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 Overzicht families Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman,   
 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, De Hondt    
 
 
[Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Van Wijk. Zie voor de verzamelde 
gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
Nu komen de voormoeders van Maria van Toorenvliet, gehuwd met Jan van Wijk (generatie 08), 
aan de orde. We beginnen met het geslacht Van Poelgeest. 
 
Man  Vrouw  Generatie Pagina 
 
Jan van Wijk Maria (van) Toorenvliet 08 
 
Jan van Toorenvliet Geertie van Poelgeest 09 
Klaas van Poelgeest Maartje Dircks van Willick 10 3 
Frans Klaas van Poelgeest Geertie Ariens Benth 11 7 
Claes [Franszn] van Poelgeest [Leentje Huyberts [12]  
[Frans van Poelgeest ... [13]  
 
Jan Jansz van Toornvliet Barber Jans Denij/de Meij 10 
Jan Hendrik van der Meij/Denij Annetgen Pijnakers 11 12 
 
Pieters van Toornvliet Beatrix Jacobs van der Meer 11 
Jacob Louris van der Meer Grietjen Mahieuws 12 17 
Louris van der Meer Beatrix van den Bossche 13 21 
[Adriaen] van der Meer ... 14 
 
Pieter Leenders van Toornvliet Lijsbeth Jans van Gaeijsbeeck 12 
Jan van Gaeijsbeeck ... 13 
 
Leendert van Toornvliet ... 13 
 
Vervolgens zijn via de Dee-vrouwen de families van hun moederszijde aan de beurt.  
 
Schema verwantschap 
Van Wijk x  Dee x  Schiering  x  Kampman 
   Dee x  Poit   x  Rondeau 
   Dee x  Chaudron  x  Hubert 
    Chaudron x Davane 
    Chaudron x Grandjean 
 
Man  Vrouw  Generatie Pagina 
 
Evert Hendrik Schiering Johanna Petronella Kampman     08 
Jurriaen Kampman Harmijntje Krooneman  09  30 
 
Thomas Poit Maria Rondeau  09  
Jean Rondeau Jeanne Picard  10  38 
Jean Rondeau Susanna Bala  11  68 
 
Pierre Chaudron Elisabeth Hubert  10  
Daniel Hubert Marie Larbre  11  72 
 
Jean Chaudron Marquerite Davane  11 
... Davane 
 

https://familiesporen.wordpress.com/
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Guillaume Chaudron Alix Grandjean  12 
... Grandjean 
 
Via de vrouwen van de Fassijn-mannen volgen de families van hun moeders.  
 
Schema verwantschap 
Van Wijk x Fassijn 08 x Jonkhans 
   Fassijn 09 x Heese 
 
Man  Vrouw  Generatie Pagina 
 
Pieter Jonkhans Maria van Sonnevelt 09 
Barent Sonnevelt Maria van Loo 10 75 
Gerrit Barendse Sonnevelt Marija Jans Platteel 11 77 
Barent Janszn. van Sonnevelt Grietje Jorisdr. Focker 12 85 
Jan Boudewijns van Sonnevelt Elsgen Pietersdr. 13 92 
 
Abraham Heese Jannetje Martijn 10 
Abraham Martijn Anna Schrijver 11 96 
Jean Martijn Jenne Nicola 12 102 
 
Abraham Heese Jannetje Robijn 11 
François Robijn Maertgen van der Linden 12 112 
Franchoys Robijn Jaecquemijntje van der Walle 13 116 
 
Frans de Hese Jacquemijntge Palmeters 12 
... Palmetiers  ... 13 
 
Harmen de Hese Jannetgen de Hondt 13 
... de Hondt ... 14 119 
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 Generatie 10 Poelgeest          
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Claes Franszn. van Poelgeest  Maertje Dircx van der Willick 
Geboren: ca 1668 te Hazerswoude  ca 1670 te Hazerswoude 
Overleden: 26-05-1739 te Hazerswoude  04-11-1726 of 07-05-1728 te Hazerswoude 
Geloof: NH?     NH? 
Adressen: Hazerswoude    Hazerswoude (1691-1711) 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Frans Klaas van Poelgeest  Dirk [Janse] van der Willick  
Moeder: Geertje Ariens Bent   [Maertje Cornelis] 
 
Huwelijk: 18-02-1691 te Hazerswoude 
 
Kinderen 
1. Geertie  doop 25-11-1691 te Hazerswoude, overl. 02/09-08-1760 te Leiden 
2. Rusie   doop 16-08-1693 te Hazerswoude, overl. 31-01-1770 te Hazerswoude 
3. Maertje  doop 30-10-1695 te Hazerswoude, overl. na 1732 
4. Leentje  doop 01-12-1697 te Hazerswoude, overl. na 1730 
5. Maria   doop 28-03-1700 te Hazerswoude, overl. na 1742 
6. Frans   doop 30-07-1702 te Hazerswoude, overl. na 1723 
7. Neeltje  doop 12-12-1706 te Hazerswoude, overl. 06-08-1720 te Hazerswoude 
             
 
 
Evenals de familie van Jan Jans Toorenvliet, die in 1711 met Geertje Klaas van Poelgeest huwt, 
zijn haar voorouders rasechte Hollanders. Zij komen uit Hazerswoude, een dorpje ten oosten van 
Leiden waar veel naamgenoten leefden. Geertje is hun eerste kind en is onmiddellijk na het 
trouwfeest in 1691 verwekt. 
 

Klapper RA op Poelgeest H4, p 115, 18-02-1691, Hazerswoude. 
4 febr., 11 en 18 dito 1691. Claes Franse Poelgeest j:m: met Maertie dirx van der Willick j:d: beijde 
van Haserswoude. En zijn getrout denzelfde dito. 

 
Doopboeken Hazerswoude 

 25-11-1691 Geertie, getuige Neeltije Franse. 

 16-08-1693 Rusie, getuigen Dirik Claasz. van Poelgeest en Neeltje Dircx van der Willick. 

 30-10-1695 Maertje, getuige Maertie Jans Vermeulen [geh. met Cornelis Dirk v.d. Wilk]. 

 01-12-1697 Leentje, getuige Crijntie Franse Poelgeest. 

 28-03-1700 Maria, getuige Annitie Dircx van der Willick. 

 30-07-1702 Frans, getuige Leentie Franse Poelgeest. 

 12-12-1706 Neeltje, getuige Annetie Dirks van der Wilk. 
 
Van beide families zijn doopgetuigen meegekomen en dat is maar goed ook, want de huwelijks-
inschrijving te Hazerswoude blinkt niet uit qua informatieve aanknopingspunten. 
Behalve dochter Geertje die naar Leiden vertrekt, blijven de kinderen in Hazerswoude waar ze 
ook hun eega(a) vinden. Enkele kinderen trouwen pro deo, maar anderen betalen het minimum-
tarief van ƒ 3,00 (dit geld werd vaak aan armenzorg besteed). Het wil niet altijd zeggen dat paren 
die pro deo huwden, geen of weinig geld bezaten. Wel zaten personen die een hoger tarief 
betaalden, bijvoorbeeld ƒ 15,00, daadwerkelijk beter in hun slappe was.  
Alleen de verbintenis van Lena is niet helemaal zeker. Zij zou reeds veertig jaar oud zijn. 
Aangezien het paar geen kinderen krijgt, is het wel aannemelijk dat zij in 1738 huwt. 
 
Geertje Claas Poelgeest met Jan Jans van Toornvliet Jr   30-10-1711 FF67 Leiden 
Rusje Claas Poelgeest met Willem L. Hoogburg   04-10-1716 H’woude p. 269  
Maritie Claas Poelgeest en Jan Cornelisse van de Wilik   16-03-1721 H’woude p. 295  
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Marietie Claas Poelgeest met Floris Langendam   23-01-1724 H’woude p. 309, G1Hp21 
Frans Claas Poelgeest met Neeltgie Janse Hennelop   26-01-1727 H’woude p. 321, G2Hp8 
Leena Poelgeest en Reijer van der Laan    24-10-1738  H’woude HG3 p27 
(De gaardersteksten in Hazerswoude zijn vrijwel identiek.) 
 
KO 1711. 
Jan Jans Toorenvliet de Jonge, baggerman, jongeman van Leijden, woont op de Kijfgracht, geassi-
steerd met Jan Jansz Toorenvliet, zijn vader, wonende op de Kijfgragt, met Geertje Claas Poel-
geest, jongedochter van Hazerswoude, wonende in de Tweede Groenesteegh, geassisteerd met 
Maartje Dircks van der Wilck, haar moeder, wonende tot Haserswoude. 
Pieterskerk, gehuwd op 15-11-1711. 
 
Hazerswoude. Pag. 269, Septemb. 13, 20 en 27

e
 1716 getrout de 4 octob. 

Willem Lammerts Hoogburg J:M: met Rusje Claas Poelgeest J:D: bijde van Haserswoude. Pro deo 
aangetekent. 
 
Hazerswoude. Pag 295, G1 H p7. 2, 9 en 16 maart 1721 getrout den selfde dato. 
Jan Cornelisse van de Wilik J:M: met Maritie Claas Poelgeest J:D: bijde van Haserswoude. tregt 
betaalt ƒ 3:0:0/ƒ 3:0:0. 
 
Hazerswoude. Pag. 309, January 9, 16 en 23 jaar 1724 getrout den selfde dato. 
Floris Langendam J:M: met Maritie Claas Poelgeest, J:D: bijde van Haserswoude. Pro Deo aange-
tekent. 
 
Hazerswoude. Pag. 321, 12 Jannu, getrout den 26

e
 dito 1727. 

Frans Claasz: Poelgeest J:M: met Neeltgie Janse Hennelop, J:D: beijde tot Haserswoude. Het regt 
bet: 3:0:0/3:0:0. 
 
Hazerswoude HG3 p27, 24-10-1738. 
Leena Poelgeest, jongedogter van Haserswoude en Reijer van der Laan, laast wedr: van Lijsbet 
Abrahams van den Boosen, wonende te Souterwoude 3:-:-. 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Willem L. Hoogbrug en Rusje Klaes Poelgeest zijn in: 
1716 en 1720 n.v.t. 
1731 en 1732 Leentje Klaas Poelgeest. 
 
Doopgetuigen bij J.C. van der Wilik met M.C. Poelgeest te Hazerswoude zijn in: 
1722 Aalie Jacobs Gerrlof. 
1724 Neeltie Claas van Poelgeest (kind heet Rusje of Rutje). 
1725 Maritie Jans van Hoorn. 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Floris Dirckse Langendam en Marijtje Klaes Poelgeest zijn in: 
1724, 1736, 1739 en 1743 n.v.t. 
1725 Gerrtie Claas Poelgeest en Jan Janse Toornvliet. 
1728 M.J. Vis. 
1730 Jan Jansz. Toornvliet en Geertje Klaas Poelgeest. 
1733 Maartje Claas van Poelgeest. 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Frans C. Poelgeest en N. J. Hemelop zijn in: 
1729, 1730, 1732 en 1739 Rusje Klaes Poelgeest. 
1733, 1734 en 1737 Marijtje Klaes Poelgeest. 
 
De volgende Maartje Claas Poelgeest is vermoedelijk een achternicht van onze Maartje Claas 
Poelgeest: 

 In 1718 laat te Hazerswoude Maartie Cornelis van der Wilick het kind Cornelis “een kint in 
onegt” dopen. Getuige is Maritie Jans Vermeulen. 
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 Trouwboek Hazerswoude 2, 89 en 16 maart 1721, pagina 295. Jan Corneliffe van der Wilck JM 
met Maritie Claes Poelgeest JD bijde van Haferswoude. ’t Regt betaelt (2 x) ƒ 3:0:0. 

 Trouwboek Hazerswoude 9, 16 en 23 november 1721, pagina 299. Gerrit Janse Buijtendijk JM 
met Maertie Cornelis van der Wilck JD bijde wonende onder Haferswoude. t Regt betaelt (2 x) 
ƒ 3:0:0. 

 Een Maritie Claas Poelgeest is in 1724 te Hazerswoude getuige bij de doop van een kind van 
Gerrit Buijtendijk en Maartie Claas van Poelgeest. (Werd moeder Maertie Cornelis v.d. Wilk 
bedoeld?) 

 
Jan van Toorenvliet en zijn vrouw Geertje bezoeken haar familie meerdere malen in Hazerswoude 
om daar een doopplechtigheid en waarschijnlijk alle huwelijken bij te wonen. Haar familie kwam 
ook naar de kerk in Leiden op de doop van meerdere Van Toorenvliet-telgen mee te vieren. 
 
Begraafboek Hazerswoude tot eind 1693; daarna weer vanaf 1719 in het RA. Tot 1775 gekeken 
boek 3, IV. Let op: wegens vernoemingen lopen er soms meerdere personen met dezelfde naam 
en toenaam rond. Omstreeks 1670 zijn er wel nog maar weinig Poelgeest-en in Hazerswoude.  

 6 aug 1720 Het lijk van Neeltje Klaas Poelgeest, pro deo - nihil. 

 4 nov 1726 Het lijk van Maartje Dirks van der Wilk 3”-“-. 

 7 meij 1728 Het lijk van Maartje Dirks van der Wilk, pro deo - nihil. 

 8 juli 1732 Het lijk van Marijtje Klaas van Poelgeest 3”-“-. 

 26 meij 1739 Het lijk van Klaas Fransz. Poelgeest pro deo - nihil. 

 31 Jan 1770 Het lijk van Rusje Poelgeest ofleden alhier voor de Diaconij Pro Deo. 
 
Begraafboek Leiden 

 02-9/8-1760 Geertje van Poelgeest (wed. van Jan van Toornvliet), PB. 
 
Gen 11 Van der Willick 
 
De vader van Maertje heet duidelijk Dirk van der Wilk. Volgens een kwartierstaat zijn haar ouders 
Dirk Janse van der Wilk, overleden 29-08-1676 te Hazerswoude, en Maertje Cornelis. 
Dit paar zal rond 1670 gehuwd zijn en kreeg ondermeer de volgende kinderen: Neeltje, Cornelis, 
gehuwd met Maartje Jans Vermeulen, Annetje en Maertje, gehuwd met Claas Frans van 
Poelgeest, en mogelijk ook Rusje Dirks van der Willik. 
 
De boeken van Hazerswoude staan echter vol met een warboel aan verwanten Van der Willick en 
Van Poelgeest, die vaak vrijwel identieke voornamen dragen. Zonder nadere informatie is het 
moeilijk om de juiste personen eruit te halen. Vandaar dat hieronder een verzameling losse 
gegevens over Maartje’s familie volgt. 
 
Begraafboek Hazerswoude 

 28-1-1666 ’t Kint van Dirck Janfen van der Wilck. 

 1-2-1666 Noch een kint van Dirck Janfen van der Wilck. 
 
Van 1675-1680 geen dopen Dirk Jans van der Wilk en Maertje Cornelis. Wel laten een Claas Jansz. 
van der Wilick en Maria Jacobs enkele kinderen dopen. H. boek 1.I. Geen dopen op zonen ... 
Dirksz. van der Wilk tussen 1695-1715 in boek XI. 
 
Boek XI huwelijken vanaf 1695, mogelijk: 
Roet Dircksz van der Willick en Wilhemtie Jans Verkade 19-03-1696 H4p146. 
 
Hazerswoude 1696. H4, p. 146. 
5 Feb:1:, 12 dito:2:, 19 dito:3: 1696. 
Roet Dircksz van der Willick J.M. met Wilhemtie Jans Verkade, wede: van Jan Henrick van 
Noppen, beijde van Haferfwoude. Naer vertoonenge, dat fuij luijden ter voldoenenge van 
d’ordonnantie ijder drij gull is betaelt en zijn getrout den felfde dito. 
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H4 pag. 161, 26-01-1698 is het huwelijk van Maertie Dirck van der Willick J.D. met Cornelis 
Wilhemszn. van der Kas is n.v.t. 
 
Begraafboek Hazerswoude 

 28 Juni 1682 Jacob Dircksf van dr Wilick nr 2892.   

 4 nov 1726 Het lijk van Maartje Dirks van der Wilk 3”-“-. 

 7 meij 1728 Het lijk van Maartje Dirks van der Wilk, pro deo - nihil. 

 26 feb. 1729 Het lijk van Roet Dirksz. van der Wilk, pro deo - nihil. 

 22 meij 1736 Het lijk van Antje Dirks van der Wilk, pro deo - nilhil.  
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 Generatie 11 Poelgeest        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Frans Klaas Poelgeest    Geertie Ariens Bent  
Geboren: ca 1645 te [1666?]   [26-06-1644 te Hazerswoude] 
Overleden: na     04-02-1677 te Hazerswoude 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Hazerswoude    Hazerswoude 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Klaas Poelgeest   Arie Bent 
Moeder: NN     [Neeltje Pieters] 
 
Huwelijk: [1662 of 02-03-1661?] te Hazerswoude 
 
Kinderen 
1. Kind  doop ca , overl. 11-05-1663 te Hazerswoude 
2. Ary?  doop ca 1665 te Hazerswoude, overl. na 1705 
3. Claes  doop ca 1668 te Hazerswoude, overl. 26-05-1739 te Hazerswoude 
4. Neeltje doop ca 1670 te Hazerswoude, overl. na 1706 
5. Kind  doop ca , overl. 07-12-1670 te Hazerswoude 
6. Jacob?  doop ca 1672 te Hazerswoude, overl. na 1695 
7. Kind  doop ca , overl. 12-10-1673 te Hazerswoude 
8. Marijtje?  doop ca 1674 te Hazerswoude, overl. na 1712 
9. Pieter   doop 02-06-1675 te Hazerswoude, overl.  
10. Catharina doop ca 1677 te Hazerswoude, overl. na 1717 
 
Kinderen van Frans Klaes Poelgeest en Maertie Joris van Dipten 
1. Kind  doop ca 1682, overl. 05-01-1683 te Hazerswoude 
2. Joris   doop 06-08-1684 te Hazerswoude, overl. 14-08-1684 te Hazerswoude 
3. Leentie doop 24-02-1686 te Hazerswoude, overl. na 1717 
4. Adriaan? doop ca 1689 te Hazerswoude, overl. na 1715 
5. Catharina  doop 06-08-1690 te Hazerswoude, overl.  
6. Wilhem doop 24-02-1692 te Hazerswoude, overl. 28-06-1692 te Hazerswoude 
7. Wilhem  doop 03-05-1693 te Hazerswoude, overl.  25-05-1693 te Hazerswoude 
             
 
 
In Hazerswoude en omliggende contreien was rond 1700 de familie Van Poelgeest ruimschoots 
vertegenwoordigd. Uit de nabij gelegen gemeente Koudekerk stamt tevens een adellijk geslacht 
met die naam. Enkele rijke verwanten daarvan kwamen onder andere in Leiden voor.  
 
Kwartierstaat Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en wapenkunde. 
Frans Claes van Poelgeest (zoon van Claes van Poelgeest Franszn. en Leentje Huyberts, trouwt (1) 
Hazerswoude op 29-01-1662 met Geertie Ariens Bent(h) (dochter van Ary en Neeltje Pieters), 
gedoopt Hazerswoude 26-06-1644, overleden Hazerswoude 04-02-1677, trouwt (2) Maertie 
Joosten van Dipten. 
 
Zie ook deze gegevens: 
https://sites.google.com/site/genealogieadamblok/Home/kwartierstaat-broekhuizen/parenteel-
poelgeest-hazerswoude#p1073819125  
 
Volgens de bovenstaande gegevens uit een kwartierstaat huwt Frans met Geertje in 1662. Ik heb 
nog een ander (veel vroeger) huwelijk gezien. 
 
Boek afschriften (blauw bij gele indexboeken) nr 152. 
NH-gemeente huwelijken Hazerswoude, begint in 1643. 

https://sites.google.com/site/genealogieadamblok/Home/kwartierstaat-broekhuizen/parenteel-poelgeest-hazerswoude#p1073819125
https://sites.google.com/site/genealogieadamblok/Home/kwartierstaat-broekhuizen/parenteel-poelgeest-hazerswoude#p1073819125
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Frans Claeffen van Poelgeest JM van Haferswoude met Geertie Ariens JD van Hazerswoude. 
Janu 15, 22 en 29, zijn getrout den felven ditto 1643. 
 
Hazerswoude boek 1:I dopen vanaf 1675 gereformeerde kerk. 
Kind van FK P en Geertje Ariens. 

 02-06-1675 Pieter, getuige Aaltgen Jansdr. 
 
Welk huwelijk het ook moge zijn, dit in Hazerswoude wonende paar brengt een flinke 
kinderschare voort. Geertje overlijdt in 1677, waarna Frans opnieuw trouwt met Maertie Joris van 
Dipten en nog een aantal nakomelingen erbij krijgt. Een deel sterft al vrij jong, evenals een knecht 
die Frans in dienst blijkt te hebben. In het begraafboek wordt dood door verdrinking regelmatig 
vermeld.  
 
Tweede huwelijk Boek 4:I Hazerswoude pagina 53, het boek begint in 1666. 
16 Feb., 23 Feb, 2 martij 1681. 
Fransch Claesz. Poelgeest, wedr van Geertie Ariens Benth, huwt met Maertie Jooften van Dipten, 
jongedochter beijde van Haferswoude en zijn getrout de felfde dito. 
 
Kinderen van Frans Klaes Poelgeest en Maertie Joris van Dipten. 

 06-08-1684 Joris, getuige Machtel Joosten. 

 24-02-1686 Leentie, getuige Neeltie Joosten. 

 06-08-1690 Catharina, getuige Machtel Joosten. 

 24-02-1692 Wilhem, getuige Marijtie Jacobs Visch. 

 03-05-1693 Wilhem, getuige Neeltie Wilhems van Poelgeest.    
 
Begraafboek Hazerswoude vanaf 1662 gekeken tot nr 3624. (zeer mooi geschreven) 

 11 Meij 1663 ’t kint van Frans Claeffen Poel Geeft nr. 1067. 

 7 December 1670 ’t kindt van Frans Claefsen Poelgeeft nr. 1851. 

 12 October 1673 ’t kindt van Frans Claefsen Poelgeeft nr 2194. 

 4 Februari 1677 Geertjen Ariens, vrou van Frans Claes Poelgeeft nr. 2193. 

 29 Juni 1678 t knechtken van Frans Claesf Poelgeeft verdroncken nr. 2469.  

 5 Januari 1683 ’t kindt van Frans Claes Poelgeest. 

 14 Augufti 1684 t kindt van Frans Claes Poelgeest nr. 3059. 

 28 Junius 1692 t kindt van Frans Claes van Poelgeest nr 3558. 

 25 Meijus 1693 t kindt van Frans Claes Poelgeest nr. 3624. 
 
Een groot deel van de volwassen geworden kinderen huwt. Buiten hun huwelijken en de 
geboortes van hun kinderen, is mij verder vrijwel niets over hen bekend. 
 
Huwelijken, deels waarschijnlijk familie, klapper RA op Poelgeest. 
Ary F. Poelgeest met Neeltie J. Molenaar   19-11-1690 H4, p 111 
Claes Franse Poelgeest en Maertie Dirx van der Willick  18-02-1691 H4, p 115 
Neeltie Franse van Poelgeest met Ary van der Doeff  24-01-1694 p. 133 
Jacob F. Poelgeest met Catharina P. Batelang   25-11-1696 H4, p. 153 
Marijtje F. Poelgeest met Gerrit C. van der Laan  10-02-1697 H4, p. 154 
Crijntie Frans Poelgeest en Jacob Gerrits de Bruijn  (geen huw. in XI klapper) 
Leentje F. Poelgeest met Willem H. Koomen   06-11-1707 H4, p. 224 
Adriaan F. Poelgeest met Antie Gerrits Liettern  18-10-1716 H4, p 269 
 
Pag. 111, 5 nov., 12 en 19 dito 1690. 
Ary Franse Poelgeest, j:m: met Neeltie Jans Molenaar, j:d: beijde van Haserswoude. Zijn getrout 
den 26 dito. 
 
Pag. 115, 4 febr., 11 en 18 dito 1691. 
Claes Franse Poelgeest j:m: met Maertie dirx van der Willick j:d: beijde van Haserswoude. En zijn 
getrout denzelfde dito. 
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KO 1694, 10 jan, 17 en 24 dito.  
Ary Jacobus van der Doeff, J:M: met Neeltie Franse van Poelgeest J:D: beijde van Haserswoude. 
En zijn getrout de zelfde dito. 
 
Pag. 153, 11 nov., 18 en 25 dito 1696. 
Jacobus Franse Poelgeest, j:m: met Catharina Pauli

dr
. Batelang j:d: beijde van Haserswoude. 

Hebbende alvorens ’t regt op ’t stuck van huwelijk, ijder met drij gulden voldaen en zijn getrout 
dezelfde dito. 
 
Pag. 154, 27 jann., 3 feb., 10 dito 1697. 
Gerrit Cornelis van der Laan, j:m: met Marijtie Franse Poelgeest, j:d: beijde van Haserswoude. 
IJder ’t regt op ’t huwelijkx hebbende betaelt met 3 gult, sulx t samen ses gult. Zijn getrouwt bij 
dezelfde dito. 
 
KO ca 1710. 
Novemb. 6 en 13 Willem Heijndrikke Koomen JM met Leentje Frans Poelgeest JD bijde van 
Hasersw. Pro Deo aengetekent. 
 
Pag. 269, october 4, 11 en 18, getrout de selfde dato 1716. 
Adriaan Franse Poelgeest J:M: met Antie Gerrits Liettern J:D: beijde van Haerswoude. Pro deo 
aangetekend. (Geen dopen gezien in de klapper 1716-1736 te Hazerswoude.) 
 
Het doopboek van Hazerswoude maakt ook melding van: 14-07-1718 “een kint in onegt, Maritie, 
van Catharina Fransz. Poelgeest, getuige is Leentie Frans Poelgeest. 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Arij Fransz. Poelgeest en Neeltje Jans Molenaar zijn o.a. in: 
1691 Neeltijij Fransz. 
1694 Crijntie Frans van Poelgeest. 
1703 en 1704 Trijntie Janse/Franse Poelgeest. (1706 laatste doop) 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Arij J. van der Doeff en Neeltje Frans van Poelgeest zijn in: 
1694 Maertie Dircx van der Willick. 
1696 Elisabeth Jacobs Pons. 
1697 Macgtel Jacobs Visch. 
1701 Geertie Jacobs Geerloff. 
1705 Jacob dirkse de Bruijn en Trijntje Franse Poelgeest. (1707 n.v.t.) 
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Gerrit C. van der Laan en Marijtje F. Poelgeest zijn in: 
1697, 1698, 1699, 1700 Marijtie Jacobs Visch. 
1701 Aaltie Jacobs Visch. 
1704, 1706, 1709, 1710, 1711, 1712 en 1713 n.v.t. 
Nog in 1720 is te Hazerswoude Maartie Dirks van de Wilck bij hun nakomertje doopgetuige.  
 
Doopgetuigen te Hazerswoude bij Jacob Gerrits de Bruijn en Crijntie Frans Poelgeest zijn in: 
1701 Catarina Pauli Batelaan. 
1708 Neeltie Jans Molenaar. (1713 n.v.t.) 
 
Begraafboek Hazerswoude tot eind 1693; daarna is de eerstvolgende uit 1719 in het RA. 

 20 aug 1726 Het lijk van Marijtje Fransz. Poelgeest, pro deo - nihil. 

 15 Oct. 1732 Het lijk van Neeltje Frans Poelgeest 3”-“-. 

 26 meij 1739 Het lijk van Klaas Fransz. Poelgeest pro deo - nihil. 

 21 Oct. 1746 Het lijk van Arij Fransz. Poelgeest pro deo - nihil. 

 13 junij 1749 Het lijk van Jacobus Poelgeest, pro deo - nihil (v.t.?) 
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Resterende gegevens Gen 12 Poelgeest en Gen 12 Bent 
 
Begraafboek Hazerswoude vanaf 1662 gekeken tot nr 3624. (zeer mooi geschreven) 

 25 Marti 1672 Leentjen Huijberts wedu van Claes Frans Poelgeeft nr 1967. 

 27 Augusti 1669 Arien Arienfen Bent nr. 1667  v.d. Benth 12? 

 20 april 1735 Het lijk van Maartje Ariens Bent 6:-:- 
 
Het verband met de volgende personen is nog niet duidelijk, of bestaat gewoon niet. 
 
Dit zijn de ouders van de wat rijkere tak in Leiden?: Trouwboek Hazerswoude. 
Willem Claaffe van Poelgeest JM met Neeltje Florifs JD bijde van Haferswoude. 25 Oct., 1 en 8 
nov. getrout dito 1643. 
 
F.W. van Poelgeest met C.J. van Torenvliet Hazerswoude en Leiden: V4, 10-09-1670 
C.W. Poelgeest met R.D. v.d. Willick Leiden K80vd 28-04-1679 
P.J. Hijselendoren met G.C. Poelgeest Hazerswoude 1696 
D.C. van Poelgeest met M. van Hoorn. Leiden  DD5vo 09-02-1703 
J.C. van der Wilik met M.C. Poelgeest Hazerswoude 1721 
 
H4 huwelijk Haserswoude. 14, 21 en 28 sept. 1670. 
Floris Willems van Poelgeest, jongeman van Haserswoude met Cornelia Jans van Torenvliet, 
jongedochter van Leijden. Hier van attestatie gegeven op Leijden des 4 octob. 1670.  
 
KO 1670 Leiden 
Floris Willemszn. van Poelgeest, geboren Haserswoude, jongeman, schipper te Haserswoude, 
geassisteerd met Willem Claaszn. Poelgeest, zijn vader, te Haserswoude, met Cornelia Jans van 
Toorenvliet, jongedochter van Leijderdorp, woonplaats Rijn, geassisteerd met Jannetgen Jacobs, 
haar moeder, wonende aan de Rijn. 
 
KO 1679 te Leiden. 
Claas Willemsz. Poelgeest, jongeman van Hazerswoude, schipper te Hazerswoude, geassisteerd 
met Willem Claasz. Poelgeest, zijn vader alsboven, met Rusge Dircks van der Willick, jongedochter 
van Haserswoude, wonende op de Bredestraet, geassisteerd met Maertge Cornelis Batelaen, haar 
moeder, wonende te Haserswoude. 
Mogelijk is Rusje een ouder zusje van Maartje Dirks van der Willick. 
 
H4, pag 151. 27 may, 3 juni, 10 dito 1696. 
Pieter Jacobse Hijselendoren, wed: van Barber Pieters Offerman, met Grietie Claes Poelgeest, 
wede van Jacob Ariense Kas, beijde van Haserswoude. 
’t Regt op ’t stuck van Huwelijken betaelt ’t ses guldens, zijn getrout des ii dito. 
 
KO 1703 te Leiden. 
Dirck Claasz. van Poelgeest, jongeman van Leijden, timmerman, Nieuwen Rhijn, geassisteerd met 
Claas Willemsz. van Poelgeest, zijn vader, als voren., huwt met M. van Hoorn. 
 
NH-doopgetuigen te Leiden bij Claas W. van Poelgeest en Rusje Dircks van Wilick zijn in: 
1681 Frans W. van Poelgeest en Neeltje W. van Poelgeest. 
1684 Maartje van der Vis. 
1686 P.J. Vermeulen en Neeltje Dirx van der Wijlck. 
1689 Neeltgen Floren van Poelgeest. 
 
Doopgetuigen bij Dirk C, Poelgeest en Maritie J. van Hooren (geen huw. in klapper XI) zijn o.a. in: 
1703 Klaas van Poelgeest en Neeltje van Poelgeest (kind in Leiden gedoopt). 
1711 en 1717 Maritie Claasse Poelgeest. 
1715 Neeltie Claasse Poelgeest. 
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Het zal duidelijk zijn dat het lastig zoeken is, wanneer het halve dorp dezelfde achternaam blijkt 
te dragen. Overigens schijnt iemand al jaren geleden deze familie in kaart te hebben gebracht, 
waarvan de lijn (volgens zeggen) liefst twintig generaties terug gaat. Ik zou daar zeer graag een 
verslag van onder ogen willen krijgen! 
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 Generatie 11 De Meij (Vervolg op Denij)      
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Hendrik van der Meij  Annetgen Pijnakers 
Geboren: ca 1620 te Leiden   ca 1622 te Pijnaker 
Overleden: na 1662, voor 1669 te Leiden?  na 1687 te Leiden?   
Geloof: NH     NH 
Adressen: Leiden: Ouden Rhijn (1645, 1646) Pijnaker, Leiden: Haerlemstraet (1646) 
Beroepen: Postegieter (1646), steenhouwer Huisvrouw 

(1647, 1654, 1660) 
Vader: Hendrik [Jeroensz.] van der Meij Phillip van Pijnaker 
Moeder: [Marijtje Jansdr. van Delft]  NN 
 
Huwelijk: 06-04-1646 te Leiden  
 
Kinderen 
1. Jannitje  doop 30-12-1646 te Leiden, overl. na 1686 
2. Heijndrick  doop 06-06-1649 te Leiden, overl. na 1687 
3. Marij   doop 27-07-1651 te Leiden, overl.  
4. Philips  doop 03-05-1654 te Leiden, overl. na 1690 
5. Baertje  doop 28-01-1657 te Leiden, overl. na 1694, voor 1725 
6. Ariaentien  doop 11-04-1660 te Leiden, overl. na 1694 
7. Neeltie  doop 20-05-1663 te Leiden, overl.  
             
 
 
Er zijn zo van die families die je dolgraag in je eigen kwartierstaat wilt verwerken en dit is er zo 
één. Helaas gebied de eerlijkheid (en de betrouwbaarheid die ik toch nastreef) mij te bekennen 
dat het vooralsnog niet hard te maken valt dat Jan Hendrik van der Meij en Annetge Pijnakers 
werkelijk de ouders van Barber Jans de Mij zijn, die op haar beurt in 1685 met Jan Jans van 
Toorenvliet trouwt. Twee andere navorsers wezen dit paar reeds als haar ouders aan, maar ik heb 
sterke twijfels. Ten eerste zijn er nogal wat dochters die Barber/Baertje de Mij heten en gewoon-
lijk wordt Barber trouwens als Barber Jans Denij aangeduid. Via Denijs valt niets te ontdekken wat 
op ouderschap over Barber kan wijzen. Alleen de twee feiten dat Barber’s vader Jan heet en dat 
zij in Leiden geboren is, wijzen in de richting van het bovengenoemde paar. Bij haar huwelijk 
wordt zij vergezeld door haar meutje Geertje Leenderts. Blijkbaar is Barber’s moeder al over-
leden. Kijken we echter naar alle bruiden met naam Geertje Leenderts binnen een logisch tijdvak, 
dan geeft geen enkel huwelijk echt houvast. Voorzover is na te gaan, verschijnt Barber’s familie 
niet bij de dopen van haar kinderen en zij met haar man niet bij die van hen. Maar boven alles 
staat voor mij als belangrijkste vraag centraal: Wat moet een dochter uit een welvarende en 
tamelijk artistieke familie in ’s hemelsnaam met een jongen die werkt op een baggerschuit? 
 
Hoe dan ook, hier volgen de beschikbare gegevens over haar vermeende familie. En waarom ik ze 
zo graag tot de mijne zou willen rekenen? Hun kleinkind (via zoon Philip) heet Hiëronymus van 
der Mij en laat hij nu tot de groep Leidse fijnschilders behoren waarvan meerdere werkstukken 
bewaard zijn gebleven. Het is en blijft een twijfelgeval. Wie weet hoe het werkelijk zit, mag het 
zeggen. 
 

KO 06-04-1646, N203. 
Jan Hendrik van der Meij, jongeman van Leijden, postegieter, wonende op de Ouwden Rhijn, 
geassisteerd met Jeroen Heijndricxz van der Meij, zijn broeder wonende mede aldaer, huwt met 
Annetgen Pijnakers, geboren te Pijnaker, jongedochter, wonende op de Haerlemstraet, geassi-
steerd met Claesgien Pijnaeckers, haar zuster, op de Ouwden Rhijn. 
[Aantekening bij V.d. Meij: v: Hendrik Jeroensz., overleden voor 1620; m: Marijtje Jansdr. van 
Delft, G21v Zij hertrouwt Evert Leendertz van Surendonk, J66.] 
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Leids Jaarboekje 1979, pagina 197-202 over gevelstenen in het huis bij Halfweg van Leiden en 
Haarlem (trekvaart), pagina 199: “Veel hardsteen kwam er door de eenvoudige opzet niet aan te 
pas; slechts Jan van der Mij, steenhouwer te Leiden kreeg ƒ 13-15-0 voor een paar “fruijtposten 
met een ovael”.” Bron rekening van Leiden voor ’t gemeen (AT&P inv. nr. 136-1) 1659, fol. 12v. 
Zijn beroep postegieter is hiermee verduidelijkt.  
 
NH-doopboeken, kinderen van Jan van der Meij en Annetje van Pijnaken: 

 30-12-1646 Jannitje, HK, getuigen Leenaert van Surendonk, Aeltje van Leve, Clasje van Pinak-
ker. 

 06-06-1649 Heijndrick, HK, getuigen Margriete Jans, Jeroen van der Meij, Hendrick van Suije-
rendonck. 

 27-07-1651 Marij, HK, getuigen Jeroen van der Mij, Maria Jans van Delft, Catarina van der Mij. 

 03-05-1654 Philips, HK, getuigen Hendrick van Suijrendonk, Daniel van Surendonck, Trijntie 
van der Mij, Soutie Verheule. 

 28-01-1657 Baertje [= de enige dochter Barbara van een vader Jan], MK, getuigen Jeroen van 
der Mij, Claesje van Pijnacker, Trijntie van der Mij. 

 11-04-1660 Ariaentien, HK, [ma: Anna Philips], getuigen Willem Zurendonck, Marijtien 
Willems, Geertien Boone. 

 20-05-1663 Neeltie, HK, getuigen Daniel van Suerendonk, Trijntien van der Mij, Janneken Jans. 
Tussen 1648 en 1670 komt bij Denijs geen Barbara als kind voor. 
 
Huwelijken van de kinderen 
Hendrick J. van der Mij met W. J. van Slingerland  22-10-1677  BS64, fol. 60v PK 
Barber Jans [de Mij] met Jan Jansz. van Toornvliet 20-04-1685 Y230 
Philip van der Mij met Jannetge van Rijs  01-06-1686  Z31v    
 
Pieterskerk 1677. 
Ondertrouw 29-09-1677, getrouwd 22-10-1677. Hendrick Jansz. van der Mij, -, met attestatie van 
Warmont, huwt met Weijntje Jans van Slingerlant, -. 
 
KO 1685. 
Jan Jansz van Toornvliet, baggerman, jongeman van Leijden, wonende aende Zijlepoort, geassi-
steerd met Jacob van Spierenburg, goede bekende, woont mede aldaer, huwt met Barber Jans, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Have, geassisteerd met Geertge Leenderts, haer meuij 
in de Verwerstraat. 
 
KO 1686. 
Philip van der Mij, beeldgieter, jongeman van Leijden, wonende aan het Amsterdamse Veer, 
geassisteerd met Pieter van Slingerlant, zijn bekende op de Maren, huwt met Jannetge van Rijs, 
jongedochter van ’s Gravenhage. 
 
Warmond boek 2 doopgetuigen bij H.J. v.d. Meij en W.J. Slingerland zijn o.a. in: 
1681 Jannetje van der Meij. 
1688 Annetje Philipps van Pijnaken. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Philip van der Mij en Jannetge van Rijs zijn in: 
1687 (11 mei, zoon Jeronimus) Jacobus van Doornick en Jannetje van Mij. [geen huwelijk gezien] 
1691 n.v.t. 
 
Bonboek Burgstreng Folio 31v Nieuwen Rijn. 

 Is bij Willem Harmensz. van Rijn vercoft aen Jan van der Mij, mr Steenhouwer ... ca 10 meij 
1649. [Familie van Rembrandt Harmenszoon van Rijn! De ouderlijke molen stond bij de 
stadswal aan het eind van de Oude Rijn, broer Willem was bakker en leefde in dezelfde tijd.] 

 Is bij Jan van der Mij, Mr. Steenhouwer sp. bel. met een lofrente ... 17:6:1654. 

 Idem nog een lofrente ... 15:1:1660. 
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 Is bij Annetgen Philps Pijnaker wede van za: Jan van der Mij vercoft aen Huijbert Willemsz. van 
Rijn, backer, bel. met iiijMvC gl. aencomende (o.a.) Juffr. ... geh. Panhuijse, de diaconie van 
Leijderdorp (en diverse andere leningen). 

 
Leidse Penningen 1621-1672. 

 Jan van der Meij 1654 ƒ 2; -1665 BUR [= Burchstreng]. 
 
Genealogisch Onderzoek GAL familie Van der Meij. 
De map bevat ondermeer een brief uit 1970, gestuurd door iemand in Zwitserland, die vermeldt 
dat een amateur genealoog eerder onderzoek heeft gedaan naar een bepaalde voorouder en 
onder andere uitkwam op Jan Hendriks van der Meij en Annetje Philips Pijnacken als ouders van 
Barbara Jans de Mij. Verder geen bruikbare informatie. 
 
Andere mogelijkheden voor een dochter Barbara/Baartje in de NH-doopboeken tussen 1660-
1700: 

 11-04-1660 Baertien, dochter van Cornelis [Jacobs?] de Meij en -. 

 21-08-1661 Barber, dochter van Cornelis de Meij en -. 

 03-08-1664 Baertje, dochter van Cornelis de Meij en Sara Verbeecke. 

 24-03-1666 Beeltje, dochter van Pieter M. van der Meij en Francijntje van Egermont. 

 18-02-1670 Barbara, Cornelis de Meij en Sara Jacobs. 

 Cornelis en ... laten in 1659 een dochter Arjaentje dopen. 
Gezien de keuze van voornamen, kunnen de vaders Cornelis Jacobs en Jan Hendriks neven zijn. 
 
Mogelijkheden voor het meutje van Barbara Jans Denij (zie haar huwelijksgetuige). 
KO R197v, op 09-08-1663 huwt Cornelis Gijsbertsz. van den Berch met Geertgen Leenderts, 
jongedochter van Aken, wonende in de West Havestraet, geassisteerd met Annetge Claes haar 
zuster op de Langegraft. [NH-dopen vd Berg tot 1668 niets, op patroniem te onduidelijk.] 
 
Pieter Pieters [v. Slingerland?] met G.L. 1649  zij komt uit Warmond (zie ook zoon 1677?) 
Matthijs Cremer met G.L.   1655 zij komt uit Amsterdam, geass. met moei. 
Sach. Vermeulen (Molon) met G.L.  1660 j.d. v. L, ma is Jannetje Jans, 
       Waalse/NH-doopgetuigen n.v.t. 
Jacobus Cornelisz. (Harreweijer) met G.L. 1662 zij komt uit Swartsluijs, NH-dopen n.v.t. 
Abr. Oliviersz. met G.L.   1667 j.d. v. L, ma is Maertge Jans, 
       NH-doopgetuigen: geen aanwijzingen 
G.H. van Briemen met G.L.   1677 zij komt uit Linschoten, dopen n.v.t. 
 
Geen huwelijk op naam van een mogelijke Geertje Leenderts van Zurendonk gezien bij KO. 
Ze lijken allemaal niet van toepassing te zijn. Geertje komt niet aan de “van Pijnacker”-kant voor 
volgens KO-huwelijken (mannen uit Delft, waar Pijnaker ten oosten van ligt) of NH-doopgetuigen. 
Ook niet bij patroniem Philips. 
 
KO R235, 30-01-1664. Pieter Tijssen van Slingelant, lakenbereider, woont aan de Rijn in de Oude 
Voorstadt, huwt met Geertgen Leenderts van Grieken, geboren en wonende te Leijderdorp, 
geassisteerd met Jannetgen Leenderts haar zuster aldaar. (NH-doopgetuigen geven geen 
aanwijzingen.)  
KO-huwelijken mannen Van Grieken verschaffen geen verwijzingen. 
 
Het meest voor de hand liggend is echter dat het meutje dat Barbara bij haar huwelijk vergezelde, 
Geertje Leenderts van Leeuwen is, getrouwd met een Toornvliet; zie generatie 13 Toornvliet. 
 
JO Z64, 1686: Een “Barber Jans, haar schoonzuster op de Kijffgraft” assisteert Jannetje Abrahams 
uit Hulst, wonende in de Oude Voorstadt bij haar huwelijk met Poulis Thijs Slingerlandt, 
jongeman van Delft, wonende op de Kijffgraft. (Geen NH-dopen te Leiden van dit paar.) 
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Hieronymus van der Mij 
Een kleinkind van dit paar (via zoon Philip van der Meij en Jannetje Rijs) is Hieronymus van der 
Mij. Zie boek Leidse Fijnschilders. Dit kleinkind is een vrij bekende kunstschilder geworden die 
regelmatig opdrachten verwierf van geleerden aan de Leidse universiteit. Zij lieten zich door hem 
portretteren. 
 
Zie Leidsch Jaarboekje 1989, artikel over Hieronymus van der Mij, pag. 84-103.  
Noot 2. Zie voor nadere gegevens omtrent Philip van der Mij C.W. Fock, “Willem van Mieris als 
ontwerper en boetseerder van tuinvazen”, Oud Holland 87 (1973) 37. 
H. v.d. My, zie Icones Leidenses (Universiteit, portretten), pag. 18 H. v.d. My (1687-1761) was een 
zoon van de Leidse geelgieter Phillippus van der My. 
 
Wees- en Armboek: Hieronimius de Meij, Deel Z fol. 109v, 1719-1728. 
Jan de Nijs Deel V fol. 50v, ontbreekt? nummering is rommelig. 1687-1690. 
 
Niet van toepassing of een ver verwante tak betreft de volgende personen: 
Pieter Deldijck met Adriaentge van der Mij 17-11-1685 Y271v   
Simon van Ooyen en Baartje de Meij  15-04-1690 AA5  
Samuel Pieters met Barbra de Meij  19-04-1692 AA135v   
Adriaentge van der Mij met Dirck Joffe 1686-1694? niet in Leiden? 
Gidion Arents Heust met Adriaentge de Meij 22-04-1695 G153  RI-reg.  
 
KO 1685. 
Pieter Deldijck, Mr Drijseerder, jongeman van Leijden, huwt met Adriaentge van dr Mij, jonge-
dochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd met Baertge van dr Mij haer 
suster in de Houtstraet. 
 
KO 1690. 
Simon van Ooyen, weduwnaar, huwt met Baartje de Meij, jongedochter van Leiden, wonende op 
de Hooygraft, geassisteerd met Adriaentge de Meij, haar zuster in de Oude Voorstadt. 
 
KO 1692. 
Samuel Pieters, geboren te Rijnsburg, wonende op de Waertgraft, barkamwerker, huwt met 
Barbara de Meij, jongedochter van Leiden, wonende op de Hoygraft, geassisteerd met Ariaentge 
de Meij, haar zuster in de Oude Voorstad. (Geen NH-dopen.) 
 
RI-reg. 1695. 
Gidion Arents Heust, warmoesier, jongeman van Oegstgeest, huwt met Adriaentge de Meij, 
weduwe van Dirck Joffe, woonende in de Oude Voorstadt, geassisteerd met Barbel de Meij, haer 
suster opte Zuijtfij en met Baeltge de Meij, haer fufter mede aldaer. Bewijs vertoont. ie op 
23:4:1695, ije op 30:4:1695, iije op 7:5:1695, getr. voor Meerman & Verhooff schepenen, op 
7:5:1695. 
 
NH-doopgetuigen bij Simon van Ooyen en Baartje de Meij zijn in: 
1692 Cornelis de Meij en Aeltgen Jans van der Paeu.  
1693 (19 april) Kornelis de Meij, Barbar de Meij. 
Jacob Corneliszn. de Meij, glazenmaker, huwt in 1682, derde maal, met Aeltge Jans [van der 
Pauw]. 
 
Geen NH-dopen van de eventuele kinderen van Pieter Deldijck gevonden NH/RK. 
Geen huwelijk van Dirck Joffe (Joosten?, Josse?) in het RI-register of bij KO-huwelijken gezien. Ook 
niet op Adriaentge Jans. Geen NH- of RK-dopen gevonden van Adriaentge de Meij en Dirck Joffe. 
Bij NH-dopen Van Slingerland geen Van der Meij-getuigen gezien. Bij weeskamer niets op Annet-
gen Philips Pijnackers in verband met een eventueel tweede huwelijk. 
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Van Suyrendonk 
Wees- & Armboek R, inv.nr. 5454. 
Los in het boek bij pagina 25 zit een request van Daniel van Suyrendonk, volle broeder van za: 
Leendert van Suyrendonk, zie ook pagina 89, 105 en 109 (jaar 1669). Pag. 105 betreft weeskind 
van een ongehuwde vrouw genaamd Catharina van der Meij, overleden, december 1669. Geen 
NH-dopen op Catharina van der Meij gezien. 
 
Weeskamerboedels nr. 3922 “Daniel van Suijrendonck in fijn leven Cipier opt Schravefteijn alhier 
ter stede, ende Marie Jansdr. van Leeuwen” is in 1682 overleden. 
Inventaris, waarin stukken blank gelaten zijn om later nog namen in te vullen (leeg). Hij bezat een 
huis op de Nieuwe Rijn en heeft een schuld aan onder andere “’t weeskind van Leendert van 
Suijrendonck.” Hij beheerde verder de administratie van een huis van de erfgenaam van 
Catharina van der Mij. (Ook in het W&A-boek gezien.) 
 
Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674. 
Pagina 67, Marendorp Rijnzijde, Rijn, Leonard Suyrendonck, erven, aanslag 10.0.0, decimaal 
10.00, folio 185b, P17037. Noot: in de marge: aen de huijsinge. Vermogensklasse 2.000-3.000. 
 
Generatie 12 van der Mij 
 
De broer van Jan Hendrik van der Mij en de zus van Annetgen Philips Pijnakers zijn: 
KO N187, 01-12-1645. 
Jeroen Hendricx van der Mij, jongeman van Leijden, postegieter, wonende op de Oude Rijn, 
geassisteerd met Jan Hendricxz van der Mij, zijn broeder, mede aldaar, huwt met Claesgen 
Philipsdr. van Pijnnaecker, jongedochter van Pijnnaecker, wonende op de Haerlemstraet, 
geassisteerd met Aeltgen Floris, haar bekende, mede aldaar. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jeroen H. van der Mij en Claesgen P. van Pijnaeker zijn in: 
1646 Jan Hendriksz. van der Meij, Trijntien Hendrix van der Meij, Paulus Bufius. 
1647 Hendrick van Surendonck, Aeltgen Philips van Pinaecken. 
1651 Hendrick van Zurendoncq, Anna Pijnackers. 
1654 Leendert van Surendonck, Maertje Jans, Trijntje Hend. van der Mij. 
1661 Leendert Surendonck, Trijntien van der Mij. 
 
Bonboek 

 Jeroen Hendricxsz. van der Mij, koper 1646, verkoper 1657. 
 Marendorp Rijnzijde fol. 492v Rijn. 

 Op Philip of Phillippine Pijnakers niets gevonden. 
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 Generatie 12 Van der Meer        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jacob Lourisz. van der Meer  Grietjen Mahieuws 
Geboren: ca 1602 te Delft   ca 1604 te Haarlem 
Overleden: 01-11-1667 te Leiden   na 1673 te 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Delft en Leiden (1626): Uijtterstegraft  Haarlem en Leiden (1626): aan de Vest 

(1634, 1635, 1641), Suytsijde (1656), bij de Zijlepoort (1643), Zuijtsijde van de 
Voorstad (1667)   Oude Vergrotinge (1658) 

Beroepen: Fusteinwerker (1626), baggeraar  Huisvrouw 
(1655), baggerman (1662) 

Vader: Louris van der Meer   Mahieuw … 
Moeder: Beatrix Centen van den Bosch  Jacobmijntgen Andries 
 
Huwelijk: 26-02-1626 ondertrouw te Leiden 
 
Kinderen 
1. Mahieu   doop 21-01-1627 te Leiden, overl. voor 1636 te 
2. Beatrix   doop 13-04-1628 te Leiden, overl. voor 1639 te 
3. Abraham   doop 18-02-1632 te Leiden, overl. voor 1644 te 
4. Laurens  doop 01-11-1633 te Leiden, overl. voor 1641 te 
5. Makijn/Mahiu   doop 03-05-1635 te Leiden, overl. na 1671 te 
6. Cent    doop 09-01-1637 te Leiden, overl. jong? 
7. Beatris   doop 01-08-1638 te Leiden, overl. na 1662 te, voor 1686? 
8. Laurens   doop 10-10-1640 te Leiden, overl. na 1664 te 
9. Abraham   doop 12-02-1643 te Leiden, overl. jong? 
10. Jacomijntien   doop 08-03-1648 te Leiden, overl. jong? 
             
 
 
Over verwantschap met de familie Van der Meer bestaat geen twijfel. Beatrix Jacobs (in 1658 
getrouwd met Jan Pieters van Toorenvliet) is het zevende kind van Jacob Lourisz. van der Meer en 
Grietjen Mahieuws. Vader Jacob stamt af van een oorspronkelijk Vlaamse familie die in Delft 
neerstreek. Moeder Grietje trok vanuit Haarlem naar Leiden, waar zij en Jacob elkaar in 1626 het 
ja-woord geven. 
 

KO J45v, 26-02-1626. 
Jacob Lourisz. van Meer, fusteinwercker, jongeman van Delff, wonende alhier, huwt met Grijetgen 
Mahieuws, jongedochter van Haerlem, wonende alhier. 

 
Hoewel dit vroege huwelijk geen sluier oplicht over familieleden, blijkt des te beter uit de dopen 
van hun kinderen dat ze bepaald niet eenzaam en alleen in Leiden gearriveerd waren. Jacob en 
Grietje krijgen binnen twintig jaar tien kinderen en een deel daarvan sterft helaas jong. 
 
NH-doopboek Van der Meer. Moeder wordt meestal niet genoemd. 

 21-01-1627 Mahieu, HK, getuigen Wouter van der Meer, Beatris van den Bosch. 

 03-05-1635 Makijn (Mahiu), HK, [ma: G. Meuwis], getuigen David Carelsz. Maritgen Baltens. 

 09-01-1637 Cent, PK, getuigen Laurens van der Meer, Beatrix -. 

 01-08-1638 Beatris, HK, getuigen Andries Mathieusz., Beatris Centen. 
 
NH-doopboek op patroniem Jacob Lourisz./Japic Louwers, aantekening: van der Meer. 

 13-04-1628 Beatrix (doorgehaald: Elisabeth), HK, [ma: G. Mahiwese], getuigen Adriaen 
Louwers, Christijntien Louwers, Janneken Maes. 

 18-02-1632 Abraham, PK, getuigen Beatrix Jansdr., Rebecca Jansdr., Mahieu Mahiensz. 

 01-11-1633 Laurens, HK, getuigen Laurens van der Meer, Sijmon Dobbelaer, Beatris Sente. 
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 10-10-1640 Laurens, PK, getuigen Laurens Laurensz. van Meer, Beatris Centen. 

 12-02-1643 Abraham, HK, getuigen Lourens van Ende, Maertien Balten, Lijsbeth Willems. 

 08-03-1648 Jacomijntien, HK, [ma: Grietien Lauris], getuigen Laurens van der Meer, Beatrix 
van den Bosch. 

 
In de loop der tijd verandert Jacob radicaal van beroep. In 1626 was hij een textielwerker, maar in 
1655 staat hij vermeld als baggerman wanneer hij een pand aan de Binnenvestgracht koopt voor 
ƒ 875,00. Zijn zoons volgen hem blijkens de ondertrouwregisters qua beroepskeuze op. 
 
Bonboek Oost-Nieuwland Folio 31v. Binnenvestgraft Noortzijde. 

 Direct na de kopregel: Is bij hem [Gillis Hoecke] vercoft aen Jacob Laurisz. van der Meer, 
baggerman, om viijC Lxxv gl. te betaelen met iijC gl gereet @ Lxxv gl. sjrs, Meije 1662 tjrs 
telckens mette Interest van ton betaeld. jegens des pen. xvj, 31:11:1655. 

 Is bij Grietge Mahieuws wede van Jacob Lauris sp:bel: met C gl spruijt @ van aengetelde pen 
waer van jaerl. interest betaelt zal werden jegens 4 ½ ten hondert om Jannetge de Hont wed. 
van za: Joost Nijs. 5:11:1667. 
Marge: De gecaff: brief van iC gl is alh. vertoont den 28/3 1675. 

 Is bij haer noch sp. belast met ijCL gl spruit @ van geleende penn, daer van jaerlx intrest zal 
werden betaelt jegens vier ten hondert om Jannetgen de Hont voorn.: de gecaff: brieff van 
250 gl is alhr vertoont den 8:11:1679. Marge 18:9:167... 

 Is bij haer vercoft aen Abraham Petijt vrij om vj C gl gereet gelt. 4:11:1671(?) 
 
Bonboek ook: Jacob Lourisz. van der Meer, baggerman. Waardbon fol. 556 Zuidsingel.  
(Fiche zeer moeilijk leesbaar.) 
 
Mahieu Jacobsz. van Meer met Marija Cornelis 17-03-1656 P238v 1

e
  

Lieven [= Mahieu] Jacobsz. van der Meer met Maertgen Isbrands 18-02-1671 V63v 2
e
  

Beatrix Jacobsdr. [v.d. Meer] en Jan Pietersz. van Thoornvlieth 05-04-1658 Q113v 
Lourens Jacobsz. van der Meer met Hester Fransdr. Tavenier  05-05-1662 R93 
 
KO 1656. 
Mahieu Jacobsz. van Meer, baggerman, jongeman van Leijden, woonend op de Suytsijde, geas-
sisteerd met Jacob Lourisz. van der Meer, fijn vader op de Suytsijde, huwt met Marija Cornelis, 
jongedochter van Langeraer, ..., geassisteerd met Maertgen Baltens, haar bekende aldaer. 
 
KO 1658. 
Jan Pietersz. van Thoornvlieth, warmoefier, jongeman van Leijden, woont aen de Zuijtsijde van de 
Oude Vergrotinge, geassisteerd met Stoffel Robbertsz., zijn stiefvader, woont mede aldaer huwt 
met Beatrix Jacobsdr., jongedochter van Leijden, woont alsboven, geassisteerd met Grietgen 
Mahieus, haar moeder, woont mede aldaer. 
In de marge: getrout den 23:4:1658 in de Pancraskerck. 
 
KO 1662. 
Lourens Jacobsz. van der Meer, baggerman, jongeman van Leijden, wonende op de Suijtsijde inde 
Oude Voorftadt, geassisteerd met Jacob Laurensz. van Meer, zijn vader mede aldaer, huwt met 
Hester Fransdr. Tavenier, jongedochter van Nijans, woonend tot Leijderdorp.  
 
KO 1671. 
Lieven [= Mahieu] Jacobsz. van der Meer, weduwnaar van Marijtgen Cornelis, woonend in de 
Oude Voorstadt, geassisteerd met Mahieu Mahieusz. fijn neeff op de Rijn, huwt met Maertgen 
Isbrands, jongedochter van Voorschoten. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Laurens Jacobs. van der Meer en Hester F. Tavenier zijn in: 
1664 Jacob van der Meer, Annetje Jans. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Mahieu Jacobs van der Meer en Marija Cornelis zijn in: 
1656 Jacob. Laurisz., Frans Veleus, Weijntien Lauris, Beatrix Jacobs. 
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1658 Pieter Cornelisz., Judith Laurus. 
1661 en 1670 n.v.t. 
1663 o.a. Jacob Laurensen van Meer, Beatris Jacobsen. 
1665 o.a. Jacob Lauris van der Meer, Esther Frans. 
1668 o.a. Grietje Mahieuws. 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Mahieu Jacobs van der Meer en Maertgen Isbrands zijn in:  
1672 n.v.t. 
 
In 1667 overlijdt Jacob, ongeveer 67 jaar oud. Misschien om zijn begrafenis in de Hooglandse kerk 
te kunnen bekostigen, leent zijn weduwe Grietje ƒ 100,00 met het huis als onderpand. Later leent 
ze nog eens ƒ 250,00 (zie bonboek hiervoor). In april 1669 leent ze daarentegen zelf ƒ 150,00 aan 
de zwager van haar overleden man. 
In juni 1676 staat Grietje in het Schuldboek van het gerecht. Waarschijnlijk is ze dan reeds over-
leden en ziet de stad erop toe dat de schulden vereffend worden. Deze bestaan voornamelijk uit 
(hypothecaire) leningen en diverse belastingen van onder andere de ambachtsbewaarders in 
Leiderdorp (de 200ste penning). Totaal staat ze zo’n ƒ 630,00 in het rood. 
 
Schuldboek deel T, Rechterlijk Archief inv. 50, vanaf jaar 1675. Fol. 55. 
Grietje Mahieus wed. van Jacob Louris van der Meer. 
marge: Curateur Dirck Toornvliet nots. Toefienders Mr Marcus Pijaer en de Cornelis Hombr. den 
11:6:1676. 
D’heer van Zanen come over de Cesijpenc de 2s 1673: & 1674  31-“-“ 
Over oncoften       -18-“      
         31-18- 
Maerten Lucafz van Culemburgh comt volgens reft rentebrief  van dato den derden january 1673 
een fomme van tweehondert tfeftig gul metten interest tegen 5 ten 100 t federt de conftitutie 
van brief alfmede volgens de naaer verfekertheijt van de 20 april xvj C Lxxv. 
marge: De rentebrief mette nader verfekertheijt fijn overgelevert. 
Juffr. Johanna de Hondt comt volgens rentebrief en capt van 300 gl. metten verloopen intereft 
jegens 4 ten 100 t federt den 18-12-1670 af. 
marge: Rentebrief overgeleverd. 
De ambachtfbewaerders van Leijderdorp komen over de ijC: pen. de @ 1674 13 st 14 pen. 
De felve comen noch over verponding de @ voorf. 16 st. 10 pen. 
marge: quit en overgelevert. 
Pr. van der Maes come over executiecosten 5:14:- 
marge: Specificatie overgelevert. 
Den Ontvanger van verpondinge comen over verlopen verpondingen de @s 1673: 74: 75 @ 1676 
a 7:15 fjaers, men admoniatie gele. 31-2-. 
 
Begraafboeken periode 1627-1664 gezien.  
1627-1644 op patroniem, niets op familienaam van toepassing. 

 10-11-1634 Louresz. Jacob kind van, Uiterstegracht, HK. 

 14-7-1635 Lourisz. Jacob kind van, Uiterstegracht, HK. 

 6-9-1635 Lourisz. Jacob kind van, Uiterstegracht, HK. 
 
Fiche 172: Hooglandse kerk. Den 1 Novemb. [1667] Jacob Lourisz in de Voorstadt. 
 
Overige gegevens 
 
Huwelijk KO N27v, januari 1643. Jan Gerrits, witmaker, jongeman van Leijden, geassisteerd met 
Simon Simontsz Dobbelaer, zijn schoonvader, huwt met Jacobmijntge Danielsdr. ..., geassisteerd 
met Grietgen Mahieus, haar toekomende moeie, aan de Vest bij de Zijlepoort. 
 
Zie generatie 10Van Thoornvliet, doopgetuigen; dit is waarschijnlijk een kleinkind. 
KO X240, op 02-05-1681 huwt Lourens van der Meer, baggerman, wonende in de Oude Voor-
stadt, geassisteerd door een bekende, met Marijtie Davits Dickse.  
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Jan Toornvliet komt bij hun niet in het NH-doopboek voor. Bij dit paar is Chrystomus de Hertogh 
in 1684 en in 1686 NH-doopgetuige (zie Toornvliet generatie 09). 
 
De familie Van Wijk werd lokaal beroemd vanwege haar dekenfabriek. Toch is het mogelijk om 
aan te tonen dat zij en hun moeders families opmerkelijk genoeg vaak iets met scheepvaart 
hebben. Dit is vrij uitzonderlijk onder mijn Leidse voorouders, die meestal halstarrig vasthouden 
aan de lakenindustrie en gewoonlijk hooguit een dwarssprong naar de ambachtelijke beroepen 
bakker of schoenmaker maken, of als bijbaan sterke drank verkopen. 
 
Generatie 12 Van der Meer 
De vader van het gezin en twee zonen zijn baggerman. Hun dochter trouwt een Toornvliet. 
Generatie 11 Toornvliet 
Vader is warmoezier (tuinder), maar een zoon is wel baggerman. 
Generatie 10 Toornvliet 
De vader en de enige zoon in het gezin zijn baggermannen. 
Generatie 09 Toornvliet 
De vader, een zoon en schoonzoon zijn baggermannen. Een andere zoon is schippersknecht van 
de trekvaart naar Amsterdam. Dochter huwt een Van Wijk. 
Generatie 08 Van Wijk 
Vader en twee zonen zijn baggerman van beroep, een zoon is schippersknecht op Amsterdam, 
nog een zoon is schippersknecht op de trekvaart naar Rotterdam en een andere zoon is schip-
persknecht op een onbekende vaart. 
Generatie 07 Van Wijk. 
De broer van de moeder (Johanna Fassijn) is bootsman op het Amsterdamse veer en een zoon 
van haar zus werkt als scheepstimmerman in Rotterdam. 
Generatie 06 Van Wijk 
Opa (Schiering) van moeder is stalknecht van de Haarlemse trekvaart en een oom is trekker 
(eveneens trekvaart, waarschijnlijk op Haarlem). 
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 Generatie 13 Van der Meer        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Louris [Adriaensz.] van der Meer Beatrix Centen van den Bosch  
Geboren: ca 1575 te Kortrijk, Vlaanderen  ca 1575 te Gent, Vlaanderen 
Overleden: 17-10-1652 te Leiden   22-03-1662 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Kortrijk in Vlaanderen, Delft: aen de Gent, Delft en Leiden: Langegraft  

Vest bij de Geerwech a.h. artilleryhuijs (1633-1641), buyten de Zijlpoort (1642),  
(1601,1603), Leiden: Vergroting (1652) Suijtchingel (1647), Voorstadt (1658, 1662) 

Beroepen: Boraetwercker (1601, 1603), fustein- Huisvrouw 
drapier (1617, 1647), saaidrapier  

Vader: [Adriaen] van der Meer  Vincent van den Bosch 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: 23-12-1601 te Delft 
 
Kinderen 
1. Jacob   doop ca 1602 te Delft, overl. 01-11-1667 te Leiden 
2. Wouter?  geboren in Delft? leeft in 1627 te Leiden 
3. Adriaen  doop ca 1603 te Delft, overl. na 1627, voor 1663 
4. Christina  doop ca 1610 te Leiden, overl. voor 1659 
5. Judith   doop ca 1616 te Leiden, overl. na 1667, voor 1671 
6. Fijtgien/Weijntien doop ca 1618 te Leiden, overl. na 1667 
7. Laurens   doop 07-08-1622 te Leiden, leeft in 1640, voor 1659 
             
 
 
Het Gent waarin Jacob’s moeder Beatrix geboren werd, maakte woelige tijden door. De stad trok 
vanaf het begin van de zestiende eeuw doopsgezinden en calvinisten aan, beleefde in 1566 de 
beeldenstorm en na het verbod op de katholieke godsdienst in 1579 werd Gent een belangrijk 
protestants centrum. De bevolking groeide door vluchtelingen uit onder andere Kortrijk (waar 
Louris van der Meer vandaan komt) en Rijsel. Tegelijk nam ook de armoede toe. De stad kreeg in 
1584 met de Spaanse koning te maken. Er werd bepaald dat niet-katholieken nog twee jaar in die 
plaats mochten blijven. Velen (ongeveer de helft van alle 30.000 inwoners) namen hun toevlucht 
tot het noorden. Het platteland raakte eveneens dusdanig ontvolkt dat nog maar 10% van de 
akkergrond bebouwd werd. 
Kortrijk beleefde eenzelfde soort ontwikkeling. In de eerste helft van de zestiende eeuw groeide 
door een verslechterende economie het aantal werklozen en daarmee de armoede onder de 
bevolking. Juist onder het textielproletariaat waren de meeste aanhangers voor de reformato-
rische richting te vinden. Maar vanaf 1566 werden zij als ketters zwaar vervolgd, waarna een 
massale volksverhuizing op gang kwam. Er was tevens getouwtrek om de macht gaande. Degenen 
die geen eed van trouw aan de Spaanse koning wilden afleggen, werden vanaf 1580 verbannen. 
Uiteindelijk bleef slechts een/zesde deel van de bevolking achter. 
 
Jacob’s ouders Louris van der Meer en Beatrix Centen van den Bosch huwen te Delft rond 1600 
en krijgen daar meerdere kinderen. De bewaarde doopboeken aldaar vangen aan in het jaar 
1616, dus ontbreken hier de exacte data. 
 
Delft, trouwboek nr 3.  
Laurens van der Meer van Cortrijck, boraetwercker, woonen aen Geerwech Jong gefel, huwt met 
Trijntge van der Bossche van Gent, mede woonen aen Geerwech. Getr. 23 dec. 1601 £ Droginen. 
 
Delft, klapper diverse personalia na 1572. 
NH-gemeente inv. 203. Louris van der Meer, boraetwercker lidm. april 1603? 
Louris van der Meer boraetwercker aen de Veft bij de Geerwech achter het artilleryhuijs. 
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Zij wonen er tussen circa 1600 en 1609, waarna ze verder noordwaarts reizen en zich definitief in 
Leiden vestigen. Vanaf circa 1610 krijgen zij hier nog enkele telgen; van de jongste is een doop-
registratie voorhanden. Inmiddels was het gezin ingeburgerd en had Louris het poorterschap van 
Leiden verworven op getuigenis van een man die in 1622 ook in de Hooglandse kerk aanwezig is. 
Claes Daniels is een vakgenoot van Louris. 
 
Fol. F100 Poorterboek 
Louris van der Meer van Cortrijck in Vlaenderen, fufteijndrapier is op de getuijgenisfe @ borg-
tochte van Gerrit Jansz. Cnotter, gaerencoper en Claes Danielsz., fufteijndrapier als poorter 
aengenomen op ten xxvij Januarij @ 1617. Marge: Onft. iij gl iiij st. 
 
NH-doopklapper, kind van Louris van der Meer en Beatrix van der Meer. 

 07-08-1622 Laurens, HK, getuigen Claes Danielsz., Fijtgen van der Wegen. 
 
Van de doopgetuigen Claes Danielsz. en Fijtgen van der Wegen geen KO huwelijk gezien. 
Een “Laurens van der Meer, zijn meester” assisteert Davidt Claeszn., fusteinwerker in 1611 bij 
diens huwelijk en in 1624 legt Louris een verklaring af. 
 
Vonnisboek Z, folio Lvj Louris van der Meer, met een baggerman en met Jan Centen als borg. 
1623. ook folio Lxxiij verso. Mogelijk betreft dit generatie 13. 
 
Getuignisboek O182v. 
Compareerden voor den ondergesc. schepenen der stadt Leijden Jacob de Rode wolcammer ... 
ende Louris van der Meer fufteijndrapier out omtrent Lij Jaeren, ende hebben bij solemnelen 
eede haer wettelicken geftaeft ende afgenomen ten verfoucke van Claes Pietersz. fusteijnwerkcer 
getuycht, ende verclaert warachtich te wefen dat Jacobmijnten Bastiaens dr. zijne requirantes 
huyfvrouwe feeckeren tijt geleden van Godt den Heere befocht is geworden van de jegenwoor-
dige fware reguerende fiecte der peste daer van fij defer werelt is comen te overlijden ...etc. Akte 
17-11-1624. 
 
Jacob is waarschijnlijk één van de oudste kinderen en huwt als eerste in 1626. Zijn zus Christina 
huwt driemaal en tot twee keer toe huwt een paar op 4 april. In een jaartal wilde men zich vroe-
ger nog weleens vergissen, maar mensen onthielden een bepaalde dag vaak wel in combinatie 
met een bepaalde christelijke feestdag, zoals “de dag voor Allerheiligen” of ze verwezen naar de 
periode wanneer de zomerkermis in de stad was (ook een heel belangrijk evenement). In de 
familie zitten zowel fustein- als saai- en greinwerkers plus een schuitvoerder.  
Zoon Adriaan heeft er in 1628 al een hele wereldreis op zitten. Voordat hij in het huwelijksbootje 
stapt, voer hij voor de VOC jarenlang rond in Oost-Indië. Aldaar transporteerde het enorme con-
cern namelijk diverse soorten handelswaar naar centrale pakhuizen. Specerijen kocht men soms 
in het ene land voordelig in, in ruil voor goederen uit een ander Aziatisch land. Adriaen heeft nog 
een aardig sommetje aan verdient gage tegoed van de compagnie. 
 
ONA 342. Notaris Johan (Fransz.) van der Meer, 1628. 
Adriaan Louris van dr Meer folio 56 [huwt op 12-10-1628, volgens KO is hij waarschijnlijk de enige 
mogelijke persoon]. 
Op huijden den thienden meije @o 1628 compareerde voor mij Jan van der Meer notaris publ. ... 
te Leijden ... Adriaen Lourisz. van der Meer, zoone van ongehuwede perfoon. De mende hij 
comparant dat hij in den jaere xvj C negentien wt defe landen met t jacht Schiedam van Delff 
wtgevaren is naer Ooftindien, ende van dat schip gegaan & opt schip Amfterdam, vandaer over t 
lant geleijt @& te jucquetva [Jakarta?] int school, daer mee gecomen es opt jacht Tertolen, van 
daer op t jacht Medenblick, van daer op t schip Weefp @ ten laetsten op t schip genaempt Hol-
landia. Zulxc dat hij compt van daer in defen jaere xvj C achtentwintich wederom in defe lande es 
gecomen @ over fulcx wtgeweeft heeft den tijt van acht jaeren, zonder dat hij compt alfnu t zijne 
verdiende gagie of te winfte heeft ontfangen, ende nuerdien de gelegentheijt in foodanich es 
voorgevallen dat hij hem wederom t fcheep fal begeven ten dienfte van defe landen, @ mitfdien 
ongelegen es d voors. zijne verdiende gagien felffs tontfangen @ vervolgen, heeft daerome hij 
compt. bij defen op t ftercxfte hem doenlick zijnde onwederroupelicken geconftitueer en vol-



Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 23  K.J.F. van Veen 2016  
 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

machtich gemaeckt @ in zijne ftede geftelt Louris Adriaens van der Meer zijnen vader, specia-
licken omme van heens bewint hebben der ooftindifche compangien dueronder dhooff fchepen 
fouden mogen behooren te hebben, beuren @ ontfangen foodanige fomme van penningen als bij 
hem compt op decx van voorfz. schepen verdient ende noch deuthdelicken refterende ende 
competerende zijn, quitantien van zelven zijnen ontfang te geven, [etc. Kortom de vader wordt 
gemachtigd het geld te innen en zal daar rekening en verantwoording voor afleggen]. Adriaen 
Lourisz. van der Meer zet een teken. 
 
Jacob Lourisz. van der Meer met Grijetgen Mahieuws 26-02-1626  J45v 
Adriaen Lourisz. met Marijtgen Claesdr.  12-10-1628 K124v 
Christina Lourisdr. van der Meer met Abraham Nijs 22-04-1633 K335 1

e
  

Christina Lourisdr. met Jan Pieterszn.  28-05-1638 M32 2
e
  

Christijntgen Lourisdr. met Melchior Malebranck 17-07-1647 O2v 3
e
  

Judith Louris. met Jan Loote    04-04-1641 M192 
Fijtgien Loursdr. en Frans Verleus   04-04-1642 M246v 
Voor een eventueel huwelijk van zoon Laurens bij de patroniemen: Q101v, 1658 geen 
aanwijzingen gevonden. Van Wouter Lourens van der Meer geen KO-huwelijk in Leiden gezien.  
 
KO 1626. 
Jacob Lourisz. van Meer, fusteinwercker, jongeman van Delff, wonende alhier, huwt met Grijet-
gen Mahieuws, jongedochter van Haerlem, wonende alhier. 
 
KO 1628. 
Adriaen Lourisz. fusteijnwercker, jongeman van Delff, wonende op de Langegraft, geassisteerd 
met Pieter Claesz., fijn toekomende schoonvader, huwt met Marijtgen Claesdr., jongedochter, 
geassisteerd met onder andere Beatrix van den Bossche, haer toekomende schoonmoeder. 
 
KO 1633. 
Abraham Nijs, fusteijnwercker, jongeman van Leijden, huwt met Christina Lourisdr. van der Meer, 
jongedochter mede van Leijden en aldaer [Langegraft], geassisteerd met Beatrix van den Bossche, 
mede aldaer. 
 
KO 1638. 
Jan Pieterszn., saeijwercker, jongeman van Leijden, huwt met Christina Lourisdr., weduwe van 
Abraham Nijs, mede aldaer [in de Vrijdomme], geassisteerd met Beatris van den Bosch, haer 
moeder, Langegracht. 
 
KO 1641. 
Jan Loote, saeijwercker, jongeman van Honschooten, geassisteerd met Jacob Louris, zijn toe-
komende zwager op de Uijtterstegraft, huwt met Judith Louris, jongedochter van Leijden, 
woonende op de Langegraft, geassisteerd met Beatricx van den Bosche, haer moeder oock 
aldaar. (De bruidegom moet consent vertonen en heeft dat later ook gedaan.) 
 
KO 1642. 
Frans Verleus, schuijtvoerder, jongeman van Leijden, huwt met Fijtgien Lourisdr., jongedochter 
van Leijden, wonende in de Wijlemackersteech, geassisteerd met Beatrijs van den Bossche haer 
moeder wonende buyten de Zijlpoort. 
 
KO 1647 Waals. 
Op de bladzijde hiervoor, folio 1, staat bovenaan de pagina: Echt bouck van die geene die inde 
Kercken binnen defer stadt Leijden trouwen begonft den ix en julij 1647 ... 
Melchier Malebranck, greijnwercker, weduwnaer van Lijsbeth Joosten, huwt met Christijntgen 
Lourisdr., weduwe van Jan Pieters, mede aldaer [op de Kijfgraft], geassisteerd met Beatrix van 
den Bossche, haer moeder op de Suijtchingel. 
 
Qua kinderschare spant dochter Judith wel de kroon. Zij krijgt dertien maal een kind (inclusief een 
tweeling) en nummer dertien was vast een ongeluksgetal. Ze beviel in een gasthuis, wat al niet 
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veel goeds belooft, want normaal bevielen vrouwen thuis met assistentie van een vroedvrouw, 
familie en/of buren. 
 
NH-doopgetuigen bij Adriaen (ook: Arend) Laurens van de Meer en - [M. Claes] zijn in: 
1629 Laurens van der Meer, Pieter Claesz., Beatris van der Bosch. 
 
NH-doopgetuigen bij Abraham Jansz. Nes en Christina L. van der Meer zijn in: 
1634 o.a. Lourens van der Meer, Rachel Fransdr. en Beatris van Bos. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Pieters en - (Christina Louris) zijn in: 
1639 Beatrix van den Bosch, Rachel Fransz. Verder te onduidelijk. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Loote en Judith Louris zijn in: 
1641 o.a. Lauwerens van der Meer, Beatris van den Bofche. 
1642 o.a. Laurens van der Meer. 
1644 Jacob van der Meer, Beatris van den Bossch, Susanna Verstrate. 
1645 Fijtjen Laurens. 
1647 geen getuigen. 
1649 o.a. Beatrix van den Bos (tweeling). 
1651 Louris van der Meer, Beatris van Bosse. 
1652 Hester de Raet. 
1654 Beatrix van den Bosse. 
1656 o.a. Melchior Mallebrant, Christijntje Louris. 
1657 en 1659 Jan de Wilde, Abigael Pieters. 
1661 In ’t Gasthuys; getuigen n.v.t. 
KO T299v. Op 14-08-1670 hertrouwt Jan Loode, weduwnaar van Judith Louris van der Meer. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Frans Verleus en Fijtgien Lauris [ma: -] zijn in: 
1643 o.a. Beatrix van den Bos. 
1649 [ma: Trijntje] Laurens van der Meer en Beatris van den Bosch. 
1652 o.a. Lauwerens van der Meer, Beatrix van den Bosch. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Melchier Malbran en Chrestienne Laurens zijn in: 
1648 Laurens del Maire et Jat en van de Bos. 
 
In de tussenliggende tijd heeft vader Louris een pand aan de Langegracht gekocht, waar hij met 
zijn vrouw en opgroeiende kinderen een poos woont. Hij overlijdt in oktober 1652, ongeveer 77 
jaar oud. De kinderen zijn al reeds lang de deur uit en Beatrix blijft alleen achter. Zijzelf is ook 
actief op de huizenmarkt. 
 
Bonboek Zijloord Folio 317v Langegracht. 

 Kopregel: Louris van der Meer, fusteijntrapier. [circa 1610?] 

 Is bij Louris van der Meer vercoft aen Jan Jacobs Laeckentrapier om ijM vxxv gereet ... Meije 
1646. 

 
Nicolaasgracht Folio 271v Op te Plaets Westzijde. 

 Is bij hem [J.D. Buytefort] vercoft aen Beatrix van den Bosch wede van Laurens van der Meer 
belast met vijC st sjrs yx ach staende op te huysing dien den vercoper aen hem behout om &c 
19:6:1660. 

 Is bij scheijdinge aenbedeelt Jan Loote, getrout met Judith Laurisdr. van der Meer. 

 Is bij Dirck Toornvliet notaris als curator over den boedel @ goederen van Jan Lote @ van za: 
Jacobge geroefens op te huyse vercoft aen Jacobus Platteel, saytrapier, vrij om iC gl gereet 
geld en is bij willig decreet deser vierschaer gelevert den 29:5:1680. Marge 31:7:1680. 

 
Waardbon Folio 540v, kopregel: [buurman is Jan Janszn. van Toorenvliet, zie genertie 12] 
Vrijdommme buyten de Zijlpoort. Laurens van der Meer, fusteijntrapier, Oostchingel. 
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 Is bij scheijdinge verleden voor de nots Nicolaes van Leeuwen @ seeckere getuijgen op ten 
22:5:1668 tusschen de kinderen en erfgenamen van Lourens van der Meer @ Beatrix van 
Bosch beijde za: ged: aenbedeelt Frans Verleus baggerman, getrout hebbende Fijtge Louris 
van Meer, volgens extract authetijck als overgeleverd den 7:6:1668. 

 Is bij hem sp belast met CL gl servyt @ van geleende pen. daer van jaerlijx interest betaelt zal 
werden jegens vier van ’t hondert jnt jaer om Grietje Mahieus wede van Jacob Louris van 
Meer 17:4:1669. 

 Is met nog een huys op de Uijterstegraft bij hem vercoft aen Pieter Wecksteen @ Johannes 
van der Meulen bel: dit huys mette voors. CL gl bovendien om Cx gl die de vercooper aen 
cooper schuldich was @ xij gl xiij st gereet geld. 11:3:1676. 

 
Begraafboek 

 17-10-1652 Louwerens van der Meer, Vergroting, HK. 
Fiche 172: Hooglandse kerk. Den 1 Novemb. [1667] Jacob Lourisz in de Voorstadt. 
 
Leidse Penningen 1621-1672. 

 Lourens van der Meer zie Beatrix van de Bussche. 

 Beatrix van de Bussche 1654 weduwe van Laurens van der Meer, ƒ 1; 1665 overleden; WAA. 
 
Beatrix overlijdt in 1662 en moet dan toch al in de tachtig zijn. Enige jaren eerder heeft ze, terwijl 
zij nog in goede gezondheid verkeerde, haar testament laten optekenen. 
 
Weeskamer Gr.Bw. S280  
Beatrix van den Bossche, wedue van Laurens vander Meer, Furfteindrapier. 
Op 21 december 1658 verschijnt Beatrix van den Bossche voor notaris Caerl Outerman te Leiden 
... “woonende ... in de Oude Voorstadt ... naer gelegentheijdt haers hoogen ouderdoms kloeck @ 
gefont van lichame, gaende ende staende, haere verftandt, redenen @ memorie wel magtig ...” 
Tot erfgenamen benoemt zij alle personen die volgens het “gemeene Landt recht daer toe bevon-
den zullen werden gerechtigt te zijn”. Ze laat de speciale conditie opnemen dat, mocht Salomon 
Malebrandt, enige nagelaten kind van zaliger dochter Christijntgen Louris van der Meer, zonder 
nageslacht overlijden, zijn deel teruggaat naar de andere gerechtigde erfgenamen. Wordt hij 25 
jaar, dan krijgt hij zijn deel en mag er mee doen wat hij wil, maar hij mag het niet weggeven. 
Tot absolute voogden stelt zij haar zoon en zwagers, “mitsgaders de langstlevende van dien” op 
het moment van haar overlijden en zij moeten nog een persoon aanwijzen om de scheiding van 
de boedel te regelen. Uitsluiting weeskamer. 
Op 19 mei 1662 compareren voor notaris Caerl Outerman “Jacob Louriszn. vander Meer, Bagger-
man, Item Frans Verleus mede Baggerman in huwelijcke hebbende Fijtgen Lourisdr. van der 
Meer, @ ten laetsten Jan Looten, faeijdrapier, getrout mit Judith Lauris dr van der Meer, alle foon 
@ fwagers van Beatrix van de Bosfche fa:, die weduwe was van Laurens van der Meer, in zijn 
leven fursteijn drapier ...” Zij wijzen als persoon aan die de scheiding helpt te regelen “Niconiam 
Janszn. Niel”, die desgevraagd de klus aanneemt. Geregistreerd in de weeskamer op 19 mei 1662. 
 
Niconiam is een goede vriend van Beatrix van den Bosch. In 1651 is onder andere een Anna Bosch 
bij zijn kind NH-doopgetuige, gedoopt met achternaam Neel. 
 
Begraafboek 1644-1664, tussen 1636-1644 niets op Van der Meer. 

 22-3-1662 Louweris van der Meer, wede van, Voorstadt, HK. 
 
Blijkbaar was er enige onduidelijkheid over de bovenstaande seclusie, want op 17 mei 1662 
brengt iemand geld naar de weesmeesters dat op 21 mei 1662 alweer opgehaald kan worden. 
 
10

e
 Penningboek pag. 175. 

Laurens van der Meer, fusteindrapier. 
Op ten xvij Meij 1662 heeft Jan Jacobsz. lakendrapier, ter camer opgebracht eerst drie hondert 
guldens over drie ontfangen daervan sal verfchijnen tonden anno 1663 @ nog vijftich guldens 
voor het jaer interestf van voors. iij C guld. Christanus iijCxv guls. Quijt. 
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Op ten xxj Meij 1662 met confent van E.E. heer weesmr hier uijtgetelt aen d’ondergef meenen-
arge erffgenamen @ voogden over de minderjarige kinderen de somme van drie hondert vijftig 
guldens hier nevens st. gemelt, altoo ... gebleecken is de Weeskamer gefecludeert te fijn bij testa-
ment van weefkinder moeder, t welck dondergeschreve huyden aen weesmr. voorn. geexfibeert 
hebben. @ de voogdije in conformite van felven teftamente aengenomen dus hr gel. iij C xv gul. 
Ende bekennen mede alle de brieven @ befcheijden in den inventaris gemelt ter weefkamer 
alhier gelicht @ naer haer genomen te hebben ten dage als boven, hier voor ... 
   Y      T Merck gestelt bij de eijgen hand van Jacob Lauris van der Meer. 
  [X]    T Merck gestelt bij de eijgen hand van frans Verleus. 
Jan Looten, nijconijan iansz. niel, Quit. 
 
Weeskamer Fol. F242 voogdijboek. 
Melchier Malebranck, vader, ende Jaeques des Poucheaux, wollekammer, gebede vrundt, zijn 
voogden gesteld over Salomon oudt omtrent xiij jaren, naegelaeten weefkint van Christina 
Lourisdr. gewonnen bij de voormelde Melchier Malebranck, ende in dier qualite, mede erfge-
naem van Beatrix van den Bosch, weduwe van Lourensz. van

r
 Meer, @ zulcks ter scheijdinge toe 

vanden zelven boedel. Comparerende hebben de voogdije aengenomen @ eedt gedaen aen van 
Leijden, van Leeuwen, Affendelft @ van

r
 Maerffchop den xxvij 

e
 Maert anno 1662. 

Marge: (is half weggevallen) Is van de voogdije ...nevens gemeld bij weesmeesteren ontsflagen 
volgens notitie in het comparitie boeck in dat den xix e [Meij?] anno 1662. 
(Comparitieboek weeskamer archief no. 518, jaar 1662 niet op fiche.) 
 
Beatrix van den Bossche was geen armlastige weduwe. Toen ze stierf liet ze bezittingen en schul-
den achter waarvan het batige saldo ruim ƒ 2.200,00 bedroeg. In 1668 komt de onderstaande 
definitieve staat van de boedelscheiding tevoorschijn. Ze laat onder meer twee huisjes en ver-
schillende stukken grond, die buiten de stadsmuren lagen, achter. Het onroerende goed wordt na 
haar overlijden in het openbaar verkocht aan voornamelijk familieleden. Beatrix verhuurde een 
huisje en een stuk grond, zodat ze gegarandeerd enige inkomsten had. 
 
Akte 144B, Notaris N. van Leeuwen, factum. 
Staet schistinge ende scheijdinge, vereffening @ begrotinge van den nagelaten Boedel ende 
goederen van za: Beatrix van den Bosch, die in haer leven wed. was van Lourens van der Meer, 
overleden binnen defe stadt Leijden, alhier t’famen gevoegt, gedaen ende gemaeckt met vol-
komen genougen ende contentement van Grietge Mahiefsdr wed. Jacob Louris van der Meer, 
Frans Verleus Baggerman, getrout met Fijtge Louris van der Meer, Jan Looten Saeijdrapier, 
getrout met Judith Louris van der Meer, mitsgaders Niconiam Jans Niel, beneffens den wedue 
ende Jan Looten, gestelde voogden over Salomon Malebranck, nagelate weefkint van Christina 
Louris van der Meer gewonnen bij Melchior Malebranck, kinderen @ kintfkint respective van de 
voorn. Beatrix van den Bosch @ fulcx gefamentlicke erffgenamen ab jntestato van denfelven 
ende geftelt in guldens van xL groten ’t stuck stuyvers @ penn naer advenant als volgt. 
 

Eerst staet van goederen. 
 
Het huys @ erff staende @ gelegen in de vrijdomme defer stede op de Oostcingel inde inventaris 
fo: 4 recto et recfo gerurt js int openbaer achter wegen feeckere beschreve voorwaerden verkoft 
aen Frans Verleus om een fome van sevenhondert guldens gereet gelt hr iijC gl. 
 
Het huys ende erve staende ende gelegen mede binnen dese stad in de Pottebackerspoort inde 
inventaris fo: 5 verso en 6 recto is mede int openbaer achtervolgens beschreve voorwaerde 
verkoft aen Jan Looten voor de some van vier hondert tien guldens in gerede gele hr. iiij C x gl. 
 
De staelgront gelegen buyten de Zijlpoort der stadt Leijden, tuffchenbeijde de Pijner ende 
Ambachte van Leijderdorp in de inventaris fo: 7 verso @ 8 recto gerurt is mede int openbaer 
verkoft aen de voogden van Salomon Malebranck om vijff hondert sevenenveertigh guldens hr 
          vCxlyij gl 
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De staelgront gelegen omtrent de voorgaende in den invent. fo: 9 verso @ 10 recto gemelt is 
mede int openbaer achtervolgens beschreve voorwaerde verkoft aen Salomon Hones om vijff 
hondert vijffenvijftigh guldens in gerede gelde hr    vC Lv gl. 
 
Comt hier over het rantfoen van de voors. twee verkofte huysen feers 8 penn. van ijder koop 
guldene, de fome van           xxvij gl xv st. 
 
Infgelijx komt hier over het rantfoen van de twee verkofte staelgronden jaers 12 penn. van ijder 
koopgulden een some van              xlj gl vj st viij p. 
 
De drie hondert guldens die van Jan Jacobs laeckendrapier als inde invents. fo: 11 @ recto gemelt 
fchuldigh was fijn voor defen ter weefkamere alnaer den boedel uijtfluijtinge vandien onbekent 
was aengegeven is geweeft, ontvangen @ onder henlyden verdeelt sulx hier 
 Memorie 
 
Hendric Arent Willick is schuldich wegens obligatie off handschrift inde invent. fo 13 recto @ 
verfo geroert, de fome van jC gl. 
Doch alfzoo niet daervan staet te vernachten wert t felve hier gestelt tot  Ewt. 
De xxxix gl iiij st, die de voorn. van der Willick in de invt. fo: 13 vfo @ 14 recto fchuldigh was, 
gelijck ook de fchuldt te fome van vijftich guldens ten laste van Jan Lote, fijn voorn. date daar bij 
de voorn. erfgenamen mede ontfangen @ onder henluyden verdeelt, hier voor Memorie. 
 
Den huijsraet @ imboedel in de Jnents. van fo 15 verfo tot 19 vfo geroert is bij de erffgenamen in 
defen gebenefitieert @ tot betalinge van eeninge lasten dese boedels verftreckt, hier ter 
 Ewt. 
 
Adriaen van Hooglande is noch per reste van geleent geldt fchuldigh  vj gl 
 
Jan ... is over huijshuijr vant huijs in de Pottebackerspoort fchuldich de fom van        xxxiij g xvj st. 
 
Martina Kools @ Jacob Claes Spierenburgh fijn ijder over een jaer staelhuyr schuldigh de fome 
van veertigh guldens, maeckende te famen een some van    Lxxx gl. 
 

Aendragende de voorf uytgetucke partijen te famen een fome van   ij M iiij C gl xvij st viij p. 
 
Waer van voor alle delinge moeten werden afgetrocken defe navolgende partijen. 
 
Eerst een fome van negenentfestigh gul. eene stuyver die betaelt zijn aen Hillaert Arentf van 
Reijendam, in voldoeninge van t’gene t fijne huyse tijde van verkopinge van de huyfen @ 
staelgronden defes Boedels foo in de binne als buyten gelegen is verteert hr gelijcke     Lxix gl i st. 
 
Over de verpondinge vant huys op de Oost Cingel foo hele als halve van jaren 1667 @ 1668 staet 
te betalen, de fome van         xiiij gl v st. 
 
Ende over de verpondinge vant huys in de Pottebackerspoort foo hele als halve van jaren 1667 @ 
1668 staet te betalen, de fome van      xij gl xv st. 
 
Staet mede noch te betaelen over hele ende halve verpondinge mitsgaders mergengelt van den 
boedels ftaelgronden over jaren 1667 de fome van     ijg xiij st iiij p. 
 
Frans Verleus komt een fome van vijffentwintig gul vier stuyv. in voldoeninge van f boedels 
huysven @ staelgronden aen opgestucke @ getrocken penn. is uytgeleijt hir gelt xxv gl iiij st. 
 
Niconiam Jans komt mede over gedaen verfchot van opgetucke @ getrokken penn.  
de fome van         xxj gl xviij f. 
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Den Notaris Nicolaes van Leeuwen komt voort t maecken van de vurwaerden vande verkofte 
huyfen mitfgaders fijne vacatien foo tijde van de verkopinge als naders gevalen alfmede voor t 
maekcen van defer jegenwoordige fcheijdinge, tfamen een fome van  xiiij gl. 
 

 Som van de Lasten is   iCLxix gl xij st iiij p. 
 
Welcke afgetrocken van de voorgaende effecten des boedels blijft noch suyves deelbaer 
       ij M ijC xxxj gl i st iiij P. 
 
Waervan ijder over zijn vierde part compenteert vC L vij gl xv st x p. 
 

Schifte aenbedelinge verefeninge @ begrotinge 
 
Grietje Mahieusdr wed. van Jacob Lourisz. van er Meer komt over haer vierde part  
alfvoren         vC L vij gl xv st x p. 
 
Sal in voldoeninge van dien hebben in gereden gelde gelijcke fome van  vC L vij gl xv st x p. 
 
[Rest verdeling, met beschrijving land, standaardtekst ter afsluiting.] 
Akte xv may @no 1668. 
Grietje Mahieus zet een krabbel. 
 
Overige akten notaris Nicolaas van Leeuwen. 
1. Akte 50, 04-09-1672. Testament/prelegatie Niconiam Jans Niel. Hij benoemt tot voogden 

onder andere “Jan Looten, wonende op ’t Nieu Levendael, bijde fijne goede bekenden.” 
2. Akte 57, Jan Looten 1672. De akte is vrijwel onleesbaar omdat de inkt heel erg is doorgedrukt. 

Waarschijnlijk is het een testament of betreft het huwelijkse voorwaarden. 
3. Akte 104. Dit is een schuldbekentenis. Jan Looten, saaidrapier, heeft ƒ 100,00 geleend van 

Salomon Malebranck tegen 4% rente op 01-08-1673. Zie ook akte 105. Salomon Malebranck is 
soldaat van beroep. 

4. Akte 108 (1673) “Staet en inventaris van Niconiam Jans Niel, wed. van Trijntje H. van Overvest 
als bruydegom is aenbrengende aen Saertje Warnier.” Dit is een complete inventaris. Tussen 
de “inneschulden spruijtende uijt saecke van geleverde wolle” staat: Jan Loote, fl. 228:12:-. 

In de volgende jaren komt Niconiam nog regelmatig bij deze notaris die voornamelijk 
Nederlandse klanten heeft. 
 
Generatie 14 Van den Bosch 
 
Geen nadere informatie beschikbaar. 
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 Overzicht vrouwelijke familielijn van de Dee-oma’s     
 
 
Dit onderzoeksverslag begon met het relaas over de familie van Wijk. De tweede groep bestaat in 
mannelijke lijn uit de familie van hun echtgenotes, namelijk: Dee, Fassijn, Toornvliet, Keuwer en 
De Clercq. De volgende drie groepen betreffen de geslachten in mannelijke lijn van de echtgeno-
tes van Dee, Fassijn en Toornvliet. Voorzover zij te herleiden zijn.  
 
Hier komt via de vrouwen van de Dee-mannen als volgende groep de familie van hun moeders-
zijde aan de orde. Dit epos vervolgt dan ook met de wederwaardigheden van de families Kamp-
man, Rondeau en Hubert. Bij gebrek aan informatie vallen de families Davane en Grandjean af. 
 
Schema verwantschap 
 
Van Wijk x  Dee x  Schiering  x  Kampman 
   Dee x  Poit   x  Rondeau 
   Dee x  Chaudron  x  Hubert 
    Chaudron x Davane 
    Chaudron x Grandjean 
 
 
Man Vrouw Huwelijk Generatie 
 
Evert Hendrik Schiering Johanna Petronella Kampman   1742  08 
Jurriaen Kampman Harmijntje Krooneman ca 1720 09 
 
Thomas Poit Maria Rondeau 1712 09  
Jean Rondeau Jeanne Picard 1687 10 
Jean Rondeau Susanna Bala ca 1660 10 
 
Pierre Chaudron Elisabeth Hubert 1679 10  
Daniel Hubert Marie Larbre 1644 11 
 
Jean Chaudron Marquerite Davane 1641 11 
... Davane 
 
Guillaume Chaudron Alix Grandjean ca 1615 12 
... Grandjean 
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 Generatie 09 Kampman        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jurriaan Kampman    Harmijntje Krooneman 
Geboren: ca 1695 te Dortmund, Duitsland ca 1695 te Zwolle? 
Overleden: na 1758 te ...    na aug. 1748, voor 1749 te 
Geloof: Luthers?/NH    w.s. NH 
Adressen: Dortmund (D), Diemen? (ca 1722),  Zwolle?, Diemen, Lisse, Noordwijker- 

Lisse (1723), Noordwijkerhout   hout 
(1726-1755), Haarlem (1757) 

Beroepen: Trekvaart ?    Huisvrouw 
Vader: Kampman    Arend/Arie Kroneman 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: ca 1720 te 
 
Kinderen 
1. Geertruij  doop ca 1722 te Diemen, overl. na 1780  
2. Johanna Petronella doop 06-05-1723 te Lisse, overl. ca dec 1776 te Leiden 
3. Hendrik  doop 02-01-1729 te Nw’hout, overl. 12-05-1802 te Haarlem 
4. Maria Gosiena  doop 20-01-1726 te Nw’hout, overl. 12-12-1799 te Haarlem 
5. Constantia  doop 09-03-1732 te Nw’hout, overl. na 1756 te Nw’hout? 
6. Arend   doop 13-03-1735 te Nw’hout, overl. 19-01-1774? te Haarlem? 
7. Gerhardus  doop 27-07-1738 te Nw’hout, overl. 12-03-1814 te Haarlem 
 
Kinderen van Jurriaan Kampman en Francijntje van Noord 
1. Aelbert  doop 17-01-1751 te Nw’hout, overl. 30-12-1792 te Haarlem 
2. Juriaen  doop 22-03-1752 te Nw’hout, overl. na 1783 te  
3. Hermijntje   geb. 07-07-1756 te Haarlem, overl. 22-07-1756 te Haarlem 
4. Hermijntje   doop 21-08-1757 te Haarlem, overl. 13-08-1760 te Haarlem 
5. Hendrik  geb. 26-04-1759 te Haarlem, overl. 13-05-1761 te Haarlem 
 
Kind van Jurrian Kampman en Ant. Frans van der Leur (buitenechtelijk) 
1. Marcellus  doop 16-01-1755 te Sassenheim, overl.  
2. Willibaldus  doop 06-07-1757 te Sassenheim, overl.  
3. Magdalena  doop 26-05-1759 te Sassenheim, overl.  
             
 
 
Het gezin waarin Johanna Petronella Kampman (gehuwd met Evert Schiering) opgroeit, maakt de 
nodige omzwervingen. Haar vader Jurriaen komt allereerst uit Dortmund in Duitsland, waar hij 
rond 1695 ter wereld kwam. Haar moeders herkomst ligt waarschijnlijk in Zwolle of het nabij 
gelegen dorpje Wijhe. Voorzover te traceren valt, krijgt het paar na het huwelijk eerst een doch-
ter in Diemen. De volgende telg is Johanna die in Lisse gedoopt wordt in 1723. Vanaf 1726 
verblijft het gezin in Noordwijkerhout. 
 
RA Den Haag. Boek X 1695 - 1715 dopen en trouwen op Kampman of Krooneman: niets. 
Boek X 1716-1735: hierin is Jurriaan de enige Kampman. Noordwijkerhout is rond 1720 een zeer 
kleine gemeente; de dopen van 2 ½ jaar passen op een bladzijde, tot 1796 alle pagina’s gezien. 
 
Kinderen van Juriaan Kampman en Hermijntje Aris Kroonmans. 

 L3p42, 06-05-1723 Johanna Pieternella, te Lisse, geen getuigen (Hervormd). 

 Nh1p21, 20-01-1726 Maria Gosiena, Noordwijkerhout, “den 20 january 1726. Het kind Maria 
Gosiena, ouders Jurrien Kampman & Hermijntje Kroenemans” geen getuigen. 

 Nh1p23, 02-01-1729 Henrik, getuigen Aeltje Buijs en Jacob Rijesbergh. 

 Nh1p26, 09-03-1732 Constantia, getuigen Aelbert Kroneman en Conftantia Doijs. 
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 Nh1p28, 13-03-1735 Arent, (ma: H. Arents Kr.), getuigen Arent Krooneman, Aeltje Nielandt 
wedue Gerrit Buys. 

 Nh1p30, 27-07-1738 Gerhardus, getuigen Aelbert Krooneman, Aeltje Zijmonsz. van Regteren. 
 
Een aantal jaren later is Harmijntje Krooneman overleden. Jurriaen zit opgescheept met meer-
dere pubers terwijl de oudste kinderen al het ouderlijk huis uit zijn. Hij hertrouwt in 1750 met 
Francijntje van Noord, een nog niet eerder gehuwde vrouw uit Haarlem. Mogelijk werkte ook hij 
bij het Haarlemse veer of kende hij haar omdat hij misschien regelmatig in Haarlem de Lutherse 
kerk bezocht. Zij krijgen samen nog eens vijf kinderen die in Noordwijkerhout en vanaf juli 1756 
te Haarlem hun doop ondergaan. Een broer en zus van de kleintjes zijn doopgetuigen. 
 
Gaarder Noordwijkerhout: geen begrafenisgegevens van dit gezin gevonden. 
 
Haarlem anno 1750 trouwregisters der Nederduitsch Gereform. Gemeente den 29 maart. 
Jurriaan Kampman, wed. van Dortmond woont onder Noordwijkerhout, huwt met Francijntje van 
Noord J.D. van Haarlem in de Magdalene steeg. Getuigen Jan Jansz. Pippelier en Marijtje Gerrits. 
Defe geboden gaan ook te Noordwijkerhout. Zijn den 19 April 1750 alhier getrouwt. 
 
Noordwijkerhout G2p102.  
Den 27 mart [1750] is angegeven om te trouwe ijurijaen Kampman wewenaer van Harmina 
Kroonmanf met Franfijntie van Noort woonende tegenwoordich tot Haarlem en behoorende 
onder de klaffes van pro deo. 
 
Noordwijkerhout, kinderen van Juriaan Kampman en Francijntje van Noort. 

 Nh1p37, 17-01-1751 Aelbert, getuigen Aelbert Storm, Kniertje de Koning. 

 Nh, 22-03-1752 Juriaen, getuigen Aelbert Storm, Kniertje de Koning. 
 
NH-doopboek Haarlem, kinderen van Jurriaan Kampman en Francijntje van Noord. 

 11-07-1756 Hermijntje (den 7 geb.) getuigen Aalbert Kroneman & Aaltje van Regting. 

 21-08-1757 Hermijntje, getuigen Harman Kramer & Gesijne Kampmans. 

 29-04-1759 Hendrik (geb. 26) getuigen Hendrik Kampman & Aagje Wassenaar. 
 
Behalve deze telgjes prijken er nog drie in het Sassenheimse register die veel te raden overlaten. 
 
Kind van Juriaan Kampman en Ant. Frans v.d. Leur, vermoedelijk RK, Sassenheim. 

 S3p81, 16-01-1755 “Marcellus filius spurius, qui natus erat 28
a
 xbris 1754, mater Ant. Frans 

van der Leur, qua patrem denominavit [naamgeving] quim dam Jurriaan Kampman, imni 
ignotum, sed, ut duebat, unoratum SS Engel van Leeuwen en Marijtje Jacobs van Egmond. 

 S3-87 06-07-1757 Willibaldus: Den 6 julij 1757 en Sasfem Willibaldus filius spurius mater Ant 
Fransz van der Leur et pater quidam extraneus nomine Jurriaan Kampman naoratus. Getuige 
Lijbje Corneliz Lelievelt. 

 S3-91 26-05-1759 Magdalena, als hiervoor, getuige Weintje van der Meer. 
 
[vD: spurius (lat.) onecht, niet van degeen aan wie het wordt toegeschreven.] 
Bij een ander kind staat duidelijk iligitimit, hier echter niet. De vrouw woonde in Sassenheim waar 
de overspelige relatie minder opviel? Misschien is Jurriaan op een gegeven ogenblik door de 
situatie in verlegenheid gebracht en daarom met zijn wettige vrouw en kinderen naar Haarlem 
verkast.  
 
Heel bizar is, dat de jongste twee kinderen van Francijntje van Noord allebei maar een maand 
schelen in leeftijd met de jongste twee buitenechtelijke spruiten van Ant. Frans van der Leur. Van 
deze onwettige telgen vernemen we niets meer, maar voor de andere nakomelingen van Jurriaen 
gaat het leven verder zijn gangetje. De familie verspreidt zich over ondermeer de Bollenstreek. 
Johanna ging met Evert Schiering na een verblijf in Lisse naar Leiden. Geertruij is geboren in 
Diemen, getogen in Lisse, huwt eerst in Noordwijkerhout en woont later in Haarlem waar ze ook 
hertrouwt. Hendrik zwerft van Noordwijkerhout, naar Haarlem en Bloemendaal. Hij overlijdt in 
Haarlem. Arend trekt vanuit Noordwijkerhout naar Leiden en overlijdt eveneens (vermoedelijk) in 
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Haarlem. Maria Gosiena, geboren en gehuwd in Noordwijkerhout, komt later met een akte van 
indemniteit vanuit Hillegom naar Haarlem, waar ook zij begraven is.  
 
De kinderen groeien op in het kleine dorpje en trouwen vanf 1742 met mannen uit alle wind-
streken. 
Johanna Petronella huwde in 1642 met Evert Schiering. Haar zus Geertruy komt als echtgenote 
van Albert Weseman in 1746 in Haarlem aan. Als weduwe hertrouwt zij in 1751, slechts anderhalf 
jaar nadat haar vader opnieuw huwde en nog twee halfzusters en een halfbroertje verwekte. Ook 
de huwelijken van Hendrik en Arend, Maria en Constantia worden voltrokken terwijl hun vader 
nog aan gezinsuitbreiding werkt. Zij laten hun kinderen in de Lutherse en Hervormde kerken van 
meerdere woonplaatsen dopen. Geruime tijd daarna trouwen ook enkele kinderen uit het twee-
de huwelijk van hun vader met Francijntje van Noord in Haarlem. 
 
Johanna Petronella Kampman en Evert H. Schiering 06-05-1742 Nw’hout/Lisse 
Geertrui Kampman met Albert Weisman  20-06-1745 Nw’hout 1

e
  

Geertrui Kampman met Jan Laa   10-10-1751 Haarlem  2
e
  

Maria Kampman met Harmen Kramer  10-12-1747 Nw’hout 
Constantie Kampman en Willem K. Vlasveld  29-10-1752 Nw’hout 
Hendrik Kampman met Agatha Wassenaar  06-02-1753 Haarlem  1

e
  

Hendrik Kampman en Geertruij van der Heide 14-04-1793 Bloemendaal 2
e
 ? 

Arend Kampman met Ariaantje de Mooy  30-12-1757 Leiden  RR83 
Gerrit Kampman en Grietje Ketels   09-11-1766 Amsterdam 1

e
  

Gerrit Kampman en Maria de Kort   18-12-1796 Haarlem  2
e
  

Albert Campman met Anna Renaut   01-11-1778  Haarlem 
Jurriaan Kampman met Anna Pasfchier  24-08-1777 Haarlem  1

e
  

Jurriaan Kampman met Anna Hogenbijl  17-09-1780 Haarlem  2
e
  

Jurriaan Kampman met Hendrika ter Poorten  05-02-1786 Haarlem  3
e
  

 
Noordwijkerhout boek 1 pag. 91. Den 6 meij 1742. 
Evert Hendrikz Schiering J:M: geboortig van Osnabrug en woonagtig te Lisfe huwt met Johanna 
Campman J.D. geboortig van, en woonagtige tot Noordwijkerhout. 
Marge: Na 3 voorftellingen in de kerke alhier & tot Lisfe gehad, en betoog van Lisfe getoont 
hebben en voldaan aen s Landes geregtighz.  
 
Noordwijkerhout boek 1 pag. 92. 20 junij 1745. 
Albert Weefeman Jongman geboortig uijt het Brandenburgfe woonende onder Lisfe huwt met 
Geertruij Kampman J.D. geboortig van Diemen en woonende alhier. 
Marge: Na 3 voorftellingen in de kerke alhier & tot Lisfe gehad, en betoog van Lisfe getoont 
hebben en voldaan aen s Landes geregtighz.  
(Geen dopen in boek X. NhG2p73 = Pro Deo, L3p191, LG3p248 = verklaring van onvermogende, 
getekent Albert Weesman.) 
 
Haarlem. Index huwelijken bevat ook: 25-03-1746 Inv. Ensch. II 1793, Geertruyd Kampman & 
Albert Weseman (Weesman). Register ingekomen personen.  
De Sijl straet van de Brug tot de Poort aen wedersijde, en daer in de Corte Sijl en Baaumstegen, 
mitsgaders de Vest tot de Raap. 
17 3/25 46 Albert Weseman & Geertruy Kampman, Luyt. [luthers], brouwersknegt van Noordwij-
kerhout. 
 
Noordwijkerhout boek 1 pag. 93. 10-12-1747. (NhG2p83 = Pro Deo huwelijk) 
Harmen Craemer geboortigh van Velthuijzen in ’t graefschap Benthem huwt met Maria Gezina 
Campman geboortig van Noordwijkerhout beijde alhier wonende. 
Marge: Na 3 voorftellinge alhier en blijk van s’Lands geregtigheijd te hebben voldaen. 
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Haarlem 1751. 
Jan Laa J.M. van Heemstede met Geertruy Kampman van Diemermeer, weduwe van Aalbert 
Weesman, beijden op de Raax. Getuigen Femmetje Verftegen en Albert Krooneman. Zijn den 24 
octob. 1751 alhier getrout. 
 
Noordwijkerhout boek 1 pag. 93. 29-10-1752. 
Willem Klaesz. Vlasveld geboortig van oegstgees en woonende tot Noordwijkerhout huwt met 
Constantia Kampman geboortig van, en wonende tot Noordwijkerhout. 
Marge: Na 3 voorftellinge alhier en blijk van s’Lands geregtigheijd te hebben voldaen. [Pro Deo] 
 
Haarlem 1753. 
Anno 1753 Extract uit de Trouwregisters der Nederduitsch Gereform. Gemeente den 21 januari. 
Ingeteekend Hendrik Kampman J.M. van Noordwijkerhout, op de Raax [= adres in Haarlem] met 
Aagje van Wasfenaer J.D. van Noordwijk, op de N. Gragt. Zijn den 6 Febr. 1753 alhier getrouwd. 
Getuigen zijn Jurriaan Kampman & Kniertje de Koning. 
 
KO 1757. 
Arend Kampman, trekker, jongeman van Noordwijkerhout, wonende in de Stal buijten de Mare 
poort, geassisteerd met Jurriaan Kampman, zijn vader, wonende te Haarlem, huwt met Ariaantje 
de Mooy, jongedochter van Rhijnsburgh (haar moeder heet J. Boekee). 
 
Haarlem (en Amsterdam) 1766. 
26-10-1766, Gerrit Kampman J.M. en Grietje Ketels, J.D., beijde wonende onder Amfterdam. Op 
betoog van Amsterdam in dato 24

e
 october 1766 den 9-11-1766 akte gegeven om te Amfterdam 

te mogen trouwen. NH-gemeente. 
 
Haarlem 1777. 
Jurriaen Campman J.M. van Kudelstaart in de Geerstraat huwt met Anna Pasfchier J.D. van 
Haerlem, getuige Fransijntje van Noort. Getrouwd den 24-08-1777. 
 
Haarlem 1778. 
Albert Campman J.M. van Noordwijkerhout, wonende in de Geerstraat, huwt met Anna Renaut, 
J.D. van Haerlem, getuige o.a. Jurriaan Kampman. Getrouwd 01-11-1778 NH-gemeente. 
 
Haarlem 1780. 
Jurrian Kampman, weduwenaar van Kudelsteert, in de Geerstraat huwt met Anna Hogenbijl J.D. 
van Haerlem, getuigen Francijntie van Noort en Marijtie Koppijn. Getrouwd 17-09-1780, NH-
gemeente. 
 
Haarlem 1786. 
Jurriaen Kampman weduwnaar van Haarlem huwt met Hendrika ter Poorten, J.D. van Haerlem, 
beijde wonende in de Agterstraat, getuige o.a. Francijntje van Oort. Getrouwd 05-02-1786, NH-
gemeente. 
 
Haarlem (en Bloemendaal) 1793. 
31-03-1793 Hendrik Kampman, wedr van Noordwijkerhout, wonende onder Bloemendaal, huwt 
met Geertruij van der Heide, wede van George Christoffel Popeleus, gebore van Haarlem, getuige 
o.a. Albert Kampman, NH-gemeente. 
Den 14 april 1793 akte gegeven om te Bloemendaal te mogen trouwen. 
 
Haarlem 1796. 
Gerrit Kampman WN van Noordwijkerhout en Maria de Kort WV van Haarlem. Schepenen. 
 
Lutherse doopgetuigen bij kinderen van J. Albert Weesman en Geertruy Kampman zijn in: 
1747 Evert Hendrik Schiering en Anna Kampman. 
1749 n.v.t. 
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Noordwijkerhout, NH-doopgetuigen bij een kind van Harmen Cramer en Maria Gezina Campman 
zijn in: 1748 Evert Hendriksz. Schieringh, Johanna Campman. 
 
Lutherse doopgetuigen bij kinderen van Jan Laa en Geertrui Kampman zijn in: 
1755 Albert Storm, Kniertje de Koning. 
1754 en 1757 n.v.t., 1760 nog zien. 
1761 en 1763 Hendrik Kampman, Aagje Wasenaar. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Kampman en Aagje van Wassenaar te Haarlem: 
1754 Jan Laa en Geertrui Kampman. 
1764 Harmens Cramer en Marijtje Kampman. 
1755 Jan Stippers en Aaltje Giesen (n.v.t.?). 
1757 Barent van Wassenaar en Lena van der Wolf (n.v.t.?) 
1760 en 1761 n.v.t. 
 
Lisse, boek 3. Doopgetuigen bij de kinderen van Willem Vlasveld en Constantia Kampman zijn in: 
1755 o.a. Pieter van Noort. 
1757 Hendrik Campman en Aagje Wassenaar. 
Doopgetuigen bij de kinderen van Arend Kampman en Anna Renault zijn in: 
1779 (RK-gedoopt, één van beiden is niet katholiek) getuige o.a. Francijntje van Oort. 
1781 (RK, idem) n.v.t. 1786 (NH) n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen te Haarlem bij een kind van Gerrit Kampman en Grietje Keetels zijn in: 
1776 Hendrick Kampman en Aagje Wassenaer. 
 
In Leiden huwen de hele eeuw mensen met achternaam Kampman, maar behalve Arend horen zij 
niet bij dit gezin thuis. In Haarlem duiken Harmen Kramer en Maria Kampman in 1782 op met een 
akte van Indemniteit. Gemeenten of armmeesters vroegen en verstrekten deze akten wanneer 
bewoners naar elders verhuisden en de nieuwe gemeente een garantie eiste betreffende de bin-
nengekomen mensen die ten laste van de stadskas zouden kunnen komen indien ze zelf geen 
inkomsten konden verwerven. De vorige gemeente nam volgens zo’n akte dan de kosten op zich 
en garandeerde een vergoeding. In Leiden bewaarde het Huiszittenhuis de ingekomen akten. 
 
Akten van indemniteit/Borgtochten Haarlem. 

 Harmen Kramer en Maria Kampman, echtelieden. Akte van Indemn. d.d. 17 juni 1782, reg. 
13/426 fol. 263 Van: Kerkeraad van Hillegom. 

 
Een deel van de gezinsleden overlijdt te Haarlem, waar vanaf 1790 bijzonder veel informatie 
omtrent het sterven en begraven van mensen werd vastgelegd. 
 
Haarlem begraafboeken tot 1790 

 22 juli 1756 Jurriaan (’t kind) Kampman, Z.k. te Haarlem. 

 13 augustus 1760 ’t kind van Jurriaan Kampman, te Haarlem. 

 13 mei 1761 ’t kind van Jurriaan Kampman, te Haarlem. 

 19 januari 1774 Arend Kampman, N. begr.p. te Haarlem. 

 13 mei 1784 Anna Passchier huisvr. van Jurriaan Kampman, z.begr.p. te Haarlem. 
 
Haarlem begraafboeken 1790-1811 

 Albert Kampman, Kierepoort, Gr. Heiligland, Impost 28-12-1792 ƒ 0,00, begraven 30-12-1792 
Z.Begr. diakonie ƒ 0,35, leeftijd 42 jaar, doodsoorzaak: water. Bronnen: Begraafboek DTB nr. 
99, blz. 94, lijkregister 1792-1800 fol 7vo en Puiboekje 1792 dec. blz. 5.2. 

 Maria Kampman, overleden 12-12-1799, Diaconiehuis, Nieuwe Gracht, impost 14-12-1799 
ƒ 0,00, begraven 16-12-1799 N.Begr. Diaconie ƒ 0,35, leeftijd 76 jaar, doodsoorzaak: verval van 
krachten. Bronnen o.a. lijkregister 1792-1800 fol. 123 vs. 

 Hendrik Kampman, overleden 12-05-1802, Lange Doelstraat, impost 15-05-1802 ƒ 6,00, 
begraven 17-05-1802 HK ZT nr. 56 ƒ 19,00, leeftijd 73 jaar, 3 mnd., doodsoorzaak: water. 
Bronnen o.a. lijkregister 1800-1805 fo 49vd. 



Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 35  K.J.F. van Veen 2016  
 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

Haarlem, akte -, 14-03-1814 (index tot 1852 nagekeken). 
Op 14-03-1814 verklaren twee goede bekenden van de overledene dat op 12-03-1814 binnen 
deze gemeente, in het Diaconiehuis wijk 5 nummer 433 is overleden Gerrit Kampman, oud 76 
jaar, tuinman, geboren te Haarlem en zijnde weduwnaar van Marijtje de Kort. 
 
Constantia woonde in Noordwijkerhout en Lisse, Gerrit, geboren in Noordwijkerhout, huwt eerst 
in Amsterdam en hertrouwt te Haarlem, waar zijn leven tevens eindigt. Albert (ook wel Arend 
genaamd) kwam als oudste uit Jurriaens tweede huwelijk in het gezin mee naar Haarlem waar hij 
huwt, vertoeft en sterft.  
Tot slot kunnen we de omzwervingen van Jurriaan junior volgen als laatste in Noordwijkerhout 
gedoopte kind dat in Haarlem opgroeit en daar driemaal huwt. Het merkwaardige is, dat hij 
meerdere keren opgeeft dat hij in Kudelstaart (bij het vroegere Haarlemmermeer) geboren is. Er 
is een mogelijkheid dat het paar Kampman & Van Noord tussen 1752 en 1756 aldaar verbleef, 
want ogenschijnlijk krijgt Francijntje bijna 4 ½ jaar geen kind. In dat geval zal Jurriaan, geboren in 
1752 voortijdig zijn gestorven en volgde de Jurriaan uit Kudelstaart hem op. Overigens is onbe-
kend waar Jurriaan senior zijn laatste adem uitblies.  
 
Haarlem huwelijken kleinkinderen 

 12-07-1778 te Haarlem Albert Campman [kleinzoon via Hendrik], J.M. van Haerlem, wonende 
onder Tetterode, huwt met Elisabeth Ten Hooren J.D. van Heemstede, getuigen Hendrik 
Kampman en Alida Westerhoff. Getrouwd 26-07-1778, NH-gemeente. 

 04-05-1783 Alexander Servé J.M. van Haarlem en Helena Kampman, J.D. van Haarlem op de 
Oude Gragt. Op den 10

e
 meij alhier getrouwt. Getuige o.a. Aagje Waffenaar. 

 Kleinkind? 09-08-1795 Hermina Kampman, J.D. van Haerlem met Jan Pieters, J.M. van 
Haarlem. 

 
Het volgende kind is vermoedelijk een telg van zoon Jurriaan, van wier verder geen andere 
kinderen in Haarlem worden gedoopt. In 1783 zit hij waarschijnlijk zonder vrouw. 
 
RK Nauwe Damsteeg 09-10-1783 Baptiz: Juriana fil: illegitima Jurianus Kampman, pater |:ut 
fectuz:| et Gertrudis de Boom, getuigen zijn n.v.t. 
 
Alsof er geen eind komt aan de buitenechtelijke kinderen in dit gezin, doet vermoedelijk de 
kleindochter via zoon Gerrit (Hermijntje) in Haarlem er nog een dubbele schep bovenop. 
 
NH 16-05-1790 kind Hendrik, van pa - en Hermijntje Kampman, getuigen Gerrit Kampman en 
Margaretha Ketel. 
NH 29-06-1793 kind Maria Magdalena, van pa - en Hermijntje Kampman, getuige Grietje Keetel. 
 
Haarlem index Liste Civique 1811. 
Albert Kampman, boekverkoper, geboren 14-01-1754 woont in wijk 3 nr. 24, nr. 1378. 
 
Generatie 10 Kampman? 
 
Amsterdam nr. 706; 403, 15-03-1709.  
Jan Gerritse Schramade van Noortwijk santschipper, oud 26 jaren op de Prinsegraft ... huwt met 
Margrietje Kampman van Amsterdam oud 33 jaren op den Amstel, geafft. met haar vader Hendrik 
Kampman. 
 
Amsterdam de huwelijken tussen 1701-1750 nagekeken. Diverse mensen met naam Kampman 
trouwen in die stad. Zij komen uit ondermeer Strasbourg, Amsterdam, Kerskey, een Evert uit 
Kamen, Sunnikhuijzen, Branen, Braamsche en Baanbrugge. 
Tussen 1721-1730 enkele Lutherse dopen, n.v.t. voorzover dit te bepalen is. 
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Generatie 10 Krooneman  
 
Sassenheim boek 1p315. (O 05-11-1733) 
Ondertrout den 5 novemb. 1733 Aalbert Kroneman JM geboren tot Fwol en wonende tot Leijden 
huwt met Aeltje Sijmonsf van Regteren J.D. geboren en wonende tot Saffem aen defe betoog 
gegeven om te trouwen tot Leijden. 
 
Leiden KO MM 99, 07-11-1733. 
Aalbert Kroneman, jongeman, geboren tot Swol wonende alhier, moet attestatie van Sassenheim 
overbrengen, huwt met Aaltje Simons van Regteren, jongedochter, geboren en wonende tot 
Sassenheim. Den Bruijdegom is met behoorlijke attestatie gecompareert, en bij hem selff 
overgegeeven geworden. 
 
Oegstgeest, bij de kinderen van Albertus Kroneman en Aaltje Sim: van Rechteren. zijn getuigen in: 
1734 Arij en Pieternelletje van Rechteren (n.v.t.), 1736, 1739, 1742 n.v.t. 
1744 peet Jurriaan Kampman & Hermijntje Kroneman. 
 
Bezoek Zwolle, Kroneman meldingen in de index 1650-1750 hebben betrekking op allerlei  perso-
nen, die niet de gezochte familieleden zijn, maar mogelijk wel neven, nichten, ooms, tantes en 
andere soorten relaties van hen zijn. De juiste Harmijntje en Arend staan daar niet bij.  
De meldingen zijn beslist niet compleet, want enkele belangrijke gebeurtenissen in het leven van 
deze mensen speelde zich af in Wijhe of andere plaatsen. De in en rond Zwolle wonende familie 
Kroneman is voornamelijk NH, soms ook Katholiek en komt volgens zeggen uit Wijhe waar een 
boerderij, genaamd De Krone staat.  
Alleen meer onderzoek in de omgeving van Zwolle kan aansluitende gegevens verschaffen. 
 
Hier volgt een allegaartje aan meldingen op voornaam van mogelijke verwanten. 
 

 Een Albert Kroneman doet in 1718 belijdenis (NH), woont dan buiten de Sassenpoort, huwt in 
1720 te Zwolle met Johanna Visser, krijgt enkele kinderen en wordt in 1731 begraven (Hij is 
w.s. een zoon van Jan Jans Kroneman en Geesje Jansen, gedoopt 07-02-1699.) 

 Aaltje. 

 Annetien, is overleden in 1733. 

 Evert, huwt 1727 met Barbera van Hengelo en hertrouwt in 1741 met Hester Schutte, hij 
overlijdt in 1749. 

 Geertje, gehuwd met Willem Broese voor 1712, hertrouwt in 1714 met Derk Roek, woont 
voor de Sassenpoort en overlijdt in 1722. 

 Gerregijn, woonde in het kinderhuis, overlijdt in 1704. 

 Geesgien Jans, vrouw van Jan is begraven 04-08-1745. 

 Helena, huwt 1707 met Wijnand Cras (gaat naar Wijhe in 1707). 

 Hendrik, woont aan de Grote Aa, huwt in 1729 met Janna Herms, leeft in 1748. 

 Henrick Cornelissen, huwt 1705 Willemken Cornelissen. 

 Hermannus, woont in de Sassenstraat, doet belijdenis in 1701. Zijn vrouw overlijdt in 1703, 
laat met nieuwe? vrouw Anna van Sendenhorst een kind dopen in 1705 en overlijdt zelf in 
1723. 

 Hermina, is dochter van Hermannus en Anna van Sendenhorst, geboren 1705, trouwt in 1726 
met Aernoldus Nienhuis, overleden 1748. 

 Hermina, jongedochter, trouwt in 1732 met Henderik van Delden. Of: Willemina, woont 
buiten de Sassenpoort doet belijdenis in 1723. Gaat met attestatie naar Amsterdam 12-10-
1727 en komt met attestatie uit Amsterdam terug 22-09-1732, is vrouw van Hendrik van 
Delden, overlijdt in 1733. 

 Jan, doop 28-01-1701 zoon van Jan Crooneman en Geesje Janssen, NH RBSO nr 702, blz. 70. 

 Jan, zijn moeder is begraven in de Vrouwenkerk, 1702. 

 Jan, man van Elisabeth Jans, komt met attestatie uit Wijhe 15-12-1732. 

 Jan Croneman, man van Geesje Jansen van der Voort (gehuwt in het jaar 1698) datum van 
testering 27-11-1735. Bron gesloten testamenten, blz. 89-91, 02-09-1745 (RA001.137) Gezien. 
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 Idem. Bron gesloten testamenten blz. 92-93, testering 28-11-1744 (RA001.137) Ook gezien, in 
beide akten geen gezochte personen gevonden. 

 Jan, gewezen rademaker [wielemaker], is begraven 1747. [Volgens een GA-bezoeker waren 
leden van de familie Kroneman vaak timmerman van beroep.] 

 Jan Gerritsen, jongeman wonende buiten de Sassenpoort, trouwt met Anneke Fredericks in 
1667. 

 Willem Krooneman en Hendrikje van Haarst laten dochter dopen in 1690. 

 Kroneman wordt ook wel als Keveneman geschreven. 
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 Generatie 10 Rondeau       
    
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jean Rondeau   Jeanne Picard 
Geboren: 12-03-1665 te Sedan    13-06-1666 te Sedan 
Overleden: [22/02-01/03-1727 te Leiden?]   02-08-1747 te Leiden  
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Sedan en Leiden: Nieuwesteeg  Sedan en Leiden: Kamp (1687), 
 (1687), Lange Agnietenstraet (1723) Moriaansteeg op de hoek van het 

     Klooster (1712 t/m 1733) 
Beroepen: ?     Huisvrouw 
Vader: Jean Rondeau    Gerard Picard  
Moeder: Susane Bala    Maria Elin 
 
Huwelijk: 12-09-1687 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Pierre  geb. 06-08-1688 te Leiden, overl. voor/na 1735 in buitenland? 
2. Marie  geb. 04-01-1690 te Leiden, overl. 23/30-04-1763 te Leiden 
3. Susanne geb. 02-12-1691 te Leiden, overl. 01/08-02-1772 te Leiden 
4. Judith  geb. 21-11-1693 te Leiden, overl. 01/08-03-1738 te Leiden 
5. Jeanne geb. 01-02-1696 te Leiden, overl. jong? 
6. Simon  geb. 22-08-1697 te Leiden, overl. voor 1705 
7. Philippe geb. 16-05-1699 te Leiden, overl. jong? 
8. Jean  geb. 24-07-1700 te Leiden, overl. voor 1708 
9. Isaac  geb. 15-09-1701 te Leiden, overl. jong? 
10. Elisabeth geb. 20-09-1702 te Leiden, overl. 23/30-12-1730 Leiden?, voor 09-1735 
11. Simeon geb. 21-01-1704 te Leiden, overl. na 1767 te 
12. Jean  geb. 06-07-1707 te Leiden, overl 22/02-01/03-1727? Leiden? (d.d. pa?) 
             
 
 
In 1819 trouwt Johannes Poptie met Jansje van Wijk (zie generatie 05) en zo komt Van Wijk in 
mijn familie. Via haar moeders’ familie Dee kwam eveneens aan vrouwelijke zijde het geslacht 
van Judith Poit erbij (zie generatie 08 Dee). De ouders van Judith zijn Thomas Poit en Maria 
Rondeau. Aan laatstgenoemde is uitgerekend de familie Poptie weer verwant. Johannes’ over-
grootvader was namelijk getrouwd met Susanne, de zus van Maria Rondeau.  
 
Man   Vrouw  Huwelijk  Generatie 
Willem Frederik Poptie Jansje Boekkooy 1849   04 
Johannes Poptie  Jansje van Wijk 1819   05 
Johannes Poptie  Susanna Geestman 1792   06 
Jean Paupetit  Maria Godefroy 1760   07 
Jean Paupetit  Susanne Rondeau 1721   08 
 
De families Paupetit, Poit en Rondeau zijn allemaal afkomstig uit Sedan. Ooit was dit eveneens 
een welvarende stad met een belangrijk centrum voor theologen en een lucratieve textiel-
industrie. Totdat ook hier de protestanten bedreigd werden en een massa ervaren en bekwame 
vaklieden haar heil elders zocht. Sedan is deze uittocht nooit meer helemaal te boven gekomen. 
 
De ouders Jean Rondeau en Jeanne Picard zijn geboren en deels getogen in Sedan. Samen met 
verschillende andere familieleden komen ze naar Leiden waar het paar in 1687 huwt. Er trokken 
minimaal enkele honderden inwoners uit Sedan naar Leiden, waar ze dus wederom vertrouwde 
gezichten op straat tegenkwamen. Jean is wellicht de persoon die eerder dat jaar de Waalse kerk 
te Harlingen aan doet. 
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CBG Waals fiche R106-107. 

 Jean Rondeau, Reçu membre de L’Eglise de Leide le Fevrier 1687 par temoignage de l’Eglise de 
Harlingen. 

 

KO 29-08-1687, Z118v Waals. 
Jean Rondou, jongeman van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Jacobus Buson 
zijn bekende wonende mede aldaer, huwt met Sjenne Picaer, jongedochter van Sedan, wonend in 
de Kamp, geassisteerd met Judik Rolijn bekende mede in de Nieuwesteeg. 
Waals fiche R106-107. Mariés à Leide le 12 Septembere 1687 Jean Rondeau et Jeanne Picar. 

 
Vervolgens krijgen ze maar liefst twaalf kinderen, van wie steeds de exacte geboortedatum geno-
teerd is in het Waalse doopboek. Tot in 1659 worden kinderen met familienaam Rondeau daar 
gebracht, vervolgens zijn er 29 jaar lang geen dopen, waarna in 1688 vader Jean weer de eerste 
aanbrenger is van kleine Rondeau-tjes. 
 
Waals doopboek nr 85, kinderen van Jean Rondeau en Jeanne Picard 

 08-08-1688 Pierre, né 06-08-1688, getuigen Pierre Rondeau, Elisabeth de Marolle. 

 08-01-1690 Marie, neé 04-01-1690, getuigen Elie Raigneur et Marie Picard. 

 05-12-1691 Susanne, neé le 02-12-1691, getuigen Jacob Husson et Susanne Rondeau. 

 29-11-1693 Judith, neé 21-11-1693, getuigen Denis Drolenvaux et Anne Broutin sa femme. 

 03-02-1696 Jeanne, neé 01-02-1696, getuigen Simeon Elin et Jeanne Horquelin. 

 23-08-1697 Simon, né 22-08-1697, getuigen Simon Elin et Anne Trouillart. 

 20-05-1699 Philippe, né 16-05-1699, getuigen Philippe Conte et Marie Elin. 

 25-07-1700 Jean, né 24-07-1700, getuigen Jean Rondeau et Marie Huson. 

 18-09-1701 Isaac, né 15-09-1701, getuigen Isaac Genet et Marie Husfon. 

 24-09-1702 Elisabeth, neé 20-09-1702, getuigen Philippe Husfon et Marguerite Husfon. 

 23-01-1704 Simeon, né 21-01-1704, getuigen Simeon Elin et Magdelaine Elin. 

 06-07-1707 Jean, né 06-07-1707, getuigen le Pere et Marie Rondeau. 
 
Waals-doopgetuigen bij de kinderen van Pierre Vilain en Elisabeth Gendron: 
1689 Jean Rondeau et Jeanne Picar. 
1696 Pierre Chaudron et Elisabet Huber. 
(Zie ook generatie 09 Chaudron/Van der Steen-tak en generatie 11/Van Wijk-tak!) 
 
De huwelijksgetuigen Jacob Husson en Judith Raulin zijn in feite ver verwant aan Jean Rondeau en 
leden van de familie Husson komen ook mee naar de kerk voor de doop van de kinderen. De 
enigen die steeds ontbreken, zijn Jean en Jeanne’s ouders. Behalve in 1699, wanneer Jeanne’s 
moeder verschijnt. Waarschijnlijk is zij haar dochter een aantal jaren later achterna gereisd of 
verbleef ze jarenlang elders. 
 
Binnen vijf jaar na de geboorte van de jongste, gaat de oudste dochter alweer in ondertrouw. De 
rest laat nog een poosje op zich wachten. Uiteindelijk huwen totaal vijf van de twaalf kinderen. Zij 
krijgen ook nakomelingen en zijn zelf getuige bij de doop van kinderen van bevriende of verwante 
echtparen. Ongeveer anderhalf jaar voor zijn huwelijk met Maria Rondeau haalt Thomas Poit 
eerst zijn vakmanschapsdiploma bij een bekende uit haar familie. 
 
Rechterlijk Archief inventaris nr. 79, getuignisboek AA180v. 
Opgesz. Ondergesz: H.H. Schepenen der Stad Leijden verclaren mitsdezen dat haer gebleecken is, 
bij attestatie van deecken en hooftmannen vant Laeckenbereiders Gilde binnen dese Stad, van 
dato den ..., dat Folio 127 Thomas Poite bij Jean Poupart [niet te verwarren met Jean Poptie] 
Meesterlakenbereijder alhier zijne twee jaren als leerknegt heeft voldaan, foo hebben wij dien-
volgende wel willen verleenen deze acte, omme de ver.ne: Poite te dienen daar ende foo t 
behoort. Actum den 23 julij 1710. 
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Zie KO CC11, Waals, 14-08-1698, Jean Poupart, jongeman van Sedan, lakendrapier op de Hoy-
graft, geass. met David Cosingh zijn oom te Amsterdam, huwt met Susanna Elin, weduwe van 
Jaecques du Clou, o.a. geass. met Louise Liebau [weduwe van Paul Elin, kleinkind via Simon, zoon 
generatie 11 Elin]. Als Waalse doopgetuige komt onder meer voor in 1703 Anne Trouillart vefve 
de Simon Elin. Zie ook notaris J. Blocquau, inv. nr 1539, jaar 1718, akte 88, 89. Erfgenamen van 
Susanna Elin weduwe van Jan Poupart.  
 
Maria Rondeau en Thomas Poit  18-03-1712 FF93 
Susanna Rondau en Jan Poptie  22-08-1721 HH260v 
Simeon Rondeau en Anne du Chêne  24-04-1728 KK232  1

e
  

Simeon Rondeau en Maria Goddar  17-07-1733 MM77v  2
e
  

Elisabeth Rondeaux en Michiel del Boy 22-10-1728 KK269v 
Judith Rondeau en André Jacquet  12-01-1731 LL152v 
 
KO 1712, Waals. 
Thomas Poit, droogscheerder, jongeman van Sidan, woont in de Camp, geassisteerd met Daniel 
Foret, sijn bekende, woont alfboven, huwt met Maria Rondou, jongedochter van Leijden, woont 
in de Moriaansteegh, geassisteerd met Sjenne Picaart, haer moeder, woont alfboven.  
[De Moriaansteeg, Mariënsteeg of Moer Annensteeg was vroeger een steegje dat van de Oude 
Vest naar de Cæciliastraat liep.] 
 
KO 1721, Waals. 
Jan Poptie, weduwnaar van Jannetje Jean, wonende op de Nieuwe Voldergraft, vergezelschapt 
met Abraham Poptie, sijn oom,wonende in de Scheijftraat, huwt met Sufanna Rondau, jonge-
dochter van Leiden, wonende in de Moriaansteegh op de hoek van ’t Clooster, vergeselschapt 
met Jannetje Picar, haar moeder, wonende als vooren. 
 
KO 24-04-1728, Waals. 
Simeon Rondeau, droogschr., jongeman van Leijden, woonende in de Moriaansteeg, vergezel-
schapt met Jeanne Picard, sijn moeder, wonende als vooren, huwt met Anne du Chêne, jonge-
dochter van Sedan, woont op de Breedestraat, vergezeld met Marie Ratie, haar bekende in de 
Scheijstraat. 
 
KO 22-10-1728, Waals. 
Michiel Delboy, kousew., jongeman van Langedok in Vrankrijk, huwt met Elisabeth Rondeaux, 
jongedochter van Leijden, woont in de Moriaanfteegh bij de BlauwePoort, geassisteerd met 
Jeanne Picaar, weduwe van Jean Rondeaux, haar moeder, woonende in de Moriaanfteegh. 
 
KO 1731, Waals. 
Andre Jacquet, weduwnaar van Francoise Stevenon, huwt met Judith Rondeau, jongedochter van 
Leijden, woonende op den hoek van de Moriaanfteegh, geassisteerd met Jannetje Picaer, haar 
moeder, woonende als vooren. 
 
KO 1733. 
Simeon Rondeau (1 kind), weduwnaar van Anne du Chaine, woonende in de Galgstraat, 
geassisteerd met Jeanne Pikaar, zijn moeder, woonende in de Moriaansteegh, huwt met Marie 
Goddaar, jongedochter van Leijden. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau zijn in: 
1712 Jean Rondeau et Anne Lescluse. 
1714 Jean Chardron et Madeleine Picar. 
1716 Pierre Rondeaux et Elisabeth Marie. 
1717 Jean de Pisfet et Judit Rondeau. 
1719 Jean l’Espagnol et Susanne Rondau. 
1720 Jean Villaret, Judith Renier. 
1722 André Bruyere et Elisabeth Rondeaux. 
1723 Jean Popti et Susanne Rondeaux. 
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1725 Charles Cande et Jeanne Marie de Champs. 
1726 Thomas Poite et Elizabeth Poite. 
1729 Simeon Rondeaux et Anne du Chenne. 
 
Simeon Rondeau en Jeanne Picard zijn te Leiden in 1730 Waalse getuigen bij de doop van een 
kind van Simeon Rondeau en Anne du Chenne. In 1732 komt o.a. Magdalaine Picard mee (Waals). 
Nog voor zijn huwelijk volbrengt Simon zijn leertijd als lakenbereider. 
 
Getuignisboek BB127, waarschijnlijk betreft dit zoon Simon. 
De ondergesz. Heren Schepenen der stadt Leijden verklaren bij deze, dat haar gebleken is bij atte 
van deken ende hooftmannen van ’t lakenberijdersgilde, binnen deze stadt van dato den 28 junij 
1727 dat ... en folio 288 Simon Rondau bij Jan Willers Mr lakenberijders alhier, ider haar twee 
jaren als leerknegt hebben voldaan, zo hebben wij dienvolgende wel willen verlenen deze acte, 
om de voorn. personen te dienen daar ende zo ’t behoort. Act. 9

e
 julij 1727. 

 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Simeon Rondeaux en Marie Goddar zijn in: 
1734 Simeon Rondeaux et Jeanne Picard.   
1735 n.v.t. 
1737 Jean Darpetie et Susanne Rondeaux.  
1739 o.a. Jeanne Picard. 
1740 o.a. Genne Picard.      
1742 Jeanne Picard. 
Simon en Marie zijn in 1768 samen nog NH-doopgetuigen bij hun eigen kleinkind. 
 
Dochter Elisabeth wordt niet oud. In 1730 is zij ernstig ziek en dit is reden genoeg om naar de 
notaris te stappen. Ook Simon Rondeau krijgt met de minder fraaie kant van het leven te maken 
als zijn eerste vrouw op redelijk jonge leeftijd sterft. Zijn zwager Jean Poptie en diens zwager 
nemen de voogdij over zijn driejarige zoontje aan. 
 
Weeskamer Seclusie BB3. 
Op 23 november 1730 verschijnen voor de Leidse notaris Jacobus Camper “den Eerfamen Mighiel 
del Boy ende de Eerbare Elifabet Rondo, egte man en vrouw, woonende in de Lange Scheijftraat 
... sijnde hij teftateur kloek en gefond, & zij teftatrice siekelijk te bedde leggende, niet te min 
bijde haar verftand redenen en memorie wel magtig ...” 
Ze stellen de langstlevende tot universele erfgenaam en ook tot voogd over de kinderen, met 
macht om zelf bezittingen te verkopen en de weeskamer wordt uitgesloten. De getuigen zijn 
“Dirck Keur, Mr. Backer en Chriftoffel Le Hue ... gebuuren van de compten.”  
Op 13 april 1733 neemt Michiel del Boy de voogdij aan. 
 
Weeskamer voogdijboek N177. 
Jean Poptie, Lakenwerker, oom, en Pieter Del Zenne [zie Jean’s eerste vrouw], mr Broodbakker, 
gebede vrund, zijn voogden gesteld over Simon Rondeau oud drie jaren, nagelaten zoon van 
Anna du Chene, gewonnen bij Simon Rondeau, droogschr. in de Galgstraat. 
Comparerende hebben de voogdije aengenomen ende op den 22 dito [juli 1733] eed gedaan. Den 
voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd. 
 
Intussen kopen vader Jean, zoon Simon en schoonzoon Andries Jacquet enkele panden. De 
afgelopen 250 jaar zijn de verkoopvoorwaarden van onroerend goed eigenlijk niet eens zoveel 
veranderd, zo blijkt uit een voorgedrukte tekst van op openbare veiligen verkochte huizen. Het 
huis in de Lange Agnietenstraat (folio 494) koopt Jean Rondeau van een weduwe die een voor-
moeder is van (let op!) de vrouw van de zoon van Jean Poptie, gehuwd met zijn dochter Susanna 
Rondeau (ofwel Maria Godefroy, echtgenote van zijn kleinkind Jean Poptie Junior). Het gebeurt 
regelmatig dat een voorouderlijke familie uit een bepaalde tak in Leiden, in contact komt met 
voorouders uit een andere tak. Mijn Leidse overgrootouders huwden in 1885 en waren generatie 
nummer 03. Wanneer al hun voorouders in Leiden zouden wonen, zouden dat bij generatie 10 
rond het jaar 1700 al totaal 256* personen plus hun kinderen zijn. Daarnaast was het overgrote 
deel werkzaam in de textielindustrie, gereformeerd, afkomstig uit het zuiden en maatschappelijk 
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gezien ruwweg elkaars gelijke. Geen wonder dat sommige gezinnen die elkaar rond 1700 slechts 
oppervlakkig kenden, via het huwelijk van mijn overgrootouders alsnog met elkaar verbonden 
raakten. Ook al konden ze dat in hun eigen tijd nog niet bevroeden. 
* generatie 03 = 2 personen, generatie 04 = 4, generatie 05 = 8, generatie 6 = 16, generatie    
   07 = 32, generatie 08 = 64, generatie 09 = 128 en generatie 10 = 256 personen. 
 
Bonboek Overmare Landzijde folio 557 Ste Michielsstraetgen suijtfijde. 

 8:10:1710 Is volgens defelve qualiteijt als hier vooren fol. 469 breeder staet geextendeert 
vercoft aen Jan Rondou vrij om ij C lx gl gereet gelt. [Vorige eigenaar is Joris Drollenveaux 
gehuwd met een dochter van Philip de Kan.] 

 Op den 4 octob: 1750 is alhier overgelevert extract uijt de scheijdinge des boedels van wijlen 
Jeanne Picaar wedue wijlen Jean Rondeau gepasseert voor den nots Jozua L’Ange Josue zoon 
en getuijgen binnen deeze stad in dato den 17 julij 1748 tusschen de gezaamentlijke kinderen 
en kindskinderen en geinstrueerde erfgen. van voorn. Jeanne Picaar waaruijt consteert dat dit 
huijs is aanbedeelt Jean Poppeti in huwelijk hebbende Suzanna Rondeau. Is bij hem verkogt 
aan Steven van der Pluim vrij om jC gl gereed gelt.  
NB Dit huis moet staan hier voor fol. 469. Is in de verponding bekend met nr. 42. 

 
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 561: St. Mich. str. 

 11-05-1717. Is bij hem verkogt aan Marie Elin, weduwe van Jacob Nonet vrij om Lxxx gl gereed 
geld. 

 25-05-1748. Is bij Simon Rondeau en Jean Popeti Executeur van den testamente van Jeanne 
Picard, weduwe en boedelhoudster van Jean Rondeaux, welke Jeanne Picard is geweest een 
dogter en mede erfgenaame van Maria Elin, laast weduwe van Jacob Nonet, verkogt aan 
Bartholomeus van den Bergh vrij om XC gl. gereed geld. 

 
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 565: St Mich. Str. 

 Maria Piket, weduwe van Hendrik ... 

 17-04-1727. Is met een huijs nieh. 3 lammesch. poort uijtkoomende in de Langegr. be..ooft 
aan Jeanne Picard, weduwe van Jan Rondeau, vrij om IIIJ

c
 gl gereet gelt. 

 01-06-1748. Is bij Simon Rondeau en Jean Popeti, executeur van de testamente van Jeanne 
Picard, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Jean Rondeaux verkogt aan Jan Poit vrij 
om ij

c
Lxxx glt: gereed geld. 

 01-06-1748. Is bij hem sp. belast met ijcLxxx glt. ter zake van geleende penn. daar van jaar-
lijxse interest betaald zal werden tegen 4 van ’t honderd, om Jean Micol. 

 
Bonboek Overmare Landzijde folio 478v Maerendorp noortfijde, hier wert de Jofepsteech overge-
sprongen. 

 Is bij hem [Casper Vermaes] vercoft aen Andries Jacquet vrij om een custingb van vj C L gl te 
betalen met cL gl gereet en C gl sjaers den 15 februarij 1730 gl d eerfte paeij ende dat telckens 
metten intereft vant onbetaelde jegens 4 ten hondert. 19:3:1729. 

 Is bij Jan Buijk notaris als curateur over den boedel ende goederen van Andries Jaquet verkogt 
aan Jacobus van Deventer vrij om vj C xx gls gereed geld ende is bij willig decreet defe vier-
schare gelevert den 6 meij 1731. 

 
Bonboek Zijloord folio 285b Langegraft in de Gange. 

 Nu op Maria Pille als in ’t 7
e
 reg. folio 565 breeder staat geextendeert. 

 Nu op Jenne Picard wed. van Jean Rondau als int 7
e
 reg. folio 565. 

 -:5:1733 Is bij haar vekogt aen Cornelis van Aken, vrij om Lxv gls. gereed geld. 
 
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 494 Lange Agnietenstraat Noordzijde (zie generatie 09 
Godefroy). 

 04-12-1723. Is bij Clara Braekmans, weduwe van Jan Godefroy met wien sij onder gemeen-
schap van goederen is getrouwt geweest voorschreven helft nagel. Jan, Dirck en Pieter 
Godefroy alle kinderen en erfgenamen ab intestato van de gemelde Jan Godefroy voor de 
wederhelft ad Jan Pudoo [= Jan Rondeau] vrij om XNNNY gl gereed gelt.  
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 01-03-1749. Is bij Simon Rondeau en Jan Poptie, executeur van den testamente van Jeanne 
Picard, weduwe Jan Rondeau verkogt aan Cornelis van Leeuwen als vader en voogd over zijn 
minderjarige zoon Pieter van Leeuwen en zulx ten behoeven van dezelve minderjarige vrij om 
LXXX gld gereed geld. 

 
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 553 Josephsteeg [ook wel Zionsteeg genoemd]. 

 25-06-1732. Is bij Maria van der Kleij weduwe en boedelhoudster van Maarten van Beren-
dregt verkogt aan Judicq Rondeau, weduwe van Andries Jacquet, vrij om LXXX gls gereed geld. 

 Is bij Jan Buijk, notaris als executeur over den boedel en goederen van Judith Rondeau, 
weduwe van Andries Jacqet, verkogt aan Jozua L’Ange en Douwe Salma, vrij om CLxxx gls 
gereed geld en is bij willig decreet desen vierschaar gelevert den  
9 maart 1734. 

 
Bonboek Hoge Morsch folio 444: Kleistraat (Dit betreft vermoedelijk zoon Simon.) 

 07-05-1733 Is volgens dezelfde qualiteit als in het 5 reg fol 470 verkogt aan Simon Rondeaux 
vrij om iiijLxxx gls gereed geld. 

 20-05-1758 is bij hem verkogt aan Lammert Noteboom vrij om CLxx gl gereed geld. 
 
Notaris I. Luzac 1758/59 Simeon Rondeau verkoopt huis in de Cleijstraat, folio 21,  
28-01-1758. Zie bonboek Hoge Morsch 444. Vanaf pagina 19 staan de gedrukte verkoop voor-
waarden voor onroerende goederen. 
Voorwaarden, Daar naar men alhier, volgende de Biljetten tot dien eynde alomme gedaan aan-
plakken, verkoopen wil, de onroerende goederen, dewelke daar bij te koop geftelt, veyl gemaakt, 
ende hier naar breeder uytgedrukt, ende verklaart zijn. 

I.  Erft fullen de verkoopers, de verkofte partijen ofte partye, leeveren, bij brieven van 
opdracht ende eijgendom, voor schepenen defer stede, tot koften van de koopers te 
verlijden, ende dat vrij of met foodanige belaftingen als hier naar bij de partijen, of elke 
partije fal werden verklaart, ende de voorfz. verkogte partijen daar bij belovende te vrijen 
ende waaren van alle kommer ende befwaringen, die daar op federt de jongfte verkoo-
pinge gebracht ofte geftelt fouden mogen zijn, onder generaal verband van de goederen 
der refpective verkoopers, ende deel plichtingen hier naar genoemt, fonder anders, dog in 
gevalle op ’t belastingboek defer stede, op de verkogte partijen of partije nog onafge-
teijkent bevonden mogte werden, eenige cufting, of rente-brieven, foo fal de kooper ’t 
felve moeten gedogen, maar foo den kooper hem daar mede befwaart mogte vinden, foo 
fullen de verkoopers in dien gevalle op ’t verfoek van den kooper de verkogte partijen ofte 
partijen leeveren bij willig decreet van de vierfchare defer stede Leijden, tot koften van 
den kooper of koopers alleen, ende fonder dat de verkoopers in eenige onkoften van dien 
of ’t houden van eenige praeferentie gehouden fullen zijn, of dat den kooper te dier 
oorfaake de betaalinge van fijn beloofde koop-penningen, of eenig gedeelte van dien fal 
vermogen op te houden. 

II.  De koopers fullen de penningen bij hen te belooven, gehouden zijn te betalen vrij gelds 
van alles, ’t zij van verpondingen, beden, fubventien, fchattinge, honderdfte, vijftigfte, 
twintigfte, tiende, meerder, of minder penningen, of eenige anderen ommeflagen, hoe die 
genoemd, of bij wien die alreede opgeftelt, ende ommegeflagen zijn, of nog fullen werden, 
alwaar ’t ook fulks dat bij plakkaten ofte ordonnantien alreede uijtgegeven of nog uijt te 
geven, toegelaten ware, of werde, op gelijke renten of cuftingen kortingen te doen, wat 
claufulen van te niet-doeninge dezelve ook zoude mogen begrijpen, als van den inne-
houden, ende de kragten van alle zoodanige plakkaten ende ordonnantien, ende elken 
van dien van nu alfdan, ende dan als nu uijtdrukkelijken vertijende, ende af-ftant doende 
bij defen. Ende dit alles foo gereede penningen als jaarlijkfe termijnen op ijder verfchijn-
dag praecijs, niet jegenftaande dat de brieven van opdragt niet verleden fouden mogen 
wefen, of fal den gebrekingen anderfints gehouden zijn daar van intreft te betalen jegens 
den penning feftien, van den vervaldag af tot de effectuele voldoenninge toe, fonder 
nogtans de betalinge den dien infigte te dilaijeren. 

III.  Ende fullen de koopers voor de betalinge verbinden fpecialijk de gekogte partijen, ende 
generalijken alle haare andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende 
toekomende, geregtigheden ende innefchulden, ende daar vooren, mitfgaders voor de 
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voldoeninge van de vordere voorwaarden, gehouden zijn op ftaande voet vafte borgen te 
ftellen, ’t zij een of meer, ten genoegen van de verkoopers, met vertichtinge der benefi-
cien van rechten, die men noemt Ordinis Excuffionis, ende Divifionis, mede brengende ’t 
beneficie Ordinis Excuffionis, dat men den felffchuldigen ofte faakweldigen eerft foude 
moeten executeren, ende ten uijterften mytrechten, eer ende alvooren men op de borgen 
geraakt foude zijn, ende beneficie Divifionis; dat men de fchulden tuffchen twee of meer 
t’famen verbonden ftaande, naar rato van de perfoonen fouden moeten fplitfen of 
deelen; ende fulks elk niet dan na advenant hun gedeelte fouden mogen aanfpreeken, 
waar van, ende van de krachten van dien, men mitsdefen verftaat de voorfz. borgen ten 
vollen en naar behooren onderrecht te zijn. 

IV.  Ende fullen fulks de koopers met haare borge of borgen, van alles t’haren koften gehou-
den zijn voor schepenen defer stede, te verlijden behoorlijke brieven, ten behoeve van de 
verkoopers, of den geenen die de felve verkoopers nomineeren fullen. 

V.  De koopers zullen van elke gulden defer koope die zij bieden, ende zulks ook naar beloop 
van de laften die op de partijen fullen werden gefteld ende gelaten, gereed een rantfoen 
betalen een halve ftuyver, daar van d’eenen helfte ter diftributie ende bescheijdenheijt 
van de verkoopers in de gelagen fal werden verteerd, ende behouden de verkoopers de 
wederhelft aan hen-lieden, omme ’t felve te bekeeren, daar, ende fulks haren goeden raad 
gedragen zal, met verklaringe, indien daar boven verteerd, ofte niet verkogt en werd, dat 
een yder fijn gelag, of fijn gedeelte aan ’t kort zal moeten betalen. 

VI.  Sullen ook de koopers gehouden zijn te betalen het recht van de Pieters Kerke binnen 
defer stede, de felve uijt faake van het roepampt toekomende; mitsgaders ook den 
geheelen impoft van den veertigften penning, met de tiende verhoging ten dienfte van 
den lande opgeftelt, ende boven dien nog den tachtigften penning ten behoeve van den 
armen alhier, ter diftributie van de E:E: Heeren Burgemeefteren, al fonder eenige kortinge 
aan de beloofde Penningen te mogen doen. 

VII.  Soo wie eenig geld trekt, of bod bied, fal ftaande voets indien ’t de verkoopers belieft, 
gehouden wefen vafte ende verfeekerde borgen te ftellen, een of meer, om de jegen-
woordige voorwaarden te voldoen, indien hem de koop gegunt mogte werden. 

VIII.  Men wil defe verkoopinge doen bij guldens, van veertig grooten ’t ftuk met verhoogen of 
verlagen, ten gelieven van de verkoopers; ende fal de meeftbiedende of die ingevalle van 
af-flag, laagft fal hebben gemijnt, kooper zijn, indien hy deef voorwaarden voldoet, ende 
het de verkoopers belieft, maar anders niet. 

IX.  Indien bij ’t mijnen van twee of meer teffens, quaeftie geviel, wie van henluijden ’t voor-
woord hadden, ende men dien niet wel en konden onderfcheijden, zoo fal ’t de verkoo-
pers in foodanigen gevalle vrij ftaan, omme t’ haaren believen ende befcheijdenheijd den 
koop te mogen gunnen eene van den twiftigen mijners, die ’t hen luijden belieft, of fullen 
anderfints ’t felve partije weder op mogen veijlen, tot dat yemand befcheijdenlijken fal 
hebben gemijnt, alles fonder tegenfeggen van yemand. 

X.  Des men elk eenen mitfdefen waarfchouwd, dat alle geboden van waarden gehouden 
werden, niet alleen ter palmflag toe, maar ook daar naa, tot het voldoen van dees voor-
waarden toe, of foolange de verkoopers, of eenige van hun in de herberge daar de verkoo-
pinge is geleijt, fullen blijven. In voegen dat indien de geenen die den palmflag gegeven 
werden, gebreekig waren van dees voorwaarden te voldoen, het in ’t vermogen van de 
verkoopers fal zijn yemand in eenig voorgaande gebod ftaande, de koop toe te flaan op 
fijn gebod, fonder yemands bekroon of tegenfeggen, onvermindert de verkoopers haar 
geregtigheijd op den gebreekigen, nopende het minder gegouden, of fullen de verkoopers, 
’t geene bij fulk eene gebreekigen fal zijn gekogt, ’t zij huijden of op eenen anderen 
bequamen dage, tot haaren believen ende befcheijdenheijd andermaal mogen veijlen, 
ophangen, ende verkoopen, tot voordeel van de verkoopers, indien ’t meerder quam te 
gelden, ende tot achterdeel van den gebrekigen quam daar minder af, om bij den felven in 
gereeden gelde te werden betaald, ende bij fante van dien ’t felve kort, mitfgaders de 
koften van de wederveijlinge ende verkoopinge indien die gebeurt, aan den felven 
gebreekigen te werden inne gewonnen ende verhaal; met foodanigen dadelijken ende 
gereeden executie als de verkoopers gelieven zal, in alle ’t welke de verkoopers haar keur 
mitfdefen zijn behoudende. 
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XI.  Item, of ’t gebeurde dat fich naar defe eenige sevituten of dienftbaarheden mochten 
openbaren, anders dan in defen geëxpreffeert werden, foo fullen de koopers de felve op 
hun gekogte moeten houden ende gedoogen, mits dat hen luijden daar van vergoedinge 
fal werden gedaan ter defcretie ende befcheijdenheijd van Rooy-Meefteren deefer stede. 

XII.  De koopers fullen haar gekogte moeten aanvaarden met foodanige brandgereetfchap als 
in defelve althans is, ende bevonden fal werden, mits dat de verkoopers in geen vergoe-
dinge van de oude, of opbrengen van nieuwe, tot eenigen tijden, uijt krachte van defer 
stede keuren willen gehouden zijn. 

XIII.  Ende indien de voorgaande, of volgende voorwaarden, of in eenige poincten van dien, 
misverftant, of duyfterniffe werden bevonden, of dat den Bode hem in ’t veylen of af-flaan 
quame te abuferen, daar van behouden de verkoopers mitsdefen aan hun de uijtlegginge 
en verklaringe. 

Op alle welke voorgaande generale mitsgaders de navolgende particuliere conditien en voorwaar-
den zo is Simon Rondeaux, van meeninge alhier in ’t openbaar te doen veijlen, en te verkopen. 
Een hegt, sterk en weldoortimmert huijs en erve, staande ende geleegen binnen deese stad, aan 
de zuijdzijde van de Cleijstraat, belend aan d’eene zijde Johannes Weijdekelder, en aan d’andere 
zijde Abraham Schrevelius. Al ende zulx het voorsz. huijs ende erve jeegenwoordig getimmert 
ende gemaakt staat, gebruijkt ende bewoond werd, met alle het geene daar inne aard off nagel-
vast is, de verkoper in Eijgendom toebehorende. 
De verkopinge van het voorsz. huijs en erve werd gedaan vrij en sonder eenige belastinge. 
Wijders met sodanige voor ende nadeelige conditien servituten, vrijdommen ende waaringen als 
begreepen staan in d’oude waarbrieven actens en contracten, mitsgaders andere bescheijden 
daar van zijnde de jongste van dien van dato 7

e
 meij 1733 welke den verkoper alle voor so verre 

hij die magtig is aan den koper sal overleeveren omme zig daar na te gedragen zonder dat de 
verkoper in eenige meerdere off andere overleeveringe mogte ook niet in het stellen van eenige 
waarborgen waar voor ’t ook zoude mogen weezen gehouden wil zijn. De kooper sal het voorsz. 
huijs ten sijne pericule, schade ende baaten moeten aanvaarden dadelijk en met het geeven van 
den Palmslag dog moeten gedogen dat de jegenwoordigen eijgenaars het selve huijs nog sullen 
mogen blijven gebruijken en bewonen tot 1

e
 meij 1758 zonder diesweegen aan den koper ietwes 

verschuldigt te zijn. Ende zijne uijttelovene kooppenningen schuldig ende gehouden zijn te beta-
len op den 1

e
 meij 1758 voorsz. met ende beneevens het doen van den opdragt ten eenemaal in 

contanten en gereeden gelden. Den koper sal ten zijnen lasten moeten neemen alle ordinaire en 
extraordinaier verpondingen en andere reele lasten als voor den jaare 1758 reeds zijn geconsen-
teert, off nog geconsenteert zoude mogen werden. Nog aan den notaris op deeze verkopinge 
vacerende, voort t maken van de voorwaarde, boven ’t regt van’t kleijn zeegel moeten betalen 
drie gulden. En aan den Armen deeser stad Eene gulden. 
Opgestoken ƒ 5.5.- voor den hoogsten insteller.  
Getrokken bij Lambert Noteboom op zijn bod van ƒ 175.-.- 
Opgestooken 10.10 op de verhooging van ƒ 35.-.- 
Na voorgaande afslag is koper van het voorgemelte huijs geworden Lammert Noteboom om een 
fomme van een honderd vijff en seeventig gulden. 
Dit merk [krabbel] is gestelt bij Lammert Noteboom. 
Aldus gedaan ende geveijlt verkogt ende gekogt in voegen hier vooren gemelt in ’t Heeren 
Logement aan den Burg binnen Leijden den 28 januarij 1758. 
Getekend: Simeon Rondeaux. 
 
Na alle perikelen rond de onroerende goederen, keren we weer terug naar roerige tijden uit het 
leven van Thomas Poit en Maria Rondeau. In 1714 verschijnt Thomas Poit namens zijn zuster 
Anne Poit voor de Waalse kerkeraad en Jeanne Picard voor haar dochter Judith Rondeau. Het is 
interessant om te weten dat er een zus van Thomas in Leiden opduikt, omdat hij vrijwel geen 
verwanten in Holland had. 
 
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740. 
Pagina 147. Le 4

de
 Mart 1714 Jeanne Picard femme de Jean Rondeau a comparu un confiftoire pur 

repondre pour Judith Rondeau. 
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Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740. 
Pagina 150. Thomas Poit a repondre pour Anne Poit sa soeur le 2 mai 1714. 
 
Favoriete locaties voor bijeenkomsten van werknemers waren vaantjes. Dit waren bescheiden 
winkeltjes, vaak aan huis, waar een bepaalde drank verkocht werd, onder strenge regels en 
voorwaarden die het stadsbestuur hier aan stelde. Zo moest de sterke drank elders genuttigd 
worden, maar die bepaling negeerden vaantjeshouders nog weleens. In 1718 heeft Thomas Poit 
eveneens een vergunning om brandewijn te mogen verkopen; dit was voor hem een soort 
bijverdienste. Hij neemt dit recht over van Johannes Conter, die in het verslag over de familie 
Poptie zal terugkeren (zie generatie 10 Conterse). 
 
SA II, inv. nr 2264, folio 65. Brandewijnverkoper (inschrijving vergunninghouder). 
4 april 1718. Thomas Poit in de Camp. Loco Johannes Conter 5:0:-. 
 
Ondertussen wijzigt de gezinssamenstelling voortdurend. Nog voordat de oudste kinderen het 
huis verlaten, valt het gezin Poit op tamelijk dramatische wijze uiteen. Ogenschijnlijk was alles 
koek en ei. Thomas zorgt dat er geld in het laatje komt, het paar gaat te kerk bij de vrij streng 
gereformeerde Waalse gemeente, krijgt een flinke kinderschare waar ze blijkbaar goed voor 
zorgen en dan ineens duikt er een document op, waaruit duidelijk wordt dat Thomas en Maria 
elkaars gezelschap totaal niet meer kunnen verdragen. Om te voorkomen dat de situatie uit de 
hand loopt, scheidt het stel aan de vooravond van de 3-oktoberviering van tafel en bed (een 
volledige scheiding was voor gelovige mensen helemaal uit den boze.) 
Maria krijgt de gehele boedel toegewezen, exclusief de (waardevolle) kleren van Thomas zelf. Hij 
dient haar een gulden per week te geven ter alimentatie van de kinderen die zij bij zich in huis zal 
nemen en opvoeden. Op 2 oktober 1731 is de scheiding een voldongen feit. Thomas zal zich wel 
redden, ook al moet hij ongeveer een dag in de week werken om zijn kinderen te onderhouden. 
Maar Maria komt in een tamelijk benarde positie terecht. Die ene gulden in de week zou niet 
toereikend zijn om acht opgroeiende koters in de leeftijd van circa twee tot zestien jaar oud te 
voeden. Hoogstwaarschijnlijk werkten Elisabeth, Judith en Susanna al. Kinderen verdienden 
weinig, maar alle beetjes hielpen. De oudste nog levende zoon Jean is kennelijk vrij snel na de 
scheiding naar familie of bekenden in Berlijn vertrokken en zijn jongere broer Jacob volgt hem 
geruime tijd later. Zoon André was pas elf, maar werd misschien ook aan het werk gezet. Alleen 
Jeanne Marie, Abraham en Jeanne hield Maria dan over. Deze kinderen waren nog erg klein. In 
maart 1738 kan Maria Rondeau het toch allemaal niet meer in haar eentje bolwerken en moeten 
haar zes jongste kinderen naar het Waalse weeshuis. In 1747 heeft zij bij haar familie een schuld 
van zo’n ƒ 200,00 uitstaan, onder andere wegens huur. Maria ontvangt steun van de Waalse kerk, 
maar moet haar aandeel in de erfenis van haar moeder daarom wel afstaan.  
 
Scheiding Thomas Poit 02-10-1731, akte C57. 
Comp

den
 voor de Heeren Mr Nicolaas de Bije en Mr Simon van Gerwen, als comiesfen uit het 

midden van de h.h. schout en Scheepenen ten deefen gecommitteert Thomas Poit ter eenre en 
Maria Rondeau deffelfs huisvr. ter andere sijden. Te kennen geevende hoe dat tusfchen haar 
Comparanten niet was die Liefde en eenigheijd als tusfchen egte Luiden wel werd gerequireert, 
ende daaromme (omme alle verdere verwijderingen en onlusten voor te komen) te rade waren 
geworden op approbatie van de H.H. Schout & Scheepenen defer stad te separeeren van tafel, 
bedde & bijwooninge, op de volgende conditien, namentlijk. 
Dat sij Comparante hebben en genieten zal den geheelen boedel, des dat den eersten comparant 
daar uit trecke sal alle fijne wolle kleederen waarmeede hij is gaande en ftaande alsmeede twee 
dassen, twee hembden en een oude rok. 
Dat de kinderen bij den anderen verwekt gealimenteert zullen moeten werden bij haar tweede 
comparante, zo nochtans dat den eersten comparant daartoe weekelijx fal moeten contribueren 
eene gl:  
Dat de fchulden ende lasten na het pasfeeren deefes te maken, betaalt & gedraagen zullen moe-
ten werden bij den geenen die defelve fal heben gemaakt, zonder dat den een voor den ander 
dienaangaande aangefprooken geincommedeert, veelmin geexecuteert zal mogen werden, waar-
omme zij comparanten versogten dat deefe na gewoont & den volke mogte werden bekent 
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gemaakt, ende afgeleezen ende bij de heeren Schout en Scheepenen defer stad geapprobeert en 
condemnatie gedecerneert mogte werden.  
Act: den 29 septemb: 1731. 
[De bovenstaande regeling wordt op 2 october 1731 bekrachtigd.] 
 
Aflezingenboek V 1730-1737. (Mondelinge verkondiging vanaf de pui van het stadhuis.) 
Afgeleezen den 13 Nov. 1731. 
In praesentie van de HHn. Schout, Burgermn en Schepen meestren. 
Alfoo [diverse personen, waaronder:] Thomas Poit @ Maria Rondeau - egte Lieden, gescheijden 
zijn van tafel, bedde en bijwooninge, volgens de respective contracten gepasseert voor de Heeren 
Scheepenen deefer Stadt; soo werd een ijder bij deesen gewaarschouwt, omme geen goederen 
aan de voorn. perfoonen te vercopen of te crediteren, met intentie omme deselve persoonen 
daarvoor in t gemeen te verbinden, aangezien den geenen die de voors. perfoonen naer deefs 
ietwes sullen komen te vercoopen ofte te crediteeren, alleenlijk sullen mogen convenieren den 
geenen met welke sij particulierlijk zullen hebben gehandelt, zonder dat van nu voortaan den een 
voor des anders schulden sal weesen convenibel, veel min geexecuteert, off eenige molestie zal 
mogen werden aangedaan. 
(Dit is een standaard aflezingstekst, die na een aantal scheidingen wordt verkondigd.) 
Verder ook in het aflezingenboek: 
12-12-1732 Geval van grafschending op het Papegaays Bolwerk. Een lijk is weggevoerd en er 
wordt een premie van maar liefst ƒ 300,00 uitgeloofd om de daders te vinden. 
30-12-1735 Verbod op het zelf afsteken van vuurwerk, zoals “vierpijlen, poppen en klaterboffen”. 
 
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740. 
Pagina 397, dit betreft kleinzoon Jean Poit die in 1741 te Berlijn trouwt. 
Mecredy 23 mars 1735. Tomoignage demande par le nomme Pouët. 
Lecture aiant eté faitte dans la compagnie d’une lettre ecrille de Berlin, par laquelle le frére du 
nommé Pouët demande, que nôtre confiftoire accorde une atteftation a fon frere, dont il affure, 
que la conduitte a été réguliere pendant tout le temf, qu’il a vêcu chez lui. La compagnie confide-
rant, que le dit Pouët aprez avoir été suspendu de la Se Cene dans nôtre Eglise pour scandale 
donné, l’eftoit retiré a Amfterdam, avant que fa fufpenfion fut leveé, et ij avoit demeuré quel-
ques anneé, enfuitte dequoi il etoit allé a Berlin, sans qu’elle ait pû avoir des preuves suffisantes 
de la repentance du dit Pouët, ne se trouve paf en êtat de donner l’atteftation requise, et juge, 
que l’examen de cette affaire doit étre remis a’la prudence du comfitoire de Berlin, ce dont sera 
donné connoiffance au sufmentionneé frere du dit Pouët. 
 
Archief Waalse Gemeente, inv. nr 361 Register van de weeskinderen 1716-1918. 
Folio 59/60 entre dans la maison le 12 Mars 1738 Jean, Andre, Jacob, Jeanne, Abraham en Jeanne 
Poite [de oudste kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau geboren tussen 1720 en 1729. 
Jacob vertrekt in 1743 naar Duitsland. Ook de achterkleinkinderen Poit komen nog tot 
halverwege de negentiende eeuw als weeskinderen voor.] 
 
Archief Waalse gemeente 535, inv. nr 345, pag. 9, 10, 66, 73, 75,76, 77, 78, 230, 262, 272 en 282, 
kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau; waaronder André en Abraham Poit die op 12 maart 
1738 in het Waalse weeshuis zijn gekomen en zij krijgen vanaf die datum kleding. 
 
SA II, inv. nr 4141, Bedeelde armen 1748/49. 
Naamen der Armen die bedeelt zijn door de Gereformeerd Waale Diaconie der stad Leijden 
zedert half Augustus 1748 ofte Noch door de zelve bedeelt werde. 
Ve. Thomas Poët Nieuw-Maaren no 558/23. 
 
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. 
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[De onderstaande nummers verwijzen w.s naar de nummers in het bonboek.] 
Zuijdrapenb. 
206 de wede Pieter Rondau arm 2.15.-  generatie 09?, hier direct na staat: 
207 de Wede Thomas Pot, arm 2.15.-  generatie 09 Poit, Van Wijk-tak 
 
Jean Rondeau is in de jaren twintig overleden en Jeanne Picard stapt als weduwe in 1735 naar 
een franstalige notaris om voor het eerst haar wensen en erfgenamen te laten registreren. Zoals 
te verwachten was, benoemt zij haar kinderen (en in plaats van haar reeds overleden dochter 
Elisabeth, diens zoon Jean del Bois) elk voor een identiek deel als erfgenaam. Met één uitzonde-
ring. Haar oudste zoon Pierre, geboren in 1688, verblijft in het buitenland, maar heeft kennelijk al 
geruime tijd niets meer van zich laten horen. Hij komt voor het laatst in 1721 in de acta van de 
Waalse kerkeraad voor, waar ook André Jacquet in 1726 voor een zeer zware gewetenskwestie 
verschijnt. 
  
Daarom weet zelfs zijn moeder niet of hij nog wel in leven is. Derhalve bepaalt ze dat zijn erfdeel, 
dat slechts de simpele legitieme portie is, tot vier jaar na Jeanne’s overlijden door haar zoon 
Simeon beheert dient te worden. 
Tien jaar later keert Jeanne zich tot notaris L’Ange om opnieuw haar testament te bespreken. Nu 
vermaakt ze “le bourse d’argent” aan twee kleinkinderen die naar haar zijn vernoemt. Voor de 
rest wijst zij met vrijwel dezelfde bepalingen dezelfde erfgenamen aan. Pierre is dus nog steeds 
niet opgedoken. 
Jeanne Picard overlijdt op 2 augustus 1747. Nog geen drie maanden eerder heeft zij voor het 
laatst een gewijzigde versie van haar uiterste wil door notaris Josue L’Ange laten optekenen. Van 
de “bourse d’argent” is nu ineens geen sprake meer. Jammer voor haar naamgenootjes. 
 
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740. 
Pagina 185. (Demande de Pierre Rondeau pour ij etre admis.) 
Le 19 mars 1721 mecredi. 
Le jourdhui Pierre Rondeau feu prefeuré demandaur detre receu a la pair de l’eglise. Comme il a 
en la lascheré de communier en france cher les catholiques Romains afin d’herirer de quelque 
bien la compagnie la charge de fe reprefeurer dans fix mois. 
 
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740, pagina 8. 
Le 22 decembr. 1726 Andre Jaquet a fait abiuration des erreurs de L’eglise Romains. 
 
De volgende citaten uit Met Goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780 
verduidelijken enkele termen en kwesties die in de hierna staande notariële akten of elders in dit 
boek aan de orde komen. [zie Poptie inleiding, bronvermeldingen] 

O) 

 
Pagina 171. Zonder testament heet ab intestato vererven. ... Representatie was toegestaan, wat 
inhoudt dat afstammelingen van vooroverledenen als erfgenaam konden optreden. 
 
Pagina 172. De kinderen werd dikwijls een legitieme portie toegezegd bij het overlijden van een 
van de ouders. Een legitieme portie was het gedeelte van het vermogen, waarop bloedverwanten 
recht hadden en waarover de erflater niet bij testament mocht beschikken. In Holland was dit 
ongeveer een derde van het erfdeel. Na het overlijden van de langstlevende ouder volgde de rest 
van de erfenis.  
 
Fidei-commissair = de erfgenaam wordt gelast de erfenis in stand te houden en deze later aan een 
ander, de fidëi-commissarius, uit te keren. De achttiende eeuwse elite gebruikte deze bepaling 
vaak om te zorgen dat de kleinkinderen de erfenis in handen kregen en bijvoorbeeld de echt-
genoot van hun dochter het geld niet kon verkwisten. Dit is een officieuze vorm van onterving. 
 
Executeur-testamentair = belast met de afwikkeling van het testament. Normaal regelde de 
langstlevende met behulp van enige naaste familieleden de afwikkeling. De E.T. was gewoonlijk 
iemand uit de kring van naaste vrienden en kreeg gewoonlijk geen vergoeding. 
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Notaris A. Beguin, akte 44, 1735. 
La testatrice à declaree à moij notaire quélle ne posede pas quatre mille florins. 
[Standaard testament in het frans van Jeanne Picard, weduwe van Jean Rondeau die op 05-09-
1735 voor notaris Ambrosius Beguin verschijnt.] 
Et sur cela venant à la disposition nouvelle jcelle testatrice à declare comme elle fait par la 
present d’avoir fait nomme et jnstituez pour ses seuls heritiers universels tous ses enfans s’cavoir 
Pierre Rondeaux, Marie Rondeaux femme de Thomas Poit [op dat moment leefde dit paar 
gescheiden], Susanne Rondeaux femme de Jean Peau Petit, Judith Rondeaux veuve de feu Andre 
Jaquet, Simeon Rondeaux, item Jean Delboij fils de Michel Delboij et de feu Elizabeth Rondeaux, 
chacun d’eux par tetes et portions egales et par predecede ... 
... d’ailleur icelle testatrice à declare que comme son fils le dit Pierre Rondeaux es hors du pais 
[uitlandig] (ne scachant s’il est mort ou en vie) desirant pour cet effet que la portion que lui 
compete en la succession que la dite testatrice lui pourra venier à delaisser, demeurera le temps 
de quatres annees consecutives entre les mains du dit Simeon Rondeaux apris la mort de la dite 
testatrice, sans pourtant que le dit Simeon Rondeaux sera tenu ni oblige de mettre ou donner 
caution ni de paijer aucuns interest et en cas le dit Pierre Rondeaux ne revient, avant que les dits 
quatres annees serons echuts ou qu’il est decede sans avoir laisfes enfans ou descendans 
legitimes en tel cas jcelle testatrice à declare d’avoir substitue pour la dite portion ses dits enfant 
ou descendans legitimes par representation et cela avec plein et entier droit de sub et jnstitution. 
[Ze benoemt “Simeon Rondeaux son fils et Jean Peaupetit son gendre” als executeurs en 
voogden.] 
Getekend: signe jeanne picar veve de jean rondeaux. 
 
Notaris Josue L’Ange, 1745, akte 29. 
La testatrice à declare de ne pas posfeder ƒ 2000:00 comme ausfi il ny est inserre aucuni clausule 
fidei commis. 
Au nom de Dieu Amen. 
Ce jourd hui le 15me d’Aout 1745 l’apres midi à cincq heures comparité par devant moij Josue 
L’Ange Josue fl. notaire public admis par la cour d’Hollande residant dans la ville de Leijden et les 
tesmoins bas nommez Jeanne Picar veuve de feu Jean Rondeaux demeurant dans cete ville, à 
moij notaire connu. Aijant et posfedant ses sens memoire et entendement, laquelle declare de 
vouloir disposer de ses biens defon propre mouvement bon gre pure et franche volonté 
nooquant casfant et annullant par ce presente tous les testamens codicils et autres actes de 
derniere volonte que le ditte compte à ou pourroit avoir ci devant fait, soit en particulier ou avec 
quelqu autre personne que ce foit ou puisfe etre. 
Et fu ce venants à sa disposition nouvelle declare la comparante de lequer as sa petite fille Jeanne 
Rondeaux son lid. et en cas de predecedz à sa soeur Marie Rondeaux et à sa petite fille Jeanne 
Poppeti, le bourse d’argent. 
En outre la compte declare d’instituer Pierre Rondeaux dans la simple portion legitime laquelle lui 
revient selon la riquer du droite dans les biens, que la ditte compte viendra à delaisfer par sa 
mort. 
D’ailleur declare le comparante dans tous fes biens restants instituer pour ses seuls et universeles 
meritiers scavoir Simeon Rondeaux, Marie Rondeaux veuve de Thomas Poit, Susanne Rondeaux 
femme de Jean Poppeti, et Jean del Bois fils mineur d’Elisabet Rondeaux et Michel del Bois et 
encas de predecedz de l’un ou plufieurs deses dits enfants ou heritiers, les descendans par repre-
sentation en son beu et place, pour en foire et dispover librement à leur bon plaisir, et comme de 
choses à elles appartenantes, en verta de la presente institution. 
Et afin que la presente disposition voit bien execute la testatrice nomme et constituel pour execu-
teurs duelle et ausfi pour tuteurs des heritiers et legataires mineus hors du pais ou aijant besoin 
de l’aide d’autres quelle pourroit venir à delaisfer, les susdits Simeon Rondeaux et Jean Poppeti 
leurs donnant telle pouvoir et authorite qu à executeurs et tuteurs dedroit, raison et equitte 
appattient et compette et specialement que par la mort et autre incommodite de l’un le susvi-
vant endevra surroger un autre et ainsi continues jusques à la fin de la ditte execution et tutelle 
de plus avec pouvoir et puisfance de vendre et transporter les restants des biens meubles et 
immeubles, letout et en tous cas al’exclusion de la Chambre des Orphelins comme ausfi de tous 
autres seigneurs Juges et Justices du lieu ou la testatrice pourroit venir à mouvir. 
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Ce que la ditte testatrice declare d’etre son testament et derniere volonte difirant qu icelui 
s’acommplisfe et aije son plein effect comme testament codicille ou autrement qu il pourra mieux 
valoir et subfister non obftant les omisfions qu’ils si pourroit trouver. 
S’act et pasfe dans la susditte ville de Leijden en presence de Abraham van Oijen et Gerard 
Leembruggen comme tesmoins à ce requir. 
Getekend: jeanne picar veve de jean rondeaux. 
 
Direct na haar overlijden volgt de inventarisatie van de boedel en op 13 december 1747 wordt de 
nalatenschap over de kinderen verdeeld. Hier volgen de zeer interessante en verhelderende 
stukken over de afwikkeling, haar bezit en de betrokkenheid van de gezinsleden. 
 
Notaris Josue L’Ange, akte 47. 
La Comparante à declaré de ne pas posfeder ƒ 2000: et dans cette disposition point eftre inserre 
ancienes clausules fidei commisfaires. 
Au nom de Dieu Amen. 
Ce jourdhuij le 10

e
 Maij 1747 avant midy à dix heures, comparat par moy Josue L’Ange ... notaire 

public ... dans le Ville de Leijden, et les tesmoins sousfignez Jeanne Picar veuve de feu Jean Ron-
deaux, demeurant dans cette ville, à moi notaire connu. 
Laquelle declare de vouloir disposer de ses biens defon bongré pare et fanche volonté revoquant 
à celle fin tous et bels testaments ou actes de derniere volanté, que la ditte comparant à ou 
pourroit avoir ci devant fait ou pasfé soit en particulier ou avec quelquautre: Et sur ce venont as à 
disposition nouvelle la comparante declare d’instituer Pierre Rondeaux dans la fimple portion 
legitime, laquelle lui revient selon la rigeur du droit dans les biens que la ditte comparante 
viendra à delaisfer apres sa mort. 
Et dans tous les restants des ses biens la comparante declare d’instituer pour ses seuls et univer-
seles heritiers, sçavoir Simeon Rondeaux, Marie Rondeaux, veuve de Thomas Poit, Susanne 
Rondeaux femme de Jen Poppeti et Jean el Bois fils d’Elisabet Rondeaux et en cas depredecedez 
de l’un ou plusieurs des dits heritiers, les descendans par representation en leur bieu et place, 
pour en fair et disposer librement al leur bon plaisir, et comme des choses à elles appartenantes, 
en vertu de la presente institution. 
Et afin que sa presente disposition soit brien execute, la testatrice nomme et constitue pour 
Executeurs d’icelle et ausfe pour tateurs des heritiers mineurs, hors du pais, ou aijant besoin del 
aide autruij quelle pourrait venir adelais feu les sus dits Simeon Rondeaux et Jean Poppeti leurs 
donnant tel pouvoir et authorite qu’a des Executeurs et tateurs en tout cas appartient, speciale-
ment que par la mort et autre incommodite de l’un, le survivant endevra surroger ain autre, 
meme avec puisfance de vendre et transporter les meubles et immeubles, le tout et en tous cas à 
l’exclusion des chambres des orphelins, comme ausfi de tous autres seigneurs, juges et justices du 
Lieu, ou la comparante pourrait venir à mourir ce que la ditte comparante declare d’etre fou 
testament et derniere volonté, defirant quicelui subfiste et s’accomplisfe en tout comme testa-
ment, codicille, ou auttrement qu’il pousra mieux valoir et subfister non obftant les ommisfions 
qails sij pourrait trouver. 
Ainsi fait et pasfe dans la susditte ville de Leijden en presence de Gerard Leembruggen et Jacob 
Lenooy, comme tesmoins. 
Getekend: Jeanne Picar. [Vermoedelijk sprak en begreep Jeanne de Franse taal nog altijd beter 
dan de Hollandse.] 
Notaris Josue L’Ange, akte 132. 
Inventaris van den boedel en goederen soo roerend als onroerende actien en crediten geene 
uijtgesondert, zoo ende in diervoegen als dezelve bij Jeanne Picar, wedue wijlen Jean Rondeaux, 
gewoond hebbende en overleden binnen deze stad in de St. Urselensteeg op den 2 Augustus 
deses jaars 1747 metter dood is ontruijmt ende naagelaten. 
[Uitvoerige herhaling van de bepalingen in het testament, akte 47, met vermelding van alle 
eerder genoemde erfgenamen.] 
Gemaakt ende in geschrifte gestelt bij mij Josue L’Ange Josuezoon notaris publijcq ... ten verfoeke 
ende op het aan ende te kennen geven van de voorgenoemde executeurs en voogden, ende 
gestelt als volgt. 
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Onroerende goederen 
Huijsen ende erven binnen de stad Leijden 

Eerst een huis ende erve staande ende gelegen op den hoek van de St. Urselensteeg belend 
volgens de laatste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau van dato 8 october 1710 aande 
eene zijde Jan de Waal, ende aan de andere zijde de St. Ursulensteeg. 
[Zie boedelscheiding hierna, een deel is in gebruik bij Jeanne Picar, ander deel verhuurd aan Jean 
Poppeti.] 
Nog een huijs ende erve staande ende gelegen aan de noordzijde van de St. Michielsftraat anders 
genaamt het Klooster, belend volgens de jongste opdragtbrieff ten behoeven van Jeanne Picard 
wedue van Jean Rondeau aan de eene zijde Philip Catoir ende aan de andere zijde Jannetje 
Coppijn. 
[Zie boedelscheiding, is verhuurd aan de weduwe van Philippe Husfon.] 
Nog een huijs ende erve staande ende gelegen aan de noordzijde van de Agnietenstraat belend 
volgens de laatste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau van dato den 4

e
 december 1723 

aan de eene zijde Jan Luijmers ende aan de andere zijde Matthijs Appel. 
[Zie boedelscheiding, is verhuurd aan Jacobus Koffrie.] 
Ende nog een huis ende erve staande ende gelegen aan de zuijd zijde van de St. Michielsftraat of 
Klooster belend volgens de jongste opdragtbrieff ten behoeven van Jacob Nolet van dato 22 maij 
1717 aan den eene zijde Daniel Hecke, ende aan de andere zijde Maria van de Casteele. 
(... Hetzelve is verhuurt aan Margriet Norté om seven stuijvers ’s Weeks ...) 
 

Contante Penningen ten sterfhuijse bevonden 
Dezelve bedragen in allerhande specien tesamen de fomme van Eenhondert fes en veertig gulden 
tien stuijvers, dus hier    ƒ 146:10:- 
 

Ongemunt Goud en Silver 
 

Een goude ketting drie dik met een dop 
Een goud ringetje 
Een silvere beeker 
Een tasbeugel en haak 
Een cintuur gespie 
 

Meubilen Huijsraad en Imboedel Klederen en anders 
 

In de sijkamer 
Een hangoortafel 
Een huijtmande met rommeling 
Vijff schootels voor de schoorsteen 
eenig klein aardewerk 
Een partij potten en pannen 
Een tinne kan 
Een waterpot 
Een trekpot 
Een olijkannetje 
Een soutvatje 
Een klisteerspuijt 
Een trekpot 
Een voetje 
Twee kopere doofpotten 
Een koffij ketel 
Een strijkijser 
Een houte kandelaar met een kopere blaker 
Een domper 
Een ijsere aspot 
Een tang 
Een schop 

Twee geele gordijnen en rabat voor de 
bedftede 
Een vierkante tafel 
Ses stoelen 
Een spiegel 
Een ledige ijke kast 
Een ledige kist 
Een halspel 
Een vuijlis blik 
Een bed en peuluw 
Drie kusfens 
Een catoene deken 
Twee wolle dekens 
Drie groene gordijnen 
Een schoorsteenkleet 
Twe schoermantels 
Een bijbel 
Een geverruwde kast 
 daarop 
Drie aarde pullen 
 Daarinne 
Vijfftien lakens 
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Vijfftien sloopen 
Agtien hembden 
Vijffentwintig servetten 
Acht fijtsels 
Vijffentwintig sakneusdoeken 
Vierentwintig lindedoeken 
Ses Halsdoeken 
Agt kleijne doekjes 
Vijff schorten 
Twee kuijven 
Twee paar lubbens 
Twintig koppen 
Vijftien trekmatzen 
Negentien koraet mutzen 
Seventien mutzen 
Vijff kam mutzen 
Seven paar mouwen 
Drie paar handschoenen 
Een Japon en Rok 
Twee bruijne japonnen 
Een moff 
Vier beddejacken 
Drie borstrocken 
Negen rocken 
Een fwarte kap 
Een fchortje 
Ses paar kousfen 
Twee en veertig porceleijne fchoteltjes 
Agt en dertig koppies 
Vier kommen 
Een suijkerfchoteltje 
Twee hontjes 
Een theebusch 
en verders eenig rommeling 
Een mart en water emmer 
Omtrend seven ton turff 
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Actien en Inneschulden 
Maria Rondeaux wedue van Thomas is schuldig aan de overledene, eerst wegens ... (zie verder de 
boedelscheiding opsomming ƒ 198,00). 
Vrouw van Jacobus Koffrie (idem ƒ 9,00). 
Jean Poit (zie boedelscheiding) 

 
Schulden en lasten des boedels  

(Doodschulden, zie boedelscheiding.) 
 

Andere Schulden en Lasten 
(Zie boedelscheiding, de eerste vier posten.) 
Zullen de verdere schulden en lasten des boedels bij t doen der rekening nader komen te blijken 
... Memorie 
Hierna volgt een standaardslottekst waarin ondermeer het volgende staat: Op 13-12-1747 
verschijnen Simeon Rondeaux en Jean Poppeti bij de notaris en zij verklaren dat de inventarisatie 
die op 02-08-1747 is gehouden, naar ieders beste weten is gedaan en mocht er hun nog iets te 
binnen schieten, dan zullen zij dat melden.  
Getekend: Simeon Rondeaux Jean Paupetij. 

 
 
Notaris Josue L’Ange, jaar 1748, akte 77. 
Rekening ende verandwoording van sodanigen ontfang en uijtgaaff als Simeon Rondeau en Jean 
Poppetti in qualité hier na gemelt hebben gehad ende gedaan, aangaande den boedel en goede-
ren zoo ende in diervoegen als dezelve bij Jeanne Picar weduwe wijlen Jean Rondeau op den 2 
Augustus 1747 metter dood is ontruijmt en agtergelaten, hebbende ingevolge hare testamentaire 
dispositie gepasfeert voor mij Notaris en Getuijgen in dato den 10en Meij 1747 tot haar mede 
erffgenaam inde simpele en naakte legitieme portie geinstitueert haar soon Pierre Rondeau ende 
in alle hare overfchietende goederen tot haar eenige ende universeele erffgenamen gestelt te 
weeten Simeon Rondeau, Marie Rondeau, wedue van Thomas Poit, Susanne Rondeau, huijs-
vrouw van Jean Poppetti, en Jean del Bois, nagelate minderjarige zoon van Elisabet Rondeau, 
verwekt bij Michel del Bois; voorts tot executeurs van hare teftamente mitsgaders voogden over 
hare minderjarige uijtlandige en andere toezigt behoevende erffgenamen gestelt de opgenoemde 
Simeon Rondeau en Jean Poppetti; met magt van asfumtie en surrogatie, item seclusie van alle 
geregten en weeskameren en specialijk van deeze stad, breder blijkende bij de voorz. testamente, 
waartoe ten desen wert gerefereert. Welke rekening en verantwoording de rendanten eerft zijn 
doende den een aan den anderen soo in privé als N:Uxs mitsgaders nog in qualité als voogden 
eerst over den uijtlandigen Pierre Rondeau en nog over den minderjarigen Jean del Bois, alsmede 
nog aan de Heer Diaconen van de Walsche Armen binnen dese stad, als het regt tot de navolgen-
de erffenisfe verkregen hebben bij overgifte van Maria Rondeau wedue van Thomas Poit [zij 
ontvangt in 1748/1749 van de Waalse diaconie steun], mitsgaders nog den staat schifting scheij-
ding en verdeeling, vereffening ende begrooting na aftrek alvorens van de legitieme waarinne 
Pierre Rondeau als hiervoren is geinstitueert tusfchen de meergemelde rendanten soo in privé als 
N:Uxs:, mitsgaders nog in qualiteijt als voogden over den voorn.: Jean del Bois, ende sulx ten be-
hoeven van deselve Jean del Bois ter eenre item gemelde Heeren Diaconen als hier voren cesfie 
hebbende van Marie Rondeau wedue Thomas Poit, ter andere zijde. 
Geformeert in agtervolg van den inventaris dezes boedel op den 13 december 1747 voor mij 
notaris en getuijgen gepasfeert en geslooten. Zijnde deze gemaakt en in geschrifte gestelt bij mij 
Josue L’Ange Josue zoon, notaris publicq bij den Ed: Hove van Holland geadmitteert, binnen de 
stad Leijden refiderende ten verfoeke van de rendanten vorengemelt ende gestelt in guldens van 
veertig grooten het stuk ftuijvers en penningen na beloop van dien als volgt. 

 
Ontfang 

In agtervolg van den Inventaris deses boedel int hoofd dezes gemeld. 
 
Nopende ’s boedels huijs en erve, staande ende gelegen op den hoek van de St. Ursulensteeg 
belend volgens de laaste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau, van dato 8 october 1710 
aan de eene zijde Jan de Waal ende aande andere zijde de St. Ursulensteegh, op den jnventaris 
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folio 2 recto et verfo gemeld, het zelve is gedeeltelijk bij den overledene selfs gebruijkt geweest, 
en ten deele verhuurt aan Jean Poppeti om dertig guldens ’s jaars en komt van deselve ontfangen 
de fomme van twee en twintig guldens tien ftuijvers over ¾ jaars huur, verfchenen federt meij 
1747 tot february 1748 tijde de aanvaarding van t zelve huijs bij den koper, dus hier de voorz: 
somme van     ƒ 22:10:- 
En is het voorz: huijs ende erve op den 15 december 1747 op ’s Heeren Logement aan den Burg 
volgens Publicque voorwaarden verkogt en opgehouden voor rekening van Jean Poppetti 
getrouwt met Susanne Rondeau voor ende om de fomme van tweehondert vijffentagtig guldens 
om aan dezelve N:Uxs: hier na bij scheijdinge tot gelijke fomme te werden aanbedeelt hier voor  
      Memorie 
 
’s Boedels huijs ende erve staande ende gelegen aan de Noord zijde van de St. Michielsftraat 
anders genaamt het Klooster, op den inventaris folio 2 verfo gemeld, het zelve is verhuurt 
geweest aan de wedue Philippe Huysfon om ƒ 36:” ’s jaars en komt van deselve ontfangen de 
fomme van fesentwintig guldens feventien ftuijvers makende met de drie fts bij haar betaalt en 
verfchoten de fomme van ƒ 27:- wegens ¾ huur vant voorz. huijs, verfchenen primo februarij 
1748 dus hier de voorz.   ƒ 26:17:- 
En is het voorz. huijs ende erve volgens Publique voorwaarden alsvoren verkogt aan Jan Poit om 
en voor de fomme van tweehondert tagtig guldens, dewelke benevens het doen der opdragt zijn 
ontfangen, dus hier de voorz. fomme van  ƒ 280:- 
 
’s Boedels huijs ende erve ftaande ende gelegen aan de noord zijde van de Agnietestraat op den 
jnventaris folio 3 gemeld, het zelve was verhuurt aan Jacobus Koffrie om ƒ 30:- s jaars te betalen 
alle maand met twee guldens tien stuijvers en komt van deselve ontvangen de fomme van twaalff 
guldens en tien ftuijvers wegens vijff maanden huur vant voorz. huijs à ƒ 2:10:- per maand 
gerekent van den 1en Augustus 1747 tot den 1en januarij 1748 dus hier de voorz.  
      ƒ 12:10:- 
Rest mitsdien alsnog ten lasten van de voorn. Jacobus Koffrie, de huure van dien sedert primo 
januarij 1748. 
Het voorz. huijs ende erve is ten dage als voren publicq opgeveijlt en verkogt aan Dirk van 
Leeuwen om ende voor de fomme van vijffenseventig guldens, dog vermits den koper eenige 
dagen na den verkoopdag is gevlugt zonder dat men weet waarheen, zo is den opdragt aan hem 
niet kunnen geschieden, en vervolgens de koop penningen niet ontffangen, blijvende dus het 
zelve huijs alsnog int gemeen ende in den boedel ...  Memorie. 
 
’s Boedels huijs ende erve ftaande ende gelegen aan de zuijd zijde van de St Michielsftraat off 
Klooster op den jnventaris folio 3 gemeld, het zelve was verhuurt aan Margriet Norté om seven 
stuijvers ’s weeks en komt ontfangen van deselve de fomme van seven gulden in voldoeninge van 
haare wekelijkse verfchenen huure van seven ftuijvers per week te rekenen van den 29

e
 julij 1747 

tot dato der aanvaarding vant voorz. huijs, dus hier de voorz. fomme van    
      ƒ 7:- 
En is het voorschreve huijs ende erve en dage voorengemelt bij publicque opveijlinge verkogt aan 
Bartholomeus van den Berg om en voor de fomme van ’t negentig guldens, dewelke dan ook 
benevens het doen der opdragt zijn ontfangen dus hier de voorz. fomme van    
      ƒ 90:- 
 
Belangende de contante penningen ten fterffhuijse bevonden op den jnventaris folio 3 verso ter 
fomme van Eenhondert fes en veertig guldens tien stuijvers gemeld, dezelve werden alhier 
verandwoort tot gelijke   ƒ 146:10:- 
Nopende het ongemund goud en silver op den jnventaris folio codum gemeld, ’t zelve is 
getaxeert door Jan van den Hoed Mr. Silver smit alhier ter ftede op een somme van Eenhondert 
dertien guldens elff ftuijvers, dewelke zijn ontfangen dus hier de voorz. fomme van   
      ƒ 113:11:- 
 
’s Boedels meubilen huijsraad en imboedel klederen en anders op den inventaris van folio 3 vso 
tot 5 ro gemelt dezelve zijn op den 29

e
 september 1747 op het vrijdags week erff huijs verkogt na 

aftrek der onkosten om een somme van Eenhondert feven en festig guldens dertien ftuijvers, 
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twaalff penningen en dezelve werden alhier verandwoort tot gelijke fomme van   
      ƒ 167:13:12 
 
Nopende het handfcrift tot lasten van Maria Rondeau wedue Thomas Poit en ten behoeve van 
den overledene, op den jnventaris folio 5 gemeld van dato 27

e
 december 1731 ter fomme van  

         ƒ 100:- 
alsmede de renten van dien ter somme van    ƒ   28:- 
Nog wegens de twee jaren verfchenen kamerhuur ter fomme van ƒ   60:- 
ende nog wegens coffijgeld de fomme van     ƒ   10:- 
Zijnde dus tefamen een fomme van     ƒ 198:- 
Alle ’t zelve zal bij haar hier na op den ftaat werden ingebragt om vervolgens aan haar tot gelijke 
fomme hierna bij scheijdinge te werden aanbedeelt Memorie 
 
Aangaande de negen guldens die de vrouw van Jacobus Koffrie als op den jnventaris folio 5 
gemeld aan de overledene schuldig is geweest dezelve werden alhier voor ontfangen gebragt en 
verantwoord tot gelijke fomme van    ƒ 9:- 
 
Nopende de fchuld tot lasten van Jean Poit, wegens verschuldigde kamerhuur van t huijs op de 
hoek van de st. Urfelensteegh, op den jnventaris folio 5 verfo gemeld, daarvan komt dan den 
zelven ontfangen de fomme van agt en twintig gulden over een jaar huijs huur van’t voorz: huijs 
verfchenen van den 1en februarij 1747 tot den 1 februarij 1748 tijde het doen der opdragt dus 
hier de voorz. fomme van     ƒ 28:- 
 
Nog ontfangen van eenig verkogte turff alsmede voor twee oude plaaten een kribbe, en drie 
planken      ƒ 7:16:- 
 

Somma totalis van den ontvang bedraagt  911:7:12 
 

Jegens welken voorschreeven ontfang wederom gedaan is den naarvolgenden Uijtgaaff 
(Marge steeds bij quit: of bij affirm:.) 
Voort regt van’t Gemene land met ’t zegel     ƒ 3:3:12 
Voor het graff en fooijtje op het Bolwerk     ƒ 1:7:- 
Aan de knegt van de buurt       ƒ -:18:- 
Aan de buurt        ƒ -:4:- 
Voor huur van de Rouwmantels      3:12:- 
Voort halen van de berrij       -:6:- 
Aan Jan Adelaar Timmerman voort maken van de kist    :-:- 
Voor de kruijtekoeckjes       1:16:- 
Voor huur van flappen en glazen      -:13:8 
Aan bier accijns en thuisbrengen      10:8:- 
Aan de Nodigers ter begraffenisfe voor gedane diensten   5:-:- 
Aan twaalff lijkdragers       3:12:- 
Aan pijpen en tabak       -:15:- 
Aan coffij thee en suijker       ƒ 4:11:- 
Aan brood booter en kaas       1:7:- 
 

Andere betaalde schulden en lasten des boedels 
Aan Daniel Bruijer glasemaker      ƒ 6:10:4 
Aan doctor Engelke wegens gedane vifites     1:4:- 
Voort wasfen van eenige goederen      -:16:- 
Aan de heer J.v. Akeren de ordinaris verponding van ’s boedels voorz.  
huijsen d’ao 1747 met het zegelgeld      17:6:8 
Aan den notaris L’Ange voort maken en pasfeeren van des overledens  
testamentaire disposite met het uijtleveren van een gros en verfchot  
van zegels en getuijgen tefamen      7:2:- 
Aan den zelven voort maken en instellen van ’s boedels jnventaris met  
verfchot van zegels item het uijtleveren van een gros met de vacatien en  
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besoingnes daarover en omtrent gevallen tefamen    19:5:- 
Aan Jacobus Vrijslagh baas metzelaar wegens gedane reparatien en  
geleverde materialen       15:5:- 
Aan Daniel Bruijer glazemaker ter zake voorz.     3:12:- 
Aan Jan Adelaar timmerman      -:9:- 
Nog verschooten off betaald in diverse posten wegens gedane reparatie  
alsmede het schoonmaken der huijsen tijde de verkooping   3:13:- 
Uijtgeleijt aan trekgelden tijde de verkooping van ’s boedels huijsen ende  
erven          88:19:- 
Betaalt wegens kamerhuur en vertering tijde de voorz. verkoping almede  
voort salaris der bodens tesame      13:13:- 
Aan den notaris L’Ange zijn verdient salaris en verschot wegens ’t opveijlen  
en verkopen van s boedels meergenoemde huijsen wegens ’t drucken placken  
klinken item leezen der voorwaarden, en veijlloonen der boodens, alsmede  
voort opmaken der generale en particulier voorwaarden, het uijtleveren  
van een extract authenticq met verfchotten van zegels, item besoingnes en  
vacatien dies wegens gehad en gedaan na aftrek der Rantfoenen te samen  
de fomme van         ƒ 34:6:8 
Komt Susanne Rondeau wegens een vierendeljaars oppasfen van de  
overledene in haar ziekte alsmede voor haar vuijl huijs tijde de begraaffenis  
en anders te samen        ƒ 30:-:- 
Nog komt Simeon Rondeau ter zake voors. wegens oppassen   ƒ 8:-:- 
Komen de executeurs in deezen eerlijke beloninge ter zake van hare menigevuldige  
moeijtens en devoiren item vacatien ter invorderinge dezes gehad en gedaan  
te famen een s.        ƒ 30:-:- 
En komt den notaris L’Ange voort opmaken en instellen van deze rekening  
en scheijding met het doubelt van dien idem de menigvuldige moeijtens en  
vacatien daar over van tijd tot tijd gehad en gedaan met verschot van  
zegels en getuijgen tefamen      ƒ 26:3:- 
 

Den gantschen masfa van den uijtgaaf beloopt  345:17:8 
Ende den ontfang hiervoren folio 5 is  911:7:12 

Jegens den anderen vereffend ende geliquideert zijnde, komt meerder ontfangen dan uijtgegeven 
de fomme van vijffhondert vijff en sestig gulden tien stuijvers vier penningen 
     Segge     ƒ 565:10:4 
 

Staat van de deelbare Effecten 
Eerst werd alhier op den ftaat gebragt den fomme van vijffhondert vijffen sestig gulden tien 
stuijvers vier penningen die als hier boven bij het slot dier voorgaande reeckening bevonden 
werden meerder ontvangen dan uijtgegeven te zijn, dus hier de voorz. fomme van   
      ƒ 565:10:4 
Nog werd bij off van wegen Jean Poppetti N:Uxs alhier op den ftaat gebragt de fomme van 
tweehondert vijffentagtig gulden zijnde fodanige fomme als waar op ’s boedels voorschreeve 
huijs ende erve ftaande ende gelegen binnen deze stad op den hoek van de St. Ursulensteegh 
hier voren folio 2 recto et verso gemeld waarvan de publicque opveijlinge op den 15

e
 december 

1747 is geschied, voor hem Poppetti is opgehouden, om aan den zelven ter dier fomme hier na bij 
scheijdinge te werden toe ende aanbedeelt zoals hier na dan ook zal geschieden, dus hier de 
voorz. fomme van    ƒ 285:-:- 
Gelijk mede bij off van wegen de heeren Diaconen voor rekening van Marie Rondeau wedue 
Thomas Poit alhier op den ftaat gebragt de fomme van Eenhondert agt en ’t negentig gulden 
zijnde sodanige fomme als dezelve wedue Poit als hier voren folio 4 verfo bevonden werd, foo 
wegens handfchrift en intresfen als kamerhuur en coffijgeld, alsnog aan dezen boedel schuldig te 
zijn om aan haar ter dien fomme zo als hier na zal geschieden bij scheijdingen te werden 
aanbedeelt dus hier de voorz. fomme van  ƒ 198:-:- 
 

Bedragen het deelbare tesamen de fomme van   1048:10:4 
Van welk voorz. deelbaare ter montante als hier voren van een fomme van ƒ 1048:10:4 
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moet afgaan en werden affgetrocken de legitieme portie als waar inne des  
overledens soon Pierre Rondeau bij testamente als hier voren is geinsti-  
tueert ten bedrage van       ƒ   104:17:4 
Blijvende suijver deelbaar de fomme van     ƒ    943:13:- 

Waarvan een vierde part bedraagt  235:18:4 
Volgt scheijdinge en aanbedeelinge 

Simeon Rondeau in qualite als int hoofd gemelt komt eerst uijt eijgen hoofde voor sijn een vierde 
in de suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van    ƒ 235:18:4 
In voldoening van dien den zelven hebben en genieten zal zoals aan hem bij deezen werd 
aanbedeelt Eerst de fomme van negen en veertig gulden eene stuijver twaalff penningen welke 
Jean Poppetti N:Uxs. als hier na te veel in zijn aandeel is toebedeelt, en door hem ook is 
gerestitueert dus hier de voorz.      ƒ 49:1:12 
Ende nog tot supplement uijt het slot der voorgaande rekening in contanten gelden de fomme 
van          ƒ 186:16:8 
Makende alsoo te samen       ƒ 235:18:4 
Waar van moet weren affgetrocken ’t geen voor hem is gekort bij den ontvangst der verkogte 
meubilaire goederen ter somme van      ƒ 46:14:- 
Nog wegens ’t aanftaan van de goude soepring tot          6:5:- 
Te samen         ƒ 52:19:- 
Blijft voor hem over       ƒ 182:19:4 
 
De heeren diaconen van de Walsche Armen binnen deze ftad als representerende in hunne 
qualiteijt Marie Rondeau wedue van Thomas Poit komen mede voor een vierde in de suijvere 
deelbare masfa der effecten de fomme van      ƒ 235:18:4 
In voldoeninge van dien dezelve hebben en genieten zullen zo als aan haar mits deezen werd 
aanbedeelt. 
Eerst de fomme van eenhondert agtennegentig guldens die zij als hier voren op den staat folio 8 
heeft ingebragt als bevonden zijnde in differenten posten schuldig te wezen, dus hier de voorz. 
fomme van         ƒ 198:-:- 
Ende nog tot supplement uijt het slot der voorgaande reeckening in contante gelden de somme 
van         37:18:4 
Makende dus haar voorz. portie als hier boven    ƒ 235:18:4 
Waarvan moet werden affgetrocken t geene voor haar is gekort bij den ontfangst der verkogte 
meubilen etc. ter fomme van       ƒ 8:1:4 
Dus voor haar blijft resteeren      ƒ 227:17:- 
 
Jean Poppeti als in huwelijk hebbende Susanne Rondeau, mitsgaders deselve Susanne Rondeau 
komen mede voor haar vierde inde suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van    
          ƒ 235:18:4 
In voldoeninge van dien dezelve hebben en genieten zullen zo als aan haar mits dezen in vollen 
vrijen eijgendomme werd aanbedeelt. 
Een huijs ende erve staande ende gelegen binnen deze stad op den hoek van de St Ursulen-
steegh, welk na de gedane opveijlinge voor dezelve is opgehouden op tweehondert  
vijff entagtig guldens, en welke als hier voren folio 7 op den hant is uijtgetrocken tot gelijke 
           ƒ 285:-:- 
Dan alzoo des selfs portie off ¼ maar is monterende een fomme van ƒ 235:18:4 foo hebben 
dezelve teveel de fomme van ƒ 49:1:12. Die zij als hier voren folio 9 aan haar broeder Simion 
Rondeau hebben goedgedaan en uijtgekeert.     Memorie 
 
Simeon Rondeau en Jean Poppetti in qualité als voogden over Jean del Bois komen voor het 
laaste vierde in de suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van  235:18:4 
In voldoeninge van dien deselve hebben en genieten zullen zo als aan haar ten behoeven hunner 
pupil bij dezen werd aanbedeelt. 
Uijt het slot der voorgaande reeckening in contanten gelden de fomme van  ƒ 235:18:4 
 
Op huijden den 17

e
 Julij anno 1748 compareerden voor mij Josue L’Ange Josue zoon notaris 

publijcq bij de Ed: Hove van Holland geadmiteert binnen de ftad Leijden refiderende ende voor 
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de nabeschreve getuijgen, Simion Rondeau en Jean Poppetti in qualité als int hoofd dezes gemelt, 
wonende binnen deze stad, mij notaris bekend. 
Dewelke verklaarden de voorschreeve rekening gedaan te hebben deugdelijk opregt ende ter 
goeder trouwe, ende dezelve als nu bij dezen, eerst over te leveren d’een aan den anderen foo in 
hun privé als qual: respective, mitsgaders nog aan de Heeren Diaconen in qualité als hier voren 
het regt verkregen hebbende van Maria Rondeau wedue van Thomas Poit, welke laaste benevens 
des twedes comparants huijsvrouw Susanne Rondeau als ten desen met de voornoemde hare 
man geadfisteert en tot het pasferen dezes specialijk geauthorifeert zijnde, voor mij notaris en 
getuijgen compareerden, verklaarden dezelve rekening na voorgaande examinatie van den staat 
en inventaris dezes boedel met de quitantien en verdere documenten daar toe gehorende te 
hebben bevonden alzoo accord ende zoals behoort ende mitsdien dezelve in allen deelen volko-
menlijk te approbeeren ende goedtekeuren, rennuatierende ten dien eijnde van rilieff recolle-
ment van rekening ende generalijk van alle andere bekende regts halfs middelen, verklarende 
wijders sij comparanten foo in hun privé als qualité de vorenftaande staat fchiftinge scheijdinge 
ende verdeelinge ingevolge de voorz. rekening geformeert wel ende te regten bevonden te 
hebben, ende mitsdien dezelve meede goed te keuren, als bekennende van den anderen 
(uijtgenome het voorz. alsnog onverdeelde huijs ende erve inde Agnietestraat inde voorgaande 
reekening folio ... gemeld en voor memorie aangeroert) geschift ende gescheijden te zijn, ook ten 
genoegen begrotet te wezen, onder voorwaarden, indien namaals bevonden mogte werden inde 
voorgaande calculatie ofte verdeelingen van fomme notoirlijk gemist te zijn het zelve alfdan te 
goeden beter en als na behoren, cederende mitsdien d’een tot des anders behoeff alle sodanig 
regt en actie als zij luijden op het vorenftaande aanbedeelde hebben gehad en gecompeteert 
omme daar mede te doen en handelen, als met vrije eijge goederen, belovende wijders malkan-
deren ten requarde van het vorenftaande verandwoorde omme geen andere off nadere reecke-
ning item staat schifting scheijding en deelinge te zullen aanspreeken moeijen off lastig vallen, 
nog te gedogen dat zulks door ijmand van harent wegen zal werden gedaan, direct nog indirect, 
in regten off daar buijten in geenre manieren als bekennende ijder hunne hier voren aanbedeel-
de ontfangen en na zig genomen te hebben en dus elks wegens haar aandeel indeezen voldaan 
en betaalt te zijn blijvene de portie van de minderjarige, als ook de gelden welke Pierre Rondeau 
als hier voren wegens sijne legitime competeren, onder de voogden berusten, quiterende ende 
indemnerende dus malkanderen foo in privé als qualiteijt ten vollen bij dezen sonder eenige 
referve. 
Overgevende laastelijk zij comparanten dat het huijs ende erve op den hoek van de St. Urfulen-
steegh ten prothocolle alhier op den naem van Jean Poppetti N:Uxs: in vollen vrijen eijgendomme 
werd overgetekend ende overgeboekt. 
Tot naerkominge en prestatie dezes verbinden zij comparanten hunne respective perfonen ende 
goederen geene uijtgezondert, dezelve onderwerpende als na regten. 
Aldus gedaan ende gepasfeert binnen de stad Leijden voorz. ter prefentie van Dirk Badon en Isaac 
Buurdez als getuijgen. 
Getekend: “Simeon Ron deaux, Jean Paupetij, Susanne Ron deaux en Dirk Badon”. 
 
Bijlage van de bovenstaande boedelscheiding: 
Memorie van ontfangst en uijtgaaff vant verkogte huijs van de wedue Jean Rondeau, staande 
binnen deze stad in de Lange Agnietenfteeg. 
[Links:] Ontfangst 
Wegens provenu der kooppenningen vant verkogte voorz. huijs  ƒ     80:-:- 
Wegens huur vant voorz. huijs van Meij tot Januarij 1749          20:-:- 
Nog van een verkogt kasfie              -:15:- 
          ƒ 100:15:- 
Aff de nevenstaande [rechts opsomming]           34:1:2 
Resteert deelbaar        ƒ 66:13:14 
Waar van een vierde is  16:13:7 2/4 
 
[Rechts:] Uijtgaaff 
Wegens ords: verpond: van den jaere 1748 met het zegel gelt   ƒ 3:18:2 
Idem extraord:             7:8:- 
Aan Bongelt van der jaere 1748           2:1:2 
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Aan de glazemaker Jan Krul            -:9:6 
Aan trekgeld uijtgeleijt            5:5:- 
           19:1:10 
Wegens onkosten int veijlen & verkopen vant huijs       13:9:8 
           32:11:2 
Nog aan de vrouw van Rondeau voort waarnemen van de huur etc.     1:10:- 
          ƒ 34:1:2 
Bekenne wij ondergez. ijder ons vierde part ter voorz. somme ontfangen ende na ons genomen te 
hebben actum den 2 april 1749. 
Getekend: Simeon Ron de aux, Jean Paupeti, Susanne Pon deaux. 
 
Op de veiling zijn bedragen voor trekgeld betaald die de kinderen nu kwijt zijn aangezien de ko-
per van het pand in de Agnietestraat ervandoor is. Zie verder het Penningboek en de regelingen 
rond Jean del Bois hierna. Bij de verkoop van een huis is vals of minderwaardig geld in ontvangst 
genomen. Daarnaast weten Simeon en Jean eigenlijk geen raad met de besteding en het beheer 
van het geld ten behoeve van Jean del Bois. Jean Poptie was al een bejaarde man toen dit alle-
maal speelde. Dit alles roept een beeld op van zeer eenvoudige lieden die niet goed opgewassen 
waren tegen slinkse handelaren. Aangezien zij in het buitenland geboren waren, kan de andere 
taal hen ook parten hebben gespeeld. 
 
Overigens lijken de door de notaris opgevoerde posten behoorlijk aan de hoge kant te zijn, maar 
dat zullen de meesten van ons tegenwoordig in een dergelijke situatie nog steeds vinden. Het 
verschil met nu is wel dat dit soort akten van voor naar achter met de hand geschreven werden 
en bij de drukker een zetter de tekst letter voor letter opbouwde. Het beschrijven van een meer 
uitgebreide boedel, zoals die van Mathijs Huijst [zie Van Wijk-tak] en het vervaardigen van enkele 
handgeschreven kopie-akten daarvan, kon wel een week in beslag nemen. Zelf ben ik eens ander-
halve dag met één enkele akte van mijn vaders familie zoet geweest, die bijna zeventig bladzijden 
besloeg. 

 
 
Notaris Josue L’Ange, akte 133. 
[Lange voorgedrukte tekst met openbare-verkoopbepalingen van diverse panden, zoals hiervoor 
is getoond. Daarna is met de hand geschreven:] 
Ende werd vervolgens alhier eerstelijk geveijld, bij de executeurs van den testamente van wijlen 
Jeanne Picard wedue ende boedelhouster van Jean Rondeaux. 
Een hegt sterk huijs ende erve staande ende gelegen aan de zuijd zijde van de Michielstraat off 
Klooster op den hoek van de St. Urselensteeg belend aan de eene zijde Steven den Hoet ende aan 
den andere zijde den hoek van de straat, streckende tot achter aan de Dulhuijsgragt. 
[Waarbrief 08-10-1710] 
Dit ende drie volgende huijsen aan te vaarden dadelijk ende met het geven van de palmslag ende 
uijttelovene cooppenningen benevens het doen der opdragt op den 1 february 1748 contant te 
voldoen. Zij geweeten dat het voorz: huijs alsnog is verhuurt te weten het Benedenhuijs aan Jean 
Poppetti om ƒ 300:- ’s jaars tot primo meij 1748, welke alfmede de navolgende huure dezen koper 
aan gem: huurder zal moeten presteren, gelijk ook het bovenhuijs aan Jean Poit om ƒ 28:- ’s jaars, 
mits daar jegens profiterende het laaste vierendeljaars huur van den 1 februarij 1748 aff te famen 
ter fomme van veertien guldens, tien stuijvers. 
Pottum   Armegeld vijffentwintig stuijvers. 
Opgestoken 5 gld 5 st op ’t hoogst jnzetten getrokken bij Jan Poat [Poit] op ƒ 190.- 
Weder opgestoken ƒ 10:10:- op ƒ 50:- getrokken bij dezelve op ƒ 240:- 
Opgest. ƒ 10:10:- op ƒ 50:- 
    Gerest. 
Nader ge:eijst 10:10:- op ƒ 40:- getrokken bij Simion Rondo op ƒ 280:- 
Weder opgest. ƒ 10:10:- op ƒ 40:- 
    Gerest 
Na voorgaande affslag so is het voors. huijs vijff gld: boven het voors. bod opgehouden, waar vore 
ik onderges: het zelve huijs bij scheijdinge des boedels zal aanstaan. 
Getekend: Jean Popetti [= Jean Paupetij, zoals hij hiervoor en hierna tekent]. 
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Op dezelfde wijze wordt aangeboden en geveild het pand aan de noordzijde van de “Michiel-
ftraat of ’t Klooster, belend aan de eene zijde Jean d’Angremond, ende aan de andere zijde 
Bartholomeus van den Bergh, streckende tot agter aan.” Jongste waarbrief 17-04-1727, verkoop-
som ƒ 280,00, gekocht door Jan Poit, borg is Jean Micol. Jean Poit zet een merk; Jean Micol kan 
ondertekenen. 
Idem het huis “noordzijde van de St. Michielstraat off ’t Klooster belend aan de eene zijde Jacob 
Huijbertse ende aan de andere zijde Jacobus Vrijslag, streckende tot achteraan.” Opdrachtbrief 
van 22-05-1717, verkoop voor ƒ 90,00 aan Bartholomeus van den Berg. 
Idem het huis ”noordzijde van de Lange Agnietesteegh, belend aan de eene zijde Jacobus Kette-
nes ende aan de andere zijde Claas van der Pol, streckende tot agter aan het Ceciliæ Gasthuijs.” 
Opdrachtbrief 04-12-1723, verkoop aan Izak Koffrie ten behoeve van Dirk van Leeuwen voor de 
som van ƒ 75,00. “Verkogt en gekogt int Heeren Logement aan den Burg binnen Leijden op den 
15 decemb. 1747.” 
Getekend: Simeon Rondeaux Jean Popetti. 
 
Notaris Josue L’Ange, akte 124. (1748, nr 125 n.v.t.) 
Zie akte 133. Een zelfde voorgedrukte tekst. Simeon en Jean verkopen via een veiling uit de 
boedel het huis aan de “noordzijde van de Lange Agnietesteeg, belend aan de eene zijde Jacobus 
Kettenes ende aan de andere zijde Claas van der Pol, streckende tot agter aan het Ceciliæ 
Gasthuijs.”  
Als voorwaarden stellen de verkopers de volgende conditie. 
“Den koper zal ’t voorz huijs ende erve t zijnen baten, schaden ende periculen moeten aanvaer-
den, dadelijk ende met het geven van den palmslag, dog zij geweeten dat het voorz huijs alsnog is 
verhuurt aan Aaltje van Wasfenaer huijsvrouw van Jacobus Koffrie tot den jaere 1750 om ƒ 30: 
’s jaars te betalen alle maand met ƒ 2:10:- welke huure den koper aan de opgenoemde huurster 
zal moeten presteren mits daar jegens genietende de bedonge huure van dien te rekenen van 
den 1

e
 januarij 1749 af. Ende zijne uijttelovene kooppenningen schuldig ende gehouden zijn te 

betalen benevens het doen van de opdragt op den eerften februarij 1749 teffens ende ten eene-
mael in contante ende gereede filvere Hollandsche gelden.” 
Waarbrief 04-12-1723, het pand wordt verkocht voor ƒ 80,00 op 28-12-1748. Ondertekening: 
Simeon Ron deaux Jean Paupeti. 
 
De huisjes worden voornamelijk bewoond door naaste familieleden.  
 
Waarbrief 176 in 1748 St. Michielsstraat. 
Wij ... Schepenen in Leijden, oirconden dat ... Simon Rondeau en Jean Popeti als executeurs van 
den testamente van Jeanne Picard is geweest een dogter en mede Erfgename van Maria Elin laest 
weduwe van Jacob Nonet, ende uijt dien hoofde t recht bij scheijdinge tot het natenoeme huijs 
bekoomen hebbende verklarende in die qualiteijt in ’t openbaer agter volgende seekere best. 
voorwaerden verkogt te hebben, ende opdraegen, dienvolgende bij deefen aen en ten behoeve 
van Bartholomeus van den Berg een huijs ende erve staende en geleegen binnen deefer steede 
aende Noord Zijde van de St. Michielstraet of klooster, belend aende eene zijde Jacob Huijbertse, 
ende aende andere zijde Jacobus Vrijslagh, strekkende tot agter aen ... 
Vrij zonder eenige belastingen, oude waarbrieven 22 mei 1717, verkoopsom ƒ 90,00. 
 
Waarbrief nr 178 Michielstraet off klooster. 
Wij Mr. Raymond Backer en Mr Petrus Cunaus Schepenen in Leijden, oirconden dat voor ons 
gekomen ende verschenen zijn Simeon Rondeau en Jean Popeti, als executeurs van den Testa-
mente van Jeanne Picard in haer leven weduwe en boedelhoudster van Jan Rondeaux, verklaren-
de in die qualiteijt in ’t openbaer agter volgende seekere best voorwaerden verkogt te hebben en 
opdraegen dienvolgende bij deefen aen & ten behoeve van Jean Poit een huijs en erve staende 
ende gelegen binnen deeser stede aan de Noord Zijde van de Michielstraet off klooster belend 
aende eene zijde Jean d’Angremond ende aende andere zijde Bartholomeus van den Berg, strek-
kende tot agter aen ... Vrij zonder eenige belastingen. Oude waarbrieven 17 april 1727. 
“... ende dat met een somme van Tweehondert en tagtig guldens te XL grooten ’t stuck in 
gereede gelde. In oirconden bevestigt op den 1 juni 1748.” 
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Waarbrief (deels voorgedrukte tekst.) nr 62 Lange Agnietenstraat. 
Wij Dionisius van Cruijskerken en Mr. Daniël van Alphen D:Z: Schepenen in Leijden, oirconden dat 
voor ons gekomen ende verschenen zijn Simeon Rondeau en Jean Poppeti in qualité als execu-
teurs van de testamente van Jeanne Picard wed: en boedelhoudster van Jean Rondeau, ver-
klarende verkogt te hebben, ende opdroegen dienvolgende bij deesen aan Cornelis van Leeuwen, 
als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Pieter van Leeuwen, ende zulx ten behoeve van 
dezelves minderjarige een huijs & erve staende en geleegen binnen deese steede, aen de noord 
zijde van de Lange Agnietensteeg belend aende eene zijdes Jacobus Kettenes, ende aend’ andere 
zijde Claas van der Pol, strekkende tot agter aen ’t Cecilia Gasthuijs. 
Al ende zulx ’t voorfz. verkogte jegenwoordig getimmert en gemaakt ftaat, gebruijkt ende be-
woond werd, met alle ’t geene daar innen ende aan aard ende nagelvaft is, de verkoopers in qua-
lité voors. toebehoorende. Ende dat vrij sonder eenige belastingen, dogh zal den kooper moeten 
gedoogen dat Aaltje van Wassenaer Huijsvrouw van Jacobus Coffrie ’t voorn. Huijs nog in huure 
zal mogen blijven gebruijken tot den jaere 1750 draen jegens den koopers genieten zal de huure 
van dien tot dertig guldens, te betalen alle maend met twee gulden 10 stuijvers, van den 
1

e
 januarij deses jaers aftereekenen en Wijders met foodanige conditien, servituijten, vrydom-

men ende waaringen, als begreepen ftaan in de oude waarbrieven daarvan zijnde, de jongfte van 
dien in dato den 4

e
 december 1723. 

Daar naar de koopers hem zal hebben te gedragen. Beloovende sij verkoopers ’t voorfz. 
verkochte te vrijen ende waren van allen kommer ende lasten die daar op zouden mogen ftaan, 
onder verbandt generalijck van alle sboedels goederen, jegenwoordige ende toekomende, egeen 
van dien uijtgefondert.  
Ten laatften bekenden sij comparanten, ter zaake defer verkopinge ende opdraghte al wel ende 
ten vollen vergenoeght, voldaan ende betaalt te zijn, den laatften penningh met ten eerften, 
ende dat met een somme van tagtigh guldens te XL grooten ’t stuk in gereeden gelde. 
Compareerde meede voor ons Scheepenen Cornelis van Leeuwen in qualiteijt als booven kooper 
in deesen, dewelke verklaarde de koop invoegen voors. te accepteeren en aent te neemen. In 
oirconden deser met onse zeegelen bevestigt op den 1 maart 1749 (is get.) Ysbrand van Dauzij. 
Overgegeven aenden kooper op den 9 januarij 1750. 
 
Jeanne Picard laat onder andere een bedrag aan geld na aan haar kleinzoon Jean del Bois. Simon 
Rondeau en Jean Poptie, twee ooms van de jongen zijn tot voogd gesteld. Zij achten zich klaar-
blijkelijk “als zijnde werklieden” niet bekwaam genoeg om zijn erfenis van enkele honderden 
guldens goed te beheren en verzoeken eerbiedig de weesmeesters van Leiden die taak van hen 
over te nemen. Geld van weeskinderen beleggen is namelijk hun dagelijks werk. Zij willigen het 
verzoek in en in hoeverre zij de som goed hebben beheerd, blijkt uit de weeskamer boedelstaat. 
Tussen het geld dat zij bij de verkoop van één van de huizen ontvingen, zitten “de drie qua-
drupele en twee ducaten ... [die] te ligt zijn geweest”. In de republiek waren vroeger allerlei 
soorten geld in omloop. Muntstukken van een paar eeuwen oud die een bepaalde hoeveelheid 
edelmetaal bevatten bleven in omloop omdat men er door het goud of zilver vertrouwen in hield. 
Daarnaast gebruikte men buitenlandse munten en geld dat door diverse provincies of staatjes zelf 
geslagen was. Zo komen de Carolusguldens van 40 groten ’t stuk nogal eens in de akten voor. Er 
werd toen echter tevens gesjoemeld met de hoeveelheid goud, zilver of koper in de munten en 
blijkbaar hebben Simon en Jean een paar inferieure munten in handen gedrukt gekregen. (Zeker 
niet hard genoeg op het stuk gebeten.) Verder krijgen diverse dienaren en mensen als de notaris 
volgens vaste tarieven bedragen uitgekeerd voor hun werk, die van de erfenis afgaan. Op 17 
maart 1752 haalt Jean del Bois zijn geld en papieren op en sluiten de weesmeesters zijn zaak. De 
dag daarna maken de schepenen bekend dat Jean zijn stukken heeft ontvangen en dat alle 
betrokkenen van de zorg daarover ontslagen zijn. 
 
Weeskamerarchief, boedels, nr. 3240. Map nr. 3240 a. 
Aen de Ed. Groot Agtb. Heeren die van den Geregte der stad Leijden. 
Geven met schuldige Eerbiedigheijd te kennen Simeon Rondeau en Jean Popetie, in qualité als 
gestelde voogden over Jean del Bois, nagelaten kleijnzoon en mede Erffgename van Jeanne 
Picard wedue van Jean Rondeau dat hare gemelde Pupil in qualité vorengemelt zijn aangekomen 
en opbeftorven Circa ƒ 252:11:12, welke penningen zij suppltn. ten meefter nutte van den voorn. 
minderjarige gaarne zouden zien beleijt dog tot welke belegging zij suplten. als zijnde werklieden 
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haar geenzints in staat bevinden, waar omme zij suplten soo tot er selver meerder gerustheijd, als 
om des minderjarigens intrest beter te betragten te raden zijn geworden haar te keren tot Ued. 
groot Agtb. in alle onderdanigheijd versoekende, dat UEd. groot Agtb. hun supplten gelieven te 
authoriseeren omme de voorz. Penningen te brengen ter weeskamer en onder de directie van de 
Heeren Weesmeester en defer ftede, ten eijnde dezelve aldaar gedurende de minderjarigheijd 
van haaren meergemelde Pupil werde geadministreert, en dat ten meeften nutte werde beleijt. 
T Welk doende etc. getekend Simeon Rondeaux en Jan Popetij. 
Aantekeningen: Fiat ut petitus 12 junij 1749 in handen van Hr Weesmeesteren op den 5 junij 
1749. 
Wees en Armboek folio 159. Zij defen gestelt aen handen van de heeren Weefmeesteren defer 
stad omme die van den geregte te dienen van hun advis ten einde het selve gehoort als van 
gediprueert sal werden als na behoren. Actum den 5 junij 1749. Ter ord. van die van de geregte. 
Weesmeesteren der stadt Leijden gesien en geexamineert hebbende de nevenstaende reqte 
mitsgrs. Uwel Ed. Gr. Agtb. Marginale apoftel, oordeelen (onder correctie:) dat aande supplten. 
hun verfoek zoude kunnen worden toegestaen, dog niettemin haer gedragende aan t hoogwijs 
advis van Uwel Ed. Groot Agtb. gedaan in de vergaderinge praesent alle de weesmeesteren prater 
Backer op heden den 9 junij 1749. 
Achterop staat: Die van de geregte der Stad Leijden hebben bij defen de fupplten geauthorifeert 
omme de fomme van ƒ 252:11:12 opbeftorve Jean del Bois nog minderjarig sijnde foo als jn de 
vorenstaende reqte brede wert vermelt ter weefkamer defer stad te mogen overbrengen omme 
aldaer onder ’t oppergefag van de Heeren Weefmeefteren gedurende fijne minderjarigheijt 
aldaer geadminifreert en bewaert te werden. Actum den 12 Junij 1749. Mij Iegenwoordigh 
Andreas Lanaeus. 
(Dezelfde akte staat in het Wees en Armboek CC159.) 
 
Weeskamerboedels 3240 b.  
Voorzijde met reliëfzegel leges 24 st. 
Liquidatie van Jean del Bois nagelatene zoon en mede Erffgenaam van Jeanne Picard wedue van 
Jean Rondeau. Op de ligting van de voorn: Jean del Bois, als door ’t huwelijk zijnde geworden 
meerderjarig. Gesloten den Maart 1752. 
 
Weeskamer 19

e
 Penningboek H folio 286. 

Liquidatie van den ontfang en uijtgeef handeling, bevinden administratie bij den Secretaris ter 
weeskamer der stadt Leijden gehad en gedaen, aangaende de goederen van Jean del Bois, nage-
latene zoon en mede Erffgenaem van Jeanne Picard wedue van Jean Rondeau gebragt onder de 
curateele van deze kamer ingevolge van de appostille van de Ed. Groot Agtb. heeren die van den 
geregte dezer stadt den 12

e
 Junij 1749 verleent, op het gepresenteerde Request van Simeon 

Rondeaux en Jean Popetij in qualité als gestelde voogden. Ende werd deze Liquidatie gedaen ten 
verzoeke van de voorn. Jean del Bois als nu door ’t huwelijk zijnde geworden meerderjarig. 
Geformeert in agtervolg van ’t 19

e
 Penningboek van de geldkasse ter dezer kamer berustende, en 

gesteld als volgd. 
Linkerpagina: Ontfang 
Op den 19 junij 1749 hebben de voogden Simeon Rondeaux en Jean Popetij voornt. ingevolge van 
de bovengemelde appostille alhier opgebragt, de somme van twee honderd drie en veertig 
gulden, makende met eene gulden, (betaalt in de vijftigste penn:) en vijff gulden agt stuijvers aan 
de Notaris L’Ange op ’t prasenteeren van ’t voorsz. request als mede drie gulden drie stuijvers 
twaalff penn. wel de drie quadrupele en twee ducaten, bij de koop van ’t huijs ontfangen, te ligt 
zijn geweest, te zamen twee honderd twee en vijftig gulden elff stuijvers twaalff penn:, dus hier 
bij de voors. requeste en appostille, quitantie van de 50 penning item gequiteerde reeke. van den 
Nots. L’Ange, mitsgaders memorie van t goud leggende in de doos, de voorsz. somme van  
          ƒ 243:-:- 
Den 15 Maart 1752 ontfangen bij den rendant van de goederen van  
verscheijde weeskinderen volgens ’t 19 p.boek folio 476 de somme van  
twee hondert twee en zestig gulden zeven stuijvers agt penningen, over  
en verkoop en transporte van een capitaal van ƒ 246:-:- met het suijvere  
verloop van dien zedert den 4en junij 1749 tot dato dezes incluijs dus  
hier de voors. somme van       ƒ 262:7:8 
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en quit         ƒ 505:7:8 
Rechterpagina: Uijtgeeff 
Den 19 Junij 1749 afgesz. bij den rendant over ’t regt van ontfang der gelde, heden alhier opge-
komen à 1 ½ penn. met het boeken van d’ post 1:4 voor ’t schrijven van een recepis van de 
opgebragte gelden ƒ 0:12:0 voor ‘t advis met het apostil op ’t request ƒ 0:12:0 nog voor de doos 
met d’inscriptie en registrature tot de custodie der papieren ƒ 0:10:0 en dan nog over besoignes 
met de voogden en Nots. L’Ange wegens het opbrengen van ’t geld ƒ 1:4:- dus hier te zamen een 
somme van         ƒ 4:2:- 
Dito, goedgedaan bij den zelven, aan de goederen van verscheijde weeskinderen, volgens ’t 19 
Pboek folio 418 de somme van twee honderd sefenveertigh gulden vijff stuijvers en daar voor bij 
Transporte bekomen ƒ 246:-:- Capitaal ’t 3 register grote part. folio 27, met het zuijver verloop 
van dien, zedert 4 junij laastleden tot dato dezes incluijs, dus hier de voorns. somme van  
          ƒ 246:5:- 
Den 16 maart 1752, afgesz. bij den zelven, voor ’t transporteeren van’t  
voorsz. capitaal         ƒ -:-:12 
De voogden in dezen pretenderen voor hare morijten    ƒ nihil 
Den rendant komt voor t formeren van de liquidatie met het doubled van  
dien, als mede de zegels daar toe gebruijkt @ de vacatien daar over  
evallen @ het regt van Schepenen quit. zoo voor de H.H. Schepenen &  
Secretaris als den Secretaris alhier te zamen     ƒ 8:15:- 
Komt de clerquen voor een expeditie     ƒ 1:4:- 
Laastelijk komt den kamerbewaarder voor zijne diensten & regt van  
Schepenen quite.         ƒ -:-:18 
          ƒ 261:16:- 
Rest om te sluijten         243:11:8 
          ƒ 505:7:8 
Aldus gedaan geliquideert voor goed opgenomen en gesloten bij de ondergesz. heeren 
Weesmeesteren der stad Leijden, op den 17 maart 1752. 
Onderaan staan enkele optellingen van de bovengenoemde bedragen. 
 
Weeskamer Seclusie FF61, Jean del Bois. 
Wy Schepenen der Stad Leijden hier onder geteykent, doen cond eenen yegelijken dien ’t 
behoort, dat voor ons gekomen ende verfchenen is Jean del Bois, als nu door ’t huwelijk zijnde 
geworden meerderjarig.  
Ende bekenden by sefen voor hem zijne Erven ende Nakomelingen, uyt handen vande E:E: 
Heeren Wees-Meesteren defer Stede, als Opper-Voogden over alle onmondigen, ende anderen 
toefigt-behoevende, geligt, ontfangen ende met volkomen genoegen naer hem genomen te 
hebben, alle foodanige goederen, gefchriften, papieren ende munimeren, als hem comparant zijn 
aangekomen alsop besturven, als mede Erfgenaam van Jeanne Picard wedue van Jean Rondeau, 
alles in conformite van de Liquidatie den 17 dezer, ter Weeskamer alhier gesloten. 
Ende welke goederen ter Wees-Kamer alhier tot defen dage toe, in getrouwe bewaringe gelegen 
ende beruft hebben, egeene van dien uytgefondert, quiterende daer van by defen de E:E: Heeren 
Wees-Meesfteren, voorfeyt, ook de Voogenden ende wyders allen anderen dien ’t behoort, belo-
vende alle defelve ende yder van hun in’t byfonder, daer af jegens yder man te indemneren ende 
bevryden, onder verband als regt is. 
In oirconden defen by ons Schepenen voornoemt geteykent, huyden den 18 maart 1752. 
 
Dochter Judith heeft net als haar broers en zussen goede en slechte tijden gekend. Haar huwelijk 
met André Jaquet is een kort leven beschoren geweest. In 1733 laat ze zijn boedel onder curatele 
stellen omdat ze bang is met vooral schulden opgezadeld te worden. Maar dat blijkt erg mee te 
vallen. 
 
ORA 50, Schuldboek FF folio 24. 
Judit Rondaux wede Andre Jaquet. 
Marge: Curateur Nots Buijk, toesienders Corf. Timm. Joris Kiel Glafem. 
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Casper Vermaas comt volgens custingb. op den 19 maart 1729 voor de h.h. scheepenen alhier 
gepasft. gefproten uit coope van ’s boedels huijs op de Haarlemft. op den hoek van de Jofeph of 
Zionst. per reste  400:-:- 
Int. 4 pcto ’t fed

t
 15 feb. 1733. Marge: Custingb. overg: 

Willem Cors. Timm: over repe. 1732  226:8:- reek overg. 
Jan Gijben metfelaar ter fake voorf. d’a

o
 1732, 1732 @ 1733  ƒ 134:6:- 

Nots Buijk als feq: in den boedel van Jacob Malet Lootgr. ter  
fake voorf. d’a

o
 1732 92:5:- 

Joris Kiel Glafemr. 47:5:- 
Pierre Delsomme [Del Senne] comt over gelevert broot 27:10:- 
Jan Carpentier over geleverd Laken, say & 23:7:- 
Philippe Genet over geleverde Catoenen 16:6:- 
Isaak van Zaen over wingelgoed 172:19:- 
Staat nog te betalen ’t collaterael wegens de nalatensch: van Andre Jacquet 58:7:2 
Linkermarge: Is bij appe van de Ed: Gr: Achtb: H.H. die van de Geregte der stad Leijden in dato 
den 4 junij 1734 vermits de solventie van defen boedel, wederom uijt de curatele ontflagen. Siet 
’t reqt en app in ’t Geregtsdagb: WWW fol: 218v. 
Rechtsonder: Alle de overgeleverde reek

en
. fijn bij mij geligt op den 23 junij 1734, Jan Buijk. 

 
(Notaris J. Buijk in 1734 op Rondeau of andere verwanten niets verder gezien. Over André Jaquet 
bij collaterale successie niets gezien.) 
 
Gerechtsdagboek WWW folio 218v. 
Judith Rondau, wede Andries Jaquet. 
Aan de Ed. Groot. Agt. Heeren die van de Geregte der stad Leijden. 
Geeft met schuldige Eerbiedigheijd te kennen Judith Rondau, wede Andries Sjaquet, hoe dat 
desfelfs boedel op den 1 septemb: 1733 door u Ed. Groot Agt. op haar supplts. versoek is gesteld 
geworden onder curateele en dat UEd: Groot Agtb: daar in tot curateur hebben gelieven te 
stellen den nots: Jan Buijk, dat den voorn. curateur alle de effecten des voors. boedels heeft 
gebenificeert tot soo verre dat deselve in staat is om van zijne administratie in qualité als vooren 
gehad, reekeningen te doen. 
Dat zij supplte geinformeert sijnde van het montant van ’t slot van reekening ’t welk den voorn. 
curateur staat verschuldigt te worden, en daar in tegen kenniffe hebbende van ’s boedels schul-
den en lasten, bevind dat het slot van deselve rekeninge buijten verwagting vrij meerder sal 
bedragen als de schulden en lasten van deselve boedel komen te monteeren, en over zulks 
fufficient tot betalingen van alle s boedels schulden en lasten, waardoor dan de reeden van de 
voors. versogte curateele komt te cesferen, en op te houden, mits welke de supplte haar is 
keerende tot UEd:Groot:Agt.: ootmoediglijk versoekende dat U:Ed:Groot Agtb: haar suppltes 
boedel om reedenen voors. uijt de curateelen te ontslaan en den notaris Buijk te ordonneeren en 
te qualificeeren, omme de reek. van sijne administratie in qualité als van dien aan haar supplte 
uijttekeeren ende te voldoen. ’t Welk doende &a was onderteekendt Judit Rondau vedu Jaquet. 
[Het gerecht gaat op 4 juni 1734 accoord met haar verzoek.] 
 
Weeskamerboedels, nr. 1786 op naam Jacquet. 
(zie c) Testament Anne Jaquet, weduwe van Nicolas Parmentier (drukker en boekverkoper uit 
Parijs, zie a). Ze schenkt André Jaquet, zoon van Nicolas “tous les meubles dans la chambre” op 
10-03-1722. Zij overlijdt op 9 april 1726 (zie e). Op 10-03-1729 ontvangt Andries Jaquet contant 
een som van ƒ 484:12:11 (zie f). 
 
Weeskamerboedels, stuk 1786 h. 
In het Frans netjes opgeschreven akte van notaris Philippe des Tombe te Leiden, datum 20 januari 
1732. Voor hem verschijnen “en leurs personnes André Jacquet vendeur des poupées [vinger-
verbanden, poppen], qui voyage avec une Tente ou Boutique pontative [portatif = draagbaar], et 
Judit Rondeau sa future femme, les comparans etant deja fiancés, et par ainsi present Epoux et 
Epouse, demeurant en cette ville, savoir, le comparant dans le Vrouwe Camp, et la comparante 
sur le coin de la Moriaansteeg ... tous deux en afsez bon santé ...”. 
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Wat volgt is een standaard tekst: verwerping oude akten, de langstlevende wordt de universele 
erfgenaam, die voor eventuele kinderen goed zal zorgen en de bemoeienis van de weeskamer 
wordt uitgesloten.  
 
Weeskamerboedels, stuk 1786 i. 
Tweede liquidatie van ontvangsten en uitgaven gedaan door de weeskamer plus boedelscheiding 
resterende goederen van Anne Jacquet en Nicolas Parmentier. Linksboven staat: “’t duplicaat aan 
de wed. Andries Jacquet op den 27 julij 1734 selfs overhandigd.” 
Pagina 52v: Judith Rondau, wed. en enige erfgename ex teftamento van Andries Jacquet komt 
insgelijx voor de wederhelfte in de voorz. effecten gelijke somme van – 2595:4:13. 
In voldoenige van dien werd haar bij defe aanbedeeld. 
Eerstelijk ’t gunt haar voornoemde man over zijn een derde part in defe goederen bij de provifio-
nele scheijdinge was aanbedeeld, en reets hadde genoten en alhier op den staat folio 49vso. 
uijtgetrokken staat tot – 565:14:11. 
[Daar staat een soortgelijke tekst, als effect genoteerd.] 
Nog ’t gunt den voorne Jacquet bij ’t overlijden van Marie Jacquet hadde genoten, en hier voren 
op den staat folio 50 recto uijtgetrokken staat tot – 284:7:5 ½ 
[Idem, diverse vooruit bedeelde bedragen.] 
Nog d’onkoften van de liquidatie en scheijdingen, die defelve alleen moet dragen, en hier voren 
op den staat folio 50 verso uijtgetrokken staat tot – 67:18:- 
Ende laatstelijk tot supplement uijt de contante penningen hier voren op den staat gemeld de 
fomme van – 1678:4:12 ½ 
Akte 24 julij 1734, getekend: Judit Rondaux, vedu andre jaquet. 
 
Weeskamerboedels 1786j. Diverse losse brieven i.v.m. boedel. Er is nog een andere folder met 
een heel pak handelscorrespondentie van Nicolas Parmentier met zakenrelaties in verschillende 
landen over boeken en bestellingen. 
 
Weeskamerboedels 1786 k. Akte, testament. 
Op 24-02-1738 verschijnt voor notaris Jan Buyk te Leiden: “Judith Rondau, wed: van Andries 
Sjacquet, wonende binnen deefe stad, mij notaris bekent, zijnde fieckelijk van lichaam op een 
rustbank leggende, egter haar verstand [etc] wel magtig.” 
Verwerping oude testamenten. 
“Soo verclaarde fij compte eerftelijk te legateren aan en voort tot hare eenige en al geheele 
Erfgename te jnstitueren haar moeder Jannetje Picar wed. Jean Rondau, en dat generalijk jn alle 
de goederen waarover haar compte eenigfints de difpositie competeert, en die sij metter dood 
ontruijmen en nalaten fal, met volkomen regt van eijgendom.” Verder standaardtekst. 
 
Weeskamerboedels 1786 m. 
Particuliere liquidatie betreffende een “zekere lijfrentebrief ten lasten van de Generaliteijt van 
ƒ 80 ’sjaars”. Er wordt uitbetaald wegens de helft van de lijfrente: 
12-02-1735 aan Judith Rondeau ƒ 33,00 
11-04-1736 aan Judith Rondeau ƒ 33,00 
21-10-1737 aan Judith Rondeau ƒ 33,00 
27-07-1739 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 (zij betaalt de 20

e
 penning) 

13-10-1739 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
28-09-1740 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
22-09-1741 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
19-09-1742 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
25-09-1743 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
19-09-1744 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
01-09-1745 aan Jeanne Picar ƒ 33,00 
Secunda Summa van den uijtgeef is 363:-:-. 
Ter afsluiting van de liquidatie krijgt Jeanne Picar nog – 57:8:-. 
 
Al met al is dit een leuk aanvullend pensioentje van Jeanne’s dochter’s schoonfamilie. 
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Weeskamer Quit. volj. N147v Andries Jacquet. 
Voor de schepenen van Leiden verschijnt “Judith Rondau, wed. en universele Erfgename ex testa-
mento van Andries Jacquet”. Aan haar is door de weesmeesters overhandigd “alle soodanige 
gelden als haare comparante in qualité voorfz. zijn aangekomen voor de helfte in de nalaten-
schap van Anne Jacquet alles in conformité, van de liquidatie, staat, schifting, ende scheijding op 
den 24 defer voor de heeren weefmeesteren alhier gefloten.”  
Akte 27-07-1734. 
 
Alleen dochter Susanne, gehuwd met Jean Poptie, evenaart de hoge leeftijd die haar moeder 
Jeanne Picard bereikt. Voorzover bekend, komen de andere kinderen jonger te overlijden. 
Vermoedelijk had de grafdelver een paar borreltjes op toen hij Jeanne Picard in het boek 
bijschreef. 
 
Begraafboeken 

 10-16/11 1691 Pieter Rondoo HK. 

 14-21/12 1715 Rondeau, Elisabeth B. 

 22/02-01/03 1727 Rondeaux, Jan B. 

 23-30/12-1730 Rondau, Elisabeth B. 

 01-08/03-1738 Rondeau, Judith (weduwe van André Jaquet) B.  

 Jeanne Picard is op 02-08-1747 te Leiden overleden, zie akte 77 nots. J. L’Ange. 

 05-12 aug 1747 Puet (Poit?) wed. van Jan Rondeaux, 2 BW. 

 23-30/04 1763 Rondeau, Maria (wed van Tomas Poit) VB. 

 01-08/02-1772 Rondeau, Susanna (weduwe van Jan Poptie) PB. 
 
Overige gegevens  
 
Het verband met de volgende personen is soms niet helemaal duidelijk. 
Catharina de Rondeau en Paul Franchemon  28-07-1747 PP75 
Maria Rondeau en Pieter Picard, jr  13-01-1759 RR128 
Jan Rondo en Johanna Wassenburg  05-07-1765 SS185  = kleinkind gen 09 
Jannetje Rondeau en Gerrit van Herkens 07-08-1772 TT263   = kleinkind gen 09 
Marie Rondeau en Pierre la Rue  19-10-1786 XX110 
 
KO 1747, Waals. 
Paul Franchimon, huwt met Catharina de Rondo (1 kind), weduwe van Jan Bruyer, woont in de 
Scheijstraet, geassisteerd met Pieternella van der Werff, haer goede bekende en Marie Lettrou, 
ook goede bekende, beiden wonende in de Scheijstraat. 
 
KO 1759, Waals. 
Pieter Picard de Jonge, drogetw., jongeman van Leijden, woont op de Langegragt omtrent de 
Maare, vergezeld met Pieter Picard, zijn vader op de Jacobsgragt, huwt met Maria Rondeau, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft omtrent de Maare, vergezeld met Catarina 
Rondeau, haar moeij, wonende op de korte Langegragt in ’t Fokkerspleijn. 
 
KO 1765.  
Jan Rondo, droogscheerder, jongeman van Leijden, geassisteerd met Simeon Rondo, beide 
wonende in het Sionshofje, huwt met Johanna Wassenburg. 
 
KO 1772.  
Gerrit van Herkens, bierverkoper huwt met Jannetje Rondo, jongedochter van Leijden, wonende 
in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Marijtje Goddaar, haar moeder in ’t Zionshofje. 
 
KO 1786, Waals. 
Pierre la Rue huwt met Marie Rondeauy, jongedochter van Leijden, wonende in ’t Staate Collegie, 
vergezeld met Jannetje Rondeauy, haar suster, wonende te Haarlem. 
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Zie doopgetuige Philippe Conte: huwelijk KO n.v.t. en de Waalse doopgetuigen bij zijn kinderen 
zijn onbekenden. Idem de doopgetuigen bij Drolenveaux. Civiele zaken: niets. Bonboek op Michiel 
del Bois is niet van toepassing. De aantekeningen in het 19

e
 Pb 286 komen overeen met de tekst 

van 3240B, 19
e
 Pb 418 idem. 

 
KO QQ66, 24-02-1752 is het huwelijk van kleinzoon “Jean del Bois, kousew., jongeman van 
Leijden, wonende in de Jan Vossensteeg, geassisteerd met Michel Del Bois zijn vader wonende 
alsvooren, en Johanna Charlote Barlatje, jongedochter van Wezel”. 
Van dit paar geen Waalse of NH-dopen gezien. 
 
Voogdijboek O129 (zie ook voogdijregeling op dezelfde pagina in verband met Franchimon en de 
Waalse dopen in klapper 14, geen bekende getuigen). 
Pierre Richard, grijnweever, peet, en Pieter Picard, meede grijnweever, gebedene vriend zijn 
voogden gesteld over Jan oud 18 jaar, nagelatene zoon van Jan de Brieux [geen KO-huwelijk 
gevonden], verwekt bij Catharina de Rondeau, spinster. Comp. ... 4 augusti 1747, Den voorn. ... 
Pro Deo.  
 
Waalse doopgetuigen voorkomend bij de familie Le Fevre (i.v.m. generatie 10 Thiery): 

 Hendri Broma, Jaques Jaque, Marquerite Rondeux, Marie du Bois zijn in 1654 getuigen bij 
Jean Le Fevre en Marie Cresfon. 

 Jacque le Fevre is gehuwd met Marie Husfon, (aant. EE79), in 1710 zijn bij de doop van hun 
kind getuigen Philippe Husfon et Susanne Rondeaux. 

 
Wees en Armboek CC59 (geen verband met Genotte) betreft Jacob Genet, Pieter Picaar, Philippe 
Husfon en Walrand de le Tombe in verband met de boedel in Vlaanderen in 1746, n.v.t. of 
kleinkinderen? 
Wees en Armboek CC159 Simeon Rondeau en Jean Popety; dit betreft het beheer van ƒ 252.11, 
reeds gezien in een ander document. 
 
Notaris Josue L’Ange, jaar 1750 Isak Genet akte 89 en jaar 1759 Esaije Genet, akte 12 en 19. 
Notaris P. Soetbrood, jaar 1771 Jan Rondeaux en A. Wassenburg, akte 15. 
Kleinzoon Jean del Bois 1752 Zie Onze Voorouders III achterin. 
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 Generatie 11 Rondeau        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jean Rondeau?   Susanne Bala? 
Geboren: ca 1640    ca 1640 
Overleden:       
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Sedan    Sedan 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Jean Rondeau?   (Balan is een plaatsje vlakbij Sedan.) 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: ca 1660 
 
Kinderen 
1. Jean doop 12-03-1665 te Sedan, overl. voor 1725? [22/02-01-03-1727 te Leiden?] 
             
 
 
Jean Rondeau was niet bepaald de enige die op die naam in het Waalse doopregister van Sedan 
(en omstreken) voorkwam. In Leiden aangekomen, verschijnen bij de kinderen van Jean in 1688 
Pierre Rondeau en zijn vrouw Elisabeth de Marole en in 1691 het echtpaar Jacob Husson en 
Susanne Rondeau. Zowel Pierre als Susanne zijn kinderen van Philippe Rondeau en Judith Raulin 
(die weer in 1687 huwelijksgetuige van Jeanne Picard is). Al deze mensen komen uit Sedan en zijn 
daar getrouwd. Het ziet ernaar uit dat Philippe een broer van Jean’s vader is.  
Reeds jaren geleden heeft de heer H.C. Beudeker uitgebreid onderzoek gedaan naar ondermeer 
de verwanten van de familie Poptie, waaronder de Rondeau’s. Zo heeft hij van alle tussen 1664 
en 1670 te Sedan geboren kinderen met naam Jean Rondeau hun levenswandel nagetrokken en 
die eindigde in de meeste gevallen zeer snel. Er blijven slechts twee kandidaten over volgens zijn 
overzicht. 
 
CBG Waals fiche R106-107 Rondeau. 

 Baptise à Sedan le 12 Mars 1665 Jean Rondeau, fils de Jean et Susane Bala. Parrains: Jean 
Delforterie et Susane Frappart, sa fe. (Geen andere kinderen van dit paar.) 

 Baptise à Sedan le 24-07-1667 à Sedan, Jean Rondeau, fils de Jean Rondeau en Susanne 
Marceau. Parrains: Jean Prignon et Marie Destraies, sa fe. 

 
Het is aannemelijk dat Jean als enige uit dat gezin met zijn ooms’ familie plus aanhang is meege-
komen en daarom zoveel optrekt met zijn neven en nichten in Leiden. Zijn huwelijk zagen we 
reeds. 
 
Jean Rondou en Sjenne Picaer  29-08-1687 Z118v 
 
KO 1687, Waals. 
Jean Rondou, jongeman van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Jacobus Buson 
zijn bekende wonende mede aldaer, huwt met Sjenne Picaer, jongedochter van Sedan, wonend in 
de Kamp, geassisteerd met Judik Rolijn bekende mede in de Nieuwesteeg. 
 
Begraafboek 

 22/02-01/03 1727 Rondeaux, Jan B. 
 
Gen 11 Rondeau 
 
Vermoedelijk is Philippe, gehuwd met Judith Raulin een broer van Jean Rondeau, generatie 10. 
Daarnaast huwde twee jaar eerder Charles Rondeau met Rachel Raulin. Hier schijnen weer twee 
families dubbel verwant te zijn en er bestaan zelfs nog meer combinaties (zie verderop). 
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Gegevens Charles en Philippe 
 
CBG Waals fiche 

 Mariés à Sedan le 18 dec. 1644 Charles Rondeau, fils de - boulanger, dem. à Balan, et Rachel 
Raulin, fille de feu Nicolas, laboureur à Balan et Marie d’Illy [= een plaatsje]. 

 Mariés à Sedan le 18 nov. 1646 Philippe Rondeau fils de feu Jean, bougeois de Balan et Dehan, 
boucher, dem. à Sedan, et Judith Raulin, fille de feu -. 
Doopgetuigen bij hun kinderen te Sedan zijn onder andere in: 
1647 Isaac Rondeau et Susanne Toussin sa fe.  

 
Gegevens kinderen Philippe 
 
Sedan CBG Fiche R106-107. 

 CBG Fiche H128/129. Mariés à Sedan le 23 Mai 1666 Jacob Husson fils de -, mr. marchand, -, 
dem. à Balan et Susanne Rondeau fille de Philippe md à Balan et Judith Raulin. 

 Enterre/désedè le 21 Juin 1671 Philippe Rondeau, natif de La Moncelle age de 51 ans, mar-
chand à Balan, à l’enterrement assisterent Jean Rondeau et Jacob Husson. 

 Mariés à Sedan, le 2 aout 1682 Pierre Rondeau, fils de feu Philippe, md. à Balan et Judith 
Roulin, drapier, 27 ans, dem. à Sedan et Elisabeth de Marolles, fille de feu Abraham, labourer 
à Douzy et Marthe Michelet, agee de 22 ans. 

 Reçu membre de l’Eglise de Leide le Oct. 1687 Pierre Rondeau, par temoignage de l’Eglise de 
Sedan. 

 
Bij Jacob Husson en Susanne Rondeau zijn doopgetuigen te Sedan / = kind begraven in: 
1667 Pierre Rondeau et Judith Roulin sa fe. 
1668 Jacques Vuilnet et Marie Magdalaine, sa feme. 
1669, 1674 en 1676 n.v.t.? 
1670 Paul et Marie Rondeau. 
1672 Jacques Husson et Marquerite Penon, sa fe. 
1674  à l’enterrement assisterent son pere et Jaques Husson, son oncle. 
1677 Jean Rondeau et Marquerite Anciou. 
1678  à l’enterrement assisterent son pere et Pierre Rondeau. 
1679 Pierre et Marie Rondeau. 
1680 Philippe Villement et Madelaine Porcheresse, sa fe. 
1682 Phillipe Masson et Marie Husson, sa fe. 
 
Waalse doopgetuigen te Leiden bij kinderen van Jacob Husfon en Susanne Rondeau zijn in 1688 
Pierre Rondeau en Elisabeth de Marolle. 
Waals doopboek nr 25: In 1693 zijn Jacob Huson en Susanne Randeau getuigen bij een kind van 
Glaude Cordonie en Judick Huson. Jacob Husfon et Susanne Rondeau zijn te Leiden Waalse 
getuigen bij een kind van Isaac Genet en Marie Husfon in 1695 en 1697. 
 
Jean Rondeau en Jeanne Picard komen voor als getuige bij de doop van het enige kind in Leiden 
van Pierre Rondeau en Elisabeth le Maire in 1690 in het Waals doopboek. Aantekening Vgdb. 
K107. Dit betreft kinderen van Pieter Rondo [zoon van Pierre en Judith Raulin] en Elisabeth du 
Maral, voogdij 11-07-1692. 
KO AA 157 04-07-1692, Waalse kerk (waarschijnlijk weduwnaar van Elisabeth du Marole). 
Pierre Rondeau, weduwnaar (aant.: Geb. Sedan, wed. van -, vgd) (kind:), wonende op de Corte 
Langegraft, huwt met Judit Louris, geboren te Sedan, jongedochter, wonende te ‘s Gravenhage. 
De bruidegom is met behoorl: attestatie gecompareerd. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Pierre Rondeau en Judith Louris te Leiden in: 
1693 Pierre Duby et Elisabeth Thierry. 
1695 n.v.t. 
1698 Jacob Huson en Susanne Rondeaux. 
1699 Philippe et Marie Husfon. 
1702 Daniel Lois et Marquerite Huson. 
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De combinatie Husfon en Le Poutre komt ook voor. 
 
Voogdijboek K107. 
Glaude Cordenier en Jacob Huyfon, beijde drapiers, en gebede vrunden fijn voogden gestelt over 
Jan oud 2 en over Maria oudt 8 jaren, off ijder daar omtrent, naargelate weeskinderen van za: 
Elijsabeth De Maral, gewonnen bij Pieter Rondo. Comp. ... 11 julij 1692. 
 
Gegevens kleinkinderen van Philippe 
 
KO CC73v, 04-09-1699, Waals. 
Isaek Rammendo [Rondeau], kleermaecker, jongeman van Sedan, wonende tot Amsterdam, 
geassisteerd met Isaack Sjemeijn, sijn neeff, wonende in de Scheijstraet, huwt met Judick Husson, 
jongedochter van Sedan, wonende in de Camp, geassisteerd met Susanna Rondo, haer moeder, 
mede aldaer.  
 
Gasthuisopnamen GA58-2, folio 3v. 
Op den 8 April 1723 is door de Mr. en Regenten van het Katrina en Ceciliæ gasthuysen, inge-
noomen de persoone Isack Rondeau en fijn huysvrouw Judick Husson (marge: obiit 4 Dec. 1755), 
in het Ceciliæ gasthuys voornoemt om aldaar als Proveniers in een proveniers huysje haar 
leevenen lang geduurende onderhouden te werden op naervolgende conditien, namentlijk dat sij 
weekelijks sullen genieten ses gevulde brootjes van een & half pond ijder brootje, twee pond 
booter, twee pond kaas ’s weeks, vier pintjes vier guldens bier daags behoorlijk vuur & ligt, vrij 
waffen & verders als sij koomen te sterven, dat bij haar vrienden ofte erfgenaamen haar boedel 
uijt het voorn. gafthuys sal moogen gehaalt werden, behalven bedt bulster, met sijn toebe-
hooren, om haar daagelijkse kleederen, vorders dat sij sig selve sullen moeten onderhouden in 
reedinge & kleedinge soo van linnen als wollen ter haeren lijven, behoorende en dat haar leeve-
nen lang geduurende & vorders dat sij sullen werden onderhouden in eten & drinken, havenisse 
& gemak te doen, dog onder conditien dat bij het afsterven van enen van beijde de voors. 
persoonen de voorz. preuven na proportie sullen werden gegeven, waar voor de M

ren
 & regenten 

voorz. zullen genieten een somme van veertien hondert guldens, en nog na vijf jaar lang tien 
guldens jaarlijk, aldus gedaen ter Caameren van het Catharijna Gasthuys ten daege & jaare voorn. 
In de marge: 
Ontf: op den 19

e
 april 1723...      300,- 

Ontf: op den 10
e
 meij 1723 ...    1100,- 

        1400,- 
den 15

e
 meij 1724 ontv. 10 gl. 

den 28
e
 meij 1725 ontf.  10 gl. 

den 27
e
 meij 1726 ontf.  10 gl. 

den 19 april 1728 ontf. 20 gl, sulx nu geheel is voldaan. 
de man obiit 29 maart 1758. 
nog bij mij ondergeteekent als mijn swaager asfisteerende Philippe Husson Ysaac Rondau. 
 
Buurtkwestieboek GA 48 H, 28-11-1731, folio 106v.  
Alzoo different ontftaan was tuffchen Ifaac Rondaux en Jan Dilje ter zaake van een fchutting langs 
zeekere laan buijten de Rijnfburger Poort waer in haar bijder tuijnen zijn uijtkoomende, welk 
different door tuffchen fpreeken van de Hr scheepenen Mr Mr Nicolaas de Bije en Mr Adriaen van 
Affendelft is geaffopieert, en partijen geaccordeert in dier wegen. Namentlijck dat de voornoem-
de schutting zal werden geftelt lienie regt van de deur van de thuijn van Jan Dilje af, tot op de 
deur van Ifaac Rondaux toe volgens de roijinge van roijmeefteren daar van gemaakt, welke koften 
zullen werden gedraagen door Jan Dilje, mitf dat tot verligting van de zelve aan de voorn: Jan 
Dilje door de voorn: Ifaac Rondaux werd betaalt vijff guldens vijff stvs. Actum den 28 November 
1731. 
[Niet in het bonboek gezien, maar kan toch van toepassing zijn.] 
 
Leiden begraafboek: 01-08/04 1758 Rondeau, Jsaac (wed. van Judith Husson) VK. 
Doodboek Catharina Gasthuis: GA56 Isaac Rondouw overl. 29-03-1758. 
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Overige gegevens 
 
KO BB303v, 23-05-1698, Waals.  
Henrij Rondeau, jongeman van Sedan, ratijnwerker, wonende op de St. Jacobusgraft, geassisteerd 
met Jacob Kabo, zijn neef, wonende in de Houtstraet, huwt met Mary Sadier, geboren te Sedan. 
 
Weeskamer voogdijboek L225v. 
Jean le Noble en Jean Rolar, beijde spinders en neeven zijn voogden gestelt over Jacob (18 jaar, 
etc.) nagelaate minderjarige kinderen van Marie Rondeau gewonnen bij Estienne Liennard. 
Comp. ... 29 gbr 1709 (december). 
 
Susanne Rondeau huwt in 1666 met Jacob Husson, zijn dochter is Judith: 
Isaac Rondeau (overl. 1758) huwt in 1699 met Judith Husson (overl. 1755). 
 
Notaris Josue L’Ange, jaar 1751 Judith Husson, akte 12, jaar 1760 wede Jean Husson, akte 138 en 
146, jaar 1761 akte 79 en 80, Isaak Rondeau jaar 1751 akte 12. 
Notaris J. van Klinkenberg, jaar 1753, Isaac Rondeau en Judith Husson, testament, idem jaar 1755 
akte 50. 
 
Huwelijken van kinderen van “oom” Philippe Rondeau en tante Judith Raulin: 
Jacob Husson en Susanna Rondeau in 1666. 
Pierre Rondeau en Elisabeth de Marole in 1682. 
 
Waals archief 535, inv. nr 161, Alphabetische naamlijst op het registerboek der Fransche vluchte-
lingen die aangenomen zijn in de Walsche Confistery te Leiden ao 1685-1688. 
Jean Gennet uit Sedan  I 89   
Jacob Husfon uit - I 98verso 
 
Genealogische Bijdragen Leiden e.o. 1987, pag. RE64: Temoignage in London, Jacob Rondeau, de 
Leijde en Hollande. T. Mr Constantin, 28 Jan. 1721. Wie is dit? 
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 Generatie 11 Hubert         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Daniel Hubert   Marie de Larbre 
Geboren: ca 1621 te Sedan?   ca 1620 te Sedan? 
Overleden: 18-05-1673 te Sedan   na 1669 te Sedan?  
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Sedan (1644-1673)   Sedan (1644-1669) 
Beroepen: Tisserand (1644-1673),   Huisvrouw 

Mr Tisserand (1662), - en toile (1662) 
Vader: Hubert    Salomon de Larbre 
Moeder: NN     Marquerite Bourgeois 
 
Huwelijk: 17-07-1644 te Sedan 
 
Kinderen 
1. Jean  doop 25-04-1645 te Sedan, overl.  
2. Marie  doop 05-11-1646 te Sedan, overl.  
3. Samuel doop 02-08-1648 te Sedan, overl. na 1681 te Sedan? 
4. Marie  doop 09-10-1650 te Sedan, overl.  
5. Thomas doop 1653/52 te Sedan?, overl. 24-05-1660 te Sedan 
6. Daniel  doop 18-01-1657 te Sedan, overl. 22-08-1657 te Sedan 
7. Jeanne doop 15-12-1658 te Sedan, overl. na 1682 te Amsterdam? 
8. Elisabeth doop 22-01-1662 te Sedan, overl. 14/21-03-1722 te Leiden 
9. Jeanne? doop ca 1673 te Sedan?, overl. 21-08-1678 te Sedan 
             
 
 
Met de familie van Jeanne Hubert, in 1679 getrouwd met Pierre Chaudron, blijven we nog wat 
langer in Sedan. Haar ouders Daniel Hubert en Marie de Larbre (De L’Arbre) huwen in 1644 en 
krijgen flink wat nageslacht. Hij verdient de kost als wever. 
 

Waals fiche H111. 
Maries a Sedan le 17 Juillet 1644 Daniel Hubert, fils de -, tisserant age de -, demeurant a Sedan et 
Marie de L’Arbre fille de Salomon et Marquerite Bourgeois, demeurant a Sedan, agee de -. 

 
Waals fiche H111. 

 Baptise a Sedan le 25 Avriel 1645, Jean Hubert, fils de Jean, tisserand et Marie de Larbre. 
Parrains: Jean Sacrelaire, ministre a Raucourt et Marie Sacrelaire. 

 Baptise a Sedan le 5 Nov. 1646 Marie Hubert, fille de Daniel, tisserand et Marie de L’Arbre. 
Parrains: Noë de Larbre et Marie André, sa fe. 

 Baptise a Sedan le 2 Aout 1648, Samuel Hubert, fils de Daniel et Marie de Larbre. Parrains: 
Samuel Neveu et Marie Trouillart, sa fe. 

 Baptise a Sedan le 9 Octr 1650 Marie Hubert, fille de Daniel et Marie Delarbre. Parrains: Noé 
de Larbre et Marie André, sa fe. 

 Baptise a Sedan le 18 Janvier 1657, Daniel Hubert, fils de Daniel et Marie du Lable. Parrains: 
Jean Houberlan et Marie Orban, sa fe. 

 Baptise a Sedan le 15 Decre 1658 Jeanne Hubert, fille de Daniel et Marie de Larbre. Parrains: 
Jean le Frans et Jeanne Granian. 

 Geen doop van zoon Thomas rond 1653/54 gezien. 

 Baptise a Sedan le 22 Janvier 1662, Elisabeth Hubert, fille de Daniel, Mr Tisserand en toile et 
Marie Delarbre. Parrains: Charles Villain et Elisa Villain, sa soeur. 

 
Enkele kinderen overlijden in Sedan waar ook vader Daniel in 1673 begraven wordt, ongeveer 
vijftig jaar oud. 
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Waals fiche H111. 

 Enterre/Desede a Sedan le 22 Aout 1657. Daniel Hubert age de 7 mois, fils de Daniel, -. 

 Enterre/Desede a Sedan le 24 Mai 1660 Thomas Hubert age de 6 ½ ans, fils de Daniel et Marie 
Delarbre. 

 Enterre/Desede a Sedan le 18 Mai 1673 Daniel Hubert, age de 52 ans, tisserand, a 
l’enterrement assisterent son fils Jan et Salomon Gerardin, son beau frere. 

 
Samuel, Jeanne en Elisabeth huwen in Frankrijk en krijgen daar behoorlijk veel kinderen. Rond 
1680 vertrekken in elk geval Jeanne en Elisabeth met hun groeiende gezinnen. Jeanne belandt in 
Amsterdam, waar al veel emigranten uit Sedan wonen en Elisabeth komt aan in Leiden. Zij 
verliezen elkaar daarna vermoedelijk uit het oog, want Jeanne is geen enkele keer getuige bij 
Elisabeth’s in Leiden gedoopte kroost. 
 
Samuel Hubert en Marie Colla   1668 Sedan 
Jeanne Hubert en Simeon Simon   1678 Sedan 
Pierre Chaudron en Elisabeth Hubert  1679 Sedan 
 
CBG, Waalse fiches. 

 Maries a Sedan le 11 Mars 1668 Samuel Hubert, fils de Daniel et Marie de Larbre, tisserand, 
age de 20 ans, demeurant a Sedan, et Marie Colla, 22 ans. Assistent: les peres des epoux, 
Samuel Neveu demeurant a Sedan et Pierre Colla, brasseur, demeurant a Daigny. 

 Maries a Sedan le 20 fevru 1678 Simon Simeon, serger, 23 ans demeurant a Sedan et Jeanne 
Hubert, fille de feu Daniel, tisserant et Marie Larbre, age 19 ans. 

 Mariés à Sedan le 15 Octobre 1679, Chaudron Pierre, fils de Jean, mr. Serger à Sedan et 
Marquerite Davaune, drapier, age de 21 ans, demeurant à Sedan, et Elisabeth Hubert, file de 
feu Daniel, tisserand à Sedan et Marie Larbre, age de 18 ans, assisterent -. 

 
Waals fiche H111. 
Doopgetuigen bij de kinderen van Samuel Hubert en Marie Colla zijn te Sedan in: 
1668 en 1670 Daniel Hubert et Marie De Larbre, sa feme. 
1669 (overlijden) assisterent: o.a. Daniel Hubert, tisserand, demeurant a Sedan. 
1671, 1674, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681 en 1682 n.v.t. 
1673 Salomon Gerardin et Susane de Larbre, sa feme. 
1676 Samuel Neveu et Marie, sa fille. 
 
Doopgetuigen bij Simon Simeon en Jeanne Hubert te Sedan zijn in: 
1679 en 1682 n.v.t. 
1680 Pierre Chaudron et Elisabeth Hubert, sa fe. 
Op 27 en 29 november 1682 worden twee kinderen van dit echtpaar begraven, bij de tweede is 
“Pierre Chaudron son parin” aanwezig. 
 
Waals fiche H111. 
Reçu membre de l’Eglise de Amsterdam le 1681, 3 Decemb. Jeanne Hubert femme de Simeon 
Simon par temoignage de l’Eglise de Sedan. 
 
In Amsterdam geen dopen kinderen van Simon Simeon en Jeane Hubert tussen 1681 en 1690 
gezien. 
 
Waals fiche H111. 

 Enterre/Desede a Sedan le 21 Aout 1678 Jeanne Hubert, age de 3 ans, fille de Daniel, 
tisserand et Marie De Larbre, a l’enterement assisterent Samuel Hubert son frere et Simeon 
Simon. 

 
Begraafboek Leiden 

 14-21/3-1722 Elisabet Hubert B. 
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 Overzicht vrouwelijke familielijn van de Fassijn-oma’s     
 
 
Via de vrouwen van de Fassijn-mannen komt als volgende groep de familie van hun moeders zijde 
nu aan de orde. Bij gebrek aan informatie vallen de families Reijer ..., Gillis .... en [van der Ha] uit. 
Het verhaal gaat verder met de geslachten Van Sonnevelt, Martijn, Robijn en Honts. Over de 
familie van Jacquemijntge Palmeters is hoegenaamd niets bekend. 
 
Van Wijk x Fassijn 08 x Jonkhans 
   Fassijn 09 x Heese 
 
Man Vrouw Huwelijk Generatie 
 
Pieter Jonkhans Maria van Sonnevelt 1725 09 
Barent Sonnevelt Maria van Loo 1693 10 
Gerrit Barendse Sonnevelt Marija Jans Platteel 1656 11 
Barent Janszn. van Sonnevelt Grietje Jorisdr. Focker 1606 12 
Jan Boudewijns van Sonnevelt Elsgen Pietersdr. ca 1575 13 
 
Leendert? Jonkhans ... ca 1695 10 
 
 
Abraham Heese Jannetje Martijn 1683 10 
Abraham Martijn Anna Schrijver 1661 11 
Jean Martijn Jenne Nicola ca 1625 12 
 
Abraham Heese Jannetje Robijn 1659 11 
François Robijn Maertgen van der Linden 1631 12 
Franchoys Robijn Jaecquemijntje van der Walle 1605 13 
 
Frans de Hese Jacquemijntge Palmeters 1617 12 
... Palmetiers  ... ca 1590 13 
 
Harmen de Hese Jannetgen Hont 1592 13 
... Honts ... ca 1555 14 
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 Generatie 10 Sonnevelt        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Barent Sonnevelt   Maria van Loo 
Geboren: ca 1664 te Leiden   22-08-1663 te Leiden 
Overleden: na 1705 te Leiden?   05/12-04-1727? te Leiden?  
Geloof: Remonstrants   Remonstrants 
Adressen: Haerlemstraet (1693)   Langebrugge (1693, 1725) 
Beroepen: Silversmit (1693)   Huisvrouw 
Vader: Gerrit Barentse Sonnevelt  Staets Pieterszn. van Loo 
Moeder: Marya Jans Platteel   Sara Fransdr Paijfsee 
 
Huwelijk: 05-07-1693 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Gerrit   doop 22-11-1694 te Leiden, overl.  
2. Lambertus  doop 02-12-1696 te Leiden, overl. voor 1704 
3. Maria   doop 15-02-1699 te Leiden, overl. voor 1701 
4. Marijtje  doop 09-08-1700 te Leiden, overl. 27/01-03/02-1742 te Leiden 
5. Lambertus  doop 11-03-1703 te Leiden, overl. voor 1707 
6. Lambertus  doop 16-09-1706 te Leiden, overl.  
             
 
 
Meerdere mannen van zowel de familie Jonkhans als de familie Sonnevelt werkten in een 
bakkerij. Misschien kwamen zij via het werk met elkaar in contact, want zeker qua religie hadden 
ze weinig gemeenschappelijk. Maria Sonnevelt komt namelijk uit een Remonstrantse familie. Dit 
geloofsgenootschap was in Leiden zeer klein. 
De remonstrantse stroming ontstond tijdens het Twaalfjarig bestand (1609-1621). Aanhangers 
van deze godsdienst volgden de Leidse hoogleraar Arminius in zijn mening dat gelovige mensen 
zelf enige verantwoordelijkheid hebben. Anderen geloofden in predestinatie. Remonstranten 
konden naar hun idee door hun gedrag bewust kiezen voor een verblijf in de hemel of in de hel. 
De (katholieke) heer van Warmond, Jacob van Wasssenaar van Duivenvoorde gaf bescherming 
aan remonstranten uit het naburige Leiden. Vandaar dat zij in die plaats bijeenkomsten konden 
houden. 
 
Uiteraard wilden Barent Sonnevelt en Maria van Loo niet in één van de gereformeerde kerken 
trouwen en maakten zij dus dankbaar gebruik van het alternatief: een huwelijk dat door de 
Schepenen van Leiden werd voltrokken. Barent heeft een mooi beroep, hij is werkzaam als 
zilversmid. 
 

RI-register Schepenen 19-06-1693, G117v. 
Barent Sonnevelt, Silversmit, jongeman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd 
met Jan van der Hoeven sijn bekende op de Langebrugge, [aant.: Remonstr., v: Gerrit], huwt met 
Maria van Loo, jongedochter van Leijden, wonende op de Langebrugge, geassisteerd met Sara 
Pasee, haer moeder mede aldaer. t j op 20:6:1693, t ij op 27:6:1693, t iij op 4:7:1693. Getrout voor 
van Dorp en Poelgeest schepenen op 5:7:1693. 

 
Vanaf 1694 volgen de geboorten van zes kinderen. Drie daarvan sterven al heel jong en hun naam 
gaat over op een later geboren kind. Tot mijn verdriet ontbreken de zo cruciale doopgetuigen. 
Maar Barent wordt wel een keer als Barent Gerritszn. van Sonnevelt aangeduid en dat maakt het 
zoeken naar zijn ouders een stuk gemakkelijker. Uiteindelijk huwt alleen dochter Marijtje op 25-
jarige leeftijd en haar moeder is dan van de partij. 
 
Dopen Remonstrantsche Kerk. (pa: Barent Gerritsz. v. Sonnevelt, ma: Maria van Loon). 

 22-11-1694 Gerrit, getuigen -. 
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 02-12-1696 Lambertus, getuigen -. 

 15-02-1699 Maria, getuigen -. 

 09-08-1700 Marijtje, getuigen -. 

 11-03-1703 Lambertus, getuigen: ten overstaan van vader en moeder. 

 16-09-1706 Lambertus, getuigen -. 
 
Zij zijn het enige Remonstrantse paar Sonnevelt in die periode en het laatste paar Sonnevelt in 
het Remonstrantse doopboek. 
 
Pieter Jonkhans en Marijtje Sonnevelt 14-09-1725 KK68v 
 
KO 1725. 
Pieter Jonkhans, bakkersknegt, jongeman van ’t Tolhuys int Land van Cleef, wonende op de Hoy-
gragt, geassisteerd met Pieter Roubair sijn swager, woonende op ’t Clooster, huwt met Marijtje 
Sonnevelt, jongedochter van Leijden, woonende op de Langebrugge, geassisteerd met Marijtge 
van Loo, haar moeder woonende alfboven. 
 
Begraafboeken 1685-1710. 

 28/11-5/12-1699 Sonnevelt, Barent k.v. (v. Suyvervelt?) HK (JL). 

 20-27/11-1700 Sonnevelt, Barent kind van, Bolw. 

 5-12/4-1727 Maria van Loo, wede., B. 

 27/1-3/2-1742 Maria Sonnevelt (wed. van Pieter Jonkhans) B. 
 
Na de Reformatie bleef de begraaffunctie van de Pieterskerk, Hooglandse kerk  en Vrouwenkerk 
onveranderd; religie speelde bij het begraven eigenlijk geen rol ... Het is moeilijk om aan te geven 
wie er wel in de kerk en wie wel op het kerkhof begraven zijn. Rijkdom speelde daarbij zeker een 
rol, maar toch staat men soms versteld van wie er het geld voor over had om in een kerk begra-
ven te worden, en wie blijkbaar een begraafplaats op een bolwerk wel goed genoeg vond.  
(Toelichting 1

e
 begraafklapper GAL.)
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 Generatie 11 Sonnevelt        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Gerrit Barentse Sonnevelt  Marija Jans Platteel 
Geboren: ca 1622 te Leiden   ca 1630 te Leiden 
Overleden: 02/08-09-1668   na 1695? 
Geloof: Remonstrants   Remonstrants 
Adressen: Levendael (1656), Hoogewoert bij de  Plaetsteech (1652, 1656), 

Hogewoertsbrugge (1656-1668) Hogewoerd bij de H.brugge (1656-1682) 
Beroepen: Backer (1656, 1668)   Huisvrouw, beheert bakkerij (1675) 
Vader: Barent Jansz. Sonnevelt  Jan Platteel 
Moeder: Grietgen Joris dochter Focker  Steffora Caerels Olivier 
 
Huwelijk: 06-08-1656 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Kind nn doop ca 1658, overl. 06/12-07-1659 te Leiden 
2. Kind nn doop ca 1660, overl. 22/28-06-1664 te Leiden 
3. Barent  doop ca 1664 te Leiden, overl. na 1705 
4. Johannes doop 07-09-1665 te Leiden, overl. 04/10-07-1671 te Leiden 
             
 
 
Gerrit is de naam van Barent Sonnevelt’s vader en op die naam kon er maar één de ware zijn wat 
de trouwlustige heren betreft. Gerrit Barentszn. van Sonnevelt trouwt in 1656 eveneens voor de 
schepenen van Leiden met Marija Jans Platteel, die er dan al en kortdurend huwelijk op heeft 
zitten. 
Maria woont in de Plaatsteeg die van de Breestraat in zuidwaartse richting naar de vroegere 
brandweerkazerne loopt. 
 
RI-register D110 11-10-1652. 
Abrah le Grangje, cleermaker, jongeman van Leijden, wonende in de Keetelboetersteech, geas-
sisteerd met Lambert la Grangie sijn: vader mede aldaer, huwt met Marijtge Platteels, jonge-
dochter van Leijden, wonende in de Plaetsteech, geassisteerd met Sefora Carels haer moeder 
mede aldaer. Getrouwd 27-10-1652. 
 

RI-register 08-07-1656 D202. 
Gerrit Barentsz. van Sonnevelt, backer, jongeman van Leijden, wonende opt Levendael, geassi-
steerd met Bartholomees Aelbertsz. van Dusfeldorp, sijn oom [aant.: B100vd], mede aldaer, huwt 
met Marija Jans [aant.: Platteel, zie bonboek Hogenwoerd fol 469v], wedue van Abraham la 
Grangie, wonende in de Plaetsteech, geassisteerd met Steffora Platteel, haer moeder mede 
aldaer. Marge: t j den 15:7:1656, t ij den 22:7:1656, t iij den 29:7:1656. Getrout voor van 
Maerffche @ Meijster schepenen den 6:8:1656. 

 
Alleen uit het tweede huwelijk zijn minimaal twee zoontjes geboren. De oudste kwam pas negen 
jaar na de huwelijksvoltrekking ter wereld. Van zoon Barent zelf ontbreekt een vermelding even-
als van de andere ongetwijfeld tussen 1656 en 1665 geboren kinderen. Barent zal ongeveer in het 
in het jaar 1664 geboren zijn.  
 
Genealogische Bijdragen Leiden en omstreken, 1966, vanaf pagina 246: Het Leidse remonstrantse 
doop- en trouwboek begint in 1663. De remonstrantse doop- en trouwboeken zijn verloren ge-
gaan van Warmond. Het lidmatenoverzicht geeft w.s. diverse familieverbanden weer die niet uit 
andere bronnen blijken. Zelf het remonstrantse doopboek op fiche van 1663-1674 gezien, geen 
nieuws. 
 



 
Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 78  K.J.F. van Veen 2016  

 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

Genealogische Bijdragen Leiden en omstreken, 1966, vanaf pagina 246, Namen der Communi-
canten ofte ledematen van de Remonstrantse gemeente te Leiden vergadert tot Warmont, 1656. 
Op de Hogewoert  
12 N. , backer met sijn h. [Gerrit Barentsz. Sonnevelt] 
13 Marijtje Plateel 
 
De enige Remonstrantse doop op naam Sonnevelt buiten generatie 10, is het kind van pa: Gerrit 
Barense Sonnevelt en ma: - [Marija Jans Platteel]. 

 07-09-1665 Johannes, getuigen -. 
 
Vroeger zochten beroepsgenoten elkaar op en verenigden zich om hun gezamenlijke belangen 
veilig te stellen. Hieruit kwamen gilden voort, waaronder het bakkersgilde. Gerrit is hier lid van. 
Een bakker werkte thuis en blies gewoonlijk op een hoorn zodra zijn baksels uit de oven kwamen. 
De lekkernijen werden op een schap voor het raam onder een luifel aangeboden of aan de 
buitenmuur opgehangen (krakelingen). Mensen kwamen het verse brood halen, en daarnaast 
werden de waren tevens rondgebracht in manden en op karren. Op een gegeven moment speelt 
er een kwestie inzake het rondbrengen van brood. Net zoals in de lakenindustrie gebruikelijk was, 
golden voor de groep bakkers (waartoe trouwens de koekbakkers niet horen) zeer veel regeltjes. 
Het volgende verhaal krijgt een aantal jaren later nog een staart, al maakt Gerrit dat zelf niet 
meer mee. 
 
Gilde archief nr 138. 
Op den 20 en Augustus Anno 1665 heeft den Deeken ende Hooft mannen vant Backers gilden 
binnen Leijden en hebben alle de Baeckers op de gilde kaemer ontbooden ende de baeckers 
ghevraecht ofte fij lieuer de gift haelen in de Brouwerijen ofte in’t gift huis ende hebben alle 
gheantwoort geen gift huis ende hebben haer naem hier onder geteickent. 
Getekend door o.a. Gerrit van Sonnevelt (in vloeiend handschrift). 
 
Enkele andere zaken waarvoor men naar het gerecht stapt, zijn: ordonnantie op het gewicht en 
gehalte van het brood in 1569, verbod om zemelen te hermalen, overeenkomst tussen de bak-
kers en de brouwers betreffende de verkoop van alle gist, stukken betreffende de actie van de 
koekbakkers tegen het bakken van koek door de gewone bakkers in 1659, klachten over de 
levering en de prijs van de gist in 1663-1665, rekest om de invoer van beschuit in de stad te 
verbieden in 1668. Kortom, ieder vecht voor zijn eigen handeltje. 
 
Op 28 augustus 1668 zijn allebei zijn ouders ziek en 2 ½ maand later, op 16 november 1668 
nemen de aangewezen personen de voogdij aan. 
 
Weeskamer Seclusie A103v. 
Gerrit Barents van Sonnevelt backer ende Maria Jansdr. Plaeteel echteluyden. 
Wijders innehouden van defes Inftrumente fij kennelick eene ijgelick dient behoort, dat op 
huyden den xxviije Augustij des Jaers xvjC Achtentfestich favonts omtrent ten acht uyres, voor mij 
Mr. Joachum Tierens openbaar notaris ... verfchenen fijn d Eerfame Gerrit Barents van Sonnevelt 
backer, ende Maria Jansr. Plateel, echte luijden, woonende op de Hoogewoert bij de Hogewoerts-
brugge mij nots. wel bekent, beijde fieck te bedde liggende, doch niet te min haer redenen 
memorie ende verstant wel machtich. 
Zij stellen tot voogden: Jan Plateel Mr. laeckenbereijer, haer comparantes vader ende Jan Pieters 
Storm, fijn compts neeff. 
... Meerder staet gefpecificeert ofte uytgedruckt, huyden den x en Octobris xvjC Achtenfeftig voor 
notaris Joachim Tierens. 
De voogdij wordt overgenomen op “xvj Novembric xvj e Achtenfestich”. 
(Geen passend KO-/RI-register huwelijk van een Storm gezien.) 
 
Het is tamelijk opvallend dat het in 1671 overleden kind te boek staat onder de moeders’ naam, 
want vrijwel altijd verwijst men naar diens vader (of die nu leeft of niet?). 
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Begraafboeken tot 1676. 

 6-12/7-1659 kind van Gerrit Barensz. van Sonnevelt, -, PK. 

 22-28/6-1664 kind van Gerrit van Sonnevelt, Hoogewoerd, PK. 

 2-8/9-1668 Gerrit Barentsz. van Sonnevelt, Hoogewoerd, PK. 

 4-10/7-1671 Kind van Maertge Plateel, b/d Hogew.brugge, PK. 
 
Gildearchief nr 140. 
[Eerste stuk] Aende E:E: Achtb: Heeren die van de Gerechte der stad Leijden. 
Geven met eerbiedigheijt te kennen den Deecken en Hooftluijden van het backers gilde, mitf-
gaders de ondergeteijckende backers alle backers ende innewoonende burgers alhier ter stede. 
Hoe dat zij supplten van tijt tot tijdt bevinden ende bemercken dat de neringe van backer niet 
alleen door t huijfbrengen van brood, door baet foeckende wert onderkropen ende bedurven, 
maer dat felffs daer door veele backers fodanigh komen uijt te boren, dat fe geheelich komen te 
vervallen. Backende mede ondertuffchen fodanigen goeden broot niet, als het behoort dat mede 
vele backers het brood bij de huijfen aen veijlen, flepende, kruijende ende roffende door de stad 
langs defer stede ftraten met grote handwagens die vol ende fwaer van brood geladen fijnde, 
door de wielen die met ijfer beflagen fijn, alfoo de straten bederven, ja dat op Sondagen ende 
Bededagen haer niet ontfien, door de stad te flepen ende met hare wagens te kruijen waer door 
de goede ingefetenen ende alfmede de voorf Heijlige dagen infonderheijt onder de predicatie 
werden verftoort ende ontsticht, alle ’t welck in waerheijt ftreckt niet alleen tegens voorgaende 
ordonnantie, door u E. Achtb. gemaekct, maer tot krenckinge van de neringe, ja tot eene gehele 
ondergangh van meenighte backers alhier ter stede. Wefhalven de supplten daer over hare ge-
dachten hebbende laten gaen, goet gevonden hebben, fulcx alles u E.E. Achtb. te remonstreren, 
ende fijn zij luijden bij defen onderdanighlick ende met alle gedienftigheijt verfoekende dat u E.E. 
Achtb. de ordonnantie, ofte Gildebrieff van de backers met het geene volgt fout believen te 
amplieren. 

Namentlick. 
Dat van nu voortaen geen backer, ofte backers nochte hare vrouwen, nochte oock niemand van 
hare kind, ofte kinderen, dienstbode, ofte dienstboden ende fulcx door niemand van de hare, 
ofte hare gehele familie, noch te oock door ijemand van buijten hare huijfinge directelick noch 
indirectelick en fal ofte fullen vermogen t huijs te brengen ofte te doen, off laten brengen eenige 
tarwe, rogge, wittebrood, ende generalik geen geback, dat bij een ijder backer gebacken wert 
ende dat op fodanige boete die contrarie doet, als u E.E. Achtb. daer toe fult gelieven te 
statueren. 
Excipierende ende ontlastende hier van alle Godthuifen hoe die fouden mogen werden genoemt 
ende hoedanig die oock fouden mogen wefen, fulcx dat aande Godfhuijfen voorf alleenlick het 
broot fal werden gebracht ende met mandens off wagens werden toegevoerd. 
Ende dat tot bekeuringe van dien foude mogen werden gecommitteert ende geauthorifeert, de 
heer Hooft Officier fijne substituen ende hare dienaers, alfmede de supplten de gilde knecht, de 
knechts van de backers ofte fodanige andere als u E.E. Achtb. fullen goetvinden. 
Welck verbod van ’t huijfbrengen van broot alle de backers alhier ter stede dies te meerder 
animeren fal, omme fchoon ende feer goet brood te backen, waermede de goede ingefetenen te 
beter fullen fijn gedient, ende berijt ende fulcx alles de voorf neringe in meerder refpect ende 
waerdigheijt fal werden gebracht. 
Daer door het dragen ende kruijen van het brood, door de overgroote fwaerte doorgaens het 
meeste brood ende voornaementlick dat vers ofte nieuwe gebacken is foo komt te verbreecken 
ende de korst affraeckt ende bij gevolge in het oogh afffienlick wert, dat dan naeuwelicx lever-
baar is, immers de luijden klagende fij t felve naeuwelicx konnen verkopen, ende oock tot der 
supplts fchade meenigmael moet blijven leggen. 
Welck verbod van t huijfbrengen van broot ghehele gevolght mitfgaders in ftricte obfervantie is, 
in den steden Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Alckmaer ter Goude, Gorcum ende Vlaerdingen 
mitfgaders in veele andere nabuyrige steden ende plaetfen foo binnen als buijten de provincie. 
Verhoopende de supplten dat u E.E. Achtb. naer de exempelen der gemelte steden haer mede 
met gelijck bod fult voorfien, ende waer toe fij ernstelick fijn verfoeckende in margine defes een 
favorable appostille. 
T welck doende etc. 



 
Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 80  K.J.F. van Veen 2016  

 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

[Deze petitie wordt door 83 mensen ondertekend.]  
[Aant.] De difpofitie hier op voor een tijd uijtgestelt Actum 19.5.1672. 
 
[Tweede stuk] Aan de Ed. Agtb. Heeren die van de Geregte der stad Leijden. 
Geven met behoorlijkce reverentie te kennen de respective mr bakkers alhier ter stede, mitf-
gaders de weduwen van de overledenen alle hier ondergeth., hoe dat zij fupplten naar een 
algemene convocatie van de Bakkerij, bij Deken ende Hooftmannen van ’t gild gedaen, bemer-
cken dat defelve opsienders thuijs brengen bij uE agtb. foude mogen werden geinterdiceert: daer 
van wel het meestendeel op het frivool voorgeven van de voorf deken ende hoofmannen tot het 
teijkenen haarer reqt zijn overgeftapt, vanterende daar bij genoegelijker te zijn dat de Burgers 
haar brood ten huijfe van de bakkers felve haalden, alfoo door het hoffen van de waagens het 
brood werd gekneust daarom te onfienlijker, ook dat op Bede ende Sonnen dagen de devotie in 
de kercken door het traefen haarer ijfere wielen (die zij contrarie defer stede keure niet en 
mogen gebruijken) werd ontstigt alfmede dat het brood t huijs brengen in onfe naburige steden 
is verboden, ende niet in werd geparectifeert, daar het contrarij blijkt bij feekere verklaringe van 
Amsterdam (daar zij haar meest op beroepen) hier annex, ende in val u E agtb. geen contente-
ment in met defe verklaringe gelieven te nemen (foo zij verhoopen van Ja) fullen zij supplten u E 
agtb. in tijden ende wegen luce meridiana clarius doen blijken, dat haare pofitien t eenemaal zijn 
frjvoil, ende daar de ordonn. fulx verbied, gantsch niet en werd onderhouden, maar het tegen-
deel van dien gepractifeert. Jaa fullen de fupplten in defen ook konnen doceren, dat het in meer 
stede gebruijkelijker, dan ongebruijkelijker is, hebben wijders dev remonstranten bij haare reqte 
hoe verre gelieven te gaan, van alrede een amende (fonder voorgaande confent van u E Ahtb. te 
hebben geobtineert) iegens de contraventeurs haare goeder intentie (scilicet) te statueren, is 
mede waar dat vele van haar supplten die hare reqte hebben onderteijkent, daar van alrede 
beginnen de peniteren, alfoo het meerftedeel begint te feggen Jaa daar is niet aangelegen, alst al 
verbodenis, wij fullen evenwel genoig loerendraijen daar uijt u E agtb oogschijnlijk konnen 
affmeten, hoe ferieus haare intentie tot onderhoudinge van dien fal zijn, ende in cas u E agtb. het 
voorf brood t huijs brengen (fulx zij vertrouwden van Neen) gelieven te verbieden, daar het 
(onder reverentie) bij geheugenis van menschen memorie niet en is gedaan geweest, fal moeten 
strekken tot een rujne van de supplten in defen te meer alfoo het meeste brood t huis brengen 
geschied, onder de werk ende ambachtfluijden aan de welke bij haar fupplten eens off tweemaal  
f weex een dach tot het broodt thuijs brengen, werd gestelt, daar van den een neemt fuijr, 
d’ander foet, de derde een heel off halv broodt alles niet alleen tot de werkluijden haar gerijff, 
nemaar ook tot een groot gerijff van den burger daar fij fupplten anders genootfaakt zoude zijn, 
alle daag vier en vijff der hande brood in haar huijf te houden, waar bij zij zupplten ten hoogften 
foude zijn gegraveert. Om welk te prevenieren foo zijn zij fupplten bij defen genootfaakt, haare 
toevlugt te nemen tot uE. agtb. en demoedelijk te verfoeken, dat u E Agtb goede beliefte wilde 
zijn, het reqt van de andre supplten te rejecteren ende het brood thuisbrengen (dat door defe 
flegte tijd fig felven alrede genougfaam verbied) niet te verlijeden maar t felve (onder reverentie) 
laaten foo het jegenwoordich is ende altoos geweest, teneijnde de goede borgerij (alhier haar 
onder tavern ende groot gemak bij u E agtb. niet en moge werden geadjuneert. 
T Welk doende etc. 
[Ondertekend door onder andere:] wed van Fonnevelt. 
[Het derde stuk is een notariële verklaring uit Amsterdam over het aldaar thuisbezorgen van 
brood.] 
 
200

e
 Penning SA II, inv. nr. 4233.1, jaar 1675. 

Bon Hogewoert De Wede van Gerrit Barents van Sonnevelth 5:-:- 
 
Maria Jans Plateel heeft haar man verloren, maar gelukkig kan ze financieel gezien terugvallen op 
het onroerende goed dat zij van haar familie geërfd heeft. Het Bonboek is in dit geval heerlijk 
mededeelzaam over haar ouders en verwanten. 
 
Bonboek Hogewoerd Fol. 211. Hogewoerd. 

 1602 Koopt Baerent Jans Backer swager (?) van Marijtje Gerritsdr. Joris Claes Fockers wed. van 
haar het pand (heel lastig te lezen i.v.m. doorhalingen). 
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 ca 1648 Is bij Gerrit Barents van Sonnevelt naegelate soon @ mede erfgen. van Barent Jansz. 
infijt eenige erfgen. van Geeltge Barents van Sonnevelt mede erfgenaam gesteld van ... (tekst 
staat door elkaar geschreven). 

 25-07-1652 sp. belast ... 

 02-06-1682 Is bij Maria Platteel wede ende boedelhoutster van za: Gerrit Barents van Sonne-
velt vercoft aen Mr. Jacob van Varick vrij om ijMiC gl gereet gelth. 

 
Hogewoerd Fol. 403. Stinksteeg. 

 30-01-1602 Is mitte volgende mitfgaders haer huys op de Hogewoert op den houck ende 
Hogewoertsbrugge sp.bel. mit een lofrente van xxxvij gl. xix sts. om Frans Adriaens Bromber. 
De gecaff renteb. is alhier vertoont den 5-7-1652. 
De ... van dit ende volgende bij derffgen. van Joris Claes Focker ende Marijtgen Gerritsdr. fijne 
huysvrouwe opgedragen aen Barent Jans backer die als meede erffgen. nomineipqus trefie-
rende ¼ helffs toecomt ende dat mitre bel... van ¾ van een lofrente van xxxvij gl ... aen 
tonende frans Adriaens van Leenber. van Bekennen van de voorf. opdrachte voldaen te sijn. 
5:1:1624. 

 21-06-1663 Gerrit Barents van Sonnevelt foon @ erfgen. van Barent Jansz. Backer heeft hier 
van vercoft aende E. Johannes Hafius Doctor Medicinae fecker gedeel erf om ijC L gl gereet 
gel. 
Is bij Maria Plateel wede en boedelhoutster van Gerrit Barents van Sonnevelt sp. verbonden 
tot naerder verseecker te sijn nopende de voldoeninge van fodanige obligatie onderhants als 
haer voorn. man met zijns onderteijckening heeft bekent schuldich te wefen aen ... Jacob van 
Varick advocaet innehoud @ per rest CL gl. en dat mitte verschene ofte noch te verfchijne 
intereste. 

 ..:6:1682 Is bij haer vercoft aen Jan Groen belast mitte voors. pacht om Cx gl. gereed geth. 
(In de index van 1602 geen passende waarbrief gezien.) 
 
Bonboek Zuid Rapenburg folio 404v Colffmaeckersteech noortfijde int Poortgen A234vfo.  

 Is met de volgende tien huijfgens bij ... Dirck Lucas van Walbeeck out Burgermr. vercoft aen 
Jan Jans van Geervlieth vrij ... om xviijc xxv gl gereet gelth ... 15-2-1668. 

 Is met de volgende tien huijfgens bij scheijdinge verleden voor den nots Pieter van Scherpen-
brant en feeckere getuijgen op ten 3:6:1670 tusfchen Jacobus Plateel wed @ geinftitueerde 
erffgenaem van Jannetge Jansdr. Geervlieth voor d een helfte @ Johannis Platteel de Jonge als 
getrout hebbende Marijtgen Jans Geervlieth voor d ander helfte kinderen en erfgenamen van 
Jan Jansz. van Geervlieth aenbedeelt Johannes Plateel voorn. Volgens copie uijt de scheijdinge 
alhr overgel. den 5:6:1670. 

 Is met de volgende tien huijfgens bij Johannes Platteel sp. belast met een weefr. van xLv gl ... 
13:6:1670. 

 Is alfvooren bij Lenard Leffen notaris als curateur over den boedel @ goederen van Johannes 
Plattteel vercoft aen Marijtge Platteel wede van Gerrit Barentsz van Sonnevelth vrij om een 
custingb: van ijCLxxiij gl te betaelen met ij gl gereet @ de resterende Lxxiij gl om meij 1676 @ 
dat metten jnterefte jegens vijff ten hondert @ zijn bij willig decreet fefer vierfchare gelevert 
den 27:3:1675. marge 7:5:1675. 

 Zijn bij haer onder anderen sp. belaft onder anderen met VC gl spruijtende van geleende pen: 
daer van jaerlijc intereft betaelt zal werden jegens fes ten hondert om Reijnier van Deijl 
coorncoper 14:3:1675. [Dit is een zeer hoog percentage voor die tijd.] 

 Is met de tien volgende erven bij Gustaaff Daniel le Pla, als hiertoe geauthoriseert zijnde 
verkogt aen Jacob Cattel vrij dogh gedogende de hijpothecatie van voorn. pagt om L gls: 
gereed geld ende zal den kooper wegens de erven jaarlijx ten behoeve van defe stadsplichten 
betalen vier gulden tien stuijvers ingang nemendt met defen jare 1737. 21:3:1737. 

 
Bonboek Nicolaesgracht folio 16v In de Poort. 

 Kopregel: Jan Jansz. van Geervliet fiet van lasten opt voorgaende. 

 Defe huijfinge is bij Leendert Leffen notaris in qte als opt voorga@ vercoft aen Marijtge 
Platteel wede van Gerrit Barentsz. van Sonnevelth vrij om ijCiij gl te betaelen met C gl. gereet 
@ L gl sjrs meije 1676 tjr telckens metten jnterest van ton betaelde jegens vijff ten hondert 
ende is bij willich decreet defer vierfchare gelevert den 27:3:1675. 
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 Is mettet volgende ende onder anderen bij haer sp: bel. met VC gl [tegen 6% rente, lening van 
Reijnier van Deijl.] 14:3:1675. [Marge: custingbrief is vertoond op 31-10-1680.] 

 Is mettet volgende bij Anthonij van Polanen bode met de roede bij executie vercoft aen Jan 
Doms vrij om tachtich gl gereet gelt, ende is bij willig decreet defer vierfchare gelevert den 
2:12:1693. 

 
Bonboek Nicolaesgracht folio 17 Jn de Poort. 

 Kopregel: Jan Jansz. van Geervlieth. 

 7:5:1675 Is bij Leendert Leffen notaris in qte als op t ij voorgaende vercoft aen Marijtge Plat-
teel, wede van Gerrit Barendsz van Sonnevelth vrij om CLxxx gls te betaelen met Cgl gereet @ 
L gl sjrs meije 1676 tje telckens metten interefen van ton betaelde jegens den pen xx tich ende 
is bij willig decreet defer vierschare gelevert den 27:3:1675. 

 Is mede belaft met de VC gl opt voorgaende ge ... is aldaer afgeschreven. 
 
Hogewoerd Fol. 469v. 

 Kopregel: Jan van Geervliet. Spilsteech. 

 Is bij Leonard Leffen notaris als curateur over de boedel en goederen van Johannis Platteel de 
Jonge in huywelijck hebbende een dochter van Jan Jans van Geervliet in trecht bij scheijdinge 
vercregen hebben vercoft aen Marijtge Platteel, wede en boedelhoudster van Gerrit Barents 
van Sonnevelt vrij om vCij gl. te betaelen mit XL gereet @ Lxxx gl. f stvs meij 1676 t jr telckens 
metten interest van tonbetaelt jegens vijff ten hondert. ende is bij willig decreet defer vier-
fchare gelevert den 27:3:1675. 

 ... Het pand komt later in handen van Neeltje en Sara Platteel. 
 
Waarbrief 1663, fiche 1197, fol. 4. 
Wij ... schepenen in Leijden oirconden dat voor ons gekomen ende verschenen is Gerrit Arents 
van Sonnevelt als erfgenaam van Joris Claes Focker fijn overleden grootvader. Verclarende vercoft 
te hebben ende opdrouch dienvolgende bij defen aen ende ten behoeve van den Dr. Johannes 
Hafius Docor Medicine feecker gedeelte van een erff off plaetfe ter langste van vijftien ende ter 
breete van elff voeten comende achter de huyfinge van de vercoper, staende in de Stienstrate die 
uijtcomende is opt Steenschuyr ende ’t Levendael, refpective belent ’t voorf. gedeelte erffs aen 
d’een fijde des coper fellfs, ende aen d’ander fijde de erfgenamen van Crijtge Jansdr. ... 
streckende tot achteraen feeckere poorte. 
[Vrij van belastingen, verkoopsom bedraagt ƒ 250.00 gereed geld.] 
In verso stont: Compareerde voor de ondergef. heeren Sc. der Stadt Leijden Gerrit Barents van 
Sonnevelt, de welcke verclaerde het erff int blancq geroert, vercoft ende opgedragen te hebben 
in q

te
 als soon ende erffgenaem van Barent Jans Backer fijn overleden vader. 

Actum xxx 
e
 junij 1663. 

 
Waarbrief 93 vanaf fiche 1401, jaar 1682. 
Huis “Stincksteegh bij de brouwerije van de Roo Leeuw”. 
 
Waarbrief 94 fiche 1401, jaar 1682 betreft “twee huijfen ende erven staande ende gelegen 
binnen defer stede nevens de anderen op de Hoeck van de Hogewoert aende Bredestraet belent 
jnt geheel aen d’een fijde de graft ende Hogerwoertsbrugge ende aend ander fijde Sr. Pr. van 
Hoogmade streckende tot achter aen denfelve Hoogmade.” 
Vrij zonder enige belastingen, de verkoopsom bedraagt ƒ 2.100,00 gulden te xl groten het stuk. 
 
Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674. 
Pagina 96, Bon Hogewoerd, klein familiegeld, Gerrit van Sonnevelt, weduwe, bakker, aanslag 
0.1.0, decimaal 0.05, folio 62b, nr. 11001. 
 
Hoe het zoon Johannes verder vergaat in het leven is onbekend. Alleen zoon Barent huwt en zet 
de stamreeks nog even voort. 
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Barent Sonnevelt en Maria van Loo 19-06-1693 G117v  
 
RI-register 1693. 
Barent Sonnevelt, Silversmit, jongeman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd 
met Jan van der Hoeven sijn bekende op de Langebrugge, [aant.: Remonstr., v: Gerrit], huwt met 
Maria van Loo, jongedochter van Leijden, wonende op de Langebrugge, geassisteerd met Sara 
Pasee, haer moeder mede aldaer. t j op 20:6:1693, t ij op 27:6:1693, t iij op 4:7:1693. Getrout 
voor van Dorp en Poelgeest schepenen op 5:7:1693. 
 
Tegelijkertijd heeft Marijtje Plateel genoeg zorgen aan haar hoofd. Ze kan haar schulden, die 
voornamelijk bestaan uit hypothecaire leningen en belastingen niet meer voldoen. Vandaar dat 
ze haar huizen bij de Veststraat kwijtraakt. In 1695 ondergaat het (nogal krakkemikkige?) rijtje 
huizen in een poort van de Kolfmakersteeg hetzelfde lot. Zij kocht ze eerder van haar broer 
Johannes Plateel die in 1675 eveneens door schuldeisers opgejaagd werd. Het ziet ernaar uit dat 
de hele familie Plateel op dat moment in geldnood verkeerde. Marijtje sloot op het onroerend 
goed een lening af tegen het toen uitzonderlijk hoge rentepercentage van 6%. De geldschieter zag 
ofwel weinig brood in het aangeboden onderpand ofwel hij twijfelde sterk aan haar kredietwaar-
digheid. Helaas was dat terecht. 
 
Schuldboek X folio 111. 
Marijtge Platteel wed

e
 van Gerrit van Sonnevelt twee geabandonneerde huijsen in een poort aen 

westsijde van Vestestraet bij den Nieuwen Rhijn. 
Marge: Geauthoriseert de res

pe 
bodens den 27-6-1693 vercoft. 

Mr Pieter van Campen ad
vt

 comt volgens twee custingbrieven beijde in dato den 7
e
 meij 1675 en 

gesproocken wt cope van de voorf huijsen een cape van 263-0-0. Interest @  
Marge: Beijde de brieven fijn overg. bij mij onderges. Wederom geligt op den 2

e
 jan 1695 P. van 

Campen. 
Ontfr van verpondinge comt over verponding d’a is 88. 89. 90. 91. 92 en 1693 mitsgrs over de 100 
penn 90. 91. 92 en je 1693 44-0-0 
zegel   0-18-0 
    44-18-0 
Ontfr Smits over den lesten 100 penn d’a 1693 4-0-0 
 
Schuldboek X folio 217. 
Maria Plateel wede van Gerrit Barentsz Sonnevelt. 
Curateur Pieter van Tielt junior nots, toesienders Mr Pieter van Campen en Pieter van Maes den 
26-1-1695. 
[Verder niets] 
 
Schuldboek X folio 245v. 
Marijtje Plateel wede van Gerrit Barents van Sonnevelt. 
Een poort met elff huijsen aen zuijtsijde van de Kolffmakers steegh. 
De voorf poort met huijsen is op den 12

e
 maert 1695 voor de verpondinge geveijlt, en twaelf 

gulden twaelff ftrs op gestoocken, doch vermits nimant daer voor heeft willen bieden, der halven 
opgehouden hier voor memorie. 
 
Schuldboek Y folio 60v. 
Maria Plateel elff huijsen aen noortsijde van Kolffmakersteeg. 
Sijn op den 24 janu 1696 mede geveijlt, doch hebben geen gelt mogen gelden hier voor memorie. 
Sijn voor desen op den 12 maert 1695 infgelijcs geveijlt en mede geen gelt mogen gelden, als 
blijckt int schultb: x fol: 245 fs. 
 
Schuldboek Y folio 284v. 
Maria Plateel tien huijsen ofte ledige erven aen Noortsijde aen de Colffmakerssteeg. 
Sijn op dato alfvoren geveijlt doch geen gelt mogen gelden hier voor memorie. 
Siet mede hier voor fol. 60. 
[Is één van de elf huizen intussen ingestort of iets dergelijks?] 
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Schuldboek Z folio 168. 
Marijtje Plateel tien huijsen off erven in een poort in de Kolffmakerssteeg. 
De voorsz. huijsen fijn op den 23 feb. 1702 geveijlt dog geen geld mogen gelden hier voor 
memorie. 
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 Generatie 12 Sonnevelt        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Barent Jansz. van Sonnevelt  Grietje Jorisdr. Focker 
Geboren: ca 1578 te Leiden   ca 1575 te Leiden 
Overleden: 30-10-1635 te Leiden   25-10-1635 te Leiden  
Geloof: Remonstrants?   Remonstrants? 
Adressen: Huis “’t Vergulde Lam” op de   Leiden, zie man. (1635) 

houck van de Hoogewoertsbrugge  
(1602-1635) [Breestraatkant] 

Beroepen: Backer (1606, 1622, 1624, 1635) Huisvrouw 
Vader: Jan Badewijnszn van Sonnevelt  Joris Claes Focker 
Moeder: Elsgen Pietersdr.   Marijtgen Gerritsdr. van de Onwetering 
 
Huwelijk: 03-05-1606 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Kind nn doop ?, overl. 05-04-1616 te Leiden 
2. Gooltgen doop ca 1614 te Leiden?, overl. na 1621 
3. Joris  doop ca 1616 te Leiden?, overl. 15 of 22-11-1635 te Leiden 
4. Jan  doop ca 1618 te Leiden?, overl. 15 of 22-11-1635 te Leiden 
5. Elfgen  doop ca 1620 te Leiden?, overl. na 1621 
6. Gerrit  doop ca 1622 te Leiden, overl. 02/08-09-1668 te Leiden 
             
 
 
Met de dtb-gegevens van het onderhavige gezin zijn we snel klaar. Barent Janszn. van Sonnevelt 
en Grietje Joris Focker zijn rond 1577 te Leiden geboren, huwen in 1606, krijgen in Leiden 
minimaal vijf kinderen waaronder een zoon die ze Gerrit noemen en zijn allebei in de maand 
oktober van het pestjaar 1635 overleden. Zo, dat was het dan. Hoewel? Gelukkig doen de 
bronnen toch aanzienlijk meer over dit gezin uit de doeken. Zo is daar ten eerste hun huwelijk en 
ten tweede heeft Barent het nodige te stellen met zijn buren. Het betreffende huis heeft dit 
echtpaar te danken aan de inbreng van de familie Focker. Daarnaast zien we de registratie (en 
zodoende de samenstelling) van het gezin in het Hoofdgeld belastingboek uit 1622 waar zelfs de 
knecht bij vermeld staat. 
 

KO (!) F89v, 03-05-1606. 
Baernt Jansz., jongeman van Leijden, bakker, vergezeld met Jan Badewijnsz. zijn vader, huwt met 
Grietgen Jorijs, jongedochter van Leijden, vergezeld met Marijtgen Gerijtsdr. haar moeder. 

 
Geen NH-/Lutherse/Remonstrantse/RK-dopen gezien. 
 
Het komt enkele malen voor dat er onenigheid ontstaat tussen Barend en zijn buren over een 
scheidingsmuur en een gangetje tussen twee huizen in. In dergelijke gevallen konden burgers 
naar de schepenen op het stadhuis stappen. Die hoorden de klachten aan, kwamen ter plekke 
polshoogte nemen en deden uitspraak ter oplossing van de kwestie. Met name tijdens periodes 
van grote woningnood, zoals in Barend’s tijd, liepen meningsverschillen over de krappe 
beschikbare ruimte, het onderhoud en de afbakening van ieders territorium vaak hoog op. Door 
het geschil uit juni 1617 wordt duidelijk hoe een Stinksteeg aan zijn naam kan komen. Wat te 
denken van een slager die het slachtafval en bloed in een goot laat rotten ... Zal dat even een 
feestmaal geweest zijn voor de vliegen, de uit de Rijn opduikende ratten en het naburige 
ongedierte dat ongetwijfeld in Barend’s bakkerij te vinden was. Twintig jaar na dato doet zich een 
soortgelijk geval voor. En ondertussen staan er schuldeisers aan Barent’s deur te rammelen. 
 
Bonboek o.a. Barent Jansz. van Sonnevelt, bakker. 
Hogewoerd fol. 403 Stincksteeg en Hogewoerd fol. 211 (Zie bij generatie 11.) 
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Fol. 403v. 

 Kopregel: Barent Jans Backer, Stincksteech Oostfijde.  

 Dese custinge is bij Barent Jans backer vercoft aen Frans Matheus Brouwer ... 
 
Buurtkwestieboeken in lade 35 fiches, nr GA 48C, folio 128. 
Op ten xxjen februarij @o xvj C en veertien zijn mrs Jacob van Brouchoven ende Johan Goes 
schepenen mit en beneffens Mrs Henric Corns zn van Bilderbeeck en Jan Offenszn van Seijft 
mitfgaders Jan Adriaenszn Moijt mede gesworen roymrn defer stede ter requifitie van Baernt 
Janszn backer geweeft in de huijfinge van Lieven Kersteman verwer comen naest des reqts 
huijzinge op te Hogewoert alhier. Alwaer tuffchen den voorn. reqt ter eenre ende voorf Kerfte-
man als gereqde ter andere zijden, questie ende oneenfheijt was nopen zeecker gedeelte muijrs 
comen tuffchen haer beijder huijfingen boven de dacgote van den reqt, fuftinerende den reqt dat 
alfo zijne eijgendomfbrieven medebrachten dat de zijtmuijr tuffchen hem en den gereqde 
gemeen was, den gereqde nijet vermogen en hadde t voorf gedeelte muyrs buijten zijn reqts 
voorweten ende confent af te breecken. Waer jegens den gereqde fuftineerde dat t voorf 
gedeelte muyrs nijet en conde verstaen werden, gemeen te zijn, doordien des reqts huijfinge 
daervan tot noch toe geen dienft gehadt en hadde, als boven des reqts dacgote comende. Doch 
zijn eijntelijck de voorf partijen deur tuffchenfpreecken van de voorn schepenen ende roijmrn mit 
malcanderen geaccordeert dat den gereqde t voorf gedeelte muyrs doen maecken ende mit een 
rollaech van taras ende clinckert doen fluijten zal ter hoochte van een voet boven des reqts voorf 
dacgote. Ende fouden daer mede wefen goede vrunden ende gebuyren. Acten ut Su. 
 
Buurtkwestieboek GA 48C, folio 134v. 
Op ten xxiij en Aprilis ano xvjC ende veertien zijn Frans Adriaens zn van Leeuwen ende Mr Jacob 
van Brouchoven jegenwoordige schepenenmr met ende beneffens roijmrn ter requifitie van 
Baernt Jansz Backer geweeft op ’t erf van zijne huijfinge ftaende in de Stincstege uijtcomende op 
Steenfchuijr bij de Hogewoert alhier, alwaer tuffchen den voorn reqt ter eenre ende de huijf-
vrouwe van Dirc de Fomer mits d abfentie van den voorn haren man geaffifteert met de zelve 
haer mans vader als gereqde ter andere zijden queftie ende oneenfheijt was nopen te timme-
ragie die den reqt verclaerde van meninge te zijn ende te vermogen te doen op zijn erff, t welck 
de gereqde fuftineerde dat hij nijet ende vermochte te doen, alfo daer door hare lichten verhin-
dert souden werde, t welck den reqt nijet vrij en ftond. Dan es mits d’abfentie van den voorf Dirc 
de Fomer ende dat den reqt verclaerde dat zijne oude waerbrieven vermift wierden, de faecke 
uijt gestelt tot dat den reqt zijn debuvr zoude gedaen hebben om t regiftratuijr te ... van dien ter 
secretarie alhier te becomen.  
Aldus gedaen ten dagen ende jaren als boven. 
 
Buurtkwestieboek GA nr 48C folio 224. 
Op ten xxviij en junij des jaers xvj C ende feventien fijn Mr Clemens van Baerfdorp ende Jacob 
Paedts Corneliszn jegenwoordige schepenmren der stadt Leijden ter requifitie van de wedue van 
Corn Baerntszn varckenflager geweeft op des felffs ledige plaetfe uijt gaende met een poorte 
ende gange op de Hogewoert over de Brouwerije van ’t Lam als inde huijfinge ende op erve van 
Baernt Janszn backer gerequireerde in defen staende ende gelegen in de Stincksteeg, alwaer de 
voorn. requirante in defen geadfisteert fijnde mit Jan Corneliszn varckenslager haer foon op de 
voorn. gerequireerde verfochte dat hij foude gedogen dat fij requirante op fijn erve reijnichde de 
tuffchenhuijfen [= gang] tuffchen fijn voorf erve ende haer plaetfe comende waer door haer 
waterlofinge die fij deur de felve tuffchenhuijfen ende over fijn requirants erve hadde, was 
verstopt. Waer tegens den voorn requirant gehoort fijnde feijde dat de requirante de voorf 
waterlofinge alleen bij vergunninge tot noch toe hadde gehadt ende dat hij in allen gevallen niet 
gehouden en was te gedogen dat de tuffchen huijfen fijn op gront werde gereijnicht. Doch fijn 
eijntelick de voorf partijen door tuffchenspreecken van de voorn schepenen met malcanderen int 
vruntelick veraccordeert ende verdragen als dat de requirante bij provifie voor def mael de voorf 
tusschenhuijfen op des gerequireerdens erve fal reijnigen ende fchoonmaekcen ende dat de 
gerequireerde fijn ijfere tralie die hij voor de felve tuffchenhuijfen hadde gestelt fal weren ende 
wechnemen ende dat de requirante aen haer fijde voor de felve tuffchenhuijfen fal doen 
maecken een behoorlick colcgen ende haer ijfere tralie voor de tuffchenhuijfen doen vast stellen 
ende dit alles behoudens ptijen ten wederfijden in tijden ende wijlen haer gerechtigheijt nopende 
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de voorf waterlofinge ende fouden daermede wefen goede vrunden ende gebuyren. Actum ten 
dage ende jaere als boven. 
 
Vonnisboek U pagina iij C xxiiij, 324. 
Willem van Oij en Barent Jans Backer. 
Ingevoegde akte van 06-11-1618 door notaris Claes van der Meer opgesteld. 
 
Hoofdgeld 1622 
West Nieuwland fol. 1. [Adriaen Paets, een vriend van Grietje, is één van de betrokken tellers.] 
Hogewoert, marge: “Beginnen aen Hogewoets brugge noortzijde oostwaerts aen. [bij 
Breestraat]”. 
Baernt Janszn. Backer 
Grietgen Jorisdr. zijn huysvrouw 
 vijff kinderen 
Gooltgen Barentsdr. 
Joris Barentszn. 
Jan Barentszn. 
Elfgen Barentszn. 
Gerrit Barentszn. 
 De knecht 
Roeloff Egbertszn. 
 
Vonnisboek X, folio iij C vij, 307. 
Willem van Oij eijr [Dingboek] OO fol Clxxx contra Barent Janszn Backer gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachticht van Willem van Oij eijr. De welcke doen verdagen hadde 
Barent Janszn backer, om nieuwe letteren van executie te fien decermeren op een verjaerde acte 
van condemnatie van schepenen deefer stede gedecermeert op feeckere acte van cautie bij den 
gedaechde ten behouve van den eijffcher gepaffeert fijnde van date den xiiij december xvj C 
achtien. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften. [Barend komt niet opdagen] ... 
condemneren den gedaechde ende deffailliant in de costen begrotende de felue op eene gulden 
acht ftuuers. Aldus gedaen op den viij en Aprilis xvj C ende tweeentwintich. 
 
Vonnisboek AA 1624-1625, folio Ciiij verso. Barent Jans van Sonnevelt. 
Joost Jacobszn van Dorp qq eijr [Dingboek] QQ fol clxxiiij verfo, contra Barent Janszn backer gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierschaere van Schout ende Schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachtigt van Joost Jacobszn van Dorp warmoesman als man ende voocht 
van Maritgen Coenen dr eijr. De welcke doen verdagen hadde Barent Janszn backer om betalinge 
te hebben van de fomme van achtien guldens vijftien stuurs over twee jaeren renten verschenen 
St Jans dach annis xvj C drieentwintich ende vierentwintich, volgende de rente obligatie daer van 
fijnde, ende voorts om te hebben goet fouffifant fpeciael hypotheecq voor de hooftfomme der 
felve tot hondert ende vijftich guldens ende de jaerlixe intereffen der felvuer of anderfins 
dadelicke oplegginge van de felvue hooft fomme metten verderen intereft federt St Jan 
voorleden totte effectuele voldoeninge toe. 
[Jan Mote vertegenwoordigt Barent Jans. Schepenen gaan acoord met de eis en mits een borg 
wordt gestelt wordt de executie met drie maanden uitgesteld, 13 december 1624.] 
 
Vonnisboek AA 1624-1625, folio Cxcviij verso, Barent Jans zn van Sonnevelt. 
Dirck Cornelis zn van Leeufvelt contra Barent Janszn van Sonnevelt gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Olivier Schaeck gemachticht van Dirck Cornelis zn van Leeufvelt coorncoper eijr. De 
welcke doen verdagen hadde Barent Janszn van Sonnevelt backer om betalinge te hebben van de 
fomme van dertich guldens spruijtende ter faecke van coop ende leveringe van tarwe volgende 
t’register. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften. Waer tegens Jan Mote 
gemachticht van de voorf gedaechde gehoort fijnde, confenteerde in den eijfch ende verfochte 
de betalinge te mogen doen op tweemael drie maenden als telckens de helfte, daer op de voorf 
Schaeck volgende de bekenteniffe condemnatie verfochte, ende fuftineerde datter geen 
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atterminatie behoorde te vallen. De voorf schepenen partijen gehoort op alles gelet dat heeft 
mogen bewegen, doende recht condemneren den gedaechde de geeijfchte dertich guldens op te 
leggen ende te betalen mitfgaders in de coften, begrotende de felvue op eene gulden ende 
achtien stuuers, ende mits stellende cautie de vierfchaere defer stede fubject furcheren de 
executie den tijt van tweemael fes weecken, als telckens te betalen de helfte. Aldus gedaen op 
den xj en Aprilis vj C ende Vijffentwintich. 
 
Vonnisboek AA 1624-1625, folio ij Cj, Barent Jans van Sonnevelt. 
Frans Pieterszn de Bije brouwer in de Rofcam als vader ende voocht van zijne kinderen gewonnen 
bij Anna van Warmont Willemsdr za: in dier qualite eijr., contra Barent Janszn van Sonnevelt 
Backer q.q. gede. 
Op ten dach van huijden compareerde voor de vierfchare van Schout ende schepenen der stadt 
Leijden Olivier Schaeck gemachticht van Frans Pieters zn de Bije brouwer in de Rofcam ... de 
welcke doen verdagen hadde Barent Janszn van Sonnevelt backer als felff fchuldige mitfgaders 
Gerrit Gerritszn molenaer ende Willem Dircxzn van Dam fufteijndrapier, als borgen ende mede 
princpalen onder behoorlicke renunchiatie, mits d’een betalende zoude d’ander gevrijt fijn. Om 
betalinge te hebben van de fomme van fevenhondert gulden capitaels, met den intereften 
vandien jegen den pen zestien sedert den vierden januaris des jaers xvj C vierentwintich tot de 
effectuele oplegginge toe, volgende d’obligatie daer van zijnde. 
[De schepenen volgen de eis en bepalen dat:] mits stellende cautie de vierschare defer stede 
fubject, furcheren de executie voor de eene helfte tot St Jacob toecomende ende voor de ander 
helfte tot den vierden januarij daer aen volgende. Aldus gedaen opten xxv en Aprilis anno xvj C 
ende vijffentwintich. 
Compareerde ter griffe der stadt Leijden Bartholomees Aelbrechtszn Backer ende constitueerde 
hem felven borge als principael voor Barent Jans van Sonnevelt, Gerrit Gerrits zn molenaer ende 
Willem Dircxzn van Dam, nopende de voldoeninge van de condemnatie hier voren gaende, onder 
renuntiatie van tbeneficie ordinis ende verbant van alle fijnde goederen. Actum den vijffden maij 
anno xvj C ende vijffentwintich. 
 
Vonnisboek BB 1624-1626, folio ij Cxc. 
Willem van Oij eijr contra Barents Janszn backer gede. 
Op den dach van huijden compareerde voor de vierfchaere van schout ende schepenen der stadt 
Leijden Jan van Kuijck gemachticht van Willem van Oij eijr. De welcke doen verdaagen hadde 
Barent Janszn backer om nieuwe letteren van executie te fien decerneren op twee verjaerde 
acten van condemnatie van schepenen defer stede van date den xxiiij decembris xvj C achtien 
ende achtsten april xvj C tweeentwintich. Concluderende tot condemnatie vandien mitte coften. 
De voorf schepenen gebleecken fijn dat den gedaechde [niet gekomen is] verlenen den voorf 
eijffcher tegens de voorf gedaechde deffault ende voor t prouffijt vandien gefien de twee 
verjaerde acten van condemnatie in den eijfch gementioneert, decerneren daer op nieuwe 
letteren van executie, ende condemneren de gedaechde ende deffailliant in de coften, 
begrotende de felvue op eene gulden ende festien stuuers. Aldus gedaen op den vij en septemb. 
xvj C ende fefentwintich. 
 
Vonnisboek DD 1626-  , folio iij C iij. 
Gijfbrecht Allertszn de Haes eijr. contra Barent Jansz backer. 
Betreft vordering van een som van 25 guldens over: twee jaren rente tot twaelff guldens tien 
stuijvers fjaers verschenen den ix en novemb 1626 en 1627. Onderpand is een tuin in 
Zoeterwoude. Let op: dit kan een andere Barent betreffen. 
 
Vonnisboek FF folio CLxxxvj verso Barend Jans backer en Joost Jacobs van Dorp gehuwd met 
Marijtje Coenen. Geen echte bijzonderheden, circa 1626. 
 
Over verschil van meningen gesproken. In 1629 komt Barend Jans op verzoek van zijn oom 
Bartholomeus Aelbertszn. naar het stadhuis om te bevestigen dat hij zijn deel in de nalatenschap 
van zijn oma Marie Gerritsdr. gekregen heeft via schikking. Dat zal wel niet zomaar voor de 
schepenen bevestigd zijn ... 
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Getuignisboek Q95. 
Compareerden voorde ondergeschreven schepenen der stadt Leijden Bartholomees Aelberts 
backer ende Maritgen Jorisdr. Focker fijnen huijfvrouwe wonende binnen defer stede echtel. 
door een bode mitte roede defer stede verdaecht fijnde omme ten verfoucke van Jan Heijn-
dricxzn lakenbereijder tot Delff gehoort ende geexamineert te werden op de jnterrogatoirien 
ende vraech pomcen hier naer volgende ende hebben dien volgende bij folemnelen eede haer 
wettelijk gestaeft oende afgenoemn, getuycht ende verclaert warachtich te wefen t gunt 
beneffens bije den articule aengeteijckent staet. 
Off fij depofanten beijde te famen niet mede en fijn geweft op den derthienden Decembris des 
jaers xvjC ende twintich des avonts ten huijfe van Barent Jansz backer staende binnen defer stede 
op de Hogewoert aende Hogewoertsbrugge, ten tijde dan Marie Gerrits wedue was van Joris 
Claesfz Focker za: hare uyterste wille heeft verleden vior den notaris Eeuwout Craen za: ende 
fekere getugen. 
Marge: Verclaeren dat jae fonder den precifen dach onthouden te hebben. 
Off de viornoemde Marie Gerritsdr. van dien felven avont niet aen ende ten behouve van hare 
kinderen ende vordre erffgenamen ver en gaff, alle trecht toe ende aenfeggen t welck fij op ten 
voors. Barent Jansz te dien tijt noch fprekende hadde uijt cope der huijfinge eerve hier vooren 
geroert mits dat den felven Barent Jansz aen fijne voorf mede erffgenamen van de voorf Marie 
Gerritsdr. foude betalen ende voldoen elcx haer aenpaert inde cuftingb. der voorfz coope 
henluijden uijt crachte vande voorgemelde overgifte in plaetfe van de voorf Marie Gerritsdr 
competerende. 
Marge: Verclaeren dit jae. 
Off dien volgende fij de pofanten mitfgaders Engel Louris zn als man ende voocht van Maritgen 
Heijndricxdr des requirants fufter van dien felven avont bij den viornomden Barent Jansff, elcx 
met een obligatie die viorden viorn. Ewout Craen gepaffeert werde, ende Anthonis Jorisf Focker 
eenige dagen daernae met comptante penninghen niet voldaen ende betaelt fijn geworden, elcx 
van hen aenpaert t welck hen luijden inde viorf custingbrieff was competerenden. 
Marge: Verclaeren dat jae. 
Off wijders het prelegaet van vierhondert vijfentwintich gulden, t welck de voorf. Marie Gerritsdr. 
bij hare viorgemelde uyterfte wille den requirant in defen heeft toegevoucht omme t felve bij den  
viorf Barent Janf aen hem requirant betaelt te werden op drie jaren telckens met een gerecht 
derde paert nae dat de felven requirant tot fijnen mondigen dagen foude gecomen fijn bij de 
viorf Marie Gerrits dr met eijgentlicken en is gefchickt in plaetfe en voldoeninge van het aenpaert 
t Welck den requirant als mede erffge ende van de viorf Marie Gerrits dr in de viorf cuftingbrieff 
was competerende. 
Marge: Verclaeren dat jae. 
Off alle t geene hier vioren is verhaelt niet en is gefchiet ten huijfe, in tegenwiordicheijt met toe-
staen ende goet genougen van de viorf. Barent Jans. 
Marge: Verclaeren dat jae. 
Ende wat hem depofanten t geene hiervioren is verhaelt eenichfints aengaende. Al ijders bekent 
foude mogen fijn. 
Marge: Verclaerden niet verder van de faecke te weten soo werlick most hem comparanten Godt 
Almachtich helpen. Actum den xvij en januarij xvj C @ negenentwintich. 
 
Drie jaar later wordt een schuld wegens een lening en verpondingen vereffend die Barend uit 
heeft staan. 
 
Aflezingenboeken 10-12-1631 nr I, fol. 148. 

 Barent Jansz. van Sonnevelt, heeft enige percelen in en bij de Stinksteeg. Een van zijn percelen 
wordt verkocht; oproep aan zijn schuldeisers. 

 
ORA inv. 50, Schuldboek deel K, fol. Lxvij. 
Schultg

ren 
van Barent Janssen van Sonnevelt. 

Adriaen Franfz. van Leeuwen comt een lofrente van feven en dertich guls. @ tien stuivers, Brs 
verschijnen j 

e
 februarij @ dat met het verloop fetert j

e
 feb. xvj C vijf en twintich volgens de 

conftitutie brieff in dato den lefte januarij xvj C twee. 
Linkermarge: De renteb. is overgelevert. 
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Pieter Ambrofius van Brunfderpals ontfanger van defer stede verpondinge comt een fomme van 
achtien guls ter fake van negen jaren verpondingen ommegflagen op de huyfinge geteijckent met 
B in de jaren 1622.23.24.25.26.27.28.29&30 volgens de regifters daervan fijnde. 
Affgefproocken bij alle de Schepenen en Pieter Roffing op de xxe julij xvj C @ tweeendertich. 
 
ORA Decreten nr 57, 1629-1632, Barent Janf van Sonnevelt, folio ij C ix. 
Wij Jan Ripperts van Groenendijck ende Dirck van Walbeecq schepenen in Leijden oirconden dat 
voor ons gecomen ende verfchenen is Baerent Jansf van Sonnevelt backer. Verclaerende hij 
compt achtervolgende feeckere beschreven voorwaerden op ten x en januarij xvj C eenendertich 
vercoft te hebben ende dienvolgende op te dragen mitfdefen aen ende ten behouve van Frans 
Matheus zn brouwerfknecht een huijf ende erve geteijckent mitte letter B staende ende gelegen 
inde Stinckstege belent ende belegen hebbende streckende ende voorts op alfulcke conditien als 
de voorwaerden defe welcke ter secretarije alhier int voorwaerdenbouck geteijckent mitte letter 
AA geregistreert ende aldaer fo Cliij begunnen fijn ... [zie vonnisboek KK fo Lxxij verfo en KK fo 
Lxxv. Akte dertig juli 1632.] 
 
Enkele weken voordat dit gezin in oktober 1635 vrijwel wordt uitgeroeid door de pest, stappen 
Barent en Grietje nog gezond en wel vanuit hun huis staande op de hoek van de Hogewoertsbrug 
waar het bord met de tekst “’t Vergulde Lam” uithangt, naar de notaris om hun testament op 
basis van standaardregels vast te laten leggen. Zij zagen het onheil al met angst in het hart 
naderen. Vader, moeder en twee kinderen overleven de zeer hevig woedende epidemie niet en 
vermoedelijk neemt Grietje’s zwager Bartholomeus Aelbertszn. van Dusseldorp haar jongste zoon 
Gerrit in huis. Als hij het ambacht nog niet bij zijn vader onder de knie had gekregen, dan hielp 
zijn oom hem wel om bakker te worden. Hij is de oom van Gerrit die hem bij zijn huwelijk met 
Marija Jans Platteel vergezelt. Bartholomeus en Adriaen Paets, notaris en goede vriend van 
Grietje Joris Focker worden in 1635 tot voogden benoemd. Overigens was het van oudsher de 
gewoonte om een adres bij wijze van huisnaam op te geven, in plaats van te zeggen dat je op 
nummer zoveel in die en die straat woonde. De burenruzies waren trouwens overgeslagen op de 
volgende generaties. 
 
Weeskamer Gr.Bw. J96v. 
Barent Janszoon van Sonnevelt backer ende Grietgen Joris dochter Focker. 
Heden den xij e October @no xvjC vijffendertich ... de clocke omtrent vijff uijren compareerden 
voor mij Gerrit van Leeuwen openb. nots. ... d Eersame Barent Jansz. van Sonnevelt backer ende 
de eerbare Grietgen Jorisdochter Focker echt man ende wijff woonachtig binnen den voors. stede 
[Leijden] mij notaris en getuijgen wel bekent, beijde gesont van lichame, gaende en staende, haer 
verstant ... wel machtig. 
[Standaardtekst volgt. Voogden:] Bartholomeus Aelberts van Dusfeldorp, haeren swager @ 
Adriaen Paets notaris publiq haren goeden vrunt. 
Actum gedaen & verleden ende gepaffert binnen der voors. stadt Leijden ten huyse van de 
compten voorn. staende aldaer op ten houck van de Hoogewoertsbrugge genaemt “t vergulde 
lam”. 
Onder staat: origineel getekend en bij nots. bewaart januari 1636. 
 
Begraafboeken tot 1676. 

 5 april 1616 kind van Barent Jansen, Hogewoerd, PK. 
 
Begraafboek patroniem Jansz. 

 1 nov. 1624 Barent Jansz., Hoogewoerd, PK (= n.v.t!) 

 25 oct. 1635 vrouw van Barent Jansz., Hoogewoerd, PK. 

 30 oct. 1635, Barent Jansz., Hoogewoerd, PK. 

 15 nov. 1635 zoon van Barent Jansz., Hoogewoerd, PK. 

 22 nov. 1635 zoon van Barent Jansz., Hoogewoerd, PK. 
 
Buurtkwestieboek GA 48 F, folio 5v. 
Ten felve dage [24-06-1637] fijn de voorf schepenen meesters met ende beneffens de vier 
gefworen roijmeesteren defer stede ter requifitie van de erffgenamen van Cornelisz Barentsz 
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geweeft op seeckere ledige plaetfe met een poorte ende gange uijtcomende aen de noortfijde 
van de Hogewoert omtrent de Hogewoertsche bruge, alwaer de voorf requiranten op de kinde-
ren van Barent Jansz van Sonnevelt als eijgenaeren van feeckere huijfinge staende binnen defer 
stede in de Stinckstege verfochten, dat de felve openen fouden de waterlofinge, die fij requiran-
ten over de gront van de voorf huijfinge in de Stinckstege hadden, ende bij den voorf kinderen 
affgestopt was, waer tegens de voorn gerequireerdens gehoort fijnde fustineerden eerft in de 
verfochte openinge niet gehouden te fijn, doch naemen eijntelick aen t voorfs verfouck nae te 
comen. Ende fouden daer mede wefen goede vrunden ende gebuyren. Actum ten dage ende jaer 
als boven. 
 
Vervolgens blijft het bijna twintig jaar stil; dan trouwt zoon Gerrit. 
 
Gerrit Barentsz. van Sonnevelt met Marya Jans [Platteel]     08-07-1656 D202 
 
RI-register 1656. 
Gerrit Barentsz. van Sonnevelt, backer, jongeman van Leijden, wonende opt Levendael, geas-
sisteerd met Bartholomees Aelbertsz. van Dusfeldorp, sijn oom, mede aldaer, huwt met Marija 
Jans [Platteel], wedue van Abraham la Grangie, wonende in de Plaetsteech, geassisteerd met 
Steffora Platteel, haer moeder mede aldaer. Marge: t j den 15:7:1656, t ij den 22:7:1656, t iij den 
29:7:1656. Getrout voor van Maerffche @ Meijster schepenen den 6:8:1656. 
 
Begraafboeken tot 1676. 

 2-8/9-1668 Gerrit Barentsz. van Sonnevelt, Hoogewoerd, PK. 
 
Nog op te zoeken gegevens uit de volgende bronnen: 
Notaris Ewout H. Craen, 1621 a, BJ v Sonnevelt 38. Betreft een vordering.  
Notaris Ewout H. Craen, 1622, nr 139, Barent Jans van Sonnevelt nr 196, betreft weeskind van zijn 
overleden broer Jan Jansf verwer.  
Notaris E.H. Craen, 1624 II, no 145, B.J. van Sonnevelt 40 en 45. 
Notaris Paets, nr 181, Obligatie B.J. van Sonnevelt op Joachim van Mierop, folio Clxxxj. 
Vonnisboek Z, folio Lxiij Jan Badewijnszn gaerntwijnder eijr, 1623 [van Sonnevelt]. 
Vonnisboek Z 1624 Barent Jans backer [van Sonnevelt] zie folio Cxxix verso, Cxlvij, ij Cxxxv. 
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 Generatie 13 Sonnevelt        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Boudewijns (Sonnevelt)  Elsgen Pietersdr. 
Geboren: ca 1550 te Leiden    ca 1550 te 
Overleden: na 1616    na 1599, voor 1603 
Geloof: Remonstrant?    Remonstrant? 
Adressen: Marendorp Rijnzijde (Haarlemmerstraat)| Marendorp Rijnzijde bij de Zijlpoort 

bij de Zijlpoort (1581, 1598, 1600),   (1581, 1600) 
Marendorp: tussen Marenbrug en  
Vrouwekerk (1612, 1617) 

Beroepen: Lijndrapijer (1581), lijndraeijer of  Huisvrouw 
twijnder (1602), lijndraijer (1610) 

Vader: Boudewijn (van Sonnevelt)   Pieter Corneliszn. 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: ca 1575 te Leiden? 
 
Kinderen 
1. Barent  doop ca 1578 te Leiden, overl. 30-10-1635 te Leiden 
2. Neeltje doop ca 1580 te , overl. na 1601 
3. Jan  doop ca 1582 te , overl. na 1605 
4. Cornelis doop ca 1586 te , overl. na 1610 
             
 
 
Deze familie zou wel eens één van de zeer weinigen kunnen zijn, die al in Leiden verbleven ten 
tijde van het Spaanse beleg van de stad. Ooit trok een voorvader weg uit het plaatsje Sonnevelt, 
maar Jan Boudewijn kwam rond 1550 als rasechte Leidenaar ter wereld. Hij werkt als lijndrapier 
en trouwt rond 1575 met Elsgen Pieters. Reeds in 1581 vertoeven zij in een huis bij de Zijlpoort 
met twee kinderen en twee mannelijke inwoners; mogelijk de knechten van Jan. Barend is de 
oudste zoon, daarna volgen Neeltje, Jan en Cornelis; de laatste is vernoemd naar een overgroot-
vader. Ook Jan roept de schepenen erbij wanneer er een meningsverschil met zijn buurvrouw 
over een muur ontstaat. 
 
Volkstelling 1581, folio 221, Marendorp Rijnsijde 
Beginnen van zijlpoort nederwaerts naer den Ouden Rhyn. 
Jan Badewijns zn lijndrapyer 
Elfen Pieter docgter zijn huyfvre 
Baernt haer beijder kinderen 
Neeltgen 
Inde zelve huyfinge 
Jacob Wmzn van Oudewater 
Zr aernts zn van Olcmaer 
 
Buurtkwestieboek GA 48A folio 26. 
Op huijden den ij en novembris anno xvC xcviij zijn mr IJfaac Nicolaij ende Claes Corn van Noodt 
schepenenmrn mitte vier gefworen roymrn ten verfoucke van Jan Badewijns zoon lijndraijer 
gegaen tot achteraen des voorf requirants huijfinge staen in Marendorp Lantfijde alwaer bij den 
requirant vertoont werde zeeckeren affgebroken heijninge de welcke gescheijden hadde t erff 
tusschen hem requirant voorn ende Geertgen Damen vifchvercoopster wedue van Pieter Ael-
bertszn schipper, met meijninge dat de zelve wede met den fcheijtmuijr bij den requirant zoude 
werden opgemaict. Verfochte daeromme dienthalven den zelven requirant omme alle questien 
ende geschillen den tijden ende wijlen fouden comen te rijfen te verhoeden. Dat de zelve plaetfe 
bij roymrn getrocken zijnde es bevonden en ptijen belast dat de muyr foude werden beleijt te 
meten vier voet vj duijm uijt de muyr van ’t achtercamertgen van voorf wedue temidden van 
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scheijtmuyr ende dat raijende ter langte van acht voet negen duym, uijt zeecker paeltgen aldaer 
tot den mercteijcken geslagen, breet iiij voet iiij duijm, ende zoe voorts zaijen tot op ’t midden 
van foornput blijven aldaer tusschen de twe terven op te zelve put geteijckent in welcker vougen 
de requirant de voorf fcheijtmuyr belooft heeft te metfen, blijven den eijgendom van voorf muyr 
onder requirant in t geheel ten waer de voorf wedue mede ander zelve muyr begeerde te tim-
meren dat zij in zulcken gevallen den requirant beroeren de uijt geleijde oncoften ter faucke van t 
maecken van voorf muyr gevallen, den requirant zal moeten contenteren ende goet doen als 
defer stede ceuren beroeren de getimmerten dat uyt wijfen ende mede brengen waer innen 
ptijen aen beijden zijden hebben bewillicht. Actum ut supra. 
 
In 1600 verkeren de ouders in goede gezondheid, maar ze stellen wel hun testament voor notaris 
Van der Wuert op. Elsgen overlijdt binnen 2 ½ jaar en Jan vindt een weer jonge (?) vrouw. 
Uiteraard zien de weesmeesters erop toe dat één en ander in goede banen wordt geleid, ook al 
zijn de kinderen bijna volwassen. 
 
Notariële akten S. van der Wuert 19-02-1600, nr 28, folio 23. 
Compareerden voor mij notario publijc ende voor den ondergeschreven getuijgen Jan Boudewijns 
zoon Lijndraeijer, ende Elfgen Pietersdr man en wijf wonen binnen der stede van Leijden wefen 
gefont gaen ende staen, ende [reden wel machtig, etc. Standaardtekst.] 
Voorts hebben zij teftateuren in alle de gueden die zij metter doot ontruijmen ende achterlate 
zullen tot haer refpective erfgen. geinstitueerd ende jnstitueren mitfdefen Barent, Jan, Cornelis 
ende Neeltge haer vier kinderen. 
[Ze willen wel dat de langstlevende (vervaagde tekst)] hondert gulden van xl grooten t stuck aen 
gelden met het beste bedde met zijn toebehoorte gelijck de zelve langstlevende zijn ofte haer 
leven lang geduijren noch hebben gebruijcken ende behouden zal de huijfinge ende erve staen 
binnen der voorf stede van Leijden in Marendorp bij de Zijlepoort haer testateuren toecomende. 
Belent zijnde aen d’eene zijde Jacob Adriaens scheepmaecker ende aen d’ander zijde het huijs 
daer inne de stad haer turp leijt, strecken van vuijt Marendorp tot achteraan Jan de Fmits 
huijfinge.  
Dat haere voorf kinderen daer jegens weder voor vuijt zullen nemen elcx twaelf gulden ten prijfe 
voorf tot een gedeijnckeniffe van Pieter Cornelis zn haere zalige bestevader. Alle t gunt voorf 
staet verclaerden zij testateuren te wefen haer testament ... 
Aldus gedaen binnen der voorf. stede van Leijden ten huijfe mijns notaris staende aldaer in 
Marendorp bijde Kodesteeg opten xix en dach van februarie @o zestienhondert omtrent drie 
uijren ... 
 
Weeskamer comparitieboek 5 B 429. 
Vrijdage viii februarij anno xvj C ende twee. mrs J. Thomas Buijtewech Zwieten. 
Jan Boudwijnszn lijndraijer ofte twijnder weduenaer van Elfgen Pietersdr, vader over Baernt nu 
oudt omtrent xxiiij, Jan xx, Cornelis xvj ende Neeltgen xxij jaren mede tot voochden Vincent 
Pieterszn ende Corns Hubertszn beijde witmaeckers [= perkamentmakers] de welcke den bode 
gelast fijn te dachvaerden ad prima. 
 
Weeskamer comparitieboek 5 B 454. 
Woensdage 12 junij junij anno 1602. 
Jan Badewijns zn lijndraeijer oc twijnder. 
Marge Fiat bewijs. 
 
RI-register A81, 13-09-1602. 
Jan Badewijnsz:, geb. Leijden, wed. van Elstgen Pietersdr., lijndraeijer, geassisteerd met Willem 
Reijerszn:, poppemaecker, z: bek:, huwt met Marijtgen Dircs, jongedochter van Noortwijck.  
Getr. 30 septr: 1602. 
 
Het is niet waarschijnlijk dat uit het tweede huwelijk kinderen geboren zijn. Zo wel, dat gaan hun 
gegevens achter een gebrek aan doopregistraties van drie opeenvolgende generaties schuil. 
Bovendien worden zij niet in een testament uit 1612 genoemd. 
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Jan junior verlaat als eerste drie jaar later het ouderlijk nest en zijn broers volgen weldra. Was 
hun vader voor de schepenen getrouwd, zij staan gewoon in de kerkelijke ondertrouwboeken. 
Het is niet duidelijk welk geloof zij aanhangen. De beroepskeuze van de heren loopt uiteen. Vader 
is lijndapier of twijnder en Jan junior heeft eveneens een aan de lakenindustrie gerelateerd 
beroep. Als blauwverver verdiende hij vast een behoorlijk belegde boterham. Zijn oudere broer is 
bakker en zijn jongere broer werkt als stoelenmaker. 
 
Jan Jansz [van Sonnevelt] met Marijtgen Leenderts  F56v 16-09-1605 
Baernt Jansz [Sonnevelt] met Grietgen Jorijs [Focker]  F89v 03-05-1606 
Cornelis Jansz [van Sonnevelt] met Haesgen Bastiaens  F105v 16-07-1610 1

e
  

Cornelis Jansz [van Sonnevelt] met Geertruyt Harpers   G174v 24-11-1611 2
e
  

 
KO 1605.  
Jan Jansz, jongeman van Leijden, blauwverver, geassisteerd met Jan Boudewijnsz zijn vader, huwt 
met Marijtgen Leenderts, jongedochter van Langevelt, wonende te Den Haag. Niet 
gecompareerd. Jan Boudewijns heeft consent van haar ouders gebracht. 
 
KO 1606. 
Baernt Jansz., jongeman van Leijden, bakker, vergezeld met Jan Badewijnsz. zijn vader, huwt met 
Grietgen Jorijs, jongedochter van Leijden, vergezeld met Marijtgen Gerijtsdr. haar moeder. 
 
KO 1610.  
Cornelis Jansz, jongeman van Leijden, stoeldraaier, geassisteerd met Jan Badewijnsz, lijndraaier 
zijn vader, huwt met Haesgen Bastiaens, jongedochter van Leijden. 
 
KO 1611. 
Cornelis Jansz, geboren te Leijden, weduwnaar van Haesgen Bastiaens, stoeldraaier, geassisteerd 
met Barent Jansz zijn broeder, huwt met Geertruyt Harpers, jongedochter van Leijden. 
 
Weeskamer Quit volj. B53v. 
“Compareerden voor schepenen der stadt Leijden hier ondergeteijckent, Barent Jansz. ende Jan 
Jansz: bejaerde zoonen (: zoo zij compn verclaerden :) van Jan Badewijnsz. lijndraijer, gewonnen 
bij za: Elfgen Pietersdr. ...” 
Zij nemen alle goederen en geschriften in ontvangst en ontslaan de voogden van hun 
verplichtingen. Akte 1 september 1606. 
 
Als de laatste weg is, gaat Jan nogmaals met nu zijn tweede vrouw naar de notaris. Inmiddels zijn 
zij verhuisd naar het stukje Haarlemmerstraat tussen de Lange Mare en de Vrouwenkerk. 
Blijkbaar azen de kinderen op de woning, want Jan neemt hierover specifiek een bepaling op om 
te zorgen dat er geen ruzie kan ontstaan tussen hen en hun stiefmoeder. Overigens roeren de 
buren zich ook hier weer. 
 
Notariële akten S. van der Wuert 04-11-1612, nr 40, fol 161. 
Compareerden voor mij notaris publijck ende voor den ondergeschreven getuijgen Jan Boude-
wijns zn lijndraeijer ende Marijtgen Dircxdr man ende wijf wonende binnen der stede van Leijden, 
wefende gefont gaende ende staende ... maecken ende ordonneren reciproce daer ende weder 
over mitsdefen dat de langstlevende van hen beijden nae t’overlijden van den eerften erflange 
zijn lefte haer leven lang geduijren zal blijven befitten ende gebruijcken de huijfinge ende erve 
daer inne zij althans woonachtich zijn staende binnen der voors stede van Leijden in Marendorp 
tuschen de Marenbrugge ende de Vrouwenkercke. Zonder daer vooren ijets te geven of betalen. 
Dan zal de voorf langstlevende gehouden zijn t zelve huijs in behoorlicke reparatie t onderhou-
den, betalen de mede de jaerlicxe pachte op thuijs staende mitfgaders dongelde die ouer tzelve 
thuijs ommegeslagen zouden mogen werden. Ende ingevalle de voorn. Jan Boudewijns zoon 
quame te sterven voor de voorf Marijtgen Dircxdr zijn huijfvrouwe ende dat zijne kinderen ende 
erfgenamen zwaricheijt zoude willen maecken om t gebruijck van t voorf huijs ende zelve 
Marijtgen haer stiefmoeder haer leven lang te laten volgen zulcx alfvooren, zoe wilt de voorf Jan 
Boudewijnszn comparant dat jn t zelve geval t gebruijck van t voorf huijs zal resteren, ende dat 
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zijn voorn huijfvrouwe inde plaetfe van dien vuijt zijn achtergelaten gueden genijeten ende 
behouden zal een gerecht kintsgedeelte, defelve zijn huijfvrouwe indien gevalle daer jnne 
mitsdefen instituerende. Begerende zij comparanten dat t gene voorf is effect forteren zal ... 
Opgesteld: ten huijfe mijns notaris op ten zevenden dach van november anno xvj e ende twaelf 
omtrent thien uijr voor middach. 
Jan Boudewijns zet een merk en Maertge tekent. 
 
Buurtkwestieboek GA 48C folio 218v. 
Op ten xvij en maeij anno xvj C ende feventien fijn Andries Jafpers zn van Wefanevelt ende Mr 
Clemens van Baerfdorp schepenen met ende beneffens de vier gefworen roijmrn defer stede 
geweeft in de affgebroocken huijfinge van Dirck Wouters gelegen in Marendorp tuffchen de 
Maren ende de Vrouwenkercke alwaer de voorf Dirck Wouters zn questie hebbende met Jan 
Badewijnszn fijn naestgehuijfde buyrman aldaer nopende ’t betimmeren van deffelffs fijdelmuijr, 
de welcke hij claegde te feer over te hangen. Met de felven door tuffschenfpreekcen van de 
voorn schepenen ende roijmeesteren es veraccordeert als dat de voorf muijr fal blijve gelijck den 
jegenwoordich getimmert staet ende dat de voorf Dirck Wouters de felve mede fal mogen ge-
bruijcken mit daer in te anckeren ende vestigen mits dat hij tot fijnen posten een loden gote fal 
leggen op te muijrplaet ende dicht maecken t gene hij als voorf fijn buyrmans huijfinge fal mogen 
comen te breecken welcke gote gelijck oock de muijr daer nae gemeen wefen, voor fulcx ge-
bruijct ende tfamen onderhouden fal werden, ende dat voorts den voorn Dirck Wouters aen den 
voorf fijn buyrman betalen fal een fomme van negen guldens te xl groten t stuck ende fouden 
daer mede wefen goede vrunden ende gebuyren. Aldus gedaen ten dage ende jaere als boven. 
 
Al met al komen we nog behoorlijk veel te weten over deze mensen die circa 450 jaar geleden 
werden geboren. 
 
Nog na te gaan.  
Vonnisboek O folio 332 Cornelis Janszn van Sonnevelt, generatie 13? 
Notaris E.H. Craen, 1624 en eerder zie Cornelis Janfz van Fonnevelt , is generatie 13 zoon? 
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 Generatie 11 Martijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Abraham Martijn   Anna Schrijver 
Geboren: w.s. 16/20-12-1637 te Leiden  15/16-05-1644 te Leiden 
Overleden: na 1675, voor 1686 te Leiden  12/19-08-1702 te Leiden   
Geloof: NH     NH 
Adressen: Langegraft (1661)   Oude Cingel (1661, 1685), Legewerff- 
      steegh (1679), Oude Rijn (1702) 
Beroepen: Lakendrapier (1661)   Huisvrouw 
Vader: Jean Martijn    Gerrit Schrijver 
Moeder: Jenne Nicola    Jannetje Bont 
 
Huwelijk: 07-06-1661 te Leiden  
 
Kinderen 
1. Jeane   doop 22-03-1662 te Leiden, overl. na 1729, voor maart 1731 
2. Jean   doop 15-08-1663 te Leiden, overl. na 1717 
3. Gerard  doop 03-05-1665 te Leiden, overl. voor 1672 
4. Marie   doop 11-04-1667 te Leiden, overl. jong 
5. Anne   doop 03-03-1669 te Leiden, overl. voor 1674 
6. Gerard  geb. 29-12-1670 te Leiden, overl. voor 1677 
7. Abraham  geb. 18-02-1672 te Leiden, overl. jong? 
8. Anne  geb. 03-12-1673 te Leiden, overl. jong 
9. Gerard  geb. 18-02-1676 te Leiden, overl. na 1723, voor 1758 
             
 
 
Met de ouders van Jannetje Martijn, in 1683 gehuwd met Abraham de Hese, keren we terug naar 
een groep mensen die allemaal in dezelfde periode op de Langegracht, Oude Singel, Oude Vest en 
de Oude Rijn woonde. Daartoe behoren de kinderen van Gillis Gillis Huijst (zie generatie 11 Van 
Wijk), de familie Martijn en de ouders, ooms en tantes van Anna Schrijver. Het merendeel van de 
mannelijke familieleden is een zelfstandig drapier en verdient een goed belegde boterham. 
Daarnaast maken zij zich gezamenlijk sterk voor de regelgeving rond de Leidse lakenindustrie 
waar zij uiteraard zelf belang bij hebben. 
Abraham Martijn en Anna Schrijver staan aan het hoofd van dit gezin. Zij zijn allebei in Leiden 
geboren en getogen. In 1661 wordt hun huwelijk in de Waalse Vrouwenkerk bezegeld. Anna is 
pas zeventien jaar oud; Abraham is 23 jaar. 
 

KO 07-06-1661, R25, Waals. 
Abraham Maertijn, laeckendrapier, jongeman van Leijden, woond op de Langegraft, geassisteerd 
met Heijndrick Groffe fijn fwager in de Princestraet, huwt met Anna Schrijver, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Oude Chingel, geassisteerd met Jannetje Bont haer moeder mede aldaer. 

 
Enkele maanden later haalt Abraham Martijn de bezittingen van zijn vrouw op die aan de wees-
meesters in bewaring en beheer waren gegeven na haar vaders overlijden in 1659. Aangezien 
haar ouders niet onbemiddeld waren, maakte het paar financieel gezien alvast een goede start. 
 
Wees & Armboeken, deel P, folio 276. 
Abraham Martijn. 
Aendde EE Achtbare Heeren, die van de gerechte der stad Leijden. 
Vertoont reverentelijc Abraham Martijn out xxiij jaeren, getrout met Anna Schrijver, (onder meer 
andere kinderen) nagelaete dochter van wijlen Gerrit Schrijver Laeckendrapier, gewonnen bij 
Jannetje Bonte, dat hij fupplt. tot onderftandt ende vorderniffe van fijn huwelijck ende neeringe 
hoochnodig van bederve heeft ende mitfdien geerne lichten foude alfulcke goederen als fijne 
voorf. huijfvrouwe foo door overlijden van haeren vaeder als van Sufanna Schrijver, haere fufter, 
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aengecomen ende van haern t wegen ter weefcaemere defer Stede beruftende fijn dan gemerckt 
defelve lichtinge, ten opfichte van fijn minderiaericheijt, niet kan gefchieden fondert uwer EE 
oppres confent. Zoo keert hij supplt. fich bij defen tot uwe EE Iotmoediglick verfoeckende ten 
eijnde defelve believen hem fupplt daer toe te admitteren. T welck doende etc. 
(Acte xxix July Ao 1661. De weesmeesteren horen: Jacob Hermans Aerdenftoff, timmerman ende 
Jan Bonte, laeckendraepier, voochden over def fupplt huysvrouwe. Lichting goederen op iiij 
Augusty 1661.) 
 
Dit soort petities zijn vrijwel altijd in dezelfde stijl en bewoordingen opgesteld. 
 
Weeskamer Quit onbej. C225v is nr. 3  
Kopregel: Gerrit Schrijver. 
Wij schepenen der Stadt Leijden hier ondergeteeckent doen kondt eene ijgelicken dient behoort, 
dat voor ons gekomen @ verscheenen Abraham Martijn, oud omtrent xxiiij jaren getrout hebben-
de Anna Schrijver naergelate dochter onder andere van Gerrit Schrijver gewonnen bij Jannetge 
Bonte - Ende ...de bij defe voor hem zijne vrou ende naekomelingen, in conformite van t consent 
van EE Heeren die van de Gerechte verleden op den iiij e Augusti @ xvj C eenenfe/ftig/ valt weg 
geregistreerd in ’t Weefenarmboeck B fol: ... ons schepenen ter verlijden deser vertoont, uijt 
handen van de EE heeren Weesmeesteren deser stede als oppervoogden van alle onmondige 
ende andere toesigt behoevende gelicht, ontfangen ende met volkomen genoegen naer zig 
genomen te hebben alle zoodanige goederen, geschriften, pae... @ inunimenten als van zijn 
compts gevrouwen wegen, tot deze dage toe ter weescamer alhier getrouwe bewaringe ... (Zie 
ook generatie 09 Rondeau voor een dergelijke tekst.) 
 
Het jonge echtpaar krijgt negen kinderen, die eveneens in de Waalse kerk hun doop ondergaan. 
Meerdere familieleden geven daarbij, naast de onbekende pillegiften, acte de presence. 
 
Waals doopboek kinderen van Abraham Martin en Anne Scriver. 

 22-03-1662 Jeane, getuigen Abraham van der Heijde, François de Lobel, Jeane Martin et Jeane 
Bont. 

 15-08-1663 Jean, getuigen Henry Grofy, Pierre Schrive, Marie Martin et Marie Schrijve. 

 03-05-1665 Gerard, getuigen Conrard Dagofos, Jean Smits et Caterine de Lannoy. 

 11-04-1667 Marie, getuigen Jean Boutet, Francois Jonson et Catherine Sesrijrel [Schrijver] et 
Marie de Choset. 

 03-03-1669 Anne, getuigen Gedeon van den Hove, Jean de Cheset, Barbera Petis, Seijtie 
Cornil. 

 01-01-1671 Gerard Martin, né 29 Decemb. 1670, getuigen Gerard et David Folie, Jeanne Bonte 
et Marie le Contij. 

 21-02-1672 Abraham, né le 18 Feb. [ma: Schrinck], getuigen Pierre Gerar, Johannes Smet, 
Anne Antoine, Frette Corneil. 

 06-12-1673 Anne, neé le 3 Decemb. 1673, getuigen -. 

 19-02-1676 Gerard, né le 18 Feb. 1676 [ma: Lgrijne], getuigen -. 
Dit paar is zelf in die periode bij geen enkele Martin Waalse doopgetuige. 
 
Het is de vraag of Abraham wel zo goed met geld om kon gaan. Volgens het Leidse belasting-
register heeft hij in 1667 een vermogen dat niet meer dan ƒ 1.000,00 bedraagt, wat voor een 
drapier weinig is en in 1672 staat hij te boek als insolvent. Zijn kinderen doen het beter. Jannetje, 
Jan en Gerrit huwen vanaf 1683. 
 
Jannetje Martijn en Abraham de Heese 10-04-1683 Y97 
Jan Martijn met Martijntje Sevenhuisen 16-11-1685 Y271 
Gerrit Martijn en Cornelia Smits  31-12-1700 CC173  
 
KO 1683 Waalse kerk. 
Abraham de Heese, lakendrapier, jongeman van Leijden, wonende in de Raemsteegh, 
geassisteerd met Jan Louwen fijn fchoonvader mede aldaer, huwt met Jannetge Martijn, 
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jongedochter van Leijden, wonende op de Oude Cingel, geassisteerd met Anna Schrijver, haer 
moeder, mede aldaer. 
 
KO 1685. 
Jan Martijn, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Cingel, geassisteerd met Davidt 
Schrijver, sijn oom mede aldaer, huwt met Martijntje Sevenhuijsen, jongedochter van Seghwaert. 
 
KO 1700. 
Gerrit Martijn, schipper op Utreght, jongeman van Leijden, wonende op de Ouden Rijn, geas-
sisteerd met Jan Martijn, zijn broeder op de Oude Cingel, huwt met Cornelia Smits, jongedochter 
van Leijden. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderschare van Jan Martijn met Martijntje Sevenhuisen zijn in: 
1686 Johannes Timmers, Jannetje Martijn. 
1687 Johannes Timmers, Johan van Schoonwinkel, Anna Schrijver, Jannetje Martijn. 
1688 Jan van Schoonwinkel de jonge, Anna Schrijvers. 
1689, 1690 en 1691 Jan Timmer, Jan Schoonwinkel, Anna Schrijver. 
1693 o.a. Jan van Schoonwinkel en Jannetje Heesen [= Martijn?]. 
1694, 1695 en 1697 o.a. Anna Schrijvers. 
1698 o.a. Jan Timmer en Anna Schrijver. 
1699 o.a. Gerrit Martijn en Anna Schrijver. 
1700 Martijn Schrijver en Anna Schrijver. 
1703 Gerrit Martijn ende Jannetje Heesen.  
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Gerrit Martijn en Cornelia Smits zijn in: 
1702 o.a. Anna Schrijvers. 
1704, 1711, 1715 en 1717 n.v.t. 
1706 o.a. Jan Martijn. 
1709 o.a. Jannitje Martijn. 
1713 o.a. Abraham Heesen. 
 
Vader Abraham is intussen overleden en zijn weduwe Anna gaat wederom een huwelijk aan. Zij is 
dan een nog tamelijk jonge weduwe van veertig jaar en blijkbaar een goede partij voor de niet 
eerder getrouwde Jan van Schoonwinkel, ook lakendrapier van beroep. Haar 22-jarige oudste 
dochter is bij de plechtigheid aanwezig. Ze krijgen geen kinderen meer. 
 
KO Y217vd, 22-02-1685. 
Jan van Schoonwinckel, jongeman van Leijden, lakendrapier, wonende op de Nieuwe Hogewoert, 
geassisteerd met Jan van Schoonwinckel, zijn vader op de Zuijdcingel, huwt met Anna Schrijver, 
weduwe van Abraham Martijn, wonende op de Oude Cingel, geassisteerd met Dirckje Vriese haar 
goede bekende [= stiefmoeder van Jan] op de Zuijtcingel en Jannetje Martijn haar dochter op het 
Levendael. 
 
Dopen 1677: Hendrick, kind van Jan van Schoonwinckel en Dirckje Vriefen, getuige Cornelia 
Pieters. Dit kind is een halfbroer van Jan van Schoonwinckel, getrouwd met Anna Schrijver. Deze 
jongen treft het ongelukkige lot in een verkeerde eeuw te zijn geboren, want voor zijn geaardheid 
was toen bitter weinig begrip. Sterker, hij werd als een serieuze bedreiging gezien. 
 
L.J. 1983 artikel Homosexualiteit en sodomie in Leiden, 1533-1811 door D.J. Noordam, pag. 100 
(In Leiden wegens homosexuele handelingen en sodomie veroordeelde vrouwen en mannen 
1533-1811) 1730 o.a. Hendrik Schoonwinkel, hervormd, kruidenier, ged. Leiden (Hooglandse k.) 
21-12-1677, ondertr. Leiden 18-4 en aang. ald. (pro deo) 17-4-1711 Anna Meinderts Duivenvelt, 
ged. Zwammerdam 25-9-1678; hieruit zes kinderen, o.a. Maria, aang. 12-12-1716 (pro deo). 
 
In december 1691 zijn Jan van Schoonwinckel, de jonge en Anna Schrijvers NH-doopgetuigen bij 
een kind van Vrank van Schoonwinckel en Anna Vriesen. 
Vier jaar daarna is Jan waarschijnlijk overleden en komt hun boedel onder curatele. 
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ORA 50, Schuldboek X folio 249. 
Jan van Schoonwinckel 
Marge: Curateur Jacob Blommendal, toesienders dr Goderus en Kervel den 22-3-1695. 
Is op den 7 meij 1695 uit de curatele ontslagen hier voor ... Memorie. 
In 1691 zijn Jan van Schoonwinckel en Anna Schrijvers NH-doopgetuigen bij zijn familie.  
Later kopen Anna’s kinderen verschillende panden, waaronder een ruim bouwwerk op de Oude 
Singel (folio 34v) dat eerder eigendom was van één der heren Schepenen van Leiden. Een 
kleinkind schenkt dit pand uiteindelijk volgens zijn testament aan een goede vriend. 
 
Bonboek Zijloord Fol 34v Oude Singel 

 Is bij Mr. Gerrit van Marcke meerderjarig ende de voogd over de minderjarige kinderen ende 
erfgen. van Mr. Jacob van Marcke in sijn leven Schepen deser stede vercoft aen Jan Martijn 
coopman, metter volgende [pand] vrij om ijMvC gl te betaelen met xv C gl gereet ende de 
resterende xC gl noech wederfijts opsegginge voor drie maenden ende dat met de interest 
vant onbet. jegens 4 ½ ten hondert daer van de custingbr. is verleden. [7 mei 1698] 
Marge: de brief van 2500 gl is alhier vertoont en gecaff. de 4:5:1701. 

 Op den 25 Januarij 1769 is alhier overgeleverd extract uijt de testamente van Jan Martijn en 
Martina van Sevenhuijsen, Egteluijden gepasseert voor de nots. Johan de Blauwen en get. 
binnen deze stad gepasseerd in dato 28 meij 1704 waar bij blijkt dat de eerststervende de 
langstlevende tot Erfgen. heeft gesteld ’t welk geweest is Martina van Sevenhuijzen ut supra is 
alhier overgelevert een onderhandse attestatie getekend bij Jan van der Steen en Johannes de 
Groot op den 26 ... 1769 waar bij zij hebben gedepeteet dat Martina van Sevenhuizen tot haar 
eenige Erfgen. ab intestato heeft nagelaten haer twee kinderen met namen Abraham en 
Maria Martijn en dat de laatstgen. in den jare 1740 insgelijks is overleden zonder eenige 
andere of meerdere erfgenamen nagelaten te hebben dan de voorn. Abraham Martijn. 
marge: op den 31 januarij 1775 is alhier bij Extract testament van Abraham Martijn gepasseert 
voor de nots. Luzac en get. binnen deze stad in dato 25 april 1769 waar bij blijkt dat hij tot zijn 
erfgen. heeft gesteld zijn goede vriend Johannes de Groot vervolgens de lijfrente Erfgest. 

 Dit en het volgende is bij hem verkogt aan Johannes de Groot vrij om een custing of rentebr. 
ten lijve van den verkoper, oud 77 jaren zijn leven lang geduurende, van 2 gl 10 st s weeks te 
betalen alle week. Precies waar van de x week in zal gaan met t passeeren dezes, ende geduu-
rende tot het leven van de verkoper. 

 
Waarbrief 232, jaar 1698. 
Wij Mr Johan van Cingelshoek @ Mr John van Assendelft, Schepenen in Leijden oirkonden dat 
voor ons gekomen ende verschenen is Dhr Mr Gerrit van Marken [i.v.m.] Erfgenamen van Jacob 
van Marke in sijn leven Schepen defer stede ... verkogt te hebben @ opdroegen dienvolgende bij 
defen aen @ ten behoeve van Sr Jan Martijn coopman, Twe huijsen @ erven staende @ gelegen 
bijnnen deser stede nevens den anderen op de Oude Chingel het eene op de houk van de 
Wolpoort aende Westfijde @ het andere daar aen ooftwaerts belent aen d’een fijde de voors. 
Wolpoort @ aen d’andre zijde Cornelis Godderus. 
Vrij van belastingen, verkoop voor custingbrief ad ƒ 2.500,00, akte 7 mei 1698. 
 
Zijloord Fol 35 Oude Cingel. 

 Nu mr. Jacob van Marcke als opt voorg. nu Jan Martijn als opt voorgaende. 

 Nu op Martina van Sevenhuizen als opt voorg. 

 Nu op Abraham Martijn als opt voorg. 

 Nu op Johannes de Groot als opt voorg. 
 
Zijloord Fol 37 Oude Cingel. 

 o.a. Jacob le Soin getrouwt met Johanna Groffy. 

 Is bij Anna Maria Boutcher gesepareerde huysvrouw van Wijnant Mettens, te voorens wede 
ende boedelhoudster van Cornelis de Koning vercoft aen Jan Martijn vrij om ix C L gl gereet 
gelt. 

 Is bij Abraham Martijn eenige nagelaate zoon en erfgenaam ab intestato van Jan Martijn 
vercogt aan Anna Geertruijd Scholte ... vrij om een custingbrief van viij CL gl. te betaalen met ij 
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CL gl: gereed en ijC gl sjaars den 1 febr. 1753 d 1
e
 paay telkens mette intr. vant onbetaalde 

jegens 3,10 vant hondt. [1713?] 
 
Nicolaasgracht Fol 315 Veststraat. 

 19:5:1694 Is bij Johan de Vogel ... vercoft aen Jan Martijn vrij om ijCxL gereet gelt. 

 15:2:1735 Is bij Martina van Sevenhijsen weduwe en boedelhoudster van Jan Martijn, verkogt 
aan Jacobus van Sonsbeek geeffecteert als boven om ijCxxxv gls. gereed geld. 

 
Bonboek: Marendorp Rijnzijde fol 461 Rijn. Anna Schrijver, weduwe van Jan Schoonwinkel, 
koopster 1699. [Zie generatie 10 Heese.] 
 
Zuid-Rijnevest Fol. 6 Rijn ZZ. 

 Decreet 12:4:1704. 1/3 Is bij Quiring Raven nots. als curator over de boedel en goederen van 
Willem Gromme die voor een 1/3 erfgenaem is van Daniel Gromme vercoft aen Gerrit Martijn 
vrij om 345 gl. .. St in gereet gelde ende is bij willig decreet deser vierschaere gelevert den 
9:4:1704. 

 22:5:1704. 2/3 Sijn bij Joannes Swanenburg nots. als procuratie hebbende van Claf Fanteijn in 
huwelijck hebben de Anna Gromme, en van Maria Gromme wede van Daniel van Cray beijde 
erfgenamen voor 2/3 ... vercogt aan Gerrit Martijn vrij om vjC xc gl. xiiij st. gereed gelt. 

 Op den 8
e
 Februarij 1757 is alhier overgelevert een onderhandse attestatie op den 29

e
 Janu-

arij 1757 getekent bij Cornelis Rijshouwer en Nicolaas van der Worm, waar bij zij hebben 
gedeposeert dat Anna Martijn Huysvrouw van Balthazar van der Vies is de eenige nagelaate 
dogter van en erfgenaame van wijlen de voornoemde Gerrit Martijn. 

 
West Marendorp Landzijde Fol. 551v. Jan Vossensteeg. 

 Lodewijk Smits. 

 Gerrit Martijn verkoopt het huis van zijn schoonfamilie voor ƒ 915,00 rond 1700. 
 
Hoe de welvaart verdeeld is onder de kinderen, blijkt snel via de belastingheffing op vermogens-
bestanddelen als huizen, edelmetaal, grond en voorraden. Het vermogen in 1667 van vader 
Abraham van ongeveer duizend gulden stak nogal schril af bij dat van zoon Johan Martijn, die in 
1704 een kapitaal van meer dan tienduizend gulden te verdelen heeft volgens zijn testament. 
 
Leidse Penningen 1621-1672 
(Het bedrag aan belasting is ongeveer gelijk aan 1000 x het vermogen.) 
Abraham Martijn 1667a ƒ 1; 1672a insolvent; ZIJL [Zijloord].  
 
Notaris J. de Blaeuwen, 1704, akte 26. 
De testateuren hebben verklaard in den 200

e
 penn. niet gequotifeert te zijn. 

Op 28 mei 1704 verschijnen ’s middags om 14.00 uur voor notaris J. de Blaeuwen te Leiden 
“Mons. Johan Martijn koopman & Juffr. Martijna van Sevenhuijfe, echte man ende vrouw, 
woonende binenn defe stad, op de Oude Chingel ... wefende hij compt. fiekelijk van Lichaam op 
de ruftbank leggende & zij compte gezond van Lichaam, gaande ende staande”. Er volgt een 
standaard testamenttekst over vergankelijkheid en dergelijke. De langstlevende wordt als 
erfgenaam aangewezen. Als bij het sterven hun kinderen nog leven dan moet de langstlevende 
“defelve ende ijder van hun wel @ eerlijk beneffens buyrkinderen wttefetten, en daer en booven 
deffelve t samen te laten een fomme van Tien Duijfend Car: guldens te xl grooten t ftuck.” Als de 
eerststervende zonder kinderen overlijdt, moeten de vrienden van de echtelieden de langst-
levende niet met verzoeken om geld of wat dan ook lastig vallen. Laten ze de langstlevende 
inderdaad met rust, dan krijgen de vrienden hun deel van het geld. Hertrouwt de langstlevende 
dan zal deze “in plaatfe van gint voors. staet, aen de vrinden & erfgenamen ab intestato van de 
eerftstervende die op ’t overlijden van de langstlevende bevonden fullen werden in leven te zijn, 
gehouden fal wefen uittekeren & te laten volgen een fomme van Ses Duyfend Car: guldens munte 
alfvoren ... Voorts legateren zij beijde compten indien zij fonder kind, off kinderen defer weereld 
mochte komen te overlijden aan den armen van de Nederduyfs gemeijnte alhier een somme van 
Drie Duijfend car: guldens. Ende aan de Walfche gemeijnte mede alhier een gelijke fomme van 
Drie Duijfend gul. alle munten alfvoren welke twee mael Drie Duijfend gul. fonder meer uit haar 
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compten gemeene boedel voldaan zal moeten werden op t overlijden van de langstlevende van 
hun beijde compten x eerdd met (getekend: Jan Martijn) Het paar heeft als bepaling opgenomen 
dat de langstlevende gemachtigd is om zelf een tweede voogd buiten zichzelf aan te wijzen en 
sluit de Weeskamer uit. 
 
Eveneens in 1704 blijkt Jan Martijn ondanks het bovengenoemde kapitaal, toch nog kopzorgen te 
hebben over een vordering wegens geleverde goederen aan een koopman in Leipzig. Er wordt 
een man naar het buitenland gestuurd met de instructie op welke manier dan ook de uitstaande 
rekening te innen. 
 
Nots. J. de Blaeuwen, 1704, Akte 38. (Dezelfde handtekening van Jan Martijn als hiervoor.) 
Op 15-08-1704 verschijnt Jan Martijn weer voor de notaris: “Jan Martijn, koopman woonende 
binnen defer stede” ... “Dewelke verklaarde op ’t alderkrachtigfte hem doenlijk zijnde, te confti-
tueeren ende volmachtig te maken, gelijk hij doed bij defen, d’ heer Philip-Herman Bomgaarde 
specialijken omme uit zijn compts name x van zijnen ’t wegen te jnnen, vorderen ende ontfangen 
alle x zoodanigen fomme van penningen als hem compt van Sr. Hanns Chriftophel Schuls koop-
man te Leipzig alfnoch per refte van geleverde coopmanfchappen, competerende is &mogens de 
Documenten, Brieven, Charters & Papieren hem geconftitueerde alrede ter hande gesteld, off 
noch ter handen te ftellen.” De aangewezen persoon moet ter plekke desnoods justitie inschake-
len om de wanbetaler aan te sporen over de brug te komen en na terugkomst rekening en 
verantwoording afleggen. 
 
Van lang niet alle personen zijn exacte overlijdensdata voorhanden aangezien de naam/het 
patroniem Martijn vaak voorkomt en meldingen veel te raden overlaten. 
 
Begraafboeken 

 Zeer veel meldingen “kind van Abraham Martijn”. 

 12-19/8-1702 Schoonwinckel, Jan wed. van (Schooneburkel?) Oude Rijn HK (JL). 

 Op Van Delden 1690-1730 Sara Martijn niet gevonden. 

 Jannetje Martijn niet onder Heese/Martijn, ook niet buiten begraven of Catharina huis begr. 
 



 
Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 102  K.J.F. van Veen 2016  

 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

 Generatie 12 Martijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jean Martijn    Jenne Nicola 
Geboren: ca 1600 te Verviers?   ca 1600 te Verviers? 
Overleden: na 1654, voor 1662?   na 1648 
Geloof: Waals    Waals 
Adressen: Verviers tot ca 1636, Leiden: Lange- Verviers, Leiden: Langegraft (1649) 

graft (1655)  
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: Martijn    Nicola 
Moeder: NN     NN  
 
Huwelijk: ca 1625 te 
 
Kinderen 
1. Claes   doop ca 1627 te Verviers, overl. voor 1660 te Leiden? 
2. Jenne   doop ca 1630 te Verviers, overl. na 1684, ws in 1690 
3. Marie  doop ca 1635 te Verviers, overl. na 1676, voor 1686 
4. Abraham doop ca 1636 te Leiden, overl. na 1675, voor 1686 te Leiden 
             
 
 
De oorsprong van het geslacht Martijn lijkt in Verviers (Belgisch Wallonië) te liggen. Althans, daar 
zijn Abraham’s oudere broer en twee zussen geboren. Van die plaats zijn in het ficher Wallon 
geen dopen beschikbaar, aangenomen mag worden dat de boeken verloren gingen. Daarom is 
niet zeker of Abraham’s ouders Jean Martin en Jenne Nicola in dezelfde plaats geboren, opge-
groeid en in de echt verbonden zijn. In elk geval zijn ze zelf rond 1600 geboren, rond 1625 
getrouwd en krijgen ze minimaal drie kinderen in Verviers, voordat ze rond 1636 in noordwaartse 
richting naar Leiden trekken. 
 
Waalse dopen kind Abraham te Leiden: diverse mogelijkheden, de moeder wordt niet vermeld. 
NH-dopen zijn n.v.t. Een redelijk passende doopinschrijving van zoon Abraham in het Waalse 
boek is: 

 16 en 20 dec. 1637, pa: Jean Martijn, ma: -, getuigen Martijn Robbert, Pia l’Anthoine et Julia 
(né Martin). 

 
Over de ouders zelf is zeer weinig bekend. De gezinsleden komen één voor één tevoorschijn 
wanneer de kinderen gaan trouwen. En guess who dan weer als een duveltje uit een doosje 
opduikt? Jawel: Coenraad Dagevos. 
 
Jenne Martijn en Herry Groffy   16-04-1649 O97vd 1

e
  

Jannetge Martijn en Pieter van Otterberch  02-10-1670 V11 2
e
  

Claes Maertijn en Marija de Schaigeth  16-04-1655 P143v  
Abraham Maertijn en Anna Schrijver   07-06-1661 R25  
Mary Martijn en Franchoys de Lobel   08-12-1661 R58  
 
KO 1649 Waals. 
Herry Groffy, drapier, jongeman van Luijck, huwt met Jenne Martijn, jongedochter van Verviers, 
wonende op de Langegraft, geassisteerd met Jenne Nicola, haer moeder, wonende mede aldaer. 
 
KO 1655 Waals. 
Claes Maertijn, laeckendrapier, jongeman van Verviers, woond op de Langegraft, geassisteerd 
met Jean Martijn, fijn vader, mede aldaer, huwt met Marija de Schaigeth, jongedochter van 
Verviers. 
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(KO Q195, 1659, Waals is het huwelijk van Coenraet Dagovos met Marija de Schaegette, weduwe 
van Claes Maertijn, Langegraft.) 
 
KO 1661 Waals. 
Abraham Maertijn, laeckendrapier, jongeman van Leijden, woond op de Langegraft, geassisteerd 
met Heijndrick Groffe fijn fwager in de Princestraet, huwt met Anna Schrijver, jongedochter van 
Leijden, wonende op de Oude Chingel, geassisteerd met Jannetje Bont haer moeder mede aldaer. 
 
KO 1661 Waals. 
Franchoys de Lobel, laeckendrapier, jongeman van Picardije, wonende op de Langegraft, geassi-
steerd met Anthonij de Lobel, zijn oom op de Oude Chingel, huwt met Mary Martijn, jonge-
dochter van bij Verviers op de Langegraft, geassisteerd met Jannetge Martijn haer zuster in de 
Princestraet. 
 
KO 1670 Waals. 
Pieter Geraerts van Otterberch [P263], weduwnaar van Susanna Agache, wonende op de Oude 
Vest, geassisteerd met Coenraet Dagavos zijn bekende op de Oude Cingel, huwt met Jannetge 
Martijn, weduwe van Hendrick Groffy, wonende op de Mare, geassisteerd met Marij Martijn, 
haer zuster op de Oude Heeregraft. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Herry Grofy en Jenne Martijn zijn in: 
1656 w.s. n.v.t., 1666 n.v.t. 
1657 Pierre Carton, Evrar Soine, Marquerite Savertray, Marie Martin. 
1660 o.a. Honorato Dogofos, Abraham Martin. 
1662 Denis Willem, Francois de Lobel, Anne Schrivers et Anne le Soin. 
1664 Evrard & Anna le Soin, Marie Martin 
(Een zekere Jacob le Soin is getrouwd met Johanna Groffy.) 
 
Waalse doopboek nr. 29. Bij Conrad Dagovos en Maria de Schaigeth zijn doopgetuigen in: 
1659 o.a. Henry Groffij. 
1661 o.a. Jeane Martin. 
1664 Jacob Renet, François Lobel, Marquerite Maltourné et Annetie Schriver. 
1675 [zie volgend huwelijk Conrad, V112vd] doopgetuige Marie Martin. 
 
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Franchoys de Lobel en Mary Martijn zijn in: 
1665 o.a. Abraham Martin et Jeane Martin. 
1667 Henry Grofi, Simon Gelée, Louise de Beuveau et Anna Schriver. 
1670, 1672 en 1678 n.v.t. 
1673 o.a. Conrat d’Agoffos. 
1677 o.a. Jaeques Pierotte, Pierre Linter, Jehanne Martin. 
 
Geen Waalse dopen van Claes Martijn en Maria de Schaigeth gezien. 
Geen NH-of Waalse dopen Otterberg en Jannetje Martijn gezien. 
 
Huwelijken van de intussen alom bekende Coenraad Dagovos (verband met Bonte, generatie 12 
Martijn, Schrijver, generatie 11 Van Wijk en zie bij generatie 11 De Lobelle?/Boekooy-tak). 
1656  adres: in de Camp met Jannetgen Cramma. 
1659  adres: Oude Vest  met Marija de Schaegette, weduwe van Claes Martijn, wonende 

    op de Langegraft. 
1671  adres: Chingel met Annetge Antony, weduwe van Jan de Vijvij, wonende op de 

    Chingel, geassisteerd met Susanna Huyst, haar schoonzuster aldaar. 
(Oude Singel folio 14, 1672 volgens bonboek.) 

 
Duidelijk hebben we hier te maken met een aan elkaar klittende welvarende kliek lakendrapiers.  
Zij bezitten diverse kapitale woningen en werkruimten gelegen aan de meer voorname Leidse 
waterwegen. Zo koopt Henry Groffy een huis met atelier aan de Mare in 1663 voor maar liefst 
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ƒ 8.000,00. Voor dat bedrag kon je ook een heel aardig optrekje gelegen aan het Rapenburg 
kopen. 
 
Bonboek Nieuwmare Fol. 87v Maren Oostzijde suywaerts. 

 7-7-1663 Aankoop van het pand door Henry Groffy van Gillis Moleijn voor viij M gl gereet geld 
@ is bij willig decreet deser vierschare gelevert den 25-04-1663. Decreet. 

 Sp. belast met een lofrente van ijC gl. 

 Dese huysinge is bij scheijdinge verleden voor de nots. Johannes Blocquen en seeckere 
getuijgen op ten 19-06-1690 tusschen de kinderen en erfgenamen van Johanna Martijn voor 
desen wed. van Hendrick Groffy aenbedeelt Sr. Hendrick Groffy en ’t volgende huys Sr. 
Abraham Apeinchdam getrouwt met Maria Groffy volgens capus authentijck ... gelevert 10-
11-1690. 

 Dit huys en werkhuys mette behangsels int voorsz. huys mitsgaders tuig behorende tot de 
draperij behoorend is bij Clasina van Werff laest wede en erfgen. van Hendrick Groffy als een 
soon ende erfgen. was van Johanna Martijn eerst wedue ende boedelhoudster van Hendrick 
Groffy ende laest van Pieter Gerard vercoft aen Jan Boekweijt van vj M gl, 30-4-1722. 
De gecaff van vj M gl is alhier vertoont den 1/5 1727. 

 
Havenbon Fol. 350v Herengracht oostsijde [passend?] 

 Is bij haer [Maria Quenne] vercoft aen Francois de Lobel vrij om ij M viij C gl gereet geld. 

 Is bij Adriaen den Oosterling notaris als curateur over den boedel en goederen van Francois de 
Lobel vercoft aen Jacobus Houthoff vrij om xiij C xL gt te betaelen ... (data zijn onduidelijk). 

 
Zie folio 87v Maren. Dit huis wordt later door de weduwe van een zoon voor het eveneens royale 
bedrag van ƒ 6.000,00 verkocht. In de koop zijn het behang en de werktuigen van de draperie 
begrepen waarvoor apart nog eens ƒ 1.500,00 gerekend is. Behang werd met de hand beschilderd 
door zogenoemde kladschilders. Die brachten motieven of hele landschappen aan. Maar even-
goed kan hier sprake zijn van goudleerbehang, zoals nu nog in sommige chique regentenwoning-
en te vinden is. Dat is gemaakt van echt leer met daarop vergulde motieven geverfd. 
 
Waarbrief 69, jaar 1722, fiche 1839. 
“Clasina van der Werff laest weduwe ende erfgename van Hendrik Groffie, die een foon @ 
erfgenaam was van Johanna Martijn, eerst weduwe en boedelhoudster van Hendrik Groffi, en de 
laast van Pieter Gerard [van Otterberg]” verkoopt aan “Jan Boekweijt een huis ende erve staende 
ende gelegen binnen deze stede aan de oostzijde van de Nieuwe Maren omtrent het Haarlem-
merveer, met een werkhuijs daar agter aan uijtkomende aan de zuijdzijde van de Langegraft, 
belend aan de eene zijde de wedue Joost Appoucheaux ende aan de andere zijde Dionys de 
Kleijnen met allen de Behangsels, schilderijen in de schoorsteden, staande @ leggende platen 
[marmer?], schoorsteen & Bedplanken, Houders in de Zijcamer, gardijnroeden @ vaste kleer-
kafsen, het Kacheltje op t Comptoirtje, alsmede de stockens, Backen @ anders tot de Draperije 
behoorende voorts.” 
[Vrij van belastingen, oude waarbrieven 07-07-1663 en 03-08-1680.] 
Verkoop “voor de Behangsels @ verdere gespecificeerde goederen met een somme van vijftien 
hondert guldens te xL grooten ’t stuk in gereeden gelde. Ende wijders wegen de huysinge met 
een custingbrieff innehoudende een somme van fes duysent guldens, te betalen staande met een 
duysent guldens gereed ...” en de rest in bedragen van ƒ 1.000,00 plus ƒ 100,00 rente per jaar.  
Akte 30-04-1722. 
 
SA II, Gerechtsdagboek RRR folio 268. Betreft huis schoonzoon en later kleinzoon. 
De wed van Wijlen Hendrik Groffy [vrouw van kleinkind]. 
Aan de Edele Groot Agtb. Heeren die van den Geregte der stad Leijden. 
Geeft met schuldige eerbiedigheijt te kennen De Wedue van wijlen Hendrik Groffij dat sij supp

lte
 

haar huijs ende erve op de Maaren, met een werkhuijs daar aen uijtkoomende op de Langegragt 
heeft verkogt gehad aan Jan Boekweijt vrij sonder belastinge, dogh dat haar door den coper als 
nu onderrigt word, dat het huijs op de Langegragt, ten prothocolle alhier nogh belast staat met 
een nader verzeekertheijd van 400:- in dato 6:5:1669 @ de andere van 3000:- van dato 24:6:1669 
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beijde ten behoeve van Cornelis Jacobus de Haas sijnde de nader verzeekertheijd, in dato 
14:2:1671 waar om dan den coper difficulteert sijne resteerende cooppenningen te voldoen.  
Dan de wijle de supp

lte
 soo bij haar tijd als bij haar mans leven noijt om die voors. obligatien is 

aangesprooken @ dat deselve ook al lange verjaart sijn, soo keert sij supp
lte

 haar tot UEd: Groot 
Agtb: ootmoedelijk versoekende, dat UEd: Groot Agtb: de goedheijd gelieven te hebben, om den 
Heer Secretaris ter Rekenkamer te authoriseeren om de voors. oude lasten van ’t gemelte huijs @ 
erve, ter prothocolle aff te schrijven en te royeeren. Twelk doende etc. Onder stont uijt name van 
de supp

lte
 was get: Pr V Dieningen. 

[Het gerecht gaat op 04-04-1726 accoord met dit verzoek.] 
 
Maar om van zulke luxe dingen te kunnen genieten, moet je wel in leven blijven natuurlijk. Henry 
Groffy en zijn vrouw Johanna Martijn zijn in augustus 1669 allebei ernstig ziek en laten voor de 
zekerheid alvast hun laatste wil optekenen. Niet voor niets, zo blijkt, want Henry overlijdt weldra. 
Zijn weduwe herstelt weer en vindt vrij snel een nieuwe partner in de persoon van Pieter Gerard 
van Otterberg. Begin maart 1685 is Johanna wederom ziek en legt ze nogmaals haar wil in een 
testament vast. 
 
Weeskamer B42v Seclusie. 
Op ... de eerste dach der maent Augustus van de jare 1669 des mergens omtrent 7 uure compa-
reerden voor mij Adriaen den Oosterling openbaer nots. ... te Leijden ... voor de nabeschr. 
getuygen Sr. Hendrick Groffy coopman @ Juffr. Jannetje Martin echteluijden wonende binnen 
deser stede mij nots bekent beijde fieken van lichame te bedde leggende niettemin haer verstant 
wel machtig.” 
Zij stellen tot excecuteur van hare dispositie en tot voogden over hun kinderen “Sr. Francois de 
Lobel & Abraham Martin hare broeder @ schoonbroeder”. 
De voogdij wordt aangenomen op 15 oktober 1670. 
 
Nieuwmare Fol. 88 Maren oostsijde suijtwaerts. 

 Verkocht aan Pieter Gerards van Otterbergh vrij om den eerst v C gl gereet @ noch een 
custinghbr. van ij M iij C L gelt te betaelen ... 23-1-1672. Decreet. 

 Nu Sr. Abraham Apoinchdan Nonine in Paris als op t voorgaande (hij gehuwd met Maria 
Groffy). 

 
ORA 506, inv. 1510 e.v. nots. J. Blocquau, akte 6. 
Op huijden den eersten maert 1685 compareerde voor mij Johannes Blocquau nots. publ. ... Joffr. 
Jannetje Martin laest wede van sa. Sr. Pieter Geraerds woonende binnen deser stede ... sieckelijck 
van lichaeme te bedde leggende, niettemin haer verftand redenen @ memorie volcomentlijk 
gebruijckende. 
[Standaardtekst uiterste wil.] 
Verclaerde voorts sij compte te legateeren maecken @ befpreecken aende Walfchen armen defer 
stede een somme van achthondert guldens eens, welcke somme bij haer erffgenaemen abjntes-
tato binnen ses maenden nair haer overlijden uijtgekeert sal moeten werden. 
[Ze benoemt tot voogden: SSr Jacob Le fort @ Abram Apexceau haar schoonsoon, uitsluiting 
weeskamer.] 
 
Zijloord Fol. 37v Oude Chingel. 

 Is bij hem vercoft aen Pieter Gerards van Otterbergh vrij om V M vij C Lxxx gl gereet geld. 

 Sp. belast (2x). 

 Dese huysinge is bij scheijdinge verleden voor de nots. Johannes Blocquen en seeckere 
getuijgen op ten 19-06-1690 tusschen de kinderen en erfgenamen van Johanna Martijn laest 
weduwe van Sr. Gerard van Otterberge, te voren van Hendrick Groffy aenbedeelt aen Sr. 
Jacob le Fran getrout met Johanna Groffy volgens copie authentijck alhier vertoont den 
10:11:1690. 

 
Verder hebben de heren het druk met zakelijke aangelegenheden. Zo heeft Coenraad Dagevos 
een hele serie knechten opgeleid en verzoekt Pieter Gerard van Otterberg het gerecht om hem 
toe te staan meer personeel aan te nemen. Alles rond de lakenindustrie was tot in de kleinste 
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details vastgelegd in wetten, verordeningen en regelgeving. Het doel was alle facetten van de 
industrie te beschermen, kemphanen bij voorbaat uit elkaar te houden, de werkgelegenheid en 
de kwaliteit van de producten veilig te stellen en daarmee Leiden economisch gezond te houden. 
Echter, na de Gouden Eeuw werkten al die conservatieve behoudende wetjes en regels vaak 
eerder averechts en belemmerden ze nieuwe bruikbare initiatieven in een veranderende wereld-
economie. Toen had Leiden al met Azië, Amerika, Rusland en andere verre oorden als afzetmarkt 
te maken. Daarnaast gaan enkele familieleden een paar maal flink het schip in wanneer een 
dubieuze debiteur de benen neemt. 
 
Posthumus, Bronnen, de meeste stukken staan bij generatie 11 Van Wijk, wanneer er zowel 
mensen van generatie 12 Martijn als generatie 11 Van Wijk worden genoemd. 
 
Nr. 424. 
Verzoek van Pieter Geraert van Otterberch, lakenreeder en vrij meester lakenbereider, aan het 
gerecht, hem toe te staan op zijn winkel met zooveel gasten te werken, als hij zal behouven; 
daarbij te kennen gevende, dat hij thans niet meer dan een meesterknecht, 6 gasten en een 
leerknecht mag houden, waermede hij de kooplieden niet naar behooren kan gerieven, daar hij 
althans goede quantiteijt van laeckenen in de volmolens heeft ende specialijck nieuwe couleuren, 
die hij alle dach thuijs verwacht ende oock al vercoft zijn, soo die maer bereijt ende opgemaekct 
waeren, ‘t welck in ’t regardt van de voors. couleuren oock in corten tijt moet geschieden, aen-
gesien die op seeckere fore of marct in Vranckerijck moeten sijn, ofte bij nalaetichheijt van dien 
dat hij mette selve laeckenen beswaert soude blijven. De neringe (is) eenigen tijt herwaerts soo 
slecht geweest, dat met seer weijnich ofte geen laeckenen als bijna mit schaeden heeft kunnen 
vercoopen ende nu d’occasie geboren sijnde van yets redelijker wijse te cunnen doen, die (hij) 
niet gaerne en soude laeten passeren. Daarbij komt dat hij doorgaans heeft bevonden, dat de 
lakens, die op zijn eigen winkel zijn bereid, veel aengenamer ende plaeysanter sijn, mitsgaders 
oock veel beter werden vercoft dan de lakens, die hij buitenshuis bij andere meester laken-
bereiders heeft laten bereiden. 1661, Juni 30, Gerechtsdagboek JJ fol. 98v. 
(Gerechtsdagboek. Pieter Gerrits van Otterberg 77/98v. Zie Posthumus nr. 424, is identiek. SA II, 
nr. 77 = 1660-1662 Besluiten van burgemeesters. 
 
Nr. 499 (betreft kleinzoon). 
Besluit van het gerecht, dat een van stads bodens, geadsisteert met een van de substituit-
schouten, zal introduceren op de winkel van Henny Groffy Juriaen Seljie ende de droogh-
scheerders aldaer aenzeggen, dat (sij) met hem zullen hebben te werken, of dat (sij) andersints in 
deese stadt en in geheel Hollandt niet zullen vermogen te werken. 1680, Sept. 20, Notulenboek 
A, ofl. 359.  
(Mogelijk was Juriaen Seljie “vuijl” verklaard, zie Den Haan bij het geslacht Stouten.) 
 
SA II, Gerechtsdagboek RRR folio 268. Betreft huis schoonzoon en later kleinzoon. 
De wed van Wijlen Hendrik Groffy [vrouw van kleinkind]. 
Aan de Edele Groot Agtb. Heeren die van den Geregte der stad Leijden. 
Geeft met schuldige eerbiedigheijt te kennen De Wedue van wijlen Hendrik Groffij dat sij supp

lte
 

haar huijs ende erve op de Maaren, met een werkhuijs daar aen uijtkoomende op de Langegragt 
heeft verkogt gehad aan Jan Boekweijt vrij sonder belastinge, dogh dat haar door den coper als 
nu onderrigt word, dat het huijs op de Langegragt, ten prothocolle alhier nogh belast staat met 
een nader verzeekertheijd van 400:- in dato 6:5:1669 @ de andere van 3000:- van dato 24:6:1669 
beijde ten behoeve van Cornelis Jacobus de Haas sijnde de nader verzeekertheijd, in dato 
14:2:1671 waar om dan den coper difficulteert sijne resteerende cooppenningen te voldoen.  
Dan de wijle de supp

lte
 soo bij haar tijd als bij haar mans leven noijt om die voors. obligatien is 

aangesprooken @ dat deselve ook al lange verjaart sijn, soo keert sij supp
lte

 haar tot UEd: Groot 
Agtb: ootmoedelijk versoekende, dat UEd: Groot Agtb: de goedheijd gelieven te hebben, om den 
Heer Secretaris ter Rekenkamer te authoriseeren om de voors. oude lasten van ’t gemelte huijs @ 
erve, ter prothocolle aff te schrijven en te royeeren. Twelk doende etc. Onder stont uijt name van 
de supp

lte
 was get: Pr V Dieningen. 

[Het gerecht gaat op 04-04-1726 accoord met dit verzoek.] 
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ORA 506, inv. 1510 e.v. nots. J. Blocquau, akte 7. 
Op huijden den 11

e
 Januarij 1684 hebbe Ick Johannes Blocquau nots. publ. ... te Leijden ... ten 

verfoucke van Sr. Henrij Groffij [zoon van Jeanne Martijn] coopm. alhier mij vervoucht ten woon-
huijse van Gillis Degens mede alhier woonachtich ende aldaer spreeckende aen sijn persoon hem 
geprefenteert seeckere origineele wiffelbrieff getrocken Jfem in Duijtslant den 23 xbr: 1683 door 
Henry Koninck jnnehoudende een somme van drie hondert rijcxdaelders om deselve te betalen 
off tien daegen naer sicht aen Sr. Luffman Arense ofte ordre gelijck sulcx breder bij de voors. 
Wiffelbr. is blijckende versoucken mitsdien prompte acceptatie omme dienvolgens de betaelinge 
ten verval daege daer van te becoomen. 
Waer op de voorn. Degens mij tot antwt. gaff noch geen effecten van den trecker in handen te 
hebben ende over sulcx de voors. wiffelb. niet te willen accepteeren. 
Welck volgende soo heb Ick nots. voors. uijt de naeme als boven wel expresselijck hebbe gepro-
testeert @ protesteeren mitsdesen van alle kosten schaden @ Jntereften alreede geleeden @ 
noch te lijden door de nonacceptatie van de voorsz. wiffelbrieff Item van wiffel @ herwiffel 
omme alle tfelve te hebben soecken @ verhoelden daer @ van wien het behooren sal alles naer 
wiffelbrief recht. Aldus gedaen @ gepasseert binnen Leijden op dato als boven. 
 
ORA 506, inv. 1510 e.v. nots. J. Blocquau, akte 32. 
Op huijden den 30 novemb. 1684 compareerden voor mij Johannes Blocquau nots. publ. @ voor 
de naerbes. getuijgen Jofr. de Wede van Sr. Pieter Geraerts [van Otterberg], ende Sr. Abram 
Apouxceaux cooplied. binnen defer stede, mij nots bekent de welcke verclaerden te constitu-
eeren @ volmachtig te maecken Sr ... [letterlijk] speciaelijc: omme uijt de naeme @ van wegen 
haer constituanten te Eijsschen jnne te vorderen @ ontfangen van Sr. Calman Natan coopm. van 
Amsterdam, ende jegenwoordich sijnde tot Altena ofte Hamburgh, soodanige somme van 
ƒ 3040,,10 als hij aende eerste compte Ende ƒ 2098,,16,, aen de tweede compt schuldich is, 
spruijtende over coopmanschappen aen hem vercofft @ gelevert volgens de reeckeningen hier 
nevens gaende bij quitantie van sijn ontfang te paffeeren ende tot bevorderinge van t gunt voors. 
staet te vervolgen, arresteren @ in verseeckeringe te neemen, alle @ soodanige effecten @ 
coopmanschappen als haer geconstitueerde eenichsints sal cunnen achterhaelen haer voors. 
debiteur toebehooren, waer @ bij wie die beruftende fijn omme de betaelinge van de boven-
staende sommen daeraen te verhaelen als mede soo t doenlijk is hem met arrest en detentie selfs 
op sijn persoon te mogen bekonimeren waer hij gevonden off aengetroffen mocht werden, ter 
sake van dien te compareeren @ recht te spreecken @ pleegen voor alles boven heeren regten @ 
regt en daer het bekooren, ende verfocht wesen sal hun constituanten recht @ gerechticht. 
aldaer soo mondeling als schriftelijk voor te draegen ... [etc., de gemachtigde persoon moet reke-
ning en verantwoording afgeven aan de comparanten, standaardtekst]. 
Getekend door o.a.: de wedeu van Pieter Gerad. 
 
Notaris J. Blocqueau, akte 9. 
Op 25-01-1691 verschijnen voor notaris Johannes Blocqueau, “Sr. Coenraet Daegefos, item Sr 
Abram Apoxceaux voor hem selve: ende mede in nomina uxoris, erfgenaem mitsgaders Sr 
Hendrick Groffy: over za: Joffr: Jeanne Martin wede @ boedel housters van Pieter Geraerds, 
woonende sij compten binnen deser stede.” 
Zij machtigen Sr. Matthijs Denijs coopman tot Amsterdam om in hun naam hun vorderingen “op 
den jnsolventen boedel van Hendrick Kracht” te Amsterdam te innen. Dit leverde klaarblijkelijk 
niet het gewenste resultaat op. Zie namelijk ook akte nr. 14, gedateerd 11-02-1692, waarin 
dezelfde opdracht opnieuw wordt verstrekt.  
 
Notaris J. Blocqueau, akte 4. 
Op 08-01-1692 verschijnt voor notaris Johannes Blocqueau “d hr Hendr. Groffij woonende binnen 
dese stede soo van sich selve als hem sterckmaeckende @ rato cavererende voor de verdere Erff-
genaemen van za: Joffr. Jeanne Martin wede van Hendr. Groffij als verhuyrder ter Eenne, ende 
Cornelis Corse woonende buijten de Witte Poort deser stede als huyrder ter andre suijde. De 
welcke verclaerden over @ weder over verhuijrt @ gehuyrt te hebben respective de gerechte 
helfte jn een volmolen genaemt de Veen Vos benevens de gereetschappen @ de helfte van de 
huijsinge @ erve daer benevens staende, geleegen buijten de Witte Poort deser stede voor den 
tijt van drie achter eenvolgende jaeren jnnegaen sijnde op op primo januarij 1692 expireerende 
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ultimo decemb: 1694 om de some: te weten, t eerste jaer van twee hondt twee gulds:, t tweede 
van hondert ses ent negentich gulds @ t derde jaer voor hondert vier en tachtich guldens jnt jaer: 
te betaelen alle half jaer een gerechte helft van een geheel jaer huijr.” 
Condities: de huurder moet de molen en het gereedschap in goede staat houden, kapotte dingen 
zelf betalen evenals de verpondingen. De huurder heeft wel de optie “omme de gerechte helfte 
jn de voors. volmolen, gereetschappen @ huijsinge, ... voor een somme van achthondert en 
vijfentseventich guldens” over te nemen. 
 
Nr. 514 (betreft kleinzoon). 
Ordannantie betrefende het zegelen van de lakens. 1695, November 9. 
Ad 2. Een aantal lakenkooplieden (onder andere Koenraed Dagevos en Jan Martijn) had reeds op 
16 September 1695 het gerecht te kennen gegeven, dat “veel vreemde sleghte witte en bereijde 
laekenen haer alhier ter halle presenteeren en meede ontfangen het ordinaer loot deeser steede 
halle, waerbij deselvige laeckenen buitenslants werden gedebiteert, als waeren hier ter steede 
gefabrykeert, hetwelcke is streckende tot krenking van de aloude groote reputatie deeser steede 
laeckendraperie. (Papier van 2 fol. in Portef. Lakenhal III.) [tekst].  
 
Getuignisboeken op Coenraad Dagovos, lakenbereider, meester lakenbereider. 
 
Y177  Afloop van zijn eigen leertijd. 
Y221v  Afloop leertijd knecht 1670. 
Y247v Betreft verklaring door de dienstmaagd Cornelia Dircx, die werkt bij “Coenraet  
 Dagevos, alfun getrouwt met de wed. van Jan de Vivy” ten behoeve van Pieter  
 Thomas van Slingerland, bleker, over gemerkt/ongemerkt wasgoed, 17-09-1671. 
Y258 Afloop leertijd knecht 1672. 
Y290 Akte in verband met zijn voogdijschap over weeskinderen van Anthony Crama en  
 Elysabeth de Meijer, 1675. 
Z30  Verklaring over vordering op een koopman in Parijs, diverse personen, waaronder  
 Coenraad. 
Z44v  Afloop leertijd knecht ca 1681. 
Z51v Afloop leertijd knecht 1682 (ook een knecht bij Francois Lobel). 
Z80 Afloop leertijd knecht 1684. 
Z160 Afloop leertijd knecht 1688. 
Z203v Afloop leertijd knecht 1690. 
Z237av Afloop leertijd knecht 1692. 
Z292 Afloop leertijd knecht 1695. 
Z296 Afloop leertijd knecht 1695. 
AA38v Afloop leertijd knecht 1698. 
AA188 Afloop leertijd knecht 1711. 
 
Eenzelfde soort leerschool drijft Henry Groffy nadat hij zelf volgens het getuignisboek in het jaar 
1964 zijn papieren als lakenbereider ontvangen heeft, en ook Pieter Geraerds van Otterberg leidt 
soms een knecht op. 
 
Getuignisboek X279. 
(Let op, bij zijn huwelijk in 1649 is hij al drapier, van toepassing?) 
Compareerde voor de onderges. schepenen der stadt Leijden, Cornelis Jansz. Kroys meester 
laeckenbereijder binnnen defer stede, ende heeft bij solenmeele eede ten verfoucke van Herrij 
Groffij verclaert waerachtich te wefen, dat den voorne requirant bij hem depofant den tijd van 
twee jaeren aenden anderen het Ambacht van Laeckenbereijder heeft geleert, fulcx dat hij de 
ordonnantie opt stuck vandien gemaeckt ten vollen heeft voldaen ende naergecomen. Soo waerl. 
etc:  
Actum den xxv julij xvi e vijerende vijftich. 
 
Getuignisboek X339. 
Verklaring van “Henrick Grofij, Mr laeckenbereijder binnen defer stede” dat Anthonis Chimaren 
zijn leertijd heeft volbracht, akte xix meij 1657. 
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Getuignisboek Y51.  
Verklaring van “Hendrick Grofij Mr Laeckenbereijder binnen defer stede” dat Gangelot Dirfcxs van 
Kouwenhoven bij hem twee jaar lang het ambacht van lakenbereider heeft geleerd.  
Akte datum 11-02-1660. 
 
Getuignisboek Y97v.   
Idem Jan de Wanninck, 04-02-1662. 
 
Getuignisboek Y139v.   
Leerling Hendrick Jansz bij meester laekenbereijder Pieter Geraerds van Otterberg, oktober 1664.  
 
Getuignisboek Y159v.   
Leerling bij Henrij Groffij: Willem Dircs, mei 1666. 
 
Getuignisboek Y223. 
De ondergesf. heeren schepenen der stadt Leijden verclaren dat haer is gebleecken bij atteftatie 
van deecken ende hooftmannen van t laeckenbereijders gilde binnen defe stadt, dat op den 23 
en Auguftj 1670 voor de voorne deecken ende hooftmannen is gecompareert de wede van Hen-
drick Grofij in fijn leven Mr laeckenbereijder alhier, dewelcke verclaerde dat Pieter van Kuijck fijn 
twee jaren als leerknecht heeft voldaen, soo hebben wij schepenen voornt van t geene voorf 
staet door onfe Griffier well willen verlenen behoorl. acte in forma aen de voorne van Kuijck 
omme hem daer mede te dienen daert behoort. Actum den xxvj Augusti 1670. 
 
Getuignisboek Y236v. 
Verklaring van “Pieter Gerard Mr lakenbereijder alhier” die meldt dat Johannes Vogels zijn twee 
jaren voldaan heeft als leerknecht bij de weduwe van Herrij Groff. Akte xxv en Augusti 1671. 
 
Getuignisboek Z25. Hendrick Groffij [junior?] heeft zijn leertijd volbracht bij Pieter Webber 
volgens akte xviij en April 1681. 
Getuignisboek Z205v betreft een leerknecht van deze Hendrick, 1690. 
 
Notaris N. van Leeuwen, 1665-1669, Henry Groffy akte 40. 
De comparanten zijn Henry Groffy en Joris Drolenva, beiden lakendrapiers. 
Betreft een stuk land “leggende naest de Pesthuyslaen, twelck zijn uijtgangh heeft op defer stede 
Cingel tusfchen de Arijnfburger @ Morfch poorten, omtrent naer hun compten giffinge, hondert 
en twintich ...” Zij huren het land voor hun lakens (drogen/bleken?) akte 05-12-1665. 
 
Verder verzoeken de verweesde kinderen van Frans de Lobel, zaliger en Maria Martin in 1686 om 
voogden, omdat die niet aangewezen zijn en zij dragen onder andere Coenraad voor. Hoewel de 
bemoeienis van de Weeskamer vaak in testamenten werd uitgesloten, blijkt uit meerdere akten 
in dit onderzoeksverslag dat mensen vroeger wel degelijk vertrouwen hadden in het lokale 
bestuur en de weesmeesters. Al konden de kinderen in dit geval vermoedelijk niet zelf iets via een 
notaris regelen vanwege hun minderjarigheid. Het beeld van onbetrouwbare, corrupte ambte-
naren hoort misschien meer thuis bij de middeleeuwen of in omringende landen. (Met name in 
Duitsland waren burgers nog lange tijd overgeleverd aan de grillen van de vele potentaten.) 
 
Wees- en Armboek, deel T, fol. 265. Frans de Lobels kinderen. 
Aende E.E. Achtb. Heeren van de Gerechte der stad Leijden. Geven reverentelijk te kennen U.E. 
onderdanigen de kinderen van za: Frans de Lobel ende Maria Martin in haer leven egteluijden; 
hoe dat den voornde de Lobel ende fijnen huijsvr van hare tijdele goederen difponerende de 
weeskamer defer stede gesecludeert, ende de langstlevende van hun beijde tot absolute voog-
deffe over de supplte gestelt hebben, met magt om bij de voors. langftlevende een of meer 
vooghden te mogen affumeren, gelijck sulx breder blijckende bij extract authentijck uijt de voorst 
difpositie hier nevens gaende. Dan gemerct den voorn. de Lobel als langstlevende gebleven fijnde 
defer werelt is komen te overlijden fonder ijemant anders tot mede voogt te hebben geaffu-
meert, ende dat derhalven de fupplten van voogden fijn onvoorzien, soo sijn sij supplen te raden 
geworden fig tot U E agtb. te keeren reverentelijk versoeckende dat U E agtb. andere vooghden 
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over de supplten gelieven te stellen, daer toe (onder reverentie) voorftaende Coenraed Dagefoffe 
ende Jan Bonenfant der supplten naeste vrunden. Dit doende etc. (is goedgevonden xiije April 
1686.) 
(Zie vrijwel idem Wees- & Armboek, deel T, pagina 105v, 16-03-1682.) 
 
Tot slot verdelen de kinderen Groffy in 1690 de boedel die hun nu overleden moeder Johanna 
Martijn hun heeft nagelaten. Daarin wordt uitvoerig omschreven waar de huizen staan en blijkt 
Johanna tevens een tuin met huisje buiten de stadsmuren aan de huidige Haarlemmertrekvaart in 
bezit te hebben gehad. Welgestelde mensen brachten daar graag hun vrije tijd door en ontvlucht-
ten zo de stadsstank en overlast. In dit geval lijkt het er overigens op dat Henry en Maria flink 
boven hun stand hebben geleefd, want behalve de huizen erven de kinderen ook een enorme 
schuldenlast. 
 
Notaris J. Blocquau ONA nr. 1513 = jaar 1690. Akte 57. 
Op huijden den 19 september 1690 compareerden voor mij Johannes Blocquau nots. Publ. bij den 
Ed. hove van Hollant geadmitteert binnen de stadt Leijden residerende @ voor de naerbes. 
getuijgen Sr. Jacob le Fort; als in huwelijck hebbende Joffr. Johanna Groffy, woonende tot Rotter-
dam, doch sijnde jegenwoordig binnen deser stede; Item Sr. Abram Apreeaux als getrouwt heb-
bende Joffr. Maria Groffy; ende laestelijck Sr. Hendrick Groffy; woonende binnen desen stede, 
alle kinderen ende erfgenaemen van za. Joffr. Johanna Martin, wede int eerste huwelijck van za 
Sr. Hendr. Groffy; haer overleede schoon moeder @ moeder respective.  
Ende verclaerden sij compten mij nots bekent, naer dat sp. den Staet van den naergelaeten boe-
del ende goederen van haere gemelde moeder gesien ende geresumeert hadde, alle de goederen 
en effecten onder malkanderen, behoorlijck te hebben geschikt @ gescheijden, bekennende dien 
aengaerde elcx sijn comptens portie ten volcome genoegen genoomen ende ontfangen te 
hebben; sulcx dat sij compten dienaengaende van den ander al wel ende te regte geschikt ende 
ge...den oock ten genoegen begrootet zijn verclaerenden voorts dat haer compt ten beurt 
gevallen sijn, gelijck ijder van haer aenbedeelt wert mits de naervolgende onroerende goederen 
als namentlijck aen Sr. Jacob le fort Nomina inporis. Een huys ende erve staende ende gelegen 
binnen deser stadt aende oost sijde van de Oude Vest naest de sout keet. Item aen Sr. Abram 
Aperceaux in sijne gemelte qualiteijt een huijs ende erve staende ende gelegen aan de oost sijde 
van de Nieuwe Maere naest t waepen van Jerusalem; ende aen Sr. Hendrick Groffy t groote huys 
op de Maere voors. al waert waepen van Jerusalem is uijt hangende met t huys daer achter aen 
verheelt uyt comende op de Lange gracht; ende laestelijkc aen SSrr Aperceaux ende Groffy ijder 
voor de gerechte helfte, de thuijn met de huysinge daer op staende, geleegen buyten de Maere-
poort aen de treckweg. Cedeerende ende overgevende sij compten den een tot des anders 
behoef alt regt toe ende aenseggen die sij compten: op de voors. goederen eenigsints hebben 
gehadt, onder daer toe, of aen, eenig t minste regt, te reserveeren offte behouden; blijvende 
alleen tusschen haer compten int gemeen seeckere uytstaende schulden beloopende te saemen 
een somme van seven en dertich duijsent acht hondert tien gls., veertien stuyvers, volgens 
seeckere memorie bij haer compten daer van gemaeckt, ende geteijkcent op ten xvj van dese 
lopende maent Septemb: welcke memorie sij bij desen verclaerden te approbeeren ende te 
ratificeeren; beloovende over sulcx sij compten: malcanderen om geen anderen of verdere 
scheijdinge te sullen beroepen op te doen beroepen directelijck noch in directelijck in regte noch 
in regte noch daer buyten; onder verbant als naer regten. Aldus gedaen, verleeden & gepass: 
binnen desen stede ter presentie van d’onderges. getuijgen. 
Alle personen tekenen. 
(Bij deze notaris staan veel akten in het Frans en komen veel emigranten voor, o.a. uit Sedan. ) 
 
Van alle gezinnen in dit boek, was dit één van de meest bevoorrechtte en vermogende. Alleen 
zoon Abraham viel een beetje buiten de boot. Of hij heeft het er tijdens zijn leven gewoon lekker 
van genomen en op die manier zijn geld verbrast. 
 
Leidse Penningen 1621-1672. (Bedrag aan belasting is ongeveer gelijk aan ƒ 1.000,00 vermogen.) 

 Grossy alias van Henry Grosty 1667a ƒ 2; 1667b = Henry Grossy, -1669 NIM. 

 Pieter Gerard v. Otterberch 1667a ƒ 6; -1669 Zijl; 1672a getrouwd met de weduwe van 
Hendrick Groffy ƒ 12; 1672 NIM. 
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Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674. 200
e
 Penning en Klein familiegeld. 

 Pag. 75. Nieuwmaren, Maren oostzijde, Pieter Gerard Otterbergh, aanslag 35.0.0, decimaal 
35.00, folio 234b, P23065. Noot: Deselve als getrout hebbende de weduwe van Hendrick 
Grofy. Vermogensklasse 6.000-7.000 gulden. 

 Pag. 116 Klein familiegeld, Havenbon, Frans de Lobell, laeckendrapier, aanslag 0.1.0, decimaal 
0.05, folio 156, familiegeld nr. 25027. 

 Pagina 76, Zijloord, Oude Singel, Conraet Degevos, aanslag 15.0.0, decimaal 15.00, folio 241, 
nr. P24017, vermogen ca. 2.000-4.000 gulden. 

 
Begraafboeken 
Zeer veel meldingen, omdat Martijn hier onder de patroniem Maertens valt.  
De dochters op naam van de echtgenoten Van Otterberg en De Lobel gezocht, tot 1710 niet 
gevonden. 

 7 Dec. 1681 Francois de Lobel, b/d Lakenhal, HK. 
 
Overige gegevens  
 
Civiele Zaken, RA 86. Deel I 65, akte in het Frans (verwanten, kinderen van een in Verviers 
achtergebleven broer?) 
Martin, Nicolas (overl.), oom van Marie, Pentecote en Catherine Martin, administrateur van hun 
bezittingen in Verviers. Betr. bevestiging uitbetaling rente aan Marie (zie ald.), Pentecote en 
Catherine Martin. 04-07-1699. [Van Pentecote geen KO-huwelijk gezien.] 
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 Generatie 12 Robijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Franchoys Robijn   Maeijcken van der Linde 
Geboren: ca 1606 te Leiden   ca 1603 te Belle 
Overleden: 12-10-1635 te Leiden   26/8-1/9-1668 te Leiden  
Geloof: NH     NH 
Adressen: Raemsteech (1631, 1635)  Belle en Leiden: Backersteech (1631),  

Lange Raemsteech (1639, 1668) 
Beroepen: Saaiwerker (1631)   Huisvrouw 
Vader: Francoys Robijn   Jan van der Linde 
Moeder: Jaecquemijne van de Walle  Jannetje de Broeckere [Brokkaer] 
 
Huwelijk: 30-04-1631 te Leiden  
 
Kinderen 
1. Janneken  doop 28-03-1632 te Leiden, overl. 07/14-05-1707 te Leiden 
2. Francoijs  doop 16-08-1634 te Leiden, overl. 02-11-1635 te Leiden 
             
 
 
Jannetje Robijn is opgegroeid in een zeer klein gezin. Haar vader is rond 1606 in Leiden geboren 
en haar moeder aanschouwde het levenslicht in Belle, een plaatsje in Vlaanderen gelegen in het 
gebied waar de familie Robijn van oorsprong eveneens uit afkomstig is. 
Franchoijs Robijn huwt op 30 april 1631 met Maeijcken van der Linde in Leiden. Hij woonde op 
een adres dat nu de Pelikaanstraat heet. 
 

KO 30-04-1631, K231. 
Frans Robijn, saeijwercker, jongeman van Leiden, wonende in de Raemsteech, geassisteerd met 
Jacob Wuterman, zijn neeff, in de Backersteech, huwt met Maeijcken van der Linde, jonge van 
Belle, mede aldaer, geassisteerd met Dirckgen Barentsdr. haer fchoonfuster. 

 
Het jaar daarop komt dochter Janneken ter wereld en 2 ½ jaar later een zoontje dat naar zijn 
vader en opa vernoemd wordt. 
 
NH-doopboeken, pa: Robins, ma: -. Dit is alles, er staat niets in het Waals doopboek. 

 28-03-1632 Janneken, HK, getuigen Frans van der Linde, Jakemijntgen van der Walle, Dirckgen 
Barents. 

 16-08-1634 Francoijs, PK, getuigen Dirck van den Linde, Dirckgen Barents. 
Tot 1666 is Franchoys Robijn de enige man die in het NH-doopboek voorkomt. 
 
Daar blijft het bij want in het volgende jaar, 1635, slaat het noodlot in de vorm van een pestepi-
demie toe. Eerst sterft vader Franchoys in oktober en drie weken later het jongste kind dat net 
een jaar oud is. Maeijcken blijft met haar 3 ½ jaar oude dochtertje achter. Vermoedelijk trekt ze 
bij het gezin van haar oudere broer in. 
 
Begraafboeken 

 12 oct. 1635 Robijn, Franchoys, Raamsteeg, PK.  

 2 nov. 1635 Robijn, Frans, kind van, Raamsteeg, PK. 
 
Ze blijft een paar jaar alleen, maar in mei 1639 verschijnt ze weer voor het altaar met opnieuw 
een jongeman aan haar arm. Zijzelf is dan ongeveer 34 jaar oud. Hendrik Makareel is net als haar 
vorige echtgenoot een saaiwerker. Zij krijgen geen nageslacht meer. 
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KO 24-05-1639, M97. 
Heijndrick Makareel, saeijwercker, jongeman van Leijden, huwt met Maetgen van der Linde, 
weduwe van Francois Robbijn woont mede in de Lange Raemsteech, vergezelschapt met Dirickje 
van der Linde haer fchoonfuster, woont mede aldaer. 
In verband met het hertrouwen van Maeijcken moet de nalatenschap van haar dochters vader 
veilig gesteld worden. Vandaar dat de voogdij in 1639 geregeld is en levert Maeijcken de 
beschrijving van de boedel bij de weesmeesters in. Het is een klein geluk dat die betreffende 
inventaris nooit door dochter Jannetje is opgehaald, zodat deze letterlijk voor het nageslacht 
bewaard is gebleven. 
 
Weeskamer D209 Voogdij. 
Jacob Waterman, saeijtrapier, neeff ende Frans van der Linde oom, fijn voochden gestelt over 
Jannetgen out omtrent feven jaeren naergelaten weeskint van Franchoys Robijn, gewonnen bij 
Maeijcken van der Linde. Comparerende hebben de voogdije aengenomen ende eet gedaen op 
ten xvj Meij 1639 aen weesmrn. alle preter Lanfchot. 
 
Weeskamer Kleine bewijzen D289v. 
Wij weesmr. der stadt Leijden hier ondergeteijckent doen cont eene ijgenlijck dient behoort, dat 
voor ons ... verscheenen fijn Maecken van der Linde moeder over Jannetge oud omtrent feven 
Jaren @ Franchoys na de vader overleden zijnde de welcke zij gewonnen heeft bij Franchoys 
Robijn in fijn leven faaijwercker, geadsisteert met Rippert van Groenendijck onlf secretaris als 
haer fchoonhvoocht in defen ter eenre item Franchoys van der Linde ende Jacob Waterman neef 
Inde al gestelde voocht gesteld weeskint ter andere sijde... Datum xxvij Meij 1639. 
Er is sprake van een inventaris van een boedel die de moeder overlevert. 
 
Weeskamerarchief, boedels, nr. 3488. 
Inventaris Sr Robijn 1639. Op de rand staat: Dit cleijn segel dient totten geannexeerden Inventaris 
van Franchois Robijn @ Maeijcken van der Linden. R. Groenendijk. 
Inventaris van den boedel ende goederen van Franchoys Robijn fa. in fijn leven saeijwercker, 
ende Maeijcken van der Linden, echte Luijden waren, fulcx ende in der vougen, zij d’ felve int 
gemeen befeten hebben, ende bij de Er.de Robijn omtrent drie ende een halff jare mitter doot 
ontruijmt heeft, tot fijn erfgenaem naergelaten hebbende Franchoys na de vader overleden 
zijnde en Jannetgen nu out omtrent feven Jaren zijne kinderen die hij gewonnen heeft bij de 
voors. Maeijcken van der Linden, bij geschrifte gestelt op ten vijffen twintichsten meij anno xvj C 
negenenderdich opt aengeven van de voorsf Maeijcken van der Linden. Ten versoucke van 
Franchoys van der Linden oome, ende Jacob Waterman neeff, inden name als gestelde voogden 
over d’vs weefkinderen, ende gestelt in guldens te xL groten t stuck, stuijvers ende penningen 
naer beloop van dien als volcht. 
 
Twee goude ringekens  vij gl x st 
Een huyck  vj gl 
Een boratte keurs  v gl 
Een greijne keurs  viij gl 
Een blauwe keurs  viij gul 
Een bonte mantel  iiij gl x st 
Een saeij manteltgen  v gls 
Noch en saeij manteltge  iij gul. 
Een saeije wacht  iij gl 
Een borat schort  iij gl 
Een lakense borst  ij gl 
Een damaste borst  i gul. x st 
Een rocklijff met twee mouwen  i gul xv st 
En paers schortcleet met een paar klickers  ij guls. 
Een lap kaffa  vj guls 
Seven servieten  i gul v st 
Tien feuwijnen met een wit schortecleet  iij gl x st 
Seftien neuf doucken  ij guls. 
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Vier haefgens met vier gefteecken mutfen  i gl v st 
Vier hooftdouckgens met een deel rommeling van linden  i gul 
Seven flaeplakens  vij gl 
Een bedde mit een peuluw  xvij gls 
Twee oor cuffens  iiij gul x st 
Twee deeckens mit een beddecleet  vj gl x st 
Twee gordijnen mit twee rabatten  ij gl x st 
Een bedde mit een peuluw  vj gls 
Twee deeckens  ij gl 
Een beddepan  ij gl x st 
Vijf tinne plativen  v gl 
Een kannebort met kanne  iij gl 
Acht mutfen  ij gl vj st 
Drie krage  vj gl 
Vijff hembden  v gl 
Een suijckerdoos mit eenige rommeling  iij gl x st 
Ses kaertgens off prentgens en anders   1 gl 
Een fchabel tafel met fes stoelen  iiij gl 
Twee ijfere pooten een kopere ketel  iiij gl x st 
Een copere pan twee wateremmers en anders   ij gl x st 
Eenigh aerdewerck  ij gl 
Een glafecas met eenige glafen  ij gl 
Een preeckstoel met twee paar schalen  ij gl x st 
Een toog banck met eenige rommelingh  i gul. 
Somma van den boedel is  Clxvij gul. xj st. 
Ende de laften zijn   xv gl x st. 
Schiet fuijver over      Clij gl j st. 
 
Overgelevert ter camer bij Maecken van der Linden in t hooft van defen genompt ende heeft bij 
folemnelen eede haer wettelick geftaeft, ende affgenomen, geaffirmeert ende verclaert int 
maecken van de voorgaende inventaris [zie voor een standaard slottekst generatie 11 Van Wijk]. 
Gedaen ter camere bij Jan Jansz. Orlers, Er. Willem van Meerbergsz. Mr Hieronimius de Backers 
en Johan van Lanschot op ten xxvij e Meij xvj negenendertich. 
Selfs gestelde merck          van Maeijcken 

van der Linden 
(Huik = lange kapmantel zonder mouwen.) 
 
Twintig jaar later huwt dochter Jannetgen voor de eerste maal. Zij zal ondertussen een deel van 
de eerder genoemde goederen thuis al in gebruik hebben genomen, maar het ging erom dat de 
waarde van de erfenis (hier ƒ 152:5:0) voor haar gegarandeerd werd.  
 
Jannetgen Robbijn en Abraham de Heese 14-02-1659 Q200 1

e
  

Jannetge Robijn en Jan Louwen (bij La Lou) 07-07-1674 W93 2
e
  

 
KO 1659. 
Abraham de Heese, saeijwercker, jongeman van Leijden, woonende in de Haerlemstraet, geas-
sisteerd met Frans de Heese, zijn vader, mede aldaer, huwt met Jannetgen Robbijn, jongedochter 
van Leijden, wonende in de Raemsteech, geassisteerd met Maertgen van Linde, haer moeder, 
mede aldaer. In de marge: Getrout den 4en Marty 1659 in de Pancraskerck. 
 
KO 1674. 
Jan Louwen, weduwnaar van Sara Pieters, wonende in de Tweede Raemsteegh, geassisteerd met 
Pieter van der Slaert, zijn zwager in de Derde Raamsteegh, huwt met Jannetge Robijn, weduwe 
van Abraham Heeso, woont in de Derde Raamsteegh, geassisteerd met Jannetje Hiskia haer 
schoonfuster op ’t Nieuwe Levendael ende met Maria Pieters haer bekende in de Raemsteegh. 
Marge: De 7en dito confent verleent om tot Voorschoten te moge trouwen. Voor de armen 1-5-. 
Fijn tot Voorschoten getrout volgens attestatie van G. Verboom voorfanger aldaer den 22:7:1674. 
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Begraafboeken 

 26/8-1/9-1668 Maeijcke van der Linden, Raamsteeg, PK. 

 7/14-5-1707 Jannitge Robijn, Raamsteeg, HK. 
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 Generatie 13 Robijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Franchoys Robijn   Jaecquemijne van de Walle 
Geboren: ca 1580 te Hontschoote in Vlaenderen ca 1580 te Poperingen 
Overleden: 16-07-1629 te Leiden   25-09-1635 te Leiden 
Geloof: NH?     NH? 
Adressen: Hontschoote en Leiden: Swietenstraet  Poperingen en Leiden: Raamsteeg (1631) 

(1622), Raamsteeg (1629)  Broertjesgracht (1635) 
Beroepen: Saaiwerker (1605)   Huisvrouw 
Vader: Robijn    van der Walle 
Moeder: NN     NN 
 
Huwelijk: 09-12-1605 te Leiden ondertrouw 
 
Kinderen 
1. Francoys  doop ca 1605 te Leiden, overl. 12-10-1635 te Leiden 
2. Ysaak  doop ca 1609 te Leiden?, overl. na 1629 
             
 
 
De oudst bekende voorouders Robijn zijn Franchoys Robijn uit Hontschoote, getrouwd met 
Jacquemijne van de Walle, afkomstig uit Poperingen, dus beiden kwamen uit Vlaanderen. Ze zijn 
in een zeer onrustige periode geboren en tijdens hun jeugd naar het noorden gevlucht. Eind 1605 
huwt het stel in Leiden, waarna ze minimaal twee zoontjes krijgen. Franchoys is vermoedelijk de 
oudste. 
 

KO 09-12-1605, F65vd. 
Franchoys Robijn, saeijwercker, jongeman van Hontschoten in Vlaenderen, vergeselschapt met 
Maerten Waterman @ Pieter Claes beijde zijn bekenden, huwt met Jaecquemijne van de Walle, 
jongedochter van Poperingen in Vlaenderen, vergeselschapt met Maeijcken Watermans, haer 
fufter @ Grietgen van de Walle. 

 
Franchoys verwerft pas geruime tijd na zijn aankomst te Leiden het poorterschap. Bovendien 
heeft hij een pas gebouwde woning in de Lange Raamsteeg gekocht waar hij als eerste bewoner 
met zijn gezin intrekt. In 1622 woonde het paar met hun twee kinderen in de Swietenstraat. 
Zeven jaar later overlijdt Franchoys; zijn twee zoons zijn dan al (bijna) volwassen. In december 
1630 worden zoon Franchoys en diens eigen zwager Frans van der Linde voogd over broer Isaak. 
Aangenomen mag worden dat Franchoys dus al vijfentwintig jaar oud en mondig was. 
Jacquemijne van der Walle blijft met een schuld achter en verkoopt het nieuw gebouwde huis 
aan de Langeraamsteeg in diezelfde maand. 
 
Poorterboek F126vso. 
Marge: m.ontf. iij gl iiij st. 
Franchoys Robijn uijt Vlaenderen faeijdrapier is op de getuygeniffe ende borchtogte van Pieter 
Ghistiaen de Oude ende Pieter Christiaen de Jonge als Poorter deser stede is aengenomen op ten 
ij e Marty @o 1620 ... 
 
Hoofdgeld 1622. Oost-Nieuwland fol. 12v. 
Swietenstraet suytsijde westwaerts aen. Franchoys Rubijn met Jaequemijntgen Rubijns en haer 
kinderen Franchoys Rubijn [en] Yfaack Rubijn. 
 
Hoofdgeld fol. 16v Raemfteech. 
Op te voorcamer [bij kleermakersgezin]: 
Maijcken Watermans 
Marija van der Binck. 
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Hoofdgeld fo. 27 [In de poortje bij de Koepoortsgracht]: 
Jacob Waterman met 
Jaecquemijntgen de Goge fijn huijsvrou. 
 
Nog nagaan. Notaris Angillis 1623, nr 292, Francois Robijn nr 107.  
 
Bonboek West-Nieuwland fol 59v, Lange Raamsteeg. 

 Kopregel: Westnijeuwlandt, Lange Raemsteech Noortsijde, Franchoys Robijn faeydrapier. 

 Marge: de pagt van drie Comans grooten ’s Jaars is bij quitantie van den rente van de 
Roofskerken binnen dese stad in dato den ... 1671 gebleken, afgelost en voldaan te zijn zijnde 
dezelve als overgelevert den 7 aug. 1732. [Slaat waarschijnlijk op een latere eigenaar.] 
Is bij Jaecquemijntge van de Walle wedue van Franchoys Robijn vercoft aen Jan Saite, 
vettewarier belast met ij pachte van drie comans groote tjrs mette behoude ende d’ander van 
xL comans groot tjrs mitten beshonder houde ende bovendien ... ende is bij willig decreet 
defer vierschare gelevert. 28:8:1631.  

 
Aflezingboeken Franchoys Robijns (overleden). 

 Het perceel van zijn weduwe en erfgenamen grenst aan dat van het echtpaar Baelde-
Kijckenpost in de Lange Raamsteeg. 04-07-1631 nr I, folio 121. 

 Oproep aan de schuldeisers van zijn weduwe Jacobmijntgen van de Walle. 26-08-1631, nr I, 
folio 126v. 

 
ORA inv. nr. 50 Schuldboek deel K folio 60.  
Lx Schulteijffcheren van Jaequemijntgen van de Walle wedue van Franchois Robijn. 
Corn. Davitsf Veruy coopman tot Amfterdam actie @ tranfport hebben van Hillegont Jans dr 
wedue van wijlen Balthafar de Grotendale comt een rente van twaelf guls @ tuhftins ... lofb. met 
tweehondert guls. @ dat met het verloop federt meije dage xvjc fevenentwintich volgens de 
rentebr. in date dan viij

e
 septemb. xvjc drij en twintich @ het tranfport in dato den xj

e
 septemb. 

xvjC vijff en twintich. 
Marge: De weet te doen aen Claes S/Level. 
 
Begraafboeken 

 16 juli 1629 Robijn, Fransoys, Raamsteeg, PK. 
 
Weeskamer Voogdij D41. 
Franchoys Robijn, Saeijwercker, broeder @ Frans van der Linde, bode op Vlaenderen @ Artoys, 
gebede vrunt zijn voochden gestelt over Yfaack out omtrent xxj Jaeren naergelaten noch minder-
jarige zone van Franchoys Robijn saeijdrapier za: gewonnen bij Jaecquemijntge van de Walle. 
Comparerende hebben de voorn. voogdije aengenomen en de eedt gedaen aen weesmr. 
Brouckhoven @ Wefanevelt op ten ij e decembris @o 1630. 
 
Een half jaar later trouwt zoon Franchoys met Maeijcken van der Linde. Jacquemijntje verschijnt 
nog als doopgetuige bij haar eerste kleinkind in maart 1632. Van haar en zoon Isaak is daarna 
weinig meer vernomen. In elk geval is zij volgens het Leidse kerkelijk ondertrouwregister niet 
meer hertrouwd. 
 
Frans Robijn en Maeijcken van der Linde 30-04-1631 K231 
 
KO 1631. 
Frans Robijn, saeijwercker, jongeman van Leijden, wonende in de Raemsteech, geassisteerd met 
Jacob Wuterman, zijn neeff, in de Backersteech, huwt met Maeijcken van der Linde, jonge van 
Belle, mede aldaer, geassisteerd met Dirckgen Barentsdr. haer fchoonfuster. 
 
ORA Decreten nr 57, 1629-1632, Jaecquemijntgen van Walle wedue van Franchoijs Robijn folio C 
Lxxxiij, gen 13. 
Wij Daniel Sijmonsf van Alphen ende Dirc Lucasf van Walbeecq schepenen in Leijden oirconden 
dat voor ons gecomen ende verschenen is Jaecquemijntgen van Walle wedue van Franchoijs 
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Robijn in fijn leven faeijdrapier, in defen geadfisteert met Caerl Outerman nots publijcq als haer 
bijstaende voocht in defen. Verclarende fij comparante int openbaer achtervolgende feeckere 
beschreven voorwaerden op ten xiij en decemb. xvj C dertich vercoft te hebben ende 
dienvolgende op te dragen mitfdeven aen ende ten behouve van Jan Sette vettewarier, een nieut 
gebout huijs ende erff staende ende gelegen binnen defer stadt Leijden aende noortfijde vande 
Langeraemsteech. Belent ende belegen hebben, streckende ende voorts op alfulcke conditien als 
de voorwaerden de welcke ter secretarie alhier int voorwaerdenbouck geteijckent mitte letter Z 
geregistreert ende aldaer fo: iij C xviij beginnende fijn ... [stuk over aflezingen in 1631, zie 
vonnisboek JJ folio iij C xxx verso en JJ fo iij C xxxij] ... van originele proclamatien, acte, ende 
vonniffe inde felve geinfereert, met onfe uijthangende fegelen bevesticht hebben op ten 
achtentwintichsten augustj festienhondert ende eenendertich ... 
 
Begraafboeken 

 25-9-1635 Jakemijnten Robijns [van der Walle], Broertjesgr. PK. 

 12 oct. 1635 Robijn, Franchoys, Raamsteeg, PK. 
 
Er is duidelijk verwantschap met de familie Watermans, maar er is geen KO/RI-register huwelijk 
van toepassing; slechts éénmaal een NH-doopregistratie gezien in 1630 die ook niet van 
toepassing is. Bonboek niets. De naam Waterman komt überhaupt vrijwel nergens voor. 
Huwelijk op Isaak Franszn. n.v.t. Rest begraafboek tot circa 1650 is n.v.t. Geen eventueel tweede 
huwelijk van Jacobmijntje van der Walle rond december 1630 gezien. (KO-huwelijken pagina voor 
pagina nagekeken.) 



 
Van Poelgeest, Denij, Van der Meer, Kampman 119  K.J.F. van Veen 2016  

 Rondeau, Hubert, Van Sonnevelt, Martijn, Robijn, de Hondt 

 Generatie 14 De Hondt        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: ... de Hondt    NN 
Geboren: ca 1525 te    ca 1525 te 
Overleden:       
Geloof: NH     NH 
Adressen: Hontschoote    Hontschoote 
Beroepen:      Huisvrouw 
Vader: de Hont      
Moeder: NN      
 
Huwelijk: ca 1555 te Hontschoote? 
 
Kinderen 
1. Claes  doop ca 1558 te Hontschoote, overl. na 1583, na 1606? 
2. Dierick  doop ca 1560 te Hontschoote, overl. na 1583 
3. Pieter  doop ca 1568 te Hontschoote, overl. 01-07-1604 te Leiden 
4. Jannetgen doop ca 1570 te Hontschoote, overl. 09-09-1629 te Leiden 
             
 
 
Jannetgen de Hondt is waarschijnlijk de jongste nakomelinge van een paar wiens voornamen 
onbekend blijven. Haar ouders woonden in Hontschoote. Jannetgen had zeker drie broers 
waarover de eerste vermelding in 1583 verschijnt. Broer Claes wordt op 12 september 1583 
samen met vele andere Zuid-Nederlandse emigranten poorter van Leiden. Als de hele familie 
tegelijk aankwam, was Jannetgen op dat moment ongeveer dertien jaar oud. Onduidelijk is of 
haar ouders ook meekwamen: hun eventuele aanwezigheid in Leiden blijft onzichtbaar. De reeds 
genoemde Claes huwt in 1584, maar heeft dan al een relatie achter de rug met een vrouw uit een 
(zeker later) tamelijk welgesteld geslacht. In elk geval heeft hij een voorkind dat zijn naam draagt. 
Deze jongen is in 1597 zestien jaar oud. Om de één of andere reden kunnen pa en zoon Claes niet 
goed met elkaar opschieten. Als de jongen wegloopt, grijpen twee oomen van moederszijde in en 
wordt vader Claes gedagvaard. Hij moet ten behoeve van zijn zoon ƒ 60,00 naar de weeskamer 
brengen, wat in 1606 weer opgehaald wordt door zoon Claes. Een jaar later trouwt deze met 
Anna de Bever. Deze zoon zal het nog ver schoppen als saaikoper. In 1629 koopt hij een groot 
pand aan het Steenschuur voor de flinke som van ƒ 7.000,00. Dat kon vrijwel geen enkele persoon 
in dit boek, die rond die tijd leefde, hem nadoen.  
 
Poorter f 88v. 12 sept. 1583 
Lange lijst van namen met daartussen: 
Claes de Hont van Honfschoten - Lroy Pottier Borge. 
 
Poorter f 95. 4 nov. 1585 
1 st. Cathalina de W/Beshdr van Dirick de Hont is opt getuyijchenisse van Bartholomeus Waefe-
laer poorter defer stede ontvangen bij ... burgerm. in wienst handen zij haer poorters eed benef-
fens de eed van abjuratie gedaen @ Bartholomeus Waefelaer heeft hem voor dese poorter ... 
borgh gesteld. Gedaen op t Raedhuys in jegenwoordigheijt van ... Schepenen op te iiij e novem-
bris 1585. 
1 st. Dirc de Hondt voornt. is op t getuycheniffe van Jacob van Houve poorter deser stede ontvan-
gen bij de bovengenoemde burgermr in wiens handen hij fijn poorters eed beneffenis de eed van 
abjuratie gedaen @ Jacob van Houe heeft zich voor. deze poorter gestelt borge. Gedaen op t 
Raedhuys in jegenwoordigheijt van ... Schepenen ten dage als boven. 
 
Dierick de Hont met Colijntgen Zweets  A162 22-09-1584 
Claes de Hont met Janneken Ghijs   niets in Leiden   1

e
  

Claes de Hont met Claijsken Schilders  A172 29-12-1584  2
e
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... de Hond met Maillaert Kicke   voor 1592, niet in Leiden 
Pieter de Hont met Jannetgen Macreels  B163 05-10-1591 
Jannetgen Honts en Harman de Heese  C12vd 30-04-1592 
 
KO 1584. 
Dierick de Hont, uijt Honschoten, geassisteerd met Claes de Hont, sijn broer, huwt met Colijntgen 
Zweets uijt Poperinge. 
 
KO 1584. 
Claijs de Hont, uijt Honschoten, geassisteerd met Dirk de Hondt, huwt met Claeijsken Schilders 
uijt Yperen. 
 
KO 1591. 
Pieter de Hont uijt Hontschoten geassisteerd met Claes de Hont, zijn broer en voogd en Malliaert 
Kicke zijn schoenbroer, huwt met Jannetgen Macreels uit Houtem. 
 
KO 1592. 
Harman de Heese van Hontfchoten, vergeselschapt met Pieter Kersteman zijn zwager, huwt met 
Jannetgen Honts, mede van Hontfchoten, vergeselschapt met Calleken Kickerts haer suster @ 
Cathelijne Moreels haer bekende. 
 
In 1584 huwt Claes de Hond met Claeijsken Schilders. Zoals reeds gezegd, blijkt later dat hij al een 
eerder huwelijk, of op zijn minst een vroegere relatie achter de rug heeft waaruit zijn “voorkind” 
Claes geboren is. In 1597 ontstaat heibel wanneer deze jongen wegloopt en zijn voogden hun 
beklag bij de heren weesmeesters doen, omdat vader Claes volgens hen zijn kind niet fatsoenlijk 
grootbrengt. Claas senior wordt door de heren daarom op het matje geroepen. 
 
Weeskamer Compar. boek 549. 
Woonsdage den xix

 en
 Marty an

o
 1597. 

De bode is gelaft te dachvaerden ad prima, Niclaes de Hondt, drapier nopen fijn voorweefkindt, 
geteelt bij fijn za: huysfrouwe mitfdien de grootmoeder @ oome van fweeskints moeders zijde 
verclaerden t weefk. nieth groot te brengen aen hem behiep es wech gelopen. 
 
Compar. boek 553. woonsdage 2

e
 aprilis anno 1597. 

Andries Gijs, fijdelaecken coper @ Jan Gijs faydrapier, oomen van f moeders zijde over Niclaes de 
Hondt oudt omtrent xvj jaren eenige nagelaten weefkint van Naentgen Gijs, geteelt bij Niclaes de 
Hondt van Hontschoten fijn bij weesmrn. tot voogden geord. over t voorf. weefkint, de welcke 
comp. (en de eed doen.) 
 
Compar. boek 556. woonsdage xvi e aprilis ano 1597. 
Nogmaals kwestie over opbrengen geld. Getekend door Clays de Hondt en Andries Ghijs. 
 
Kohier 1600 (Vermogen meer dan ƒ 2.000,00.) Zie toelichting bij Focker. 
Claes de Hont, bon ’t Nieulandt nr. 84 fol. 63, gavelt 15 gl, cont. 30 gl. 
 
Quit. volj. B45. 
“Compareerde voor schepenen der Stadt Leijden hier ondergeteijckent Claes Niclaeszn. de Hont 
bejaerde zoone (: zoo hij verclaerde:) van Niclaes de Hont van Hondtschoten drapier geteelt aen 
za. Janneken Ghijs ...” Verklaart alle goederen en papieren ontvangen te hebben. 10-04-1606. 
 
Kl.Bw A298. 
Niclaes de Hondt van Hontschoten weeskint :556. 
Marge: Claes de Hont heeft op ten xen aprilis 1606 quytantie gepaffeert ende sulcx tot custinge 
sijnen ... toegelaten. 
Ter weeskamer verschijnt “Niclaes de Hondt van Hontfchoten drapier, weduenaer van Janneken 
Ghijs zijn za: huijsfrouwe @ vader over Claes zijnen voorfoone nu oudt omtrent xvj jaren bij zijn 
voors. huijsfrouwe geteelt ter eenre ende Andries Gijs Cramer oome, hem in den saec maecke, 
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voor Jan Gijs zijnen broeder geordonneerde voochden ... Hij zal ƒ 60,00 opleggen, xvj aprilis xvC 
xcvij [is 1597]. 
 
De enige andere Claas de Hont die voor 1700 huwt, is dit kleinkind: 
KO F154, 08-08-1607 Claes de Hont, jongeman van Hontschoten, velleploter, geassisteerd met 
Jan Ghijs zijn oom, huwt met Anna de Bever. Geen NH-doopgetuigen bekend. 
Zie huwelijk KO B11, 1586: Andries Gijs uit Hontschote en D18v, 1597: Jan Ghijs uit Hontschote. 
 
Gewoonlijk kom je er niet gemakkelijk achter waaraan iemand overleed, tenzij de stadsbewoners 
weer eens door een levensgevaarlijke epidemie getroffen werden. Hoe zoon Pieter aan zijn eind 
komt, staat helder opgetekend in de volgende akten uit het Crimineel Klachtboek. (Het mag 
duidelijk zijn dat hij op een onfrisse manier stierf.)  
 
Begraafboek vanaf 1601 t/m 1654. 

 1 juli 1604 Pieter de Hont (is doodgestoken) RA 3 6
e
 Klachtboek fol. 4, Legewerf, HK. 

 1618 kind van Claes de Hondt, Breestraat. 

 9 sept 1629 Harman de Hesen, huisvr. van [de Hont], Middelste gr., HK. 
 
De enige Pieter als bruidegom die voor 1605 overeenkomt met het volgende, is broer/zoon 
Pieter. 
 
Klachtboek fol. 4. 
Op ten Lesten Junij anno xvj C @ vijer. So hebben Jafper van Banchem ende Claes Cornelis van 
Noort Schepenen der Stadt Leijden, ten versoucke van Loth Huygens @ Gael Schout der felver 
ftede met ende beneffens Mr Jan Simons Bhieck ende Cornelis Dircx @ vougen Stadts chirurgijns 
genouden ten woonhuijfe van Pieter de Hont faeijwercker zijnde van ouderdome omtrent xxxvj 
jaren aencomen ende ftaen op de Ledige werve van za: Pieter Adriaensz. van der Werff* ende 
aldaer gevifiteert t dode lichaem van den voorfz. Pieter de Hont ende bevonden dat dfelve een 
fteecke ofte quetfure in de borft hadde ontfangen ende naer Schepenen hier op gehoort hebben 
de voorf. chirurgijns die verclaeren de wonde die hij Pieter de Hont voorfz. ontfangen heeft te 
wezen recht in de borft deurgaende tot in de longe ende fulx totelick @ met het bloet overftolpt 
@ daer van geftorven te wezen. Ende oock gehoort ten ftuck bij @ van wegen de huijsvrou vande 
overleden gedaen omme t lichaem te mogen begraven hebben t felve ... geconfenteert. Van t 
welck ... (weggevaagd). 
* Zie het standbeeld in het Van der Werff park voor zijn heldhaftige optreden tijdens het beleg 
van Leiden in 1573/74. 
 
Aflezingboeken 1574 - 1649 onder andere: 

 Pieter de Hont, saaiwerker. Is op 29 juni j.l. dodelijk verwond door Adriaen Jansz. de Lange de 
Jonge, 03-07-1604, no. G fol. 54. 
Deze aanslag vermeld, 07-09-1604, no. G, fol. 61. 

 
Crimineel Vonnisboek, v.d. Heuvel index. Pagina 79: 
1 Register 6, folio 8, datum 18-08-1604. 
2 Persoon: Adriaen Janszn. de Lange de Jonge, voortvluchtig, geboren Breda, fusteinmaker. 
3 Misdrijf: Doodslag van Pieter de Hont. 
4 Eis: Onthoofding, subs. levensl. verb. uit H. en W.F. en C. 
5 Vonnis: Opnieuw gedaagd. 
 
Klachtboek fol. 8. 
A.J. de Lange de Jonge wordt gedaagd maar verschijnt niet, aanklacht: “dat hij hem met quade 
zaecken onderstaen ende vervordert heeft eenen Pieter de Hont saeywercker op dijnfdage den 
xxix e junij voorleden nachts tuffchen thien @ elff uren alfo moordadelicken te quetfe met een 
dootwonde recht in zijn borst heen deurgaende tot inde longe dat denfelven daervan corts 
daernaer overleden is. Ende alfo hij ge

he
 mitfdien gecomiteert heeft een dootflach waerdeur hij 

als een violateur ende schender des menschelicke geslacht zijn, eijft @ ... 
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Getuignisboek K5v, jaar 1609. 
Verklaring door diverse personen waaronder een professor aan de universiteit van Leiden ten 
behoeve van Arijaen Jans geboren te Breda: “dat hij hem altijts eerlick @ voormelick gelijck een 
persoon nu eeven behoor te doen gedragen heeft uijtgefondert dat hij omtrent vijff jaren 
geleden Sint Jans tijt, zijn zelven te buyten gegaen heeft nimwef wederflagh van een manpersoon 
genaempt Pieter de Hont za:”. De kwestie wordt hier “een ongeluk” genoemd. 
 
Fol. 2 Hoofdgeld. Jannetgen de Hont  (weduwe van P. de Hont)[Makreels?] woont op een kamer 
met haar dochters Maeijcken en Magdalena in de buurt van de St. Jacobsgracht. [West-
Nieuwland] 
 
Diverse gegevens voornamelijk over kleinzoon Claes de Hont 
 
Zie In de nieuwe stad. Nieuwkomers in Leiden, 1200 – 2000, o.r.v. Jaap Moes, Cor Smit, Ed van der 
Vlist, IJme Woensdregt, Dirk van Eck-Stichting, Leiden, 1996, pagina 52-53. 
Uit de ondertrouwcijfers blijkt dat in 1581, nauwelijks vier jaar nadat de eersten naar Leiden 
waren gekomen, de Vlamingen al een grote groep vormden. Belangrijke plaatsen van herkomst 
waren toen en ook in andere jaren voor 1620, de al eerder genoemde steden Antwerpen en 
Hondschoote. Uit die laatste plaats kwamen de broers Andries Gijs (geboren 1565), een 
saaidrapier (producent van saai) en Jan Gijs (overleden 1635), koopman in hosen (broeken). De 
tweede was een oom van Nicolaas de Hond (1579 – 1654), die al voor 1606 uit Hondschoote naar 
Leiden was geëmigreerd. De Hond begon als vellebloter (scheerder van vachten) en saaiwever, 
maar concentreerde zich later meer op de handel want hij komt verschillende malen als koopman 
van saai voor. Noot 86. Posthumus 1939, 544 zag in hem een van de belangrijkste textielhande-
laren en –producenten in Leiden uit het midden van de zeventiende eeuw. 
 
Zie Stof uit het Leidse verleden vanaf pagina 14: vermelding Pieter de la Court, Adriaen Le Pla en 
Nicolaes de Hont als kapitaalkrachtige kooplieden-ondernemers, vaak van Vlaamse origine, die 
rond 1630 steeds meer taken van de drapeniers overnamen. 
Posthumus: Nicolaes de Hont is diverse malen mede-ondertekenaar. In 1640 heeft hij volgens nr. 
299 26 knechts binnenshuis en een meesterknecht. Dit is relatief veel; slechts Jan Adriaensz. de 
Plae heeft er meer, namelijk 28. De anderen hebben over het algemeen hooguit 15 knechten. 
Vrijwel alle meldingen betreffen de kleinzoon. 
 
In Textielhistorische Bijdragen 36

L)
 is nog meer terug te vinden over deze Nicolaas de Hond en de 

familie Gijs. Hij werd in 1606 poorter van Leiden en was van 1623-1625 diaken in de gerefor-
meerde kerk. Nicolaas werd ongeveer vijfenzeventig jaar oud en stierf in 1654. 
 
KO K261, 1632 huwelijk van Joost Ghijs [pa is Jan] met Jannetgen de Hont, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Nobelstraat, vergezeld met Annetgen de Hont [w.s. de Bever] haar 
moeder. 
Geen NH-dopen van dit paar gezien. (Zie bonboek generatie 12 Van der Meer.) 
 
Aflezingboeken 1574 - 1649 onder andere: 

 Niclaes/Claes de Hont. Aangewezen als beheerder der brandblusmiddelen in het bon Wolhuis, 
17-04-1629, no I fol. 4v. 
Niclaes/Claes de Hont. Zijn perceel grenst aan dat van Abraham Bernaert aan het 
Steenschuur, 11-08-1640, no. K fol. 338v. 

 
Klapper Hoofdgeld 1622. 

 Niclaes de Hont Wolhuis fo. 7v. 

 Claes de Hont West Nieuwland fol. 45 (n.v.t.) 
 
Leidsche Textielnijverheid 1611-1650. 

 Jacob de Hondt, koopman van fusteinen, 195 (jaar 1617). 

 Nicolaes de Hondt, koopman 83 § 1, pag. 462 noot 1, 359, lakenbereider, 299, 300 § 1 
Lakendrapier 305, lakenreeder 328 § 1. 
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Leidse Penningen 1621-1672. 

 Claes de Hont > Jan Lette [KO M228v, 1641 Lette. Niclaes de Hont, koopman, zijn voogd, 
Steenschuyr assisteert hem als getuige.]  

 Claes de Hont de jonge 1652 ƒ 12.00; 1654 coopman; -1666 SEV. 

 Nicolaes de Hont 1621 ƒ 30.00; 1652 d’Oude; -1666 WOL. 
 
Bonboek Gansoorde fol. 352v Hooigracht. Huis van de familie De Bever.  

 Verkoop van het pand voor iij M i C gl. 
Bonboek Wolhuis fol. 92/99/121v t/m 122v, Steenschuur e.a., waaronder fol. 92 Nobelstraet: 

 Is bij Cornelis Dircxzn Sprong vercoft aen Niclaes de Hond, saeijcoper belast mite pacht van tij 
gl sts., noch mite lofrente van ix gl i st aencomende de wedue van Reijnfburch 29:1:1611. 

 01-04-1643 of 1648 Is bij Niclaes de Hondt vercoft aen Huybrecht Janszn. Verwer vrij om ... 
(Dit pand is eerder voor ƒ 2823,00 door C.D. Sprong gekocht.) 

 
Fol. 99 Steenschuur. 
Aankoop op 22-05-1629 Door kleinkind “Niclaes de Hont, saeijcoper” voor “ ij M gl gereed geld 
ende noch v M gl bij overstellinge van de vercooper ...” Het pand komt later in handen van de 
welgestelde familie Ghijs en wordt als koetshuis plus stalling gebruikt. 
 
Wees- & Arm boek Q, inv. nr. 5453, pagina 27. 
Jacobmijntge de Smeth, weduwe van za: Joris Herewijn. Zij en haar man hadden in 1650 tot 
voogden gesteld “Sr. Nicolaes de Hont de ’Oude [= de jonge] end Cornelis Claes Liwatier beijde za: 
ged:” 1663. 
 
 
 
 
 


