30-04-1735 te Leiden 
2. Hendrik   doop 30-12-1734 te Leiden, overl. 31-12-1735/07-01-1736 te Leiden 
3. Johannes?  doop decem. 1735 te Leiden?, overl. 24-31-12-1735 te Leiden 
4. Grietie   doop 26-04-1737 te Leiden, overl. 26-10/02-11-1737 te Leiden 
5. Neeltje   doop 03-04-1740 te Leiden, overl. 20-09-1807 te Leiden 
6. Johannes   doop 16-10-1743 te Leiden, overl. na 1796? 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie 07 Fles.) 
 
De familie van Neeltje Riethoven komt oorspronkelijk uit een dorp ten oosten van Leiden. Haar 
vader en moeder zagen het licht in Bodegraven. Vader Johannes Riethoven kwam vermoedelijk 
als jonge man zonder verwanten naar de stad. Moeder Ermpje Hendriks van Nimweegen is 
wellicht als klein meisje met haar ouders naar Leiden gekomen. Ten minste één zusje van haar is 
daarna rond 1706 op Leids grondgebied geboren. Johannes en Ermpje huwen in 1731 en een jaar 
later verschijnt hun eerste zoon Noach. 
 

KO 22-09-1731, LL207. 
Johannes Riethoven, lakenwr., jongeman van Bodegraven, woonende op de Minnebroersgragt, 
geassisteerd met Cornelis van Leeuwen, sijn goede bekende, woonende als voren, huwt met 
Ermpje Hendriks van Nimweegen, jongedochter van Bodegraven, woonende op de 
Minnebroersgragt, geassisteerd met Neeltje IJsbrands de Vos, haar moeder, woonende alsvoren. 

 
NH-doopklapper op Riethoven. 
Van 1710 t/m 1770 zijn de enige ouders Hannes Riethoven en Ermpje H. van Nimwegen. 

 02-09-1732 Noach, HK, (ma: Nieuwegen), getuigen Noach Passchier en Marijtje Verhamme. 

 30-12-1734 Hendrik, HK, getuige Neeltje de Vos. 

 26-04-1737 Grietie, PK, getuige Neeltie IJsbrand. 

 03-04-1740 Neeltje, PK, (pa: Rithoove), getuige Neeltie IJsebrant. 

 16-10-1743 Johannes, PK, (ma: Urmpje), getuige Neeltje Hendriks van Nimwegen. 
 
Vijf kinderen staan in de Hooglandse- en Pieterskerk-doopboeken. Volgens het begraafboek 
hebben ze nog een zoon Johannes gehad die tussen Kerstmis en oudejaarsavond 1735 wordt 
begraven. Ook Noach, Hendrik en Grietje overlijden al voordat ze de peutertijd goed en wel 
ontgroeien. Waarschijnlijk zijn alleen Neeltje en haar jongste broer Johannes volwassen 
geworden. Zij verliest haar vader als ze net acht jaar oud is en vlak voordat ze veertien jaar wordt, 
overlijdt ook haar moeder. Neeltje is vermoedelijk bij tante Aegje/Aeltje ondergebracht. 
 
Begraafboeken Van Nimwegen en Riethoven vanaf 1731 tot 1755 gekeken.  
(1735 was een pestjaar in Leiden.) 
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 23-30/4-1735 Noach (kind van Johannes), -, B. 

 24-31/12-1735 Johannes (kind van Johannes), -, B. 

 31/12/1735-7/1/1736 Hendrik (kind van Johannes), -, B. 

 26/10-2/11-1737 Grietje (kind van Johannes), -, B. 

 4-11 mei 1748 Riethoven (Jan-) man van Urmpje Hendrikse van Nimwegen, Bw. 

 22-29 aug. 1750 Neeltje van Nimweege, wed. van Pieter Kettenes, 2Bw. 

 16-23 mrt. 1754 Nijmeegen, van, Ermpje, wed. van Jan Riethoven, P. Bw. 
 
In 1766 trouwt Neeltje met Jacob Fles. 
 
Jacob Fles en Neeltje Riethooven 15-03-1766  SS214v 
 
KO1766. 
Jacob Fles, weduwnaar van Grietje Otterman, wonende in de Looijerstraat, vergezeld met 
Marijtje Beversluis, zijn moeder mede aldaar, huwt met Neeltje Riethooven, jongedochter van 
Leijden, woonende in de Laaste Groenesteeg, vergezeld met Aegje Hendriks, haar meuy [= tante], 
in de Kaarsemakerstraat. 
 
Van haar broer Johannes heb ik geen eventueel huwelijk of een overlijdensdatum gevonden. Hij 
komt evenmin als doopgetuige voor bij de kinderen van Neeltje en Jacob Fles. Waarschijnlijk is hij 
uit de stad weggetrokken. Nadat zijn beide ouders sterven, wordt alleen hij als tienjarig ventje in 
het Heilige Geest Weeshuis opgenomen. Hij heeft het er niet bepaald naar zijn zin en loopt weg 
wanneer hij nog geen zestien jaar oud is. 
 
Register 3416.  
Riethoven, Johannes, gedoopt den 16 oct. 1743, PK, weggeloopen 25 feptr. 1759. 
 
De reden voor zijn handelswijze is niet eenvoudig te achterhalen, maar in zijn tijd voeren 
tientallen jongens uit het weeshuis met een VOC-schip naar “de Oost” of  “de West”. Wellicht had 
hij geen trek in een dergelijk avontuur, of was hij de strenge calvinistische aanpak van de 
weesvaders meer dan beu. Een andere optie is dat hem mogelijk sowieso uitzetting boven het 
hoofd hing. Zo gescheiden als de jongens en meisjes in twee boeken per sexe geregistreerd 
werden, zo innig gingen ze misschien in het geniep met elkaar om. Volgens dezelfde registers 
worden verschillende jongens en meisjes zonder pardon de deur uitgezet omdat “[hij] een meisje 
bezwangerd heeft” en “[zij] bezwangerd was”. Al kunnen die kindertjes ook bij/door niet-wezen 
verwekt zijn. 
Toch zorgt Johannes voor een groot raadsel. De enige andere doopmelding van een Riethoven-
telg in de NH-boeken buiten die van zijn broers en zussen, is namelijk deze: 
 
Pa en ma: Johannes Riethoove, Petronella Vles, doop op 27-08-1797, MK, dochter Maria, 
Aantekening in de marge: 22-03-1808, getuige: Jannetje Stoute.  
 
En de enige Petronella Fles die voor het moederschap in aanmerking lijkt te kunnen komen is 
Neeltje, de jongste dochter van Neeltje Riethoven en Jacob Fles! In augustus 1797 is zij zelf echter 
pas twaalf jaar oud. Met Jannetje Stoute werd misschien bedoeld: Jannetje Fles, vrouw van 
Nicolaas Stoute. Hopelijk volgt er nog eens een oplossing. 
 
De eerstvolgende ingrijpende gebeurtenis is het overlijden van Neeltje. De leeftijd die vermeld is, 
verschilt enkele jaren van haar ware ouderdom. Ze heeft het vergeleken met de rest van het gezin 
eigenlijk redelijk lang uitgehouden, want ze is dan ruim 67 jaar oud. 
 
Begraafboek (klapper 83) 
Neeltje Riethoven, 64 jaar, huisvrouw van Jacobus Fles, Maredorpseachtergracht b.d. 
Duizenddraadsteeg, overleden 20 sept. 1807, begraven 24 sept. 1807. 
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Naast bovenstaande personen, hebben ook andere mensen met de naam Riethoven in Leiden 
gewoond. Het waren er altijd maar een paar tegelijk en allemaal kwamen ze uit andere plaatsen, 
namelijk uit Oosterhout, Rijnsburg en Oegstgeest. 
Overigens valt te betwisten dat dit werkelijk de ouders van Neeltje, gehuwd met Jacob Fles zijn. 
Eigenlijk bieden juist het ontbreken van verwante doopgetuigen bij de kleinkinderen en het feit 
dat zowel haar ouders als broers en zussen voortijdig sterven, het enige houvast voor deze 
veronderstelling. 
 
Generatie 09 Riethoven, nog erg onzeker. 
 
GA, XIII index huwelijk. Bo. 6 pagina 192. Bodegraven. 
Ondertrouwt op den 3 septemb. 1704. 
Steven Reijthoven J.M. Appointé en Margriet Pieterse Huyson, H.D. beijde wonende in de Groote 
Schans. Zijn hier getrouwt op den 21 Sept. 1704. 
 
GA, index XIII 1695-1715 dopen. 
Kinderen van Stephanus Riethoven (Reijthoven) en Margaret Pieters Huyson (Heijssen). 
Woerden boek 21, pag. 36, 37 en 40. Waarschijnlijk rooms katholiek. 

 26-05-1706 Petrus: 26 mayts 1706 Petrus filius Stepani Riethoven et Margareta Heijsen, susc. 
Geertrudis Spruyt. 

 03-09-1707 Anna Maria, getuigen Christiaen van Berghen et Anna Larmoy. 

 17-03-1709 Adam, filius Stephani Werthoven et Margareta Heijsens, sust. Elizabeth Cappers. 
 
Overige vondsten Riethoven 
 
Leiden (Samen met het huwelijk van Neeltje heb ik alles uit de boeken opgenomen.) 
Joseph van Riethoven en Marie Hermse 22-06-1764 SS126v 
Pieter Riethoven en Antje Cornelia van Delft 21-11-1772 VV8 w.s. n.v.t. 
 
KO 1764. 
Joseph van Rijthooven, J:M: van Oosterhout, wonende te Breda, moet attestatie van Breda 
overbrengen, met Maria Hermse, J:D: van Elst, gewoond hebbende alhier ... 
 
KO 1772. 
Pieter Riethoven, daggelder, jongeman van Rhijnsburg, wonende op de Nedergelegde Vestwalle 
of Galgewater, geassisteerd met Pieter Stevense Riethoven, zijn vader, wonende te Rhijnsburg, 
met Antje Cornelia van Delft, jongedochter van Noortwijk ... 
 



 Riethoven, Beversluijs, Den Haan 5 K.J.F. van Veen 2016 
 Kranenburg, Gadron, Lettier 

  Generatie 09 Beversluijs        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Willem Beversluijs   Maria van der Thuijn/du Jardin 
Geboren: 05-08-1687 te Leiden   16-06-1682 te Leiden 
Overleden: na 1734    voor 1719 
Geloof: NH     RK gedoopt, NH 
Adressen: Langegraft (1708), Oude Voorstad in  Fockersteegh op de Oude Vest (1708) 

de Jagespoort (1718), [of in de] Joosjes 
poort (1718) 

Beroepen: Lakenw. (1708), laakenwerker (1718)  Huisvrouw 
Vader: Andries Beversluijs    Geraerdt du Gardijn (= van der Thuijn) 
Moeder: Jannetje Willems   Catharina Thomas 
 
Huwelijk: 04-05-1708 te Leiden ondertrouw 
 
Kinderen 
1. Maria  doop 28-02-1709 te Leiden, overl. 26/03-02/04-1785 te Leiden 
2. Jannetje  doop 12-05-1711 te Leiden, overl. 11/18-07-1772 te Leiden 
3. Katrijn  doop 07-05-1713 te Leiden, overl. leeft in 1718 
4. Jacoba  doop 23-02-1716 te Leiden, overl. leeft in 1718 
5. Dina   doop 03-05-1718 te Leiden, overl. voor dec. 1718 
             
 
Of Maria Beversluijs en Johannes Fles waren getrouwd of niet, de bloedverwantschap tussen haar 
en haar zoon Jacob Fles hoeven we niet te betwijfelen. Haar ouders heten Willem Beversluijs en 
Maria van der Thuijn c.q. Jardin/Gardijn. Zij zijn beiden in Leiden geboren, Maria in 1682 en 
Willem in 1687. 
 

KO 04-05-1708, EE64. 
Willem Beversluijs, lakenw., jongeman van Leijden, woont op de Langegragt, geassisteerd met 
Jacobus Somerwil, sijn schoonvader, woont als boven, met Maria van der Tuijn, jongedochter van 
Leijden, woont in de Fockersteegh op de Oudevest, geassisteerd met Catharina Thomas, haar 
moeder, woont als boven. 
In de klapper staan als extra aantekeningen: Willem Andriesz Beversluijs. Jacobus Somerwil is zijn 
stiefvader, BB282vs. 

 
Het paar krijgt ongeveer eens per twee jaar een dochter; Maria is de oudste van het stel en zij zal 
ook de hoogste leeftijd bereiken. Maria van der Thuijn werd bij het huwelijk vergezeld door haar 
moeder, maar haar familie is bij geen enkele doop getuige. Daarentegen is Jannetje Willems, de 
moeder van Willem, regelmatig wel van de partij. 
 
Willem van Beversluijs en Marijtje van der Tuijn zijn de eerste en enige ouders Beversluijs vanaf 
1709 in het NH-doopboek . 

 28-02-1709 Marijtje, HK, getuigen Jacobus en Jannetje Somerwil. 

 12-05-1711 Jannetje, HK, getuigen Jakobus Somerwil, Jannetje Willems. 

 07-05-1713 Katrijn, HK, (pa: Leeuwersluijs, aant. 2E64), getuigen Pieter Somervil, Jannetje 
Willems. 

 23-02-1716 Jacoba, PK, (pa: Bevermus), getuigen Abraham Somerwil, Anna Koenraads. 

 03-05-1718 Dina, HK, (pa: Wilhelm Beverslud), getuigen Mighiel Bevertuijn en Hartje 
Molewijg. 

 
Maria van der Thuijn overlijdt waarschijnlijk kort na de geboorte van Dina. Dit kindje kan hooguit 
een half jaar oud geworden zijn. Willem moet in de zomer van 1718 voor vier of vijf dochtertjes, 
variërend van nul tot negen jaar oud zorgen, wat hem niet makkelijk afgaat. Al in december van 
datzelfde jaar gaat hij in ondertrouw met Magdalena Kaarsgieter die zelf drie minderjarige 
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kinderen meebrengt. Blijkens de voogdijregeling die dan wordt getroffen, is Dina voor 19 
december 1718 gestorven. (We zagen dit paar eerder bij de familietak Boekooy, generatie 09 
Teijn.) 
 
KO, 10-12-1718, HH39. 
Willem Beversluijs (4 kind) weduwnaar van Maria van der Thuijn, wonende in de Oude Voorstad 
in de Jagespoort, vergezeld met Jacobus Somerwil, sijn schoonvader, wonende op de 
Middelstegragt in de Draattrekkerspoort, met Magdaleentje Kaarsgieter (3 mind. kind.) weduwe 
van Jacobus de Maas, woonende  in de Vijfheeresteegh op ’t Levendaal, vergezeld met Maria 
Springvliet, haar behuwdt suster, wonende op de Langegraft bij ’t Haarlemmerstraat, en met 
Beliena de Maas, mede haar behuwdt suster, woonende op de W...stgraft. 
 
Weeskamer voogdijboek M109. 
Jacobus Somerwil, groot-vader, deekenwerker, ende Govert Boudewijns, oom, schrobbelaar, sijn 
voogden gesteld over Maria, oud tien, Jannetje seeven en een halv, Catharina vijv en een halv en 
Jacoba drie jaaren, off ijder daar omtrent, nagelaate minderjarige kinderen van Maria van der 
Tuijn, gewonnen bij Willem van Beversluijs, laakenwerker, woonende in de oude Voorstadt in 
joosjespoort. 
Compareerende hebben de voorfz., voogdije aangenomen en aan de heeren Weesmeefteren op 
den 19d dec. 1718 Eed gedaan. Den voorn: boedel is ten selven daage gerepudieerd. Pro Deo. 
 
De stief-grootvader van vaderszijde en Govert Boudewijns, hun oom van moederszijde worden als 
voogden over de kleintjes aangewezen. Dit is één van de vele gezinnen waarin kinderen al tijdens 
hun jeugd met de dood te maken krijgen en een vader of moeder verliezen, afgezien van 
broertjes en zusjes. 
 
Omdat zowel mannen als vrouwen in het verleden relatief jong stierven, reikte voor de meeste 
echtparen het gezinsleven niet verder dan tot in de fase van het grootbrengen van de kinderen. 
De periode waarin de ouders weer met z’n tweeën wonen nadat alle kinderen het huis uit zijn, 
haalden ze meestal niet samen. Dit werd mede veroorzaakt doordat een vrouw in Holland 
gemiddeld op 28-jarige leeftijd met een 30-jarige man trouwde, waarna zij kinderen kreeg tussen 
haar dertigste en veertigste jaar. (Willem is 20 en Maria is 25 jaar bij het huwelijk.) Wilden beide 
echtgenoten hun laatste kind het huis zien verlaten, dan moesten zij een leeftijd bereiken van ver 
in de zestig. De meeste huwelijken waren echter al ontbonden door sterfte van één van de 
partners voordat zij het midden van de vijftig hadden bereikt. Hierdoor maakten de ouders zelfs 
het huwelijk van het eerste kind meestal niet meer samen mee. Zie ook in hoofdstuk Statistiek 
het overzicht van de personen die bij een huwelijk als belangrijkste getuige optreden. In bijna alle 
gevallen waarin dat geen vader (bij zoon) of moeder (bij dochter) is, is die ouder reeds gestorven. 
Het duurde tot ongeveer 1875 voordat, door verbeterde gezondheidszorg en hygiëne, meer dan 
de helft van de echtparen samen bleef tot na het vertrek van hun laatste kind. Zij trouwden 
omstreeks de eeuwwisseling. De duur van hun huwelijken tot het overlijden van de eerste 
partner was 38 jaar. 

U) 

 
Een kleine vijftien jaar nadat Maria overlijdt, vindt de huwelijksvoltrekking plaats van, voorzover 
bekend, de enige dochter die trouwt. 
 
Maria Beversluijs met Jacob Fles?  rond 1731? 
Jannetje Beversluijs met Jacob Kranenburg 29-08-1733  MM87 
 
KO 1733. 
Jacob Kranenburg de Jonge, spinder, jongeman van Leijden, wonende in de Loijerstraet, vergezeld 
met Jacob Kranenburg, zijn vader, wonende als voren, met Jannetie Beversluijs, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Loijerstraet, geassisteerd met Maddeleentje Raasserieter, haer moeder, 
wonende als voren. (Raaserieter kan Kaarsegieter zijn, zie Kranenburg generatie 10.) 
 
Dat paar krijgt geen nakomelingen en de dochters Catharina en Jacoba blijven verder buiten 
beeld. 
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Van dit gezin is vader Willem minimaal zesenveertig jaar oud geworden. Maria werd hooguit 
zesendertig jaar oud. Haar dochters Maria en Jannetje leefden aanzienlijk langer. 
 
Begraafboek op Beversluys. 

 23-30/4-1735 Magdelana Kaasschieter (vr. v. Willem Beversluijs) - B. 

 11/18-07-1772 Beversluijs, Jannetje (weduwe van Jacobus Kranenburg) PB. 

 Maria, PB 26/03-02/04-1785. In het begraafboek zelf staat: ’t lijk van Maria Beversluijs, ONH. 
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 Generatie 10 Beversluijs        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Andries van Beversluijs  Jannetje Willems 
Geboren: ca 1660 te    ca 1660 te 
Overleden: na 1696, voor 1699   na 1716   
Geloof: NH     NH 
Adressen: Leiden    Cingelstraet (1690), Nieuwe Loyerstraat 
      [= 1

e
 en 2

e
 Looierstraat] (1698),  

Middelstegraft (1717) 
Beroepen: -     Huisvrouw 
Vader: Michiel (van Beversluijs)   Willem 
Moeder:  
 
Huwelijk: ca 1685 
 
Kinderen 
1. Michiel  doop 12-05-1686 te Leiden, overl. voor 1694 
2. Willem  doop 05-08-1687 te Leiden, overl. na 1718 
3. Dina   doop 15-02-1690 te Leiden, overl voor 1693 
4. Dina   doop 06-01-1692 te Leiden, overl. voor 1698 
5. Michiel  doop 05-03-1693 te Leiden, overl. 03/10-10-1733 te Leiden 
6. Dina   doop 19-02-1697 te Leiden, overl. na feb. 1698 
 
Kinderen van Jacob van Somerwil en Jannetje Willems (haar tweede man) 
1. Jannetje  doop 08-03-1699 te Leiden, overl. na 1738 
2. Jacobus  doop 27-10-1701 te Leiden, overl. na 1744 
             
 
De moeder van Willem: Jannetje Willems, is ongetwijfeld ooit met Andries (van) Beversluijs 
getrouwd, maar ra, ra, waar en wanneer. Het feit dat ze blijkbaar alleen vrienden als 
doopgetuigen meebrengen, is een leidraad voor de veronderstelling dat ze in Leiden vrijwel geen 
familie hebben. Wat Jannetje betreft loopt het spoor bijna onmiddellijk dood. Van de familie 
Beversluijs is aannemelijk dat deze uit het zuiden des land afkomstig is. De recentere bewoners 
van Nederland met die naam woonden namelijk allemaal ten zuiden van de grote rivieren. 
Daarnaast is de enige vrouw met de achternaam Beversluijs die in de tijd van Andries in Leiden 
woonde, een jongedochter van “Geertruijt den Berch”. Ik heb jammer genoeg (nog) geen 
verwantschap tussen haar en Andries ontdekt. 
Voor 1711 komen alleen de kinderen van Andries onder de naam Beversluijs voor. 
 
NH-doopboek. Kinderen van Andries van Beversluijs en Jannetje Willems. 

 12-05-1686 Michiel, LK, getuigen Laurens Blaas, Katharina Sterk. 

 05-08-1687 Willem, HK, getuigen Simon Dirksz, Maria Ameroses. 

 06-01-1692 Dina, LK, (A. van Beevers), getuigen Thomas Fossijn, Grietje Paulus. 

 05-03-1693 Michiel, HK, getuigen Jacob Brouwer, Anna Brouwer. 

 19-02-1697 Dina, HK, getuigen Philip Tanger, Catharina Verburg. 
 
NH-dopen patroniemenboek Machielse, vader Andries. 

 15-02-1690 Dina, PK, getuigen Philip Pietersse, Marijtje Jacobs. 
 
Ze laten hun kinderen dopen in de Lootskerk en in de Hooglandse kerk. Gezien het stadsdeel 
waar deze kerken zich bevonden/bevinden, woonde het paar waarschijnlijk al rond 1686 ergens 
bij de Uiterstegracht. Aangenomen mag worden dat Willem een vak binnen de lakenindustrie 
beheerste. 
Ook nu blijft één van de ouders wegens het voortijdig overlijden van de ander met kleine 
kinderen achter. Andries moet tussen 1696 en 1699 begraven zijn. Jannetje houdt drie kinderen 
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aan het verbond over, namelijk Willem, Michiel en Dina. Bij de voogdijregeling duiken zowaar een 
paar verwanten op, die in de voorafgaande twaalf jaar onopgemerkt waren gebleven. 
 
Weeskamer Voogdijboek L21v. 
Harme Dirksz., spinder, ende Pieter Weijns, schrobbelaar, beijde oomen, zijn voogden gestelt 
over Willem out 11 [elf], Michiel out ... en Dina oud ii [twee] off ijder daeromtrent, naergelate 
weefkinderne van Andries Mighiels, gewonnen aan Annetie Willems. 
Comp. hebben den voorn. voogdije aengenomen en aen weesmeesteren op den 12 maart 1698 
eedt gedaen. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd. 
 
Op dezelfde dag vindt de voogdijregeling plaats voor het weeskind Pieter, 2 ½ jaar oud, van 
Marija Kantijn en Jan Pieters. van Somervelt. (Jacobus P. Somerwil) 
 
Jannetje Willems hertrouwt in maart 1698 met Jacobus van Somerwel, die regelmatig bij de 
officiële gelegenheden naast zijn stiefzoon Willem verscheen. 
 
KO, BB282vs 
Jacobus van Somerwel (kind), weduwnaar van Marijtge Kantijn, wonende in de Nieuwe 
Loyerstraet, geassisteerd met Pieter Andriesze, sijn vader, wonende als vooren, met Jannetje 
Willems (kind) weduwe van Andries Beversluijs, wonende in de Nieuwe Loyerstraet, geassisteerd 
met Catharina Verburg, haar bekende, mede aldaar, en met Grietge van der Velde, hare bekende 
in de Langestraet. 
Aantekening in de klapper: Jacob Pietersz van Somerwel, AA218. Getrouwd: 23-03-1698 PK. 
 
Hij heeft volgens de bovenstaande regeling een jong kind uit zijn vorige huwelijk overgehouden 
en samen krijgen ze er nog een paar bij.  
 
NH-doopboek. Kinderen van Jacob van Somerwil en Jannetje Willems. 

 08-03-1699 Jannetje, LK, getuigen Pr. van Somerwijl en Jannetje Cosse. 

 27-10-1701 Jacobus, HK, getuigen Johannes Kentijn en Jacomijntje de Koning. 
 
Als eerste van de kinderen trouwt Willem, twintig jaar oud. Na ongeveer tien jaar later volgt de 
rest. 
 
Maria van der Tuijn en Willem Beversluijs  04-05-1708 EE64 
Jannetje Somerwil met Abraham de Cruijs  19-11-1717 GG235 
Willem Beversluijs en Magdalena Kaarsgieter  10-12-1718 HH39 
Michiel Beversluijs en Aartje Molewijck  20-03-1722 II17 
Jacobus Somervelt met Marijtje de Buijser  24-04-1723 II134v  
Jannetje Somerwil met Matthijs de Bois  17-03-1731 LL161 
 
KO 1708. 
Willem Beversluijs, lakenw., jongeman van Leijden, woont op de Langegraft, geassisteerd met 
Jacobus Somerwil, sijn schoonvader, woont alsboven, met Maria van der Tuijn, jongedochter van 
Leijden, woont in de Fockersteegh op de Oude Vest, geassisteerd met Catharina Thomas, haar 
moeder, woont als boven. In de klapper staan als extra aantekeningen: Willem Andriesz 
Beversluijs. Jacobus Somerwil is zijn stiefvader, BB282vs. 
 
KO 1717. 
Abraham de Cruijs, stuieptwerker, jongeman van Leijden, huwt met Jannetje Somerwil, 
jongedochter van Leijden, woond op de Middelstegragt, geassisteerd met Jannetje Willems haar 
moeder, woond alfbooven. 
 
KO 1718. 
Willem Beversluijs (4 kind) weduwnaar van Maria van der Thuijn, wonende in de Oude Voorstad 
in de Jagespoort, vergezeld met Jacobus Somerwil, sijn schoonvader, wonende op de 
Middelstegragt in de Draattrekkerspoort, met Magdaleentje Kaarsgieter (3 mind. kind.) weduwe 
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van Jacobus de Maas, woonende  in de Vijfheeresteegh op ’t Levendaal, vergezeld met Maria 
Springvliet, haar behuwdt suster, wonende op de Langegraft bij ’t Haarlemmerstraat, en met 
Beliena de Maas, mede haar behuwdt suster, woonende op de W...stgraft. 
 
KO 1722. 
Michiel Beversluijs, dekenwerker, jongeman van Leijden, wonende in de Coddesteegh, geas- 
sisteerd met Jacobus Somerwil, sijn aanbehuwde vader, wonende alsboven, met Aartje 
Molenwijk, jongedochter van Leijden. 
 
KO 1723. 
Jacobus Somervelt de Jonge, droogscheerder, jongeman van Leijden, woonende in de 
Koenesteegh, vergezeld met Jacobus Somervelt, sijn vader wonende als vooren, huwt met 
Marijtje de Buijser. 
 
KO 1731. 
Matthijs de Bois, weduwnaar, huwt met Jannetje Somerwil, weduwe van Abraham de Kruijs (1 
kind), woonende in de Cingelstraat, geassisteerd met Maria de Floo haar aanbehuwde moeder, 
woond in de Claresteegh ende Maria den Buijser, haar snaar woond in de Cingelstraat. 
[snaar = o.a. schoondochter, schoonzuster] 
 
Pieter Somerwil en Susanna de Floo, 02-05-1716, GG102v, KO. Dit is een zoon uit het vorige 
huwelijk, geassisteerd door: “Jacobus Somerwil, zijn vader woond op de Middelstegraft”. 
 
Zij krijgen met zijn allen heel wat kroost. Opvallend is dat er wel Somerwil-leden bij de 
Beversluijs-kinderen staan, maar dat Michiel en Willem Beversluijs niet bij hun stief-neefjes en 
nichtjes als doopgetuigen verschijnen. Verder zijn er twee voogdijregelingen voor diverse 
kleinkinderen getroffen. 
 
Jannetje Wilhelms en Jacobus Somerwin zijn in 1717 NH-doopgetuigen bij een kind van Pieter 
Somerwin en Susanna de Flo. Een Susanna Lobe is gehuwd met Abraham Somervil rond 1720.  
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham de Kruis en Jannetje Somerwil zijn in: 
1718 Pieter en Susanna Somerwil. 
1721 Jakobus Zomerwel, Maria de Buizer. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Matthijs de Bois en Jannetje Somerwil zijn in: 
1731 n.v.t. 
1734 (tweeling) o.a. Jacobus Somerwil en Maria de Buser. 
1736 Jakobus Somerwil en Marijtje den Bruijser. 
1739 Kobus Zomerwil, Marij den Buizener.  
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus Somerwil en Marijtje de Buijser zijn in: 
1724 en 1732 n.v.t. 
1726 Abraham Kruis, Jannetje Zomerwil. 
1728 Jakobus Zomerwilt, Jannetje Zomerwilt. 
1730 Claes Iser, Elsie Boekhoud. 
1734, 1736 en 1738 Matthijs de Booijs en Jannetje Somerwel. 
Jacobus staat in juli 1745 nog als doopgetuige bij een kleinkind Somerwil in het NH-doopboek. 
 
NH-doopgetuigen bij Michiel Beversluijs en Aartje Molewijk zijn in: 
1723 Pieter Somerwil, Susanna de Floo. 
1725 n.v.t. 1730 n.v.t.? o.a. Aanbeeldt. 
1728 Jacobus en Jannetje Somerwil. 
1732 Anna Olaa, Simon de Haan. 
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N133 vgdb. 
David de Kruijs, Baaijweever, grootvader @ Jacobus Somerwil, deekenspinder, oom, zijn voogden 
gesteld over Maria,..., nagelaate minderjaarige dochter van Abraham de Kruijs, gewonnen aan 
Jannetje Somerwil, deekenwerkfter in de Cingelstraat. Compareerenden hebben den voorn. 
voogdije aangenomen en op 23 maart 1731 aan heren Weesmeesteren eedt gedaan. Den voorn. 
boedel is ten zelve dage gerepudieert. 
 
N242 vgdb. 
Jacobus Somerwil, dekenwerker en Adam Molewijk, schrobbelaar, beijde oomen zijn voogden 
gesteldt over Jannetje, oud 9 en gerritie 4 jaren nagelatene minderjarige kinderen van Michiel 
Beversluijs verwekt aan Aartie Molewijk, dekenspinster op de Minnebroersgraft. 
Compareerenden hebben den voorn. voogdije aangenomen en op 25 februari 1737 aan heren 
Weesmeesteren eedt gedaan. Pro Deo. 
 
De familie Beversluijs was in Leiden al bijzonder klein en ook de twee huwende nakomelingen van 
Michiel kunnen hun vaders achternaam niet doorgeven. 
 
Begraafboeken vanaf 1686 op Be(e)versluijs. 

 In 1725, 1726 en 1734 kinderen van Michiel. 

 03/10-10-1733 Michiel Beeversluijs, B. 
 
Kleinkinderen: de enige andere voorkomende huwelijken zijn: 
Jannetje Beeversluijs en Gerrit van der Starre  18-11-1752 QQ109   
Gerritje Beeversluijs en Abr. Hanselijn  26-04-1766 SS227  
 
KO 1752. Jannetje Beeversluijs, jongedochter van Leijden, wordt geassisteerd door Aartje 
Moolewijk, haar moeder, beide wonende in de Vestestraat. 
 
KO 1766. Gerritje Beversluijs, jongedochter van Leijden, wonende in de Coenesteeg, geassisteerd 
met Willebordus de Swijger [x met A. Moolewijk in 1737], haar stiefvader, wonende op de 
Uitterstegragt. 
 
Daarnaast zijn er enige losse vermeldingen over de familie en natuurlijk het huwelijk van de 
“eerste” Beversluijs in Leiden. Vooralsnog houdt de familielijn hier op, maar ik hoop de 
oorspronkelijke plaats van herkomst nog eens te achterhalen. Alleen al omdat Beversluijs zo’n 
zelden voorkomende naam in Leiden is, is dit een intrigerende familie. Waarom kwamen zij naar 
deze stad? Is er ergens in Nederland of Vlaanderen een dorp of stad waar de naam heel gewoon 
is, net zoals de naam Stoute bij Leiden hoort? Wie zal het zeggen? 
 
Beversluijs generatie 11? 
 
Jannetje Beversluijs en Dammas Tonis de Hooch 28-03-1671 V79 
 
KO 1671.  
Dammas Tonis de Hoogh, weduwnaar van Francijntgen van Egmont, geassisteerd met Abraham 
Toornvliet, zijn bekende op de Langebrugge, huwt met Jannetgen Beversluijs, geboren Geertruijt 
den Berch [Noord-Brabant], jongedochter, wonende op de Langebrugge, geassisteerd met Anna 
de Smeth, haar bekende aldaar. 
 
De getuigen bij de enige twee in het NH-boek (ook bij patroniemen) gedoopte kinderen  van 
Dammas en Jannetgen zijn in: 1672 Abraham Toornvliet en Neeltje van Rijswijk. (ma: Bevershuijs) 
1685 n.v.t. 
 
CBG: Familie-advertenties. De oudste Beversluis-advertenties zijn van families in Breda, Nijmegen 
en Dordrecht (aanvang circa 1860). 
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Willem ... generatie 11 
 
KO AA25v, 15-07-1690. 
Pieter [Jacobs] Weijns, jongeman van Leijden, schoenmaker, huwt met Maria Willems, jonge-
dochter van Leijden, wonende in de Cingelstraet, geassisteerd met Jannetje Willems, haar zuster 
aldaar. 
 
NH-doopgetuigen bij dit paar zijn in 1691 n.v.t., verder niets, ook niet bij de patroniemen. 
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  Generatie 09 Den Haan        
 
 
Gegevens Man     Vrouw  
Naam: Jan den Haan Jr.   Susanna van der Togt 
Geboren: 07-05-1697 te Leiden   29-11-1699 te Leiden 
Overleden: na 1728, voor 1733   07/14-10-1780 te Leiden  
Geloof: NH      NH 
Adressen: Middelstegraft (1717)   Uijtterstegraft (1717), Middelstegragt  

(1732), Waartgragt (1741), Bon Nicolaasgr.  
nr. 251 (1748/49), Veststraat (1753) 

Beroepen: Droogscheerder (1717)  Schoonmaakster (1732), bedeelde (1748) 
Vader: Jan den Haan    Pieter van der Togt 
Moeder: Magdaleentje van Maele  Catharina Gulings (Kuijling) 
 
Huwelijk: 06-02-1717 te Leiden ondertrouw 
 
Kinderen 
1. Jan   doop 18-06-1717 te Leiden, overl. 13/20-11-1717 te Leiden 
2. Catharina  doop 22-12-1718 te Leiden, overl. 03/10-11-1725 te Leiden 
3. Jan   doop 04-12-1720 te Leiden, overl. voor 1732 (div. mogelijkheden) 
4. Marijtje  doop 23-09-1722 te Leiden, overl. na 1731, w.s. jong 
5. Magdalena  doop 18-04-1725 te Leiden, overl. 02/09-01-1768 te Leiden 
6. Johannes  doop 03-12-1727 te Leiden, overl. na 1731, w.s. jong 
7. Kaatje   doop 11-12-1729 te Leiden, overl. 06/15-05-1730 te Leiden 
 
Kinderen van Johannes Poppesijn en Susanna van der Togt. 
1. Johanna  doop 16-08-1733 te Leiden, overl. voor 1736 
2. Johanna  doop 24-10-1735 te Leiden, overl. voor 1736? 
3. Susanna  doop 09-06-1737 te Leiden, overl.  
             
 
Als eerste van de Copijn-aanhang zien we Magdalena de Haan verschijnen, die in 1741 met 
Bartholomeus Copij trouwt (generatie 08). Zij wordt bij haar huwelijk vergezeld door Susanna van 
der Togt, haar moeder. Het spoor leidt vervolgens snel naar het huwelijk van Susanna met Jan 
den Haan junior. 
 

KO 06-02-1717, GG163. 
Jan den Haan de Jonge, Droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende op de Middelstegraft, 
vergezeld met Jan de Haan, sijn vader, wonende als vooren, met Susanna van der Togt, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Uijtterstegraft, vergezeld met Catharina Gulings, haar 
moeder, wonende als vooren. 

 
De bruid en bruidegom zijn respectievelijk zeventien en negentien jaar oud en Susanna is 
zwanger. Ruim vier maanden later komt hun eerste zoon Jan ter wereld, maar om de één of 
andere reden heeft het paar duidelijk moeite om hun kinderen in leven te houden. Voor 1732 
overlijden al vier van de zeven telgen en uiteindelijk is waarschijnlijk alleen Magdalena volwassen 
geworden. 
 
NH-doopklapper 

 18-06-1717 Jan, HK, getuigen Jan van der Burg en Willemijntie van der Burg. 

 22-12-1718 Catharina, HK, (ma: Susanna den Haan), getuigen Jan Patalon, Catrina Patalon. 

 04-12-1720 Jan, MK, getuige Anna van der Bom. 

 23-09-1722 Marijtje, PK, getuigen Jan van der Togt en Marie Koetwijl. 

 18-04-1725 Magdalena, PK, (pa: Johannes), getuigen Johannes van der Tocht en Maria 
Kortewijl. 

 03-12-1727 Johannes, PK, getuigen Pieter Louwerse en Katrijna van der Togt. 
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 11-12-1729 Kaatje, HK, (ma: Kaatje), getuigen Jan van der Tocht, Marijtje Kortewijl. 
 
Daar komt nog bij dat Jan hooguit 35 jaar oud wordt. In januari 1732 blijkt hij overleden te zijn, 
want dan nemen een oom en (verre) neef van de drie overgebleven kinderen de voogdij voor hun 
rekening. Susanna moet in die periode van een karig loon rond zien te komen. Toen Jan nog 
leefde, had ze het vast een stuk beter. Droogscheren was een zwaar beroep, maar het betaalde 
heel redelijk. In de textielbranche vormen droogscheerders de op twee na het best verdienende 
groep vaklieden, zie ook onderstaande tabel voor een vergelijking met andere beroepsgroepen. 
 
Tabel 3.18 uit Armoede en Sociale Spanning, pag. 57, indeling aangepast, zie literatuur bij 

O).
 

Rangorde van arm zijn, eigen-huisbezit en gemiddeld belastingbedrag van de zeven subgroepen 
in de textielnijverheid. 1 = zeer arm, 7 = zeer rijk. 
 

Subgroep              Rangorde Arm zijn Eigen-huisbezit Gem. belasting 

Spinners 1 1 1 
Wevers 2 2 3 
Voorbereiding 3 3 2 
Apprêtage 4 5 5 
Droogscheerders 5 4 4 
Handel 6 7 7 
Overig 7 6 6 

 
Droogscheerders stonden redelijk sterk, omdat ze een eigen gilde hadden. Doordat deze 
vakgenoten vaak in groepjes bij elkaar voor een baas werkten, konden zij zich ook vrij makkelijk 
organiseren. Er werkten enkele honderden droogscheerders in Leiden. Het vak van Jan roept 
wellicht vragen op. Het had iets weg van het droog scheren van een baard, maar in plaats van 
haar schoor een droogscheerder de uit geweven stof stekende vezeleinden af. Zo ontstond een 
gelijkmatig en mooi gesloten haardek. Voor het droogscheren gebruikte men de 
droogscheerdersschaar. Dit stuk gereedschap was meer dan een meter lang en kon wel twintig 
kilo wegen. De scheerders werkten vaak met zijn tweeën aan een laken dat strak op een speciale 
tafel werd uitgespreid. Eén blad van de schaar lag plat op het laken, het andere blad werd met 
twee handen gesloten. 
 
Weeskamerboek voogdijboeken N149 vgdb. 
Johannes van der Tocht, laakenbereijder, oom & Barend van Houten, droogscheerder, neeff zijn 
voogden gesteld over Jan vier, Maria 9, Magdalena 6 jaaren, of ijder daaromtrent, nagelaate 
minderjaarige kinderen van Johannes den Haan, gewonnen aan Susanna van der Tocht, schoon-
maakster op de Middelstegragt. Compareerende hebben de voogdije aangenomen & aan de 
H’ren Weesm

ren
 op den 21 Jann

u
 1732 eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelven dagen 

gerepudieerd. Pro Deo. 
 
Een half jaar later huwt Susanna opnieuw en wel met Johannes Poppesijn. Deze man hangt de 
Lutherse leer aan. Derhalve laten zij hun drie kinderen in de Lutherse kerk dopen. Het tweede 
dochtertje Johanna is waarschijnlijk tweemaal gedoopt. Wellicht omdat het eerste meisje 
Johanna reeds overleden was? Het dopen is een privé-aangelegenheid. Net als de katholieke kerk 
kon de Lutherse kerk geen algehele goedkeuring wegdragen. 
 
KO 19-07-1732, LL234. 
Johannes Poppesijn, lakenw., jongeman van Leijden, woonende in de Vestestraat, geassisteerd 
met Johanna Kriek, zijn moeder, woonende als vooren, met Susanna van der Togt (3 kinderen), 
weduwe van Jan den Haan, woonende op de Middelstegragt, geassisteerd met Catharijn Kuune, 
haar moeder, woonende alsvooren ende Stijntje de Somer, haar goede bekende, woonende 
alsvoren. 
 
Lutherse dopen, kinderen van Johannes Poppesijn en Susanna van der Togt. 

 16-08-1733 Johanna, Hd., getuigen Lourens Poppesijn, Johanna Kriek. 

 24-10-1735 Johanna, Priv., getuigen Hendr. Poppezijn, Johanna van der Velde. 
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 27(?)-10-1735 Johanna, Priv., getuige Hendrik Poppezijn. 

 09-06-1737 Susanna, Priv., getuigen Martinus Poppesijn, Hendrijntie van der Linden 
 
In 1741 trouwt Susanna’s enige overgebleven kind uit haar eerste huwelijk met Bartholomeus 
Copij. Ongeveer twaalf jaar later volgt nog een huwelijk. Het huwelijk van Johanna Poppesijn met 
Abraham de Clercq vond plaats op het stadhuis voor de schepenen, aangezien zij natuurlijk niet 
voor de protestantse kerk wilden trouwen. 
 
Lena de Haan en Bartholomeus Copy 20-10-1741 OO84 
Johanna Poppeseijn en Abraham de Clercq 18-05-1753 M16 
 
KO 1741. 
Bartholomeus Copij, (2 kind.), weduwnaar van Anna Catrijna Mathijssen, wonende in de 
Vestestraet, vergezeld van Laurens Copij, zijn vader, wonende op de Middelstegragt, met Lena 
den Haan, jongedochter van Leijden, wonende op de Waartgragt, vergezeld van Susanna van den 
Togt, haar moeder, wonende mede aldaer. 
 
RI-register 1753. 
1

e
, 2

e
 en 3

e
 gebod op den 19 meij, 26 meij en 2 junij. Getr. voor de H.Hr. Mr. Cornelis Chasteleijn 

en Mr Willem Sautijn Scheepenen op den 2
e
 junij 1753. 

Abraham de Clercq, zeemtouwersknt, jongeman van Leiden, vergezeld met Jan de Haan, zijn 
neeff, mede wonende in de Vestestraat, huwt met Johanna Poppeseijn, jongedochter van Leiden, 
wonende in de Vestestraat, vergezeld met Susanna van der Togt, haar moeder, wonende 
alsvooren. 
 
Ook Susanna van der Togt en Johannes Poppesijn maken een zware tijd mee wanneer ze in 1748 
acht gulden en vier stuivers steun van de Lutherse gemeente nodig hebben. Eeuwenlang konden 
armlastigen uitsluitend bij hun eigen kerkgenootschap voor hulp aankloppen. Pas in de 
negentiende eeuw nam de centrale overheid de zorg voor hulpverlening over. 
 
SA II nr. 4141. Bedeelden in 1748/1749. 
... van de Gantsche on [of min?]-vermogende ingezeetenen binnen de stad Leijden, welke van de 
publijcque Aal moessen worden gesustendeert of te bedeelt, blijkende alle dezelve bij specifique 
Lijsten door diaconen Armmeesteren of andere Uijtdeelaers van publijcque Liefdegaaven (voor 
zooverre doenlijk) overgeleeverdt. 
 
Luthers  Jan Poppezijn, Nicolaasgragt nr. 251.  
Nicolaasgracht. 251 Jan Poppesijn, Lutherse Arme   8.4.-.  
 
Alleen Susanna van der Togt is redelijk oud geworden. 
In de begraafboeken komen zeer veel meldingen “kind van Jan de(n) Haan” voor vanaf 1717; o.a.: 

 13-20/11-1717 Kind van Jan de Haan, -, B. 

 14-21/1-1719 Kind van Jan de Haan, -, B. 

 7-14/12-1720 Kind van Jan de Haan, -, B. 

 3-10/11-1725 Kaatje den Haan (kind van Jan), -, B. 

 6-13/5-1730 Kaatje den Haan (kind van Jan), -, B. 

 11-18/7-1733 Jan den Haan, -, B. 

 21-28/11-1733 Jan den Haan, -, B. 

 2-9/1-1768 Haan, Lena de (vr. van Bart Copy), -, PB. 

 Togt, Zusanna van der, wede van Johannes Poppesijn, Papegaaijs Bolwerk tussen 7 en 14 oct. 
1780. 

 
Bij de dopen van de kinderen staat geen enkel familielid van Jan den Haan, maar de verwanten 
van Susanna tonen wel belangstelling. Lange tijd heb ik bij dit gezin qua onderzoek volledig vast 
gezeten. De famille waar Jan uit komt, bleek zeer klein te zijn, terwijl er in zijn tijd vele Jannen de 
Haan (met een vader Jan) in Leiden waren. In de secundaire bronnen komen hij en zijn ouders 
haast niet voor en de speurtocht naar “neef” Barend van Houten liep in eerste instantie op niets 
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uit. Tweemaal heb ik de gezinskaart van de volgende generatie als “hopeloos geval” terzijde 
gelegd. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Een Jan den Haan die in de redelijk goed 
gedocumenteerde periode rond 1700 in Leiden geboren is, die moest toch te vinden zijn. Ook al 
bleek uit genealogische publicaties dat minimaal twee andere onderzoekers eveneens niet verder 
kwamen, het bleef voor mij niet te verteren. Dus heb ik voor de derde maal de meest onwaar-
schijnlijke aanwijzingen nagetrokken en toen was het alsnog raak. Vandaar dat ik met gepaste 
trots hierna generatie 10 Den Haan wil voorstellen. 
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  Generatie 10 Den Haan        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan de Haan    Magdaleentje van Maele 
Geboren: ca 1670 te Leiden   13-11-1672 te Leiden  
Overleden: na 1716    w.s. voor 1717, of uit Leiden vertrokken? 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Stincksteech (1692), Uijtterste  Middelstegraft (1695) 

graft (1695) 
Beroepen: Droogscheerder (1692)  Huisvrouw 
Vader: Jan de Haan    Sijmon Benjamijnsz. van Maele 
Moeder: ...     Sijntge Plansoen 
 
Huwelijk: 10-06-1695 te Leiden ondertrouw 
 
Kinderen 
1. Johannes  doop 25-03-1696 te Leiden, overl. voor 1698 
2. Jan   doop 07-05-1697 te Leiden, overl. na 1728, voor 1733 
3. Francijntgen  doop 26-10-1700 te Leiden, overl. na 1634 
4. Claas  doop 31-03-1707 te Leiden, overl. jong? 
5. Lucretia doop 05-06-1708 te Leiden, overl. jong? 
6. Catharina doop 05-06-1708 te Leiden, overl. jong? 
7. Simon  doop 16-01-1710 te Leiden, overl. jong? 
8. Kaspar  doop 21-01-1712 te Leiden, overl. na 1664? 
 
Kind van Jan den Haan en Jannetje Jans (zijn eerste vrouw). 
1. Jannetje  doop 07-12-1692 te Leiden, overl. w.s. jong 
             
 
Dit gezin heb ik kunnen vinden via de voogd van de kinderen van generatie 09, namelijk “neef” 
Barend van Houten. Barend is in 1694 te Leiden gedoopt en later gehuwd met Sybilla van Hagen. 
Zijn ouders zijn (gegevens huwelijk:) Gerrit Barends van Houten uit Gouda en Maria Jans Rabou, 
geboren te Leijden, Zijtgraft, geassisteerd met Jacomina Jans, haar meuij, wonende op het 
Levendaal. Bij de dopen in diverse geloofsklappers vond ik geen aanwijzingen voor een 
aantoonbaar verband. Barend was echter geen volle neef, maar de zoon van een tante “van halve 
bedde” via het eerste huwelijk van zijn oma Sijntge Plansoen.  
Deze laatstgenoemde Sijntge Plansoen is de moeder van Magdalena van Maele en zij is, jawel, 
getrouwd met Jan Jansz. de Haan. Maar voordat zij huwen, trouwt Jan Jansz. eerst in 1692 met 
Jannetje Jans. Zij krijgen een dochtertje en u mag eenmaal raden hoe zij heet. 
 
KO AA125vd, 07-03-1692. 
Jan de Haen, drooghscheerder, jongeman van Leijden, wonende in de Stincksteech, geassisteerd 
met Claes van der Linde, sijn bekende [= toek. zwager], wonende mede aldaer, huwt met 
Jannetge Jans [Kerkhoven?], jongedochter van Leijden, wonende in de Stincksteech, geassisteerd 
met Jannetge Jans, haer bekende, mede aldaer. 
 
NH-doopboek kind van Jan den Haan en Jannetje Jans. 

 07-12-1692 Jannetje, HK, (pa: Jan Jansz. de H.), getuigen Caspar Krap, Jan de Vogel, Jannetje 
Mulders en Cornelia Picks. 

 
De Stincksteech is overigens een gebruikelijke benaming van armoedige sloppen in diverse 
buurten. Jannetje en Jannetje zijn niet oud geworden. 2 ½ Jaar na de bevalling gaat Jan in 
ondertrouw met Magdaleentje. 
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KO BB84v 10-06-1695. 
Jan de Haen, weduwnaar van Jannetje Jans, wonende op de Uijtterstegraft, geassisteerd met 
Abram Rabou, zijn bekende, op de Cellebroedersgraft, huwt met Magdaleentje van Male, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Middelstegraft, geassisteerd met Maria Jans Rabou, 
haer [half-]fuster, op de Langegraft. 

 
Zij krijgen acht kinderen, waaronder een tweeling, én een zoon Jan. 
 
NH-doopboek, kinderen van Jan den Haan en Magdaleentie Symons van Maele. 

 25-03-1696 Johannes, HK, getuigen Pieter en Marijtie Weijtenaer. 

 07-05-1697 Jan, HK, getuigen Jan Pietersz. en Geertie Juirijse. 

 26-10-1700 Francijntgen, HK, getuige Marij Roose. 

 31-03-1707 Claas, HK, getuige Catharina Steen. 

 05-06-1708 Lucretia en Catharina (tweelingen), HK, getuigen Lucretia van der Smet en Catrina 
van der Smet. 

 16-01-1710 Simon, HK, getuigen Lijsbet Tesselaar. 

 21-01-1712 Kaspar, HK, (ma: M.v. Maree), getuige Elsje Barens. 
 
Het overgrote deel van hun kinderen sterft spoedig na de geboorte. De eerstvolgende grote en 
leuke gebeurtenis voor de gezinsleden is het huwelijk van zoon Jan in 1717. 
 
Jan den Haan Jr en Susanna van der Togt 06-02-1717 GG163 
 
KO 1717. 
Jan den Haan de Jonge, Droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende op de Middelstegraft, 
vergezeld met Jan de Haan, sijn vader, wonende als vooren, met Susanna van der Togt, jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Uijtterstegraft, vergezeld met Catharina Gulings, haar 
moeder, wonende als vooren. 
 
Over de volgende huwelijken twijfel ik nog. 
Francina den Haan met Matthijs Clok 25-03-1735 MM192 
Casper den Haen en Judith de Lieffde 28-02-1738 NN95v  
 
KO 1735. 
Mattijs Clok huwt met Francina den Haan, jongedochter van Leijden, wonende in de Laaste 
Groenesteeg, geassisteerd met Anna van der Luiden. 
 
KO 1738. 
Casper den Haen, loodgietersknegt, jongeman van Leijden, wonende op de 
Marendorpseagtergraft, vergezeld met Mattijs Klock, zijn swager, wonende in de Kaersstraet, 
huwt met Judith de Lieffde, jongedochter van Leijden, wonende in de Laeste Groenesteeg. 
 
Geen dopen in NH/RK-klappers gezien van Mathijs Klock en Francina de Haan. NH-doopgetuigen 
bij Casper den Haen en Judith de Lieffde zijn n.v.t. in 1741 t/m 1756 (8x). Ze komen zelf in 1765 
nog voor als NH-doopgetuigen. 
 
Van andere kinderen is in Leiden geen passend huwelijk te vinden. Zijn dus werkelijk alle overige 
kinderen voortijdig overleden? In elk geval vermelden de begraafboeken een trieste overvloed 
aan kinderen van Jan de Haan-en. 
 
Begraafboeken tot en met 1739 gezien. 

 1696 - 1710 circa 12 meldingen (k.v.) Jan de Haan. 

 1711 - 1721 circa 20 meldingen (k.v.) Jan de Haan. 

 31/10-7/11-1722 Jan den Haan, B. 

 6/13-3-1728 Jan de Haan, B. 

 9-16/4-1729 Jan den Haan, B. 
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 19-26/12-1722 Jan Janze den Haan, B. 

 3-10/11-1725 Kaatje den Haan (k.v. Jan), B. 

 25/10-1/11-1727 Catharina de Haan, B. 

 10-17/2-1731 Simon de Haan, HK. 

 Magdalena van Maale na 1740 niet gevonden. 
 
Of kan het zijn dat Jan en Magdaleentje (onvrijwillig) met hun kroost uit Leiden zijn vertrokken?  
 
Jan’s rol in de droogscheerdersstaking van 1716 
 
Het is zeer verleidelijk om aan te nemen dat “onze Jan” de betreffende man is die hierna ter 
sprake komt. Maar zelfs al is hij het niet, onze Jan kreeg hoe dan ook van beroepswege met de 
kwestie te maken. 
Buiten Jan geeft van de trouwlustige heren tussen 1690-1710 voor de huwelijksvoltrekking alleen 
een vermoedelijk ongeveer acht jaar oudere Jan de Haan, gehuwd met Maria de Prue, als beroep 
droogscheerder op. Hij woont tijdens zijn huwelijk in 1688 op het Levendaal. Na 1716 (verban-
ning) komt vader Jan niet meer als getuige voor, behalve dan bij het huwelijk van zoon Jan. 
 
Zie voor een zeer uitvoerige schets van de situatie rond de volgende gebeurtenissen: Nr. 17 
Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw., 
Hollandse Studiën, Hilversum 1985, Historische Vereniging Holland, onder redactie van H.A. 
Diederiks, D.J. Noordam en H.D. Tjalsma. ISBN 90 70403 18 8. Hoofdstuk 4. Arbeidsconflicten in 
de Leidse textielindustrie geschreven door Rudolf Dekker. (Hierop is de onderstaande uitleg 
grotendeels gebaseerd.) 
 
De bloei van de Leidse lakenindustrie kwam tot een ongekende hoogte in de eerste helft van de 
Gouden Eeuw. Reeds na 1680 zette het verval langzaam in en liep de nijverheid geleidelijk ruim 
een eeuw lang terug. Pas in de loop van de negentiende eeuw veranderde dat door 
industrialisatie en diverse gewijzigde omstandigheden.  
Het is nooit leuk om een teruggang mee te maken en Jan leefde in een tijd waarin meerdere 
ernstige arbeidsconflicten ontstonden over loon en de arbeidssituatie. Mensen voelden zich 
wezenlijk in hun bestaan bedreigd door maatregels die de oppermachtige werkgevers namen. Als 
één van de weinige groepen lakenarbeiders hadden droogscheerders weliswaar hun eigen gilden, 
maar alleen meesters konden lid van de organisatie worden, die beheerst werd door de 
eigenaren van de grote werkplaatsen. 
Een wever werkte alleen, in zijn kleine huisje. Droogscheerders hadden een baan in een 
werkplaats samen met soms wel veertig collega’s. Dus hadden ze veel onderling contact. 
Daarnaast ontmoetten ze elkaar vaak ook buiten het werk in hun woonwijk en in vaantjes waar 
bier gehaald kon worden. Deze vaantjes werden tevens gerund door droogscheerders of hun 
vrouwen. Speelde er een belangrijke kwestie op het werk, dan belegden knechts van één of meer 
werkplaatsen een zogenoemde courtvergadering, die vaak in vaantjes werden gehouden. Degene 
die aansprakelijk werd gesteld voor een ontstaan geschil, kreeg als boete de rekening van de 
rijkelijk vloeiende sterke drank gepresenteerd (wat neer kon komen op twee maandsalarissen). 
Deze boetes konden zo hoog zijn, omdat de groep een nog zwaardere informele straf achter de 
hand hield. Een baas of knecht kon vuil verklaard of uitgesloten worden, wanneer hij het vonnis 
negeerde. Een meesterdroogscheerder kon bijvoorbeeld worden vuil verklaard als hij te lage 
lonen betaalde. Vuil verklaren stond gelijk aan het uitroepen van een werkstaking. Werd men 
alsnog met elkaar eens, dan werd iemand of een werkplaats “gewassen”, ofwel schoon verklaard. 
Ook daar moest natuurlijk een stevige borrel op worden gedronken. 
 
In juli 1716 werd de werkplaats van lakenfabrikant-meesterdroogscheerder David Clignet vuil 
verklaard nadat hij enkele knechts had ontslagen, omdat ze volgens hem geen goed werk hadden 
afgeleverd. Vermoedelijk weigerden ze mee te werken aan Clignets experimenten met nieuwe 
technieken. Jan den Haan en Steven van der Thuijn, de droogscheerders in kwestie, leggen zich 
hier niet bij neer en brengen de zaak voor de gildemeesters. Ze krijgen nul op rekest maar 
inmiddels wordt al op hun werkplaats gestaakt door collega’s die hen steunen. 
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Jan en Steven laten het er niet bij zitten. Hoe de zaak zich daarna ontspint en hoe het met Jan 
afloopt, wordt weldra duidelijk uit de tekst van het Crimineel Klachtboek. 
 
(Andere bronnen: Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken, pag 350 (o.a.) vermelding van een 
Jan den Haan, 49, droogscheerder, geboren Leiden, i.v.m. werknemersbijeenkomsten. Zie lade 
79, juli 1716, fiche 231, akte nr 19. Zie ook confessie fiche 37, akte nr 13. In het Gildearchief van 
de Droogscheerders zitten stukken betreffende de stakingen. ) 
 
Groen boek Inventarissen GAL 505 - ... - 541. Archieven van de Leidse hallen. 
Nr. 514. Stukken betreffende het proces tegen Jan de Haan wegens samenrotting in de 
courtvergadering, 1716. Afschrift Posthumus Bronnen deel VI 208, 1 omslag.  

Eisch door den schout ingesteld tegen Jan den Haan, drooggscheerder; wegens het 
deelnemen aan de samenscholingen der lakenbereidersknechts. 
 

1716, Juli 22. 
 
Papier van 4 fol. in Portef. Lakenindustrie III. 
Ook in Crimineel Clachtboek, fol. 19. 
 

1. Mr. Abraham van Alphen, hoofdofficier der stad Leyden, eyscher van 's heeren weegen 
in cas van delict, beklaagt voor de E.A. heeren scheepenen der voors. stad Jan den Haan, 
gebooren tot Leyden, out 49 jaaren, laatst als droogscheerder gewerkt hebbende op de winkel 
van Davit Clignet, coopman ende fabriqueur van lakenen binnen dese stad . . ., jegenwoordig sijn 
gevangen, hem aanseggende, dat, off wel bij de E.G.A. heeren die van den geregte deser stad van 
tijd tot tijd 
de nodige praecautiën waaren beraamt en vastgesteld, so om het ambagt van droogscheeren en 
lakenbereyden binnen dese stad te bevorderen ende in weesen en eere te houden als om de 
ongeregeltheeden, onder die van het voors. ambagt te resulteeren, voor te komen ende dat tot 
dien eynde waren aangesteld gildemeestren van het voors. ambagt omme door haar authoriteit 
de quaestiën, onder die van het voors. ambagt ontstaande, met kennisse van saken te modereren 
ende af te doen ende dat alsoo souden werden geweert de soogenaamde courtvergaderingen, bij 
de gasten van het voors. ambagt, so in de vaantjes als elders gehouden, als wanneer de quaestiën 
wegens die van het voors. ambagt, na haar appetijt opgeraapt, in een soogenaemde court 
werden ingebragt ende afgedaan met straffe ofte verweysinge in notable geldbreuken ende 
waarvan doorgaans een goed gedeelte met ongebondendheid tot diep in den nagt in den gelage 
werd gedissipeert, ten bederve van haar behouftige en onnosele familiën, opwerpende de voors. 
gasten haar alsoo tot meesters van het voors. ambagt, ontrekkende haar de schuldige 
gehoorzaamheid en vilipendie van haar gesubordineerde overigheid ende opregtende een 
pretense nieuwe, hatelijke magistrature, waardoor den coopman ofte fabriqueur ontset werd om 
behoorlijke directie op sijn winkel te kunnen houden ende vervolgens van alle traficq op sijn 
winkel werd berooft, ten onvermijdelijke ruïne van de traficq en coopmanschap binnen deese 
stad ende verdere insupportabel verval tot lasten van de gemeene armen, gelijk dan ook 
specialijk, tot weeringe van die voors. disconveniënten, bij de keuze deser stad, gepubliceert den 
21en October 1700, de voors. courtvergaderingen en het assisteeren van (dien) strengelijk sijn 
verboden geworden, op poene als perturbateurs van de gemeene ruste aan den lijve gestraft te 
sullen werden naar exigentie van saken, egter hij, gevangen, niet ontsien heeft, ter occasie dat 
den voorn. David Clignet wegens een laken van sijn winkel soude (naar sijn, gevangens, 
voorgeven) hebben gesegt gehad, dat het een geschooren was en het andere niet, 'tselve aan de 
gasten van de voors. winkel te verhalen. Dat de andere gasten van de voors. winkel ten selve 
dage nog hebbende doorgewerkt hij, gevangen, benevens Steven van der Tuyn (sijnde mede een 
droogscheerdersgast op de voors. winkel) des anderen daags (als wanneer de voorn. andere 
gasten mede wederom op de voors. winkel waaren gegaan) bij den voorn. David Clignet in 
praesentie van de andere gasten van de voors. winkel geroepen sijnde, den voom. Clignet aan 
hem, gevangen, ende den voorn. van der Tuyn gevraagt heeft, of hij, David Clignet, tegens haar 
niet heeft gesegt gehad: "het schijnt of het een geschooren ende het andere overgeset is". 
 Dat hij, gevangen, daarop hebbende geantwoord: ja. de andere gasten van de voors. winkel 
tegens hem, gevangen, hebben gesegt gehad: "hebbie ons dan gisteren loogens wijs gemaakt" ? 
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als wanneer hij, gevangen, egter niet heeft ontsien te antwoorden, dat den baas geseyd hadde, 
dat het een geschooren was ende het ander niet, ende dat hij, gevangen, 'tselve soude staande 
houden. Dat den voom. David Clignet den gevangen enden den voorn. Steeven van der Tuyn, 
mitsgaders de andere gasten van de voors. winkel voor opgemelde gildemeesteren hebbende 
ontboden ende aldaar gecompareert sijnde, alsdoen op den 4en July van den jare 1716 deselve 
gildemeesteren bij haare uytsprake hadden verstaan ende geordonneert, dat de andere gasten 
van de voors. winkel op Maandag daaraanvolgende wederom aan 't werk souden gaan ende dat 
hij, gevangen, benevens den voorn. Steven van der Tuyn, weder op een winkel soude mogen 
werken, met expresse vermaninge van de voorn. gildemeesteren van geen courtvergaderingen te 
houden, als strijdende tegens de resolutie van de E.G. A. die van de geregte en welke 
gildemeesteren alsdoen deselve resolutie aan hem, gevangen, en de andere gasten hebben 
voorgelezen. 

Dat hij, gevangen, egter van quaad tot erger voortvarende, niet ontsien heeft omme op den 
voors. Maandag des avonds te adsisteeren sekere courtvergadering, gehouden bij omtrent de 
200 gasten in het vaantje op de Langegragt "In den Strijd van Josua", als wanneer bij de voors. 
courtvergadering is geresolveerd eenige bij den voorn. David Clignet te senden omme te hooren, 
of hij sig, in de courtvergadering wilde instellen, ende dat ook twee gasten aan 't huys van de 
voorn. David Clignet geweest sijn om te hooren, of deselve sig wilde laaten instellen, dog dat hij, 
gevangen, voorgeeft uyt de voors. courtvergadering te sijn gegaan, voordat het rapport van de 
gemelde gecommitteerde gasten wegens haar wedervaren in gemelte courtvergadering, is 
gedaan geweest, blijkende alles bij sijn gevangens, vrijwillige confessie, buyten pijn van banden 
ende ijser gedaan. 
 Ende gemerkt 'tgunt voors. staat, sijn seer snoode onderneemingen, bij den gevangen tegens 
de speciale vermaninge van de voorgemelde gildemeesteren so obstinatelijk uytgevoert, met 
intentie om door behulp van sodanige courtvergadering sig meester van den coopman en 
fabriqueur te maken ende te dwingen om hem, gevangen wederom in sijn werk te stellen ende 
aan te nemen', ende sulx saken zijn ter oorzaken als boven van een seer dangereuse 
consequentie, dewelken in een land van justitie noch policie getollereert kunnen werden, maar 
ten afschrik van anderen exemplairlijk vereyschen te werden gestraft, soo concludeert den 
eyscher in den name als boven, dat hij, gevangen, ter saken voors. bij vonnisse van UEd. A. sal 
werden verklaart te weesen vervallen van alle privilegiën en voorregten, hem, gevangen, als een 
gast van 't voors. ambagt in eeniger maniere hebbende gecompeteert, ende vervolgens dat sijn, 
gevangens, naam uyt, het gildebouck van't voors. ambagt sal werden geroyeert ende sijn, 
gevangens, leerbrief gecasseert" voorts gebannen uyt de provincie van Holland ende West-
Vriesland, so wijd en sijd de palen van dien sijn streekende, voor den tijd van 12 
agtereenvolgende jaaren, te ruymen binnen de eerstcomende 24 uuren, nadat hij, gevangen, uyt 
sijne detentie sal weesen ontslagen, sonder inmiddels daarin weeder te komen op poene van 
swaarder straffen, alsmeede in de costen en misen van justitie ofte tot anderen etc., ende 
versouckt den eysscher hem hierop regt te mogen gewerden. 

2. Schepenen der stadt Leiden, gehoort hebbende den crimineelen eisch en conclusie, bij 
den heer mr. Abraham van Alphen, schout derselver steede, gedaen en genomen ten lasten van 
Jan den Haan, jegenwoordig sijn gevangen, en daartegen gehoort des gevangens confessie, 
wijders op alles geleth, doende regt uyt den name en vanwegens H.Ed.G.M. de heeren Staten van 
Hollant en West-Vrieslant, hebben hem, gevangen, den tijt van 2 jaren gebannen uyt Leyden en 
Rhijnlant, sonder middelerwijlen daar weder te mogen binnenkomen, op poene van swaerder 
straffe, en condemneeren hem, gevangen, in de kosten en misen van de justitie; ontseggen den 
heer eysscher sijnen verderen eysch en conclusie, ten lasten van den gevangen gedaan en 
genomen. 
Actum bij alle de heeren scheepenen den 22en July 1716. 
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Generatie 11 de Haan 
 
Eén generatie verder loopt dit onderzoek alsnog vast op onzekerheid omtrent de juiste ouders 
van Jan de Haan. Blijkens onderstaande citaat uit de correspondentiemap van het GAL kennen 
voorgangers hetzelfde probleem. Daarentegen is wel het nodige over Magdaleentje’s familie aan 
de vergetelheid ontrukt. 
 
Jaarverslagen archief. Familie de Haan, genealogisch onderzoek o.a. 1970/71, 26. 
Bevat correspondentie over Casper de Haan, zoon van Jan de Haan en Magdaleena van Maale (1-
9-1958 brief met antwoord GAL). Behalve de reeds bekende gegevens ook: 
 
“Een der doopgetuigen is Jannetje Mulders, die onder de naam Jannetgen Jansdr. Mulders 
voorkomt als huisvrouw van Hans Willem Krap en dezelfde is als de getuige Jannetgen Jans bij 
voormeld eerste huwelijk van Jan de Haen. [En helaas ook:] 
De laatste heet in de doopakte van zijn dochtertje Jan Jansz. de Haen. Als hij in 1695 hertrouwt, is 
dit kind reeds overleden. Blijkbaar is hij een zoon van een Jan de Haen Sr. In de jaren tussen 1655 
en 1675 vindt men verschillende geboortedata van personen met de naam Jan Janz. de Haen, 
maar omdat noch in de beide huwelijksakten van genoemde droogscheerder, noch in de 
doopakten van zijn kinderen familieleden als getuigen worden aangetroffen en bovendien ook het 
weeskamerarchief generlei aanwijzing omtrent hem bevat, is het niet mogelijk te bepalen, welke 
van deze geboortedata de zijne is en wie zijn ouders zijn. Het onderzoek vindt hiermede dus zijn 
einde.”.  
De gevonden ouders van Magdalena van Maele kloppen volgens deze brief. 
 
Tussen 1660 en 1675 wordt in het NH-doopboek slechts eenmaal een Jan den Haan met als vader 
Jan gedoopt, namelijk: 

 24-07-1675, Jan, PK, Pa en ma Jan den Haan en Neeltie Albrechts, getuigen Francijntie Form, 
Annetie Gerrits en Frans Form. 

 06-12-1676 Catarina, pa en ma Jan Jansen de Haan en Neeltgen Alberts Schouten. 
Verder geen kinderen gezien, hun huwelijk vond in 1674 plaats. 
Zie echter ook het patroniemenboek waar 1000 en 1 mogelijkheden in voorkomen. 
 
Bij Claas van Linde en Lucretia Jans [Kerkhoven] zijn NH-doopgetuigen in: 
1688 Jan de Haan en Grietje de Haan. 
(Het huwelijk van Claas in 1687 geeft geen aanwijzingen; verder geen dopen gezien van dit paar.) 
 
Bij Jacob Kerckhooven en G. Jaspers zijn NH-doopgetuigen in: 
1689 Joannes de Haan en Cornelia Zierip. 
Mogelijk heet de eerste vrouw van Jan de Haan: Jannetge Jans Kerkhoven. 
Bij Kerkhoven NH-dopen en KO-huwelijken verder geen bekende namen gezien. 
 
KO W272, 21-05-1677. (neef?) 
Johannes den Haan, jongeman van Leijden, lakenwerker, woonende op de Waertgraft, 
geassisteerd met Jan den Haan, zijn vader, wonende aldaar, huwt met Cornelia Sierop, 
jongedochter van Leijden, Corte Coppelingsteech, geassisteerd met Abigael Sierop haar meuij 
aldaar. 
 
Bij hun enige (?) kind in het NH-doopboek zijn getuigen in 1678 Jan den Haan en Catharina den 
Haan (het kind heet Abigail). 
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  Generatie 10 Kranenburg       
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Bartholomeus H. Kranenburg   Eva Philipsdr. Nagtegaal 
Geboren: ca 1657 te Leiden    11-08-1658 te Leiden 
Overleden: 21/28-01-1730? te Leiden?  07/14-08-1717 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Middelstegraft (1681, 1719), Groene- Groenesteegh (1681), Vestestraat (1704) 
 steegh (1709)    Tweede Groenesteegh (1709), Middelste- 
      graft (1716) 
Beroepen: Schoenmaker (1681)   Huisvrouw 
Vader: Hendrik Cornelisz. Kranenburg  Philip Pieters Nagtegael 
Moeder: Geertie Maertens/Hendriks Buijr Hester Jacobs Speekingh 
 
Huwelijk: 18-04-1681 ondertrouw te Leiden 
 
Kinderen 
1. Hendrik doop 14-04-1682 te Leiden, overl. voor 1688 
2. Marij  doop 01-06-1684 te Leiden, overl. jong? 
3. Hesther doop 23-05-1685 te Leiden, overl. jong? 
4. Hendrik doop 31-08-1687 te Leiden, overl. na 1727 [03-09-1733 te Leiden] 
5. Geertje doop 23-10-1689 te Leiden, overl. 10/17-09-1763 te Leiden 
6. Baartie doop 22-03-1691 te Leiden, overl. 10/17-09-1746 te Leiden 
7. Philip  doop 29-12-1693 te Leiden, overl. 23/30-06-1742 te Leiden 
8. Eva  doop 26-01-1696 te Leiden, overl. 22/29-02-1772 te Leiden 
9. Margareta doop 14-02-1700 te Leiden, overl. jong? 
             
 
De eega van de volgende generatie Copijn (09) is Geertje Kranenburg, gehuwd met Laurens. Ook 
haar achternaam was in haar tijd in Leiden tamelijk bekend, maar in tegenstelling tot de hier 
bovenstaande familie Den Haan heeft deze familie Kranenburg veel sporen achtergelaten. 
Daarnaast is er bijna geen familie in dit boek welke zo goed gedocumenteerd is als die van 
Geertje’s moeder. Over diens voorouders staat verderop aanzienlijk meer. Geertje is ongeveer 
het middelste kind van Bartholomeus Hendriksz. Kranenburg en Eva Philipsdr. Nagtegael. 
Zij huwen in 1681 te Leiden en vervolgens komen met regelmaat negen kinderen ter wereld. 
 

KO X232vd, 18-04-1681. 
Bartholomeus Hendrickz Cranenburg, schoenmaker, jongeman van Leijden, wonende op de 
Middelstegraft, geassisteerd met Hendrick Cranenburg, zijn vader, mede aldaar, huwt met Eva 
Philps Nagtegael, jongedochter van Leijden, wonende in de Groenesteeg, geassisteerd met 
Geertruij Hartoog, haer moeder [aant.: stief-], op de Langebrugge. 

 
NH-doopboeken 

 14-04-1682 Hendrik HK, getuigen Hendrik Cornelisz., Grietje Philipsdr. 

 01-06-1684 Marij, HK, getuigen Philip Pieters, Marij van der Balk, Grietje Philips. 

 23-05-1685 Hesther, PK, getuigen Philips Nagtegael en Barentje Heindriks. 

 31-08-1687 Hendrik, HK, getuigen Jacob van Kranenburg, Magteld Claas. 

 23-10-1689 Geertje, HK, getuigen Philip Pietersz., Grietje Philips. 

 22-03-1691 Baartie, HK, getuigen Jan Allers, Jannetie Cranenburg. 

 29-12-1693 Philip, HK, getuigen Philip Pieters en Grietje Philips. 

 26-01-1696 Eva, HK, getuigen Heindrik Verhoeven, Jannetje Heindr. Cranenburg. 

 14-02-1700 Margareta, HK, getuigen Pieter Verhoef, Margareta Philips Nagtegael. 
 
Aan de notering van de namen is goed te zien dat ze beiden van oer-Hollandse families 
afstammen. De meeste getuigen staan namelijk met een patroniem aangeduid. Op één na zijn 
alle kinderen in de Hooglandse kerk gedoopt.  



 Riethoven, Beversluijs, Den Haan 24 K.J.F. van Veen 2016 
 Kranenburg, Gadron, Lettier 

Bartholomeus en Eva wonen dan ook hun hele huwelijkse leven aan en bij de Middelstegracht, in 
de buurt van die kerk. Waarschijnlijk woonden ze bij zijn familie in de Groenesteeg in.  
 
De eerste drie kinderen sterven waarschijnlijk zeer jong, maar de volgende vijf passeren de zo 
kritieke eerste levensjaren en hen zien we later in de trouwboeken staan. 
 
Hendrick Cranenburgh met Marijtge van Laar  11-10-1709 EE180v 
Geertge Cranenburg en Laurens Copijn  29-11-1709 EE188  1

e
  

Geertruij Kranenburg en Leendert van Maastrigt 25-10-1749 PP197  2
e
  

Geertruijd Kranenburg en Pieter Maljé  28-06-1759 RR156v  3
e
  

Baertje Kranenburg en Hermanus van der Linde 07-08-1716 GG126v 
Eva Kranenburg en Pieter Krieck   19-09-1716 GG140v 
Philip Kranenburg en Helena Schouten  14-01-1719 HH45v 
 
KO 1709. 
Hendrick Cranenburgh, schoenmakersknegt, jongeman van Leijden, woont in de Groenesteegh, 
geassisteerd met Bartholomeus Cranenburgh, fijn vader, woont alsboven [aant: X232vd], huwt 
met Marijtge van Laar, uit Leijden, Groenesteegh, geassisteerd met Jannetje Hendricx, sijn [sic] 
bekende, woont als boven 
 
KO 1709. 
Laurens Copijn, laeckenwercker, jongeman van Leijden, woont in de Caerdesteegh, geassisteerd 
met Laurens Copijn, de oude, fijn vader, woont als boven, huwt met Geertge Cranenburgh, 
jongedochter van Leijden, wonende in de 2

e
 Groenefteegh, geassisteerd met Eva Nagtergael, haar 

moeder, woont als boven. 
 
KO 1716. 
Hermanus van der Linde, lakenw., huwt met Baartje Kranenburgh, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Middelstegraft, vergezeld met Eva Nagtegaal, haar moeder, wonende als vooren. 
 
KO 1716. 
Pieter Krieck, lakenw., huwt met Eva Cranenburgh, jongedochter van Leijden, woond op de 
Middelstegragt, geassisteerd met Eva Nagtegael, haar moeder, woond alfboven. 
 
KO 1719. 
Philip Cranenburg, schoenmakersknegt, jongeman van Leijden, woont op de Middelstegraft, 
geassisteerd met Bartholomeus Cranenburg, zijn vader, woont alsboven, huwt met Helena 
Schouten, jongedochter van Leijden. 
 
KO 1749. 
Leendert van Maastrigt (1 kind) weduwnaar van Cornelia van den Broek, wonende in de Tweede 
Groenesteeg, vergezeld met Daniel van Egmond, zijn swager, wonende als vooren, huwt met 
Geertruy Kranenburg, weduwe van Laurens Koppeij, wonende op de Uitterstegragt, vergezeld 
met Eva Kranenburg, haar suster, wonende op de Middelstegragt en Maria Koppeij, haar snaar, 
wonende in de Groenesteeg. 
 
KO 1759. 
Pieter Maljé, laest wed. van Maria de Jongh, huwt met Geertruyd Kranenburgh, laast weduwe 
van Leendert van Mastricht, wonende in de Geerstraat, geassisteerd met Eva Kranenburg, haer 
suster, woonende op de Uitterstegragt en Jannetje van den Broek, haar snaar, wonende in het 
Catharina Gasthuijs. 
   
De oudste overgebleven zoon Hendrik heeft hetzelfde beroep als zijn vader gekozen. Mogelijk 
werkten ze samen, al was het gebruikelijk dat zonen ook bij een andere ambachtsman in de leer 
gingen. De vader van Eva is trouwens ook een schoenmaker. 
Alleen Philip is nog niet gehuwd, wanneer zijn moeder in 1717 overlijdt. Alle kinderen krijgen flink 
wat nageslacht en de broers en zussen zijn regelmatig van de partij wanneer weer een baby 
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gedoopt wordt. Behalve dan bij de kinderen van Eva Kranenburg en Pieter Krieck. Konden zij 
soms niet zo goed met de rest over weg? Of kwam het omdat de rest van de Kranenburg-telgen 
zich niet in de katholieke kerk wilden vertonen? 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Kranenburg en Maria van Laar zijn in: 
1710 Mees Cranenburgh, Eva Nagtergaal. 
1711 Eva Philips. 
1715 Baartie Cranenburg. 
1717 Laurens Koppij, Geertruij Kranenborg. 
1720 Philippus en Helena Kranenburgh. 
1721, 1725 en 1728 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hermanus van der Linden en Barbara Kranenburgh zijn in: 
1717 o.a. Bartholomeus Kranenborgh. 
1722, 1726, 1731 Philp Kraanenburgh en Lena Schoute(n). 
1723 Jsaac Breve, Pieternella Reijs. 
1733 Louwerens Coppij en Geertje Kranenburg. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Philip Kranenburg en Helena Schouten zijn in: 
1719 Bartholomeus Kranenburg. 
1721 Laurens Coupij, Geertruit Cranenburgh. 
1723 Hendrik Kranenburg, Maria van Laer. 
1725 n.v.t.?, 1733 n.v.t. 
1728 Lourens Koppij, Geertruij Kranenburg. 
1730 Hendrik Cranenburg, Maria Verlaan. 
 
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Krieck en Eva Cranenburg zijn in: 
1717, 1718, 1722, 1726, 1729, 1731, 1735 en 1740 n.v.t. 
 
Vader Bart zien we tussen 1720 en 1725 niet, maar in 1726 legt hij een verklaring af ten behoeve 
van de nabestaanden van een bekende die in het Verre Oosten is overleden. 
 
Minuten Civiele Zaken, Rechterlijk Archief 86, deel Y, akte 56. 
Compareerden voor de ondergefz: Heeren Scheepenen der stad Leijden Jan Tegelaar en Mees 
Cranenburg, beijde van competenten ouderdomme en wonende binnen deefe stad; de welke 
verclaarden ten versoeke van Lijsbeth Knotter, get: met Johannes Karre, @ Jannetje Knotter, get: 
met Hermanus Holsteijn, waar ende waragtig te weesen [dat hun broer Jan in 1719 met het schip 
Reijnesteijn is vertrokken en in Makaffer is overleden] akte 21 september 1726. 
 
Hijzelf is vermoedelijk in 1730 in Leiden gestorven. 
Na het overlijden van zoon Philip regelt zijn vrouw Lena ongeveer een half jaar later de voogdij 
voor hun kroost. Dat vertrouwt ze onder andere toe aan Laurens Copij, haar zwager. 
 
Weeskamer voogdij O77v vgdb. 
Laurens Copij, spinder en Hermanus van der Linden, spinder, beijde oomen, zijn voogden gesteld 
over ... kinderen van Philip Kranenburgh, verwekt bij Lena Schouten, spinster in de Koddesteegh, 
Comp: hebben de voogdije aangenomen en aande H.H. Weesm

ren
 op den 10 decemb: 1742 eed 

gedaan. De voorn [2] boedels zijn ten selve dage gerepudieert. Pro Deo. 
 
Wat resteert zijn de begraafdata, voorzover gevonden.  
Begraafboeken tot 1665 gezien, onder andere vermelding van: 

 15-21/6/1681 Cranenburgh, Mees k.v., Santstraat, HK. 

 bij Crayenburg staan in 1690/1691 5 personen, waarvan 3 x Bart of kind van Bart: 
15-21/2-1690, kind van B., HK. 2-9/2-1691, Barth., Groenesteeg, HK. 
10-17/2-1691, kind van B., HK. 

 Cranenburg, Bartholomeus kind van 06/13-05-1702 Bolw. 

 7-14/8-1717 Eva Nagtegaal, B. 
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 Kranenburgh, Bartholomeus, 21/28-01-1730 B. 

 Cranenburg, Philip, man van Lena Schouten 23/30-06-1742 B. 

 Kranenburg, Barbara, vrouw van Harmanus van der Linden 10/17-09-1746 Bw. 

 Kraanenburg, Eva, (weduwe van Pieter Kriek) 22/29-02-1772 PB. 

 Kraanenburg, Geertruij, (weduwe van Pieter Haljee) 10/17-09-1763 PB.  

 Kraanenburgh, Jacob, (man van J. Beversluys) 29/12-1764-05/01-1765 VB. 
 
De dochters Geertje en Eva blijken de sterksten te zijn geweest; zij overleefden hun zeven andere 
broers en zusjes.  
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  Generatie 11 Kranenburg        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Hendrik Cornelisz. Cranenburgh Geertie Maertens Buijr 
Geboren: ca 1620 te Warmond?   ca 1625 te Zoeterwoude? 
Overleden: [07-08-1684 te Zoeterwoude]  ca 1704  
Geloof: NH, w.s. eerst RK of Remonstrant NH, w.s. eerst RK 
Adressen: Middelstegraft (1681), Groenesteegh Middelstegraft, Groenesteegh (1692) 
Beroepen: w.s. Schoenmaker   Huisvrouw 
Vader: Cornelis [Meeszn.] Cranenburgh Maerten Buijr 
Moeder: [Neeltje Jans]     
 
Huwelijk: [14-11-1656 te Zoeterwoude] 
 
Kinderen 
1. Jacob   doop ca 1656 te Leiden, overl. na 1697, w.s. rond 1703 
2. Bartholomeus  doop ca 1657 te Leiden, overl 21/28-01-1730? te Leiden? 
3. Jannetje  doop ca 1660 te Leiden, overl. na 1725 
4. Baartje/Barbara  doop ca 1660 te Leiden, overl. na 1684 
5. Neeltje  doop ca 1663 te Leiden, overl. na 1688 
6. Maertje  doop ca 1668 te Leiden, overl. na 1697 
             
 
De ouders van Bartholomeus zijn Hendrik Cornelisz. Cranenburgh en Geertie Maertens Buijr. 
Volgens een andere onderzoeker zijn zij in Zoeterwoude getrouwd (de geboorteplaats van 
Geertje) maar ik heb nog geen huwelijk aldaar gezien. In dit gezin lijken drie religies verenigd te 
zijn. Hendrik komt uit Warmond, een plaats waar veel remonstranten in zijn tijd woonden. 
Geertje is vermoedelijk katholiek opgevoed en hun kinderen gaan later naar de protestantse 
gemeente. Het gezin telt minimaal zes kinderen; het zijn degenen die volwassen worden en 
huwen. Al deze kinderen geven bij hun huwelijk op dat ze in Leiden geboren zijn, maar ik heb 
geen doopaantekeningen bij de bovengenoemde geloofsgemeenschappen gevonden. 
De samenstelling van het gezin wordt dan ook pas goed zichtbaar wanneer de kinderen vanaf 
1681 in Leiden trouwen en zij hun nageslacht laten dopen. 
 
Bartholomeus Hendrickz Cranenburg met Eva Philps Nagtegael  X232vd 18-04-1681 
Jacob Hendricze Cranenburgh met Machtelt Claes [Flaman] X295vd 01-11-1681 
Baartje/Barbara Hendricx Cranenburg met Lucas Cruijck Y201vd 18-11-1684 
Neeltje Hendrikx Cranenburg met Claes Ditmaar Z247vd 30-04-1689 
Jannetje Hendricks Kranenburg met Jacob Pietersz. Buijs AA173 27-09-1692  1

e
  

Jannetje Hendricks Kranenburgh met Johannes van der Linden DD84vd 09-08-1704  2
e
  

Maartje Hendriks Cranenburg met Jacobus Hendrix [Brokaer] CC207vd 14-05-1701 
 
KO 1681. 
Bartholomeus Hendrickz Cranenburg, schoenmaker, jongeman van Leijden, wonende op de 
Middelstegraft, geassisteerd met Hendrick Cranenburg, zijn vader, mede aldaar, huwt met Eva 
Philps Nagtegael, jongedochter van Leijden, wonende in de Groenesteeg, geassisteerd met 
Geertruij Hartoog, haer moeder [aant.: stief-], op de Langebrugge. 
 
KO 1681. 
Jacob Hendricxe Cranenburgh, jongeman van Leijden, wonende op de Middelstegraft, 
geassisteerd met Hendrick Cornelisz. Cranenburgh, fijn vader, mede aldaer, huwt met Machtelt 
Claes [Flaman], jongedochter van Leijden. 
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KO 1684, 
Lucas Kruijck, schoenmaker, jongeman van Leijden, huwt met Baertge Hendricx [Kranenburg], 
jongedochter van Leijden, wonende op de Middelstegraft, geassisteerd met Geertge Hendrixs, 
haar moeder, aldaar. 
 
KO 1689. 
Claes Ditmar, kousescheerder, jongeman van Leijden, wonende op de Middelstegraft, 
geassisteerd met Bartholomees Hendrixs, zijn bekende mede aldaar, huwt met Neeltje Hendrixs, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Groenesteeg, geassisteerd met Geertje Maertens, haer 
moeder, mede aldaer. 
 
KO 1692. 
Jacobus Pietersz. Beus [aant: m.z. Buis], lakenbereijder, jongeman van Leijden, wonende in de 
Groenesteegh, huwt met Jannetie Hendricx [Kranenburg], jongedochter van Leijden, wonende in 
de Groenesteegh, geassisteerd met Geertge Hendricks, haar moeder, mede aldaer. 
 
KO 1701. 
Jacobus Hendrix [Brokaer], droogscheerder, jongeman van Leijden, Galgstraet, geassisteerd met 
Jeremias Malje, zijn bekende, als boven, huwt met Maertge Hendrix Kranenburgh, jongedochter 
van Leijden, woont in de Tweede Groenesteegh, geassisteerd met Geertge Hendrix, haar moeder, 
woont als boven. 
 
KO 1704. 
Johannes van der Linde, lakenwerker, huwt met Jannetje Hendricks Kranenburgh, gesepareerde 
huisvrouw van Jacob Pietersz. Buijs, wonende in de 2

e
 Groenesteegh, geassisteerd met Maertje 

Kranenburgh, haar suster, wonende op de Waartgraft en Eva Nagtegael, haar aangehuwde 
zuster, wonende in de Vestestraat. 
In de Marge: Siet wegens de separatie het grootdingboek O fol 280. 
 
PS: Bij deze huwelijken wordt Geertje Maartens bedoeld, de patroniem Hendriks wordt hier als 
familienaam in de plaats van Kranenburg gebruikt en verwijst naar echtgenoot Hendrik. 
 
In NH-patroniemen staat op Lucas Lodewijks (Kruijk) doop Maria in 1685; hun enige kind. 
Getuigen zijn Lodewijk Lucas, Maria Philipsdr. en Evah Philipsdr. 
 
NH-doopgetuigen bij Jacob H. Cranenburgh en Machtelt C. Flaman zijn o.a. in: 
1692 Claes Vlammannenburgh, Annetje Maertense.  
1694 Jannetje Hendricx. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus P. Buis en Jannetie H. Kranenburg zijn o.a. in: 
1695 Jacobus Brokkaart en Maartje Hendrix.   
1698 o.a. Maertje Kranenburg. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes van der Linden en Jannetje Kranenburg zijn in:  
1705 Bartholomeus en Maertje Cranenburg.   
1707 Eva Nagtegaal. 
Met de standaardakte van seclusie Y61v. d.d. 11-01-1726, opgesteld door notaris Hendrik 
Wilmers in Leiden wordt de weeskamer uitgesloten. (Weeskamerarchief) 
 
In 1704 hertrouwt dochter Jannetje Hendriks. Zij is dan een (toen vrij zeldzame) gescheiden 
vrouw. Welk leed er aan die bewuste scheiding van Jacob Buis voorafging, is te lezen in het 
bewuste “Grootdingboeck”. Hierin werden allerlei zaken door de schepenen aangetekend. 
Tijdens hun huwelijk pleegde Jan meerdere malen overspel. Als Jannetje erachter komt dat Jan 
met “vuijl seer” ofwel een geslachtsziekte (mogelijk syfilis) besmet is, weigert ze verder met hem 
het bed te delen. Ze gaat met haar kinderen gescheiden van Jan wonen. 
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Legenda voor de onderstaande akte 
ge

de
 = gedaagde  eij

ce
 = eiseresse  q

te
 = qualiteit, hoedanigheid 

 
Groot Dingboek RA 44. 
Notaris Dirck Toornvliet. 
Gew. van Jannetje Hendrix als van de Ed. Agtb. Hrn. Schout en Schepenen der Stad Leijden tot 
becomen hebbende veniwagende omme tegens hare man (zijnde den ge

de
 in dezen) in regten te 

mogen procederen, uitgert. van Heijman Schouten Verruijt als bij de opgemelte hh Schout en 
Schepenen gestelt zijnde tot curator ab lites van de voorn. Jannetje Hendrixe in dier q

te
 eij

ce
. 

Contra 
Jacob Pieters Buijs ge

de
 dede zeggen dat de eij

ce
 voor ruijm elf jaren geleden haar met den ged

e
 in 

den egten staat binnen deze stad heeft begeven, alsmede bij den zelven ged
e
 staande ‘t huwelijck 

eenige kindertiens geteelt waar van datter nog drie in ’t leven zijn, dat voort de eij
ce

 tot haar 
smerte en leedwezen heeft ondervonden dat de voorn: haare man zo verre is comen te vervallen 
van zijn pligt  van trouw en eer te vergeten ende met andere vrouws personen gedurende ’t 
voors. huwelijck vleselijcke conversatie te plegen, ende zulx zijnen egt te buijten te gaan 
waaromme zij eij

ce
 zo haast haar zulx was gebleken en zij eij

ce
 hadde ondervonden dat den ged. 

daar door met vuijl seer was besmet geworden, haar heeft onthouden van bij den ged
e
 te slapen 

en converseren, ende oock vervolgens metter woon benevens hare kinderen van hem ged
e
 

gesepareert, ende naardien den ged
e
 door ’t plegen van overspel en oncuijs leven alsvoren den 

band des huwelijck heeft verbroocken. Zo conclud
t
 den voorn. prod

e
 in den name als boven dat 

den ged
e
 bij vonnisse van VED Agtb. zal werden verclaart te zijn een overspeelder en daar door 

den band des huwelijcks tussen haar en hem ged
t
 te wezen vernietigt voort den ged

e
 te zijn 

vervallen van alle voordeelen en profijten, die hij uijt kragte van’t aangegane huwelijck met haar 
eij

ce
 eenigsuit heeft ofte soude connen pratenderen, wijders haar eij

ce
 geadmitteert, om met een 

ander te mogen trouwen, makende in cas van proces eijsch van costen ofte tot anderen etc. de 
11:12:1703. 
[In de linkermarge staan diverse aantekeningen tot 17-01-1704 over de afwikkeling van deze zaak 
door notaris Toornvliet.] 
 
In materieel opzicht treffen Jannetje en de andere kinderen het gelukkig iets beter. Dit gezin 
vormt daarmee een uitzondering binnen de in dit boek genoemde families. Hun vader en moeder 
laten twee panden na, gelegen aan de Middelstegracht bij de Groenesteeg en in de Korte 
Groenesteeg zelf. Jacob bezit een pand aan de Langegracht (315) en Jannetje erft het huis aan de 
Middelstegracht en in de Korte Groenesteeg. 
 
Bonboeken = registers van onroerend-goedeigenaren. 
Bon Sijloord 315. Langegracht. 

 1671. Is bij Jan Hieronimus de Backer ... vercogt aan Willem Dircks Cranenburg vrij om XjLxx ... 
Marge: de gecaff custinghbr. [= bewijs van afbetaling hypotheek] van 1175 gl is alh. v. toont 
den 13-10-1685. 

 1685. Is bij hem vercogt aen Geertje Hendricxs wed. van Hendrik Cornelise Cranenburg vrij om 
vij gl. gereet geld. 

 ..-2-1698. Is bij haer vercogt aen Hendrick Cornelise Cranenburg [1
e
 en 2

e
 zijn w.s. de broers 

Hendrik en Dirck] vrij om V
c
 gereet gelt. 

 Is bij Magtelt Claesdr. Flaman wede ende boedelhoudster van Jacob Hendrikse Cranenburgh 
sp. belast ... Marge: de gecaff. custingbr. van 200 gls is alhier vertoont den 31-5-1730. 

 Is bij Hermanus Stans en Jacob Frisus als executeurs van den testamente van wijlen Magteld 
Flama, wed. van Jacob Hendrix Kranenborg, verkogt aan Pieter van Brede en Adriana 
Cranenborg, egte luijden, vrij om V

c
 guldens gereed geld. [1730] 

 
Bon Gansoord 323. Middelstegracht. 

 11-6-1671. Is bij Jacobus Vrouw wedr. van Cath. van der Strate ... vercogt aan hendrick 
Cornelisz. Cranenburgh, belast met ij st jaars p.m. h. aankomende ... 

 14-1-1705. Is mede bij Johannis van der Linden ... 
Is bij Johannes van der Linden, lakenwercker, in huijwelijck hebbende Jannetje Hendricx 
Cranenburgh ende sulcx ’t regt bij scheijding becoomen hebbende tusschen de gesamentlijke 
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kinderen en kintskinderen van wijlen Geertie Hendrix in haer leven wedue ende 
boedelhoudster van zal: Hendrick Cornelisz. Cranenburg vercogt aan Johannes van der Pool 
belast met Y

c
xx gl. uijt voorgaende coop te betalen staende om de wed

e
 Paedsteijn bovendien 

om Cixxx gl. gereet gelt. 19:3:1707. 
 
Bon Nicolaesgr. fol 71. Korte Groenesteeg. 

 31-5-1681. Aankoop door Hendrik Cornelis Kranenburgh. 

 19-5-1707. Is bij Johannes van der Linden in huijwelijk hebbende Jannitje Hendricks 
Cranenburg als het regt verkreegen hebbende volgens het gepasseert voor den nots. Jacob 
Blommendael ende seeckere getuijgen op den 20 novemb: 1703 tot den geheele boedel van 
Geertie Hendricx Buijr haer overleeden moeder die wede ende boedelhoudster is gewest van 
zal: Hendrick Cornelisz. Cranenburg vercoft aen Willem Genon belast mette voors pacht om Cx 
gereet geld. 

 
Van de vrouwen in dit gezin lijkt Magtelt Flaman de meest ondernemende te zijn. Zij neemt de 
bijverdienste van haar man (verkoop van het 3-gulden bier) over wanneer hij overleden is. Verder 
is zij voor 50% eigenaresse van een molen aan de rand van de stad. 
 
Lade drankverkopers. 

 3-Guldenbierverkoper inv. nr. 2266 fol 164v.  
Bon: Zijloord. Kranenburgh, Jacob Heijndricksz. op ‘t Houckje van ‘t Weijtge. Loco: Paulis 
Antwijler. Vergunning 30-10-1687. 

 Idem inv. nr. 2266, fol 64v. Op de Langegraft. 19-06-1703. Zie: zijn weduwe Magtelt Flamaa. 
 
Bonboek ook: 

 Magteld Flama, weduwe van Jacob Cranenburgh, koopster 1724, verkocht door ex. test. 1733. 
Zijloord fol. 299 Langegracht. 

 Magelt Flaman, wede van Jacob Cranenburgh, koopster 1710/1717, verkoopster (1/2) 
1714/1725. Molens SA 6636 fol. 15 De Vechter.  

 
Om te zorgen dat de goederen naar wens worden verdeeld, laat Geertje Maartens Buur in 
februari 1702 haar testament opmaken. Ze is inmiddels ongeveer zeventig jaar oud en ligt ziek op 
bed. Ruim anderhalf jaar later is ze overleden en wordt de nalatenschap tussen de kinderen 
verdeeld; althans, Jannetje lijkt alles te erven. 
 
Notaris Blommendal, akte 28. 
De comparante verklaert in den 200

sten
 penn. tot 1000 [of 4000?] gl. niet getaxeert te zijn [= 

verwijzing naar het belastingregister]. 
In de name des Heere amen. Op den vijfftiendag den maant Feb: van den Jaare Xvij

c
 Twee des 

namidags de klocke omtrent vier uuren compareerde voor mij Jacob Blommendal notaris publijcq 
...de Eerbaare Geertje Martens dr. Buur, wed:

e
 van Za:

r
 henderick Cornelisse Cranenburg, 

wonende binnen deese stadt mijn nots: bekent; sijnde sij comparante sieckelijck van lighaam te 
bedde Leggende dogh Eegter haer verftant, reede ende memorie wel magtig ende ten vollen 
gebruijkend... 
[Stuk voorgeschreven standaardtekst over de erkenning van het tijdelijke van het aardse leven en 
teniet doen alle vorige akten.] 
... Ende wel speciale de testamentaire dispositie voor de Nots. Pancras IJffelsteijn ende seeckere 
get. tot Leijden in dato 30

w 
septemb: 1691... gepasseert. [niet gevonden bij IJsselsteijn index 

1691.] 
... Soo verklaerd sij comparante erfgename ... aen Jannetie Hendricx Kranenburg haer dogter, off 
bij haer voor overlijde aen haer kinderen bij representatie een huijs ende erve staende ende 
gelegen in de 2

de
 Groenesteegh, mitsgaders nog alle het huijsraet, suede, wollegout en t gout 

daeraen dipendert met de winckel @ winckelwaren ... [= de huisraad, stukken suède, wol en 
goederen in het schoenmakersatelier] 
[Het gedeelte hierna is moeilijk te volgen. Er staat dat ze ook de rest van haar kinderen tot enige 
en algehele erfgenamen benoemd? De overige kinderen hebben al eerder een deel van hun 
erfenis gekregen? De kinderen krijgen hun erfdeel uitgekeerd via dochter Jannetje?]  
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Geertje Maartens Buur zet een kruisje. 
 
Notaris Blommendal, akte 110. Aanhef van de standaardakte: 
Huijden den 20 novemb: 1703 compareerde voor mij Jacob Blommendal notaris publ. etc ... 
Jacobus Cranenburgh, Bartholomeus Cranenburg, Lucas Cruijck als vader en voogt over Maria 
Kruijck, verwekt bij Baertje Cranenburgh, Claes Ditmaar als in huwelijk hebbende Neeltje 
Cranenburg en Jacobus Hendricx als in huwelijk hebbende Maertie Cranenburgh alle kinderen van 
Za: Geertie Maertens Buijr in haer leeven wede van Hendrick Cornelz. Cranenburg de welcke 
verklaerde mij notaris bekent ingevoege vande testementaire dispositie bij de voorn. geertie 
Maertens dr. Buijr zal: voor mijn notaris ende seeckere getuijgen binnen Leijde in dato den 15 
febr. 1702 slede @ gepasseerd tot mede erffgenaem benevens Jannetie Hendricx Cranenburg 
haer, Grietie Martens dogter te sijn gieeigeert, etc. 
Getekend door: Lucas Kruijk, Claas Ditmaar, Jacobus Henderick en iaennetbe kraenbrugh. 
Jacobus en Bartholomeus Kranenburg zetten een kruis. 
In mei en in 1707 verkoopt Johannes van der Linde de huizen die zijn vrouw Jannetje van haar 
moeder heeft gekregen. 
 
Waarboek, nr  19. (Een waarboek bevat verklaringen inzake de overdracht van onroerend goed.) 
Wij Mr. Nicolaas van Banchem en Mr Gerard Meerman, schepenen in Leijden oirconden dat voor 
ons gekomen ende verschenen is Johannes van der Linde, lakenwercker, in huijwelijck hebbende 
Jannetje Hendricx Cranenburgh, dogter ende ’t regt bij acte in dato den 20

en
 november XVij

C
 drie, 

gepasseert tusschen de gesamentlijcke kinderen ende kindskinderen van wijlen Geertje Hendricx 
Buijr in haar leven wedue ende boedelhoudster van zal. Hendrick Cornelise Craanenburgh, voor 
den notaris Jacob Blommendal, ende sekere getuijgen binnen dese stad, bekomen hebbende tot 
den geheelen boedel ende goederen van de voorn. Geertje Hendricx Buijr, haar moeder 
verklarende verkogt te hebben ende opdroegh diens volg ende bij deesen aan ende ten behoeve 
van Johannes van der Poel, een huijs ende erve, staande ende gelegen binnen desen stede op de 
Middelstegraft, omtrent de Groenesteegh, belend aan de een sijde Cornelis Vos, ende aan de 
andere sijde Arij Adrichem, streckende tot achter aan Hendrick van Aken. 
... Ende dat met de belastinge van twee hondert twintigh guldens capitaal, uijt voorgaande koope 
nogh te betalen staande volgens Custingbrieff in dato den 11 juni 1671 ende nu aankomende de 
wedue van ... Palensteijn, voorts vrij sonder eenige belaftingen meer. 
... alvoorens ende wijders met een somme van een hondert tagtigh guldens ten xl Grooten ’t 
stuck in gereeden gelde ... Oirconde 2 meij 1707. 
 
Waarboek nr 111. 
Dezelfde aanhef als boven: J. van der Linden, verwijzing naar akte 20-11-1703... verklarende in ’t 
openbaar achtervolgende sekere beschreven voorwaarden verkogt te hebben ende opdroege 
diensvolgende bij desen aan ende ten behoeve van Willem Genon, een huijs ende erve, staande 
ende gelegen binnen dese stede in de tweede Groenesteegh bij de Middelstegraft, belent aan de 
een sijde Hendrick van Veert ende aan de andere sijde, Dirck den Oofterlingh, streckende tot 
achter aan de erffgenamen van Laurens Premont. 
... Ende dat met de belastinge van acht Comans Grooten sjaars pagt, de welcke in lange jaaren 
niet en is gemaant dogt gemaant werdende het lopende jaar tot laste van de kooper komen sal 
voorts vrij sonder eenige belastingen meer. 
Jongste waerbrief is van datum 31-05-1681. Koopsom 110 gulden te veertigh grooten ’t stuck. 
Oirconde datum 13-09-1707. 
 
Ook Jannetje is ziek (maar niet aan bed gekluisterd) wanneer zij en haar man hun testament laten 
opstellen in 1726. Alleen al het feit dat enkele gezinsleden hun uiterste wil laten vastleggen, wijst 
op een zekere mate van welstand. 
 
Notaris Wilmers, akte 7. 
Notaris Hendrick Wilmers te Leijden op 11-01-1726. 
De naargenoemde comparanten hebben aan mij notaris verklaart, int quohier van de 200 penn: 
niet bekend te staan. 
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Voor notaris H. Wilmers verschenen: “D’Eersame Johannes van der Linden, ende d’Eerbaere 
Jannetie Kranenburg, Egteman ende vrouw, wonende alhier ter stede, mij notaris welbekendt, 
zijnde hij testateur gezondt ende zij testatrice sieckelijck dog gaende, en staande, beijde haar 
redenen memorie en verstandt wel magtig ... 
[Standaardtekst en verwijzing naar het kind, waarvoor de moeder verplicht wordt het: “...eerlijk 
op te voeden en te alimenteren gelijck van een Goede moeder werdt vereijst...”, etc.] 
Getekend: Johannus van der Linden en iaenetije kranenburg. 
 
De minimale leeftijd die de meesten bereiken, is bekend uit allerlei akten. Gegevens uit de 
begraafboeken bieden echter jammer genoeg geen uitsluitsel of het de gezinsleden betreft. 
 
Begraafboek 

 6-13/3-1700 Kranenburg, Jacob Bolw. 

 25/1-1/2-1710 Cranenburg, Neeltje, Volw. 

 21-28/3-1716 Cranenburg, Maria van, B. 

 15-22/1-1724 Cranenburg, Jacob, B.  

 Kranenburg, Bartholomeus, 21/28-01-1730 B. 
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  Generatie 12 Kranenburg        
 
 
Aan het hoofd van de Kranenburg-reeks staat Cornelis [Meeszn.] Cranenburgh, geboren circa 
1590, misschien te Warmond. Hij en [Neeltje Jans, 20-12-1620 gehuwd te Warmond, zie 
kwartierstaat Kriek, genoemd bij generatie 08 Copijn] krijgen circa 1620 een zoon Hendrik en 
vermoedelijk een zoon Dirk. Diverse nakomelingen van Dirk huwen in Leiden. Dit zijn aanhangers 
van de katholieke kerk. Aangezien ik het huwelijk noch dopen van kinderen van Hendrik Cornelis 
Cranenburg en Geertje Maertens Buur heb gevonden, weet ik helaas ook niet wie daar eventueel 
bij aanwezig waren. Toch bieden ook nu ondertrouwregisters wel aanknopingspunten. Hieronder 
volgt een overzicht van mogelijke en vaak zekere verwanten met enkele aantekeningen. 
Vermeldingen over deze mensen in verschillende andere bronnen bieden geïnteresseerden een 
startpunt voor nadere secundaire informatie. 
 
Kinderen 
1. Hendrik doop ca 1620 te Warmond?, overl. [07-08-1684 te Zoeterwoude] 
2. Dirk  doop ... 
             
 
Jaarverslagen archief onderzoekingen. Vermelding familie Van Kraanenburg, gen. ond. 1957/8. 
In de map (per familienaam) zitten meerdere brieven, waaronder een brief van het GAL n.a.v. een 
vraag van de heer A. Kranenburg uit Ede, d.d. 13-04-1982. Hierin worden enkele van de op deze 
gezinskaart vermelde huwelijken genoemd evenals de volgende informatie: 
 
“ ... De vader van Willem, Dirck Cornelisz. Kranenburg (...) kwam hoogstwaarschijnlijk uit 
Warmond. Daar woonde in 1627 al een Huijch Meesz. van Cranenborch, terwijl er ook de oudste 
(?) broer van Willem geboren werd. Warmond was een plaats waar vooral veel Remonstranten 
woonden. In het tijdschrift “Rijnland” wordt op p. 263 een lijst van de te Warmond wonende 
Remonstranten in 1641 gegeven. Daarop komt voor (nr. 23 en 24) Dirck Cornelisz., servetwerker, 
en Francijntje Theunis, sijn huisvr(ouw) (...) Overigens komen in die lijst ook voor Huijch Meesz. 
(van Cranenburg) en Judith Jacobs, gehuwd met Jan Dirks Cranenburg, timmerman. Een broer van 
Dirck Cornelisz. was Hendrick Cornelisz., die ook te Leiden woonde en als “oom” van Willem 
Dircksz. genoemd wordt. Hun beider vader Cornelis heeft wellicht te Warmond gewoond. (drs. 
B.N. Leverland.)” 
 
Het artikel in het tijdschrift “Rijnland” is ook de moeite van het lezen waard. Er staan allerlei 
gegevens in over de Remonstrantse kerkgemeenschap in Warmond. De vermoedelijke broer Dirck 
Cornelisz. woont rond 1680 op de Langegraft en is lid van de rooms-katholieke kerk. 
 
Diverse bronnen. 

 In het NH-doopboek zijn Hendrik Cornelise van Kranenburg [= broer “Dirck” Corn., 
Langegragt?] en Marijtjen Pietersdr. in 1672 getuigen bij een kind van Willem Dirksz. van 
Kranenburg en Jannetjen Blok.  

 Bonboek huiseigenaren, o.a.: Metge Hendricxs van Cranenburch, wede van Jan Pietersz. van 
den Bosch Jr. West-nieuwland fol 187v Molensteeg [op fiche vrijwel onleesbaar].  
Metge Hendricxs van Cranenburch, - zie: Aelbert Maertensz. van der Werff. 

 Van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leijden. (Verband?) Nr. 15, 197; 1-3-1657. 
Huijch Meesz. van Craenenborgh. Huisvredebreuk. Straf: Geseling, 6 jr. verbanning uit Leiden. 

 
Hierna volgen diverse huwelijken van (soms) vermoedelijke kleinkinderen (katholieke tak) waar 
de familie mogelijkerwijs aan verwant is: 
 
RI register E98, circa 1666. Mees Dircxz: van Cranenburg, geboren te Warmont, jongeman, 
laeckenbereijder, Langegraft, geassisteerd met een bekende, huwt met Arijaentgen de Paeu. 
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RI-reg. E122, 05-12-1666. Nm Dirxz: Cranenburch, jongeman van Leijden, warmoesier, Langegraft, 
geassisteerd met Barths. Cranenburch z: broeder in de Nieuwesteegh (aang. E98 = gehuwd met 
Pau), huwt met Grietge Keijsers. Getrouwd 29-12-1666. 
 
KO V129vd, 17-07-1671, aant.: RK. Willem Dircksz. Kranenburgh, weduwnaar van Grietie Keijzers 
(Secl. E122), Kort Koolstraet, geassisteerd met Dirck Cornelis Cranenburgh, zijn vader, op de 
Langegraft, huwt met Jannetgen Bloecke. 
 
KO V133vd, 31-07-1671, RK. Bartholomeus Dirckx van Cranenburgh, weduwnaar van Adriana de 
Paea (secl. E98), St. Jacobsgraft, geassisteerd met Dirck Cornelisz. zijn vader op de Langegraft met 
Anna Hendricx van de Bogaert, geboren de Graaff (Grave), jongedochter, St. Jacobsgraft, 
geassisteerd met Dirckje Hendricx haar bekende op de St. Jacobsgraft.  
 
Raadhuis-inteekenregister, o.a. F17, 03-08-1674. Huwelijk van Mees Dircxz. van Cranenburgh, 
weduwnaar van Annetge Hendricx, woont op de Langegraft, geassisteerd met HK: Cornsz: 
Cranenburgh s: oom op de Middelstegraft, huwt met Niesje Teunis, geboren te Noordwijk. 
 
KO W237vd, 06-11-1676. Jacob Dircksz. (aant: RK) van Kranenburch, weduwnaar van Maertge 
Harmens (aant: secl. E296), Langegraft, geassisteerd met Mees van Kranenburch zijn broeder 
aldaar, huwt met Annetge Maertens. 
 
RI-reg. F76v, 07-05-1677. Dirck Lucasz. van Bemmel, geassisteerd met Arent Hksz: v: Munster, s. 
swager, Langestraat (div. aant.), huwt met Marij Dircx, geboren Leijderdorp, jongedochter, 
Langegraft, geassisteerd met Geertge Hendrikx h. meuij op de Middelstegraft. Getr. 23-05-1677. 
(Van dit paar geen kinderen gezien. In 1699 (G221v) hertrouwd D.L. van Bemmel, weduwnaar van 
Marij Dircx van Kranenburgh, Groenesteegh met A.J. Verhoeff.) 
 
KO X148vd, 03-05-1680. Willem Dircxz. Kranenburgh, weduwnaar van Jannetge de Bloeck, 
Langegraft, geassisteerd met Jacob Dircksz. Cranenburgh, zijn broeder, Uijtterstegraft, huwt met 
Annetge Arents van der Laen, geboren te Soeterwoude. 
 
KO BS65 Pieterskerk. 05-01-1683 (Getr.: 25-01-1683). Aalbert Maartensz. van der Werff, 
jongeman met attestatie van Warmond, huwt met Metje Hendrix van Kranenburgh, weduwe. (Hij 
hertrouwt in april 1688; geen kinderen in NH- of RK-doopboeken gezien.) 
 
RI-reg. F225, 22-04-1684. Dominicus Dircksz: van Cranenburgh, geboren Leijden, jongeman, 
schoenmaker, Groenesteegh, geassisteerd met Dirck v: Bemmel, s. swager aldaar [aant: F76vd, 
F221vd], huwt met Geertruijt Brandt. Getrouwd 14-05-1684. (Dominikus is ook brandewijn-
verkoper.) 
 
RI-reg. F272, 14-03-1687. Mees Dircksz: van Kranenburg, weduwnaar van Niesge Teunis (seclusie 
geexhibeert), Langegr. geassisteerd met een bekende, huwt met Baertge Jans Bovewater. 
 
RI-reg. G110, 11-04-1693. Johannes Kranenburg, Leijden, jongeman, lakenwr., Kalvermart, 
geassisteerd met Dirck Lucasz. van Bemmel s. swager in de Groenesteegh [aant: id.], huwt met 
Jannetje Jeroens. Getrouwd 03-05-1693. 
 
RI-reg. G110, 11-04-1693. Cornelis Dirxsz: Kranenburg, Leijden, jongeman, reperateur, Waertgr., 
geassisteerd met Dirk Lucasz: van Bemmel s: swager op de Waertgraft, huwt met Catarina 
Hendrix. Getr. 02-05-1693. 
 
RI-reg. G233, 22-01-1700, huwelijk 06-02-1700. Cornelis Dirksz Kranenburg hertrouwt op  
22-01-1700, waarbij hij door dezelfde zwager wordt vergezeld.  
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 Generatie 11 Gadron         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jean Gadron    Jacquemijntgen Jans Ticquet 
Geboren: ca 1622 in het Land van Luik  ca 1625 in het Land van Limburg 
Overleden: na 1691?    na 1687  
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Voldersteech (1647)   Fockerspleijn (1647) 
Beroepen: Lakenwercker (1647)   Huisvrouw 
Vader: Gadron    Jan Tiquet (ook: Tijken) 
Moeder:  
 
Huwelijk: 04-05-1647 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Un enfant/Jean? doop 25-04-1649 te Leiden, overl. na 1691? 
2. Abraham   doop 04-05-1651 te Leiden, overl. voor 1665 
3. Jeane    doop 01-12-1652 te Leiden, overl. na 1719 
4. Marie    doop 23-08-1654 te Leiden, overl.  
5. Abraham   doop 17-09-1664 te Leiden, overl.  
             
 
(Zie voor aansluiting generatie 10 Copijn.) 
 
Als laatste familie van de Copij-aanhang komen de ouders van Jannetje Jans Gadron ter sprake. 
Haar vader heet vanzelfsprekend Jan Gadron en haar moeder werd bij Jannetje’s huwelijk reeds 
voorgesteld onder de naam Jaecquemijntje Jans (alias Jacquette Tiquet). Deze mensen zijn in het 
zuiden geboren. Jan kwam niet alleen naar Leiden. Hij arriveerde in elk geval met zijn oudere zus 
Catharina en zijn broer Bertrand Gaudron. Jacquemijntje kwam eveneens met familie uit het land 
van Limburg aan in de Leidse lakenstad. 
 

Schepenhuwelijk D9, 04-05-1647. 
Jan Gadron, jongeman van ’t Landt van Luijck, laeckenwercker, wonende in de Voldersteech, 
geassisteerd met Bertran Gadron, zijn broeder op ’t Fockerspleijn, huwt met Jacquemijntgen 
Jansdr., geboren ’t Landt van Limburgh, woonplaats Fockerspleijn, geassisteerd met Packet 
Hubert [Pleunes?], haar nicht op de Langegraft. Getrouwd 19-04(sic)-1647. 

 
Het is de vraag waarom zij voor schepenen in plaats van in de hervormde kerk trouwen. Ze laten 
hun kinderen in de Waalse kerk dopen, waarbij opvalt dat tussen 1654 en 1664 de 
gezinsuitbreiding tien jaar stil schijnt te staan. Mogelijk verbleven ze enkele jaren in Gadron, waar 
de families Gadron en Ticquet ook voorkwamen, maar daar zijn geen kinderen van het paar 
geboren. Wel van Jan’s broer Bertran in oktober 1655. Zoals wel vaker rond die tijd in de Waalse 
kerk gebeurde, is van het oudste kind geen voornaam in het boek vastgelegd. Het zal Jean zijn, 
die net als Jeane in 1677 in Leiden huwt. 
 
Waals doopklapper nr 21, kinderen van Jean Gadron en Jacquemijntje Jans Ticquet. 

 25-04-1649 Enfant de Jean Gaudron et -, getuigen Michie Pleumens, Pierre de Rechen, la 
femme de Pilier de L’Esfen et Jeanne Walran. 

 04-05-1651 Abraham, (ma: Jacquette le Digot), getuigen Charles Bonduel, Pierre Beaucourt, 
Marquerite Liset et Marquerite Meurice. 

 01-12-1652 Jeane, (ma: Jaquemine Jendigent), getuigen Clas Bertran, Noë Warout, 
Marquerite Pierrot, Anne Bouton. 

 23-08-1654 Marie, (ma: Jaquette Jean Tiquet), getuigen Jean Thomas, Anne Moison. 

 17-09-1664 Abraham, (ma: Jaquette Jean), getuigen Bertran Gadron, Nicolas Bertran, Caterine 
Gadron et Michelle Baiseur. 
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Andere dopen rond of na 1664 in het Waals doopboek zijn van de kinderen van Chodron gehuwd 
met le Nef. Dit is mogelijk een broer van Jean, verder zijn er in die tijd nog weinig anderen. 
 
Jannetge Jans [Gadron] en Laurens Coppij 26-03-1677  W255 
Jan Gadron en Susanna Bonnet  02-07-1677  W278v 
 
KO 1677. 
Lourens Coppij, laeckenwercker, jongeman van Luijck, wonende in de West Havestraet, 
geassisteerd met Pauls Joris, sijn bekende, mede aldaer, huwt met Jannetge Jans, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Langegraft met Jaecquemijntje Jans, haer moeder aldaer. 
 
KO 1677 Waals. 
Jan Gadron, laeckenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de Langegragt, geassisteerd met 
Lourens Coppij, sijn swager in de Vestestraet, huwt met Susanna Bonnet, jongedochter van 
Leijden, wonende over de Haven. 
 
Het is verbazingwekkend dat de ouders pas bij het zesde kleinkind via Jannetje, dat in 1688 
gedoopt is, aanwezig zijn. Verder geen kleinkinderen via zoon Jean aangetroffen. De rest van de 
kinderen is vermoedelijk jong gestorven.  
Jean en Jacquemijntje bereiken een redelijke ouderdom; beiden schat ik in de zeventig, wanneer 
ze voor het laatst in de bronnen staan. Ten minste, als ik de zoon niet per abuis voor de vader aan 
zie. 
 
Begraafboeken gekeken op de G en de K tot 1721. 

 17 maart 1648 Koddron, Jan kind van, Scheistraat, HK. 

 1 febr. 1665 Gaderon, Jan kind van, PKB. 

 20-27/4-1709 Coddron, Annetge, Bolw. 

 19-26/9-1699 Codron, Jannetje, Bolw. 

 26/11-3/12-1718 Gadron, Lijsbet, B. 

 18-25/12-1717 Gadron, Hendrik kind van, B. 
 
Ook over enkele personen die bij generatie 12 Gadron en generatie 12 Tiquet horen, is een en 
ander vermeldenswaard. Personen met de naam Pleunis komen in beide generaties voor. 
Wellicht vormen zij de bindende schakel tussen de twee families. 
 
Generatie 12 Gadron 
 
KO N10 28-08-1642 
Michiel Planies (Pleunes), geboren in het Land van Limbuch, lakenwerker, wonende op de 
Langegraft, huwt met Catharina Gadron, geboren in het Land van Luijck, jongedochter, wonende 
alsboven, geassisteerd met Cathalijn de Fijlagan, haar bekende, mede aldaar. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Michiel Pleunes en Catharina Gadron (ma: -) zijn in: 
1644 Bertrand Godron e.a., 1646 en 1648 n.v.t. 
1650 Jean Vinaimant, Nicolas Henri, Jenne Walbrant, Jeane Gilsont (n.v.t.?) 
 
Idem in 1661 bij Thomas Plenus en Tine Cousfe: Michel Pleunes, Bertran Gadron, Jacquette 
Diquet et Susanne de Tombe. 
 
Idem in 1670 bij Jean Pleumus en Catharine Bouton: o.a. Jean Gadron. 
 
Schepen huwelijk D4, Raadhuis-inteekenregister 19-01-1647. (= vd Steen/Gadron gen 10!) 
Bertran Gaudron, geboren te Luijck, jongeman (zie Gadron), drapier, wonende in de Princestraat, 
geassisteerd met Caspar Gaudron, zijn neeff, wonende aldaar, met Maria Jean Pake, geboren te 
Mande, jongedochter, wonende in de Princestraet, geassisteerd met Catalijn Herry, haar moeije 
wonende in de Nieuwe Camp. Getrouwd 24-02-1647. 
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Het RK-doopboek bevat vanaf 1675 meerdere dopen tot 1695 van Gadron, waarschijnlijk zoons 
van Bertran, ondermeer een Bertrand Gadron gehuwd met Jeanne de Leur. 
 
Generatie 12 Tiquet  
 
Tussen de losse brokjes informatie over Tiquet staat o.a. het volgende: KO M215 20-08-1641. 
Joris Tické uijt het lant van Limburch, jongeman, drapier, wonende op de Oude Cingel, 
geassisteerd met Henrick Tické, zijn broeder, wonende aldaar, huwt met Pierette Voos Panhuijs, 
uijt het lant van Limburch, wonende aan de Oude Cingel, geassisteerd met Anna Pleunis haar 
moeder, aldaar. 
 
Joris en Pierette vormen een tamelijk sjiek paar en wonen van 1655 tot en met 1659 in 
Dordrecht. Het is mogelijk dat ook Jan Gadron en Jaquemijne Tiquet daar tussen 1654 en 1664 
hebben gewoond, wanneer ze in Leiden uit het zicht verdwijnen. 
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 Chaudron - Gadron, een overzicht       
 
Binnen de Boekooy/Stouten-families zijn Jean Gadron en Jacquemijntje Jans Tiquet in beeld 
gekomen. Zij stammen af van een groepje Gadron-naamdragers uit (de omgeving van) Luik in 
Wallonië. Er is nog een groep mensen met een bijna identieke naam, namelijk: Chaudron. Zij 
komen onder andere uit Sedan een stad die circa honderd kilometer ten zuiden van Luik ligt, vlak 
over de grens in Noord-Frankrijk. Deze twee groepen zijn in menige index in Leiden onder één 
familienaam verstrengeld geraakt.  
De hierboven bij generatie 12 genoemde Bertrand zien we als stamvader terug in het (nog te 
schrijven) boek over de familie Van der Steen én hij verschijnt ten tonele bij de Poptie-familie. 
Zijn verre nakomelinge Geertrui Cedron is namelijk in 1811 gehuwd met Willem Frederik Stouten; 
die een zoon is van Jan Stoute en Jacomijntje Brakel. Ofwel die de halfbroer is van Nicolaas 
Stoute, gehuwd met Jannetje Fles. 
Daarnaast komt ook nog eens de Chaudron-groep uit Sedan zowel bij Van der Steen als bij Poptie 
voor. Bijgaand een overzicht van directe voorouders met de namen Gadron/Chaudron, of één van 
de vele spellingvarianten. Bij de beschrijving van de families Poptie en Van der Steen zal ik 
uiteraard veel uitgebreider op de betrokken personen in gaan.  
 
Stouten-tak 
 
Gadron 

gen 11 Jan Gadron en Jacquemijntje Jans Tiquet  huwelijk 1647 te Leiden. 

 Jan is geboren in het Land van Luik. Bertran, zie Poptie, is w.s. zijn broer. 

gen 10 Lauwrens Copijn en Jannetge Jans Gadron  huwelijk 1677 te Leiden. 

 Lourens is geboren te Luik, Jannetge in Leiden. 

 
Poptie-tak 
 
Chaudron 

gen 12 Guillaume Chaudron en Alix Grandjean  huwelijk ca 1615 te Sedan? 

gen 11 Jean Chaudron en Marquerite Davane  huwelijk 1641 te Sedan. 

gen 10 Pierre Chaudron en Elisabeth Hubert  huwelijk 1679 te Sedan. 

gen 09 Francois Dai en Susanna Chaudron   huwelijk 1720 te Leiden. 

 

Gadron 

gen 11 Gaudron ... en ... ...    huwelijk ca 1620 te Luik. 

gen 10 Bertran Gaudron en  Marie Jean Pasquet  huwelijk 1647 te Leiden. 
     = Marie le Naif? 

gen 09 Caspar Geestman en Lijsbeth Gadron  huwelijk 1672 te Leiden. 

 
Van der Steen-tak 
 
Chaudron 

gen 11 Guillaume Chaudron en Alix Grandjean  huwelijk ca 1615 te Sedan? 

gen 10 Jean Chaudron en Marquerite Davane  huwelijk 1641 te Sedan. 

gen 09 Pierre Chaudron en Elisabeth Hubert  huwelijk 1679 te Sedan. 

gen 08 Pierre Chaudron en Maria la Motte  huwelijk 1724 te Leiden. 



 Riethoven, Beversluijs, Den Haan 39 K.J.F. van Veen 2016 
 Kranenburg, Gadron, Lettier 

Gadron 

gen 11 Gaudron ... en ... ...    huwelijk ca 1620 te Luik. 

gen 10 Bertran Gaudron en  Marie Jean Pasquet  huwelijk 1647 te Leiden. 
    = Marie le Naif? 

gen 09  Bartholomeus Gadron en Jannetje de Harder huwelijk 1682 te Leiden. 

gen 08 Hendrik Gadron en Elisabeth G. de Bie  huwelijk 1710 te Leiden. 

gen 07  Bartholomeus Gadron en Susanna Vileijn  huwelijk 1739 te Leiden. 

gen 06 Hendrik Cedron en Geertruij Planje   huwelijk 1769 te Leiden. 

gen 05 Willem Frederik Stouten en Geertruij Cedron huwelijk 1811 te Leiden. 

 
De Luikse familie Gadron was al zo’n vijftig jaar in Leiden voordat de familie Chaudron uit Sedan 
rond 1695 in de stad arriveerde. 
In Leiden worden vanaf dat moment de families door elkaar heen gezet in dtb-registers en andere 
bronnen. In een artikel over de familie Chaudron uit Sedan van de heer Delforterie staat dat de 
naam Chaudron [= ketel] in Leiden maar liefst drieëndertig spellingvarianten kent.  
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  Generatie (09)/10 Lettier        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Elias Maertensz. Lettier  Marija Jans Snijers 
Geboren: 24-02-1647 te Leiden   ca 1645 te Maastricht 
Overleden: na 1695    in juni 1691 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Haerlemstraet (1667), Langegraft  Langegraft (1667) 

(1696)     
Beroepen: Laeckenwerker (1667)   Huisvrouw 
Vader: Maerten Lettier   Jan Snijers 
Moeder: Cathelijntgen Schildewaerts   
 
Huwelijk: 09-07-1667 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Elias   doop ca 1669 te  , overl. na 1690 
2. Maria   doop 03-03-1675 te Leiden, overl. 04/11-04-1733 te Leiden 
3. Catharina  doop 04-07-1677 te Leiden, overl. voor 1682 
4. Maerten  doop 14-06-1678 te Leiden, overl. voor 1692 
5. Barber  doop 01-11-1679 te Leiden, overl. voor 1692 
6. Catrijntje  doop 13-04-1681 te Leiden, overl. na 1751 
7. Sijtje   doop 03-01-1685 te Leiden, overl. 20/27-11-1751 te Leiden 
 
Kind van Elias Martensz. Lettier en Lijsbeth Daniels (?) 
1. Annetje  doop 29-07-1691 te Leiden, overl.  
 
Kinderen van Elias Lettier en Maria Clické 
1. Susanna  doop 22-02-1693 te Leiden, overl. voor 1696 
2. Maria   doop 06-12-1699 te Leiden, overl. 02/09-10-1745 te Leiden 
3. Susanna  doop 12-04-1695 te Leiden, overl. 21/28-04-1759 te Leiden 
4. Sara   doop 23-12-1696 te Leiden, overl. na 1738 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie (08)/09 Stevense/Siewerse.) 
 
Via het huwelijk van Jan Siewerse met Seijtje Elias Lettier komen we uit bij haar vader Elias 
Maertens Lettier en zijn vrouw Maria Jans Snijers. Maria is uit Maastricht afkomstig en woont 
waarschijnlijk zonder naaste familie in Leiden. Maria’s vader heet Jan en daarbij stopt de 
familielijn voorlopig. Elias komt uit een vrij kleine familie die van oorsprong in Vlaanderen thuis 
waren. 
 

KO 09-07-1667, S266.  
Elijas Lettier, laeckenwerker ende jongman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, 
geassisteerd met Pieter Lettier sijn oom op de Middelstegraft, huwt met Marija Jans, 
jongedochter van Maftricht, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Annetge Ferdinandus, 
haar bekende, mede aldaer. (aant: HK 24/2-1647) 

 
Van juli 1667 tot maart 1675 is geen spoor van hun nakomelingen in de doopboeken te vinden, 
maar ze hebben zeker een zoon Elias gekregen, die rond 1669 geboren is. Verder krijgen ze nog 
minimaal een zoon en vijf dochters. Daarvan is Sijtje de jongste. 
 
NH-doopboeken.  
Kinderen van Elias Letier/Leijtije/Letje/Littier of Elias Maertens en Mary Jansdr. 

 03-03-1675 Maria, MK, getuigen Glaude Prickeling, Jacomijntie Frans, Alexander Latras, Maria 
Tijsse. 
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 04-07-1677 Catharina, Hoogduitse kerk, getuigen Maertje Schuijl en Catharina Meijer. 

 14-06-1678 Maerten, HK, getuigen Sara Klaes, Barber Schuijl. 

 01-11-1679 Barber, PK, getuige Barber Strijdhoud. 

 13-04-1681 Catrijntje, MK, getuigen Claes van der Tuijn en Annetje Tonet. 

 03-01-1685 Sijtje, MK, getuige Annetje Simonsdr. 
 
Sommige doopgetuigen zijn waarschijnlijk buren of vrienden van het ouderlijk paar. Claes van der 
Tuijn uit Dordrecht, woont op de Langegraft, huwt in 1678 met Catharijna Schuijl; Catharina 
Meijer is haar schoonzuster. In 1680 zijn NH-doopgetuigen bij hun kind o.a. Johannes Strijthout 
en Barber Schuijl. (Dit laatstgenoemde paar is in 1677 gehuwd). In 1681 zijn Elias Letijn en Maria 
Jans bij hun kind NH-doopgetuige.  
 
Maria moet voor juni 1691 overleden zijn. Dan treft Elias een voogdijregeling voor zijn vier 
overgebleven kinderen en hertrouwt hij met Maria Clické. Mogelijk is hij toch ook de vader die 
enkele maanden later wordt opgegeven bij de doop van een kind genaamd Annetje.  
 
Weeskamer Voogdij K61v. 
Pr. Kaftoor, oom ende Herman Willems, gebede vrint, beijde Laeckenwerckers, fijn voogden 
gestelt over Elias oud 22, Maria oud 16, Catharina oud 10 en Sijtje oud 6 jaren off elck daer 
omtrent naergelaten weeskinderen van za: Maria Jans Snijer, gewonnen bij Elia Maertens Letier. 
De comparenten hebben de voogdije aengenomen en voor Heren Weesmeesteren eed gedaen 
den 9 meije 1691. 
 
KO 05-05-1691, AA73. 
Elias Maertensz. Littier, weduwnaar van Maria Jans Snijers (kinderen), wonende op de Langegraft, 
geassisteerd met Pr. Kastoor, zijn bekende mede aldaer, huwt met Marijtge Jacobs Clicke, 
weduwe van Abraham Francke (kinderen), wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria 
Jans, haer schoonmoeder mede aldaer en Annetge Thomas, haer nicht in de Voldersteegh. 
 
Onduidelijk is het volgende kind (geen huwelijk van deze oudercombinatie gezien in KO/RI op 
patroniem of achternaam): 

 29-07-1691 Annetje, HK, pa en ma: Elias Martensz. en Lijsbeth Daniels, getuigen Jacob 
Vluckaan en Susanna Daniels. 

 
NH-dopen kinderen van Elias Lettier en Maria Klikke of Elias Maertensz. en Maria Kliekei. 

 22-02-1693 Susanna, MK, getuigen Cornelis Robijn, Cathrijn Jans. 

 12-04-1695 Susanna, HK, getuigen Isaak Greinberge en Anna Heper. 

 23-12-1696 Sara, MK, getuigen Pieter Castor en Pieternella Willems. 

 06-12-1699 Maria, MK, (ma: M. Kleckre), getuigen Evert Middelmans, Marij Cornelis. 
 
Op naam van Cornelis Robijn waren geen specifieke aanwijzingen te vinden. J. Greinberge 
(Grimberge), gehuwd met Anna Heper, woonde in 1690 bij zijn huwelijk ook op de Langegracht. 
 
Intussen zitten Elias’ kinderen uit zijn eerste huwelijk al merendeels tegen de huwbare leeftijd 
aan. Vijf dochters trouwen vanaf 1698. Tot in 1712 is hun stiefmoeder daarbij steeds van de 
partij. Wederom hebben alle echtgenoten een baan in de lakennijverheid en meerdere mannen 
zijn afstammeling van een immigrantenfamilie. Gezamenlijk zorgen ze voor zo’n twintig 
kleinkinderen, waarvoor ook enkele voogden aangesteld worden. 
 
Maria Elias Letie en Henrick J. Roohof  19-09-1698 CC18  1

e
  

Maria Lietje en Willem de Kleijn   27-04-1720 HH145  2
e
  

Catharina Lettier en Esaias Muble   05-08-1701 CC223 
Sijtje Elias Lettier en Jan Siewers (Stevens)  19-12-1704 DD105v 
Susanna Elias Lettier en Dirck Dircksz de Wilde  01-08-1711  FF 51 
Sara Lettier en Ysak Fenjie    24-04-1717 GG181v 
Sara Lettier en Jacob Lens    14-03-1739 NN161vd 
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KO 1698. 
Hendrik Jans Roohoff, deeckenwercker, jongeman van Leijden, huwt met Marija Elias Letie, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegracht, geassisteerd met Marie Clicke, haer 
schoon- [=stief]moeder, mede aldaer. 
 
KO 1701. 
Esajas Muble, spinder, jongeman van Bosch huwt met Catharina Lietie, jongedochter van Leijden, 
woont als boven [Langegragt], geassisteerd met Maria Clicque, woont alsvoren. 
 
KO 1704. 
Jan Stevens, lakenwr., jongeman van Leijden, woont op de Middelstegraft bij de Vlerefteegh, 
vergezeld met Aelbert de Jonge sijn schoonvader woont alsvooren, huwt met Sijtie Like, 
jongedochter van Leijden woont op de Langegraft onder d’24 huyfen, geassisteerd met Maria 
Jacobs [M.J. Clicke] haer moeder woont alsvoren. 
 
KO 1711. 
Dirk Dircks de Wilde, lakenwerker, jongeman van Leijden, Coddesteegh, met Dirk Jan de Wilde, 
zijn vader, wonende alsvooren, huwt met Susanna Elias Letier, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Langegraft, met Marijtje Cliequé, haar moeder als vooren. 
 
KO 1717. Waals 
Isak Fenjie, lakenwr., jongeman van Leijden, huwt met Sara Letie, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Langegraft, vergezeld met Maria Clicque, haar moeder, wonende alsvooren. 
 
KO 1720. 
Willem de Kleijn, lakenwerker, jongeman van Leijden, huwt met Maria Lietje, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Langegraft, vergezeld met Maria Clicque, haar moeder, wonende als 
vooren. 
 
KO 1739. 
Jacob Lens, weduwnaar (2 kind.), huwt met Sara Litjee (3 kind.), weduwe van Isaak Finje, 
wonende op de Langegract omtrent de 24 huijsen, vergezeld met Susanna Litjee haar suster, 
wonende als voren ende Maria Litje meede haer zuster, wonende in de Boerepoort op de 
Langegragt. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Rouhof en Maria Lettier zijn in: 
1700 Ambrosius Lancee, Anna Jans (dit is het enige kind). 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Esaias Mudble en Catharina Lettier zijn in: 
1702 Elias Lietie en Jannetie Dalibert.   
1708 Elias Litie en Maria Klicke.    
1711, 1712 en 1725 n.v.t.  
1714 Jan Stevense van der Steen en Sijtje Littiae. 
 
NH-doopboek kinderen van Dirk de Wild (aant: de Wilde 2F51) en Susanna Liege (Letier) zijn in:  
1712 Elias Martten Liege; Maria Klike (aant: E.M. Littier 2A73) kind: Elias. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Sara Lettier en Isaak Finje (Veugnie) zijn in: 
1718 Louis Veugny et Anne Goguelin (aant. Zie GG181v, voogdenboek O21v). 
1719 Daniel Goglin et Marie Godet (ma: S. Grate). 
1720 n.v.t. (ma: Laisie), 1722 n.v.t. (ma: Lequie), 1725 n.v.t. 
1723 Isay Meublé et Catherine Letie. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Willem de Kleijn en Maria Lietije zijn in: 
1722, 1729, 1734, 1738 en 1740 n.v.t.  
1723 Jesaiis Muble, Katrijntje Litje.   
1725 Elias Letije en Maria Klekle.   
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1727 Dirck de Wilde en Susanna Litie. 
1728 Dirk de Wilde en Zusanna Litje. 
1731 Isaak Venijee en Sara Litijee. 
1735 Dirk de Wilde en Susanna Litje. 
 
Van Jacob Lens en Sara Lettier geen kinderen gezien. Dirk de Wilde en Santje Litje zijn in 1729 NH-
doopgetuigen bij een kind van Klaas de Wilde en Jacomijn Geluk. Zie verder generatie 10     De 
Wilde. 
 
Voogdij O21v. 
Willem Delje, lakenwerker, oom en Paul Leger, kettingsch., neeff, zijn voogden gesteld over ... 
nagelaten kinderen van Isaacq Vinje, verwerkt bij Sara Litje, lakenwr. op de Lange Langegrt. over 
de 24 Huijsen. De voogdij wordt op 02-03-1739 aangenomen. 
 
Voogdij O120v. 
Jacob Lens, velleberijder en Dirk de Wilde, lakenw., beijde oomen, zijn voogden gestelt over [4 
kinderen] nagelate kinderen van Marijtje Litjé, verwekt bij Willem de Kleijn, lakenw. op de 
Langegraft in de 24 huijzen. Compm. hebben de voogdije aengenomen en aan de H.H. Weesmrn. 
op den 22 junij 1746 den eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerep. 
 
De man van Catharina: Esajas is bij het huwelijk spinder van beroep. Ongetwijfeld is dit paar altijd 
zeer arm geweest en ze kunnen, wanneer ze bejaard zijn in 1748 niet meer zonder hulp van het 
Huiszittenhuis. 
 
SA II, nr. 4141. 
NieuMaren  519 Esajar Meubilé HSH   5.9.-   
 
De meeste gezinsleden werden niet zo heel erg oud. In de begraafboeken komen er een paar 
voor. 
 
Begraafboeken van 1645 tot 1810 gekeken. Letier, Litier en E. Maertens. 

 07-14/10-1673 Maartensz., Elias kind van, HK. 

 21-27/1-1680 Maartensz., Elias kind van, HK. 

 20-27/1-1685 Maartensz., Elias kind van, Bolw. 

 4-11/4-1733 Letie, Maria (wede), B. 

 2-9 oct. 1745 Litjee (Maria) vrouw van Willem Kleijne, Bw. 

 20-27 nov. 1751 Liteij (Sijtje) vrouw van Jan Siberse, Bw. 

 ca 7 oct 1752 Jesaias Mudble man van Catharina Litjee, Pbw. 

 21-28/4-1759 Letier, Susanna (wed. van Dirk de Wilde) PB. 
In de begraafklapper op Litje niets gevonden. 
 
Overigens was Pieter Castoor (huwelijks- en doopgetuige) meer dan zomaar een bekende van 
Elias. Hij huwt in 1684 met een [half-?]zuster van Maria Snijders. Haar familie kan in Maastricht 
nog verder worden uitgediept. 
 
Generatie (10)/11 Snijers 
 
KO Y190vd, 02-09-1684. 
Pieter Castoor, weduwnaar van Catrina Frans, huwt met Pietertje Willems, geboren Mastricht, 
jongedochter, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Marija Jans, haar [half-?]zuster op de 
Langegraft. 
 
NH-doopgetuigen bij Pieter Castoor en Pietertje Willems zijn in 1685: Abraham Roué, Abraham 
Jansz., Jannetje Jans, Marijtje Barentsdr.; in 1687 en 1689 n.v.t. 
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  Generatie (10)/11 Lettier        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Maerten Lettier   Cathalijntgen Schildewaerts 
Geboren: ca 1620 te Werving in Vlaenderen 06-11-1622 te Leiden 
Overleden: voor 1668?    voor 1668? 
Geloof: Waals, NH    Waals, NH 
Adressen: Langegraft (1643)   Paradijssteech (1643) 
Beroepen: Schoenmaker (1643)   Huisvrouw 
Vader: Lettier    Robbrecht Schildewaerts 
Moeder:      Saertgen Fransdr. Wijcks 
 
Huwelijk: 12-09-1643 te Leiden  
 
Kinderen 
1. Jan  doop 17-07-1644 te Leiden, overl. w.s. jong 
2. Elias  doop 24-02-1647 te Leiden, overl. na 1695 
3. Proontje doop 24-08-1649 te Leiden, overl. w.s. jong 
             
 
Het is logisch om aan te nemen dat Elias uit een lakenwerkersfamilie komt, maar zijn vader was 
schoenmaker van beroep. Op zich een mooi ambacht, al werd dergelijk werk meestal in geld niet 
zo gewaardeerd. Schoenmakers komen in oude teksten naar voren als arme, wat ruwe, 
onbehouwen types. Wie zal zeggen hoe vader Maerten was? 
Maerten huwt met Cathalijntgen Schildewaerts, wiens familie eveneens uit Vlaanderen is 
gekomen. 
 

KO 12-09-1643 N66v. 
Martijn le Tie, schoenmaecker, jongeman van Werving in Vlaenderen, wonende aan de 
Langegraft, geassisteerd met Pieter le Tie, fijn broeder in de Paradijssteech, huwt met 
Cathalijntgen Schildewaerts, jongedochter van Leijden, wonende in de Paradijssteech, 
geassisteerd met Saertgen Fransdr., haar moeder, op de Oude Volderfgraft. 

 
Ze krijgen voorzover bekend “slechts” drie kinderen. 
 
Waalse doop. 

 17-07-1644 Jan, (pa M. Lestier, ma -), getuigen Pierre Lestier, Sara France et Catherijne Lestier. 
 
NH-doopklapper patroniemen. 

 24-02-1647 Elias, HK, (pa en ma: Martijn - en Catelijn -), getuigen Pieter Louris, Marritjen Jans 
en Saertjen Krijnen. 

 24-08-1649 Proontje, HK, (ma: -), getuigen Jan van Lanse, Jannetje Kellereije en Saertje Frans. 
 
Oma Sara Frans Wijcks of Weckx is geregeld van de partij. Mogelijk zijn beide ouders vrij jong 
overleden; in 1667 neemt Elias tenslotte niet zijn vader of moeder mee naar het stadhuis om hem 
te assisteren, maar een broer van zijn vader. Hij is zelf ook de enige die trouwt. 
 
Elijas Lettier en Marija Jans [Snijers]   09-07-1667 S266 
Elias Maertensz. Littier en Marijtge Jacobs Clické 05-05-1691 AA73 
 
KO 1667. 
Elijas Lettier, laeckenwerker ende jongman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, 
geassisteerd met Pieter Lettier sijn oom op de Middelstegraft, huwt met Marija Jans, 
jongedochter van Maftricht, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Annetge Ferdinandus, 
haar bekende, mede aldaer. 
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KO 1696. 
Elias Maertensz. Littier, weduwnaar van Maria Jans Snijers (kinderen), wonende op de Langegraft, 
geassisteerd met Pr. Kastoor, zijn bekende mede aldaer, huwt met Marijtge Jacobs Clicke, 
weduwe van Abraham Francke (kinderen), wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria 
Jans, haer schoonmoeder mede aldaer en Annetge Thomas, haer nicht in de Voldersteegh. 
 
Over deze generatie is verder werkelijk niets bekend. 
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  Generatie (11)/12 Lettier        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Lettier (officieel: le Tiers?)  ? 
Geboren: ca 1590 te    ca 1590 te 
Overleden:      
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Marke, Werving, Vlaanderen  Marke, Werving, Vlaanderen 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Lettier 
Moeder:  
 
Huwelijk: ca 1614 
 
Kinderen 
1. Catalijna doop ca 1615 te, overl. na 1656 te Leiden 
2. Pieter  doop ca 1618 te Marke, overl. 22-28/9-1680 te Leiden 
3. Maerten doop ca 1620 te Werving, overl. voor 1668? te Leiden? 
             
 
Rond 1590 zijn de ouders van Maerten Lettier in (waarschijnlijk) Vlaanderen geboren en aldaar 
opgegroeid. Zij zullen in dat gebied rond 1614 gehuwd zijn en minimaal drie kinderen hebben 
verwekt. Deze drie nakomelingen zien we voor het eerst verschijnen vanaf 1638 in het onder-
trouwboek van Leiden. 
 
Cathalijna Lettier en Guilliame Derreu (de Rieu/Reau)  niet in Leiden 
Pierre Letje met Marij Warier   24-02-1638 M12  
Cathalina Lettier en Noé Poulet   31-07-1640 M160v  1

e
  

Cathalijna Lettier en Franchoys du Rye  30-01-1657 Q4  2
e
  

Martijn le Tie met Cathalijntgen Schildewaerts 12-09-1643 N66v 
 
KO 1638. 
Pierre Letje, wolcammer, jongeman van Marcke, wonende aende Langegraft, geassisteerd met 
Jean Maerteijn, Jaecques Craveljeu, mede aldaar, huwt met Marij Warier, weduwe van Germeijn 
Dambrijne. 
 
KO 1640, Waals. 
Noe Poulet [Polet], weduwnaar, geassisteerd met onder andere Pieter Lettier, zijn bekende, 
Paradijssteech, huwt met Catalina Lettier, weduwe van Guilliame Derreu, woonende opt 
Fockerfpleijn, geassisteerd met Marij Warnier, haer schoonzuster, in de Paradijssteech. 
[Bruidegom:] Moet attestatie van Middelburch overbrengen. 
 
KO 1643. 
Martijn le Tie, schoenmaecker, jongeman van Werving in Vlaenderen, wonende aan de 
Langegraft, geassisteerd met Pieter le Tie, fijn broeder in de Paradijssteech, huwt met 
Cathalijntgen Schildewaerts, jongedochter van Leijden, wonende in de Paradijssteech, 
geassisteerd met Saertgen Fransdr., haer moeder, op de Oude Volderfgraft. 
 
KO 1657. 
Franchoys Durije (Rieu), weduwnaar, huwt met Cathalijna Lettije, wedue van Noé Poleth, 
wonende alsboven [Corte Colffmaeckersteech], geassisteerd met Pierre Lettije, haer broeder, 
wonende op de Oude Voldersgraft. 
 
Deze paren brengen enkele kleinkinderen voort. Pieter heeft minimaal vier dochters die in Leiden 
trouwen. Aangezien deze vrouwen hun familienaam niet kunnen doorgeven en Maerten slechts 
één gehuwde zoon na laat, verdwijnt de naam Lettier alweer snel uit Leiden. 
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In 1646 zijn Martin Laitie et Jeanne Vaquy Waalse doopgetuigen bij een kind van Pieter Laitie en -  
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Noé Polet en Cathalijna Lettier zijn in: 
1641 Florent Le Febvre, Pierre Lestiet, Jeanne Carette et Ester de Frisencourt. 
1644 o.a. Martijn Lectije. 
1648 en 1652 n.v.t.? 
 
Met name uit de registratie van de begraven personen in Leiden blijkt hoe weinig naamgenoten 
van deze vroege generatie in de stad rondgewaard hebben. 
Begraafboeken van 1645 tot 1810 gekeken. Letier, Litier en E. Maertens. 

 22-28/9-1680 Lettier, Pieter, Lakenhal, HK. 

 5-11/11-1684 Letier, Pieter, HK. 

 22-29/3-1687 Litter, Maertie, Gasthuis, Bolw. 
 
Tegelijkertijd is er nog een vrouw geweest die uit Luik kwam. Het is onwaarschijnlijk dat zij een 
verwante is. 
 
Er zijn in Leiden nog wat secundaire gegevens over voornamelijk de kleinkinderen via zoon Pieter 
verkrijgbaar, maar over de ouders en de kinderen in dit gezin zwijgen de bronnen verder. 
 
Doop kinderen zoon Pieter?: 
23-03-1627 tweeling Fransjoes & Katelijene, HK, pa Pieter Loetijer, ma-, getuigen Jan Braerrens, 
Pieter -. Verder niets in het NH-doopboek. 
 
Leidse Lasten, 2 belastingkohieren uit 1674. (vader of zoon?) 
Pagina 117, bon Zijloord (Voldersteeg?), klein familiegeld, Pieter Littier, meester kamer, aanslag 
0.1.0, decimaal 0.05, folio 152, nr. 24095. 
 
In het RI-register komt als enige Lettier voor: (w.s. n.v.t.) 
C222v, 21-04-1646. Pieter le Vie, jongeman van Parijs, drapier, wonende in de Vrouwencamp, 
huwt met Roeyin Litjae, jongedochter van Luyck, wonende op de Beestemart, geassisteerd met 
Marij Noé, h: bek: aldaer. 
 
Al het navolgende betreft kleinkinderen (via Pieter) 
 
Cathalina Lettier en Jan le Plaa  28-04-1651 O221v  
Catharyna en Pieter Prat   01-03-1657 Q9v  
Elisabeth Lettier en Pieter P. Chombaer 01-05-1665 S96   
Alida Lettier en Aernoldus Tromp  21-03-1698 BB284b ma Marya Salomons 
Lijsbeth Lettier en Moses Casaert  22-12-1703 DD48 n.v.t. 
 
KO 1651. Waals. Jan le Plaa, geboren Corteville, jongeman, lakentrapier, geassisteerd met Piere 
Lety, zijn bekende, Paradijssteech, huwt met Catalijntien Lettie geboren Menen, jongedochter, 
Achtergraft, geassisteerd met Catalina Jans, haar moeije, Burchpoort. 
 
KO 1657. Waals. Pieter Prat, weduwnaar, met Catharijna Lettje, weduwe van Jan de Pla, Oude 
Voldersgraft, geassisteerd met Marija Warnier, haar moei, aldaar. 
 
KO 1665. Moeder is Maria Lettier, Voldersgraft. Geen NH/Waalse dopen gezien. 
 
KO S242vd, 15-04-1667 Waals. Pieter Letier, geboren te Leijden, geassisteerd met Pieter Letier 
zijn vader in de Veststraet, huwt met Maria Salomons uit Zoeterwoude. 
 
KO 1703.  Moses Casaert, weduwnaar, huwt met Lijsbeth Letier, weduwe van Pieter Schombair, 
wonende op de Zijtgraft, vergezeld met Marijtje La Pair, haar goede bekende, wonende als 
vooren en met Pieternella van der Veis, mede haar goede bekende, wonende int Schavesteegje. 
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Waalse doopgetuigen bij J. le Plaa en C. Lettier (Lethié) zijn in 1652 Pierre Lethie, Thomas Jans 
Pins, Marie Warmij, Cateline Joost Jans. 
Waalse doopgetuigen bij Prat en C. Lettier (Laitie) zijn in 1658 Pierre Laitie, Jean Hendrich, 
Elizabeth Laitie, Jeane Gentil. 
 
Aangezien diverse kleinkinderen van Pieter redelijk welvarend geweest zijn, volgen hierna nog 
enkele aanwijzingen over interessante stukken voor belangstellenden. 
 
Weeskamer op Lettier onder andere: 
Pieter Lettier  Procur. enz. C25  (verband Salomons) 
Pieter Letier  Scheid. enx. A172v  (verband Salomons) 
Alida   quit. volg. Z157   (w.s. verband Salomons) 
Weeskamerarchief, boedels nr. 2559 Pieter Letier [gehuwd met Maria Salomons]. 
 
Gr. Bw. R

x
17.  

Betreft  Maria Salomons, weduwe van Pieter Lettier. Zij zal ten behoeve van de kinderen een som 
betalen van 2.600 gl. (Grotendeels voorgedrukte tekst, anno 1683.) 
 
Minuten Civiele Zaken, Rechterlijk Archief inventaris nr 86.  

 Deel C, akte 361. Littier, Pieter (overl) 1
e
 man van Marya Salomonts. Thomas Paulsz. (zie ald.) 

legt voor notaris Dirck Toornvliet verklaring af betr. betaling van door Pieter Littier voor 
Thomas’ rekening verkochte lakenen in 1680, 07-04-1684/06-12-1684. 

 Deel K, akte 282, zie ook 295. Lettier, Alida (Aletta), nicht van Lucas Brugman (overl.) aan haar 
was door Brugman gelegateerd (o.a.) een bedrag van 800 Carolus gld., mits zij wekelijks aan 
Baaffie Salomons een bedrag van 8 stuijvers zou betalen. Arnoldus Tromp (zie ald.) stelt zich 
hiervoor borg. 28-08-1703. 

 


