Overzicht families Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
L’Agache, Renet, Party en Noé

[Dit document is onderdeel van de publicatie De families Boekooy & Stouten. Zie voor de
verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.]

Na de familie in mannelijke lijn van de echtgenotes in de Boekooy-reeks (kolom 2), volgt nu van
die echtgenotes hun moeders familie in mannelijke lijn (kolom 3).
Dat zijn achtereenvolgens de families Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde en Le Pair. Over de
familie van Jannetje Willems (zie generatie 10 Klippe) is te weinig bekend om hier apart te
bespreken. Dit gaat eveneens op voor de families Van Ruekelinge, Del Lobelle en Servie. Voor
zover ik over enige gegevens beschik, staan die reeds achteraan de gezinsbeschrijving van hun
dochter (zie generatie 10 Klippe en generatie 10 Teijn). Deze korte reeks vangt aan met de
achtste generatie (begin achttiende eeuw).
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Via de aan vrouwen verwante takken, komen verder Renet, Party, L’Agache en Noé aan de orde.
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Generatie 08 Vermeij

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:
Kinderen
1. Philip
2. Marijtie
3. Aeltje
4. Lena
5. Arent
6. Geertie
7. Aarent

Man
Anthonij Philipsz Vermeij
ca 1675 te Naarden
08/15-09-1753 te Leiden
NH
Naarden en Leiden: Minnebroersgragt
(1703), Zuijdzijde (1710, 1731),
Looijerstraat (1751)
Lakenwerker (1703)
Philip (Antonis?) Vermeij

Vrouw
Geertje Kramers
ca 1690 te Leiden
22-08-1778 te Leiden
NH
Zuijdzijde (1710), Oranjegracht (1741),
Catharina Gasthuijs (1772-1778)
Huisvrouw
Arie (Abraham?) Kramers

KO 27-12-1710 te Leiden

doop 15-05-1711 te Leiden, overl. na 1730
doop 21-08-1714 te Leiden, overl.
doop 14-03-1717 te Leiden, overl. 27/04-05/05-1771 te Leiden
doop 18-02-1720 te Leiden, overl.
doop 19-11-1724 te Leiden, overl. na 1731
doop 28-08-1727 te Leiden, overl. na 1777
doop 28-04-1730 te Leiden, overl. na 1755

Kinderen Anthony en Neeltge Jans Onnos
1. Maria
doop 07-09-1704 te Leiden, overl.

(Zie voor aansluiting generatie 07 Klippe.)
Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe sneller een familielijn afbreekt. Dit gaat onder andere op
voor de familie van Aeltje Vermeij. Deze keer verzandt de zoektocht niet door een vage spelling of
een onbekende patroniem. De lijn houdt gewoon voorlopig op, omdat de vader buiten Leiden is
geboren. Daar staat tegenover dat er over een dochter in het gezin, en dan met name over haar
man, uitzonderlijk veel bekend is. De informatie komt uit het Rechterlijk Archief, wat meestal niet
veel goeds betekent. Inderdaad krijgen we een fraai portret te zien en komen er alledaagse
dingen aan het licht, die zeker aan ons voorbij zouden gaan als er niet zo’n rel was geweest. Maar
laat ik bij het begin beginnen.
Anthony Philipsz. Vermeij en Geertje Kramers zijn de ouders van Aeltje. Voor Anthony is het reeds
zijn tweede huwelijk wanneer hij met Geertje in Leiden trouwt.
Het eerste huwelijk Anthony Vermeij met Neelten Jans Onnos. KO DD38, 29-09-1703.
Anthony Philipsz Vermey, lakenwr, jongeman van Naarden, woont op de Minnebroersgragt,
geassisteerd met Gerrit Schouten, sijn bekende, woont in de Calverstraet, huwt met Neeltge Jans
Onnos, jongedochter van Leijden, woont op de Minnebroersgragt, vergezeld met Jacobmijntge
Willems, haar moeder, woont alsboven.
KO EE271, 27-12-1710.
Anthony Vermeij (Mey) weduwnaar van Neeltje Jans, wonende op de Zuijdzijde, geassisteerd met
Willem Nonnos, sijn swager, wonende op de Waartgraft, huwt met Geertje Kramers,
jongedochter van Leijden, wonende op de Zuijdsijde, geassisteerd met Elisabeth Gerrits, haer
meuy, wonende als vooren.
Hij krijgt uit beide huwelijken nakomelingen.
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NH-doopklapper nr 641. Kinderen Anthony Philips Vermeij en Neeltje Jans Onnos.
 07-09-1704 Maria, LK, getuigen Philip Vermij, Jacomijntje Willems.
NH-dopen kinderen van Anthony Philips Vermeij en Geertje Kramer.
 15-05-1711 Philip, PK, (ma: Geertje Aries Kramer), getuigen Philip Antonis Vermei en
Jacomijntje Willemsz.
 21-08-1714 Marijtie, HK, getuigen Isaac Kerhoven en Rachel Jonas (pa: A. Fremijn).
 14-03-1717 Aeltje, HK, getuigen Arij Scheepers en Aeltje Jans van der Brugge.
 18-02-1720 Lena, HK, getuigen Pieter de Vos en Lena de Vos.
 19-11-1724 Arent, LK, getuigen Willem Honos, Antje de Jong (pa: A. Fermij).
 28-08-1727 Geertie, HK, getuigen Hendrik Slaat, Marijtie Vermeij. [geen KO-huw.]
 28-04-1730 Aarent, PK, getuigen Frans Bekkeljouw en Lydia Selossen.
Neeltje krijgt blijkbaar slechts één kind. Misschien is ze vrij snel na de geboorte van Maria
overleden. Vier van Anthony’s acht kinderen huwen vervolgens in Leiden.
Philip Vermeij en Ida Kranenburgh
Aeltje Vermey en Jacobus Klippe
Geertje Vermeij en Jan la Broy
Arend Vermeij en Maria A. Harings

01-06-1731
11-08-1741
16-04-1750
22-10-1751

LL186
OO22
PP224v
QQ51

KO 1731.
Philip Vermeij, leertouwerskn., jongeman van Leijden, wonende op de Zuijd Zijde, vergezeld met
Anthonij Vermeij, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Ida Kranenburgh, weduwe van Jan
van den Bergh (3 kind), wonende op de Langegt. bij de Oostvoldersteeg.
KO 1741.
Jacobus Klippee, lakenw., jongeman van Leijden, wonende op de Oranjegragt, geassisteerd met
Jan Klippee, zijn vader, als vooren, huwt met Aeltje Vermey, jongedochter van Leijden, wonende
alsvoren, geassisteerd met Geertje Kramers, haer moeder, wonende alsvooren.
Lootskerk 11-08-1741 (Alhier getrouwd 27-08-1741.)
KO 1750.
Jan la Broy, seemtouwer, jongeman van Leijden, wonende op de Haarlemstraet, vergezeld met
Harmanus Ligtvoet, zijn neef op de Oude Vest, huwt met Geertje Vermeij, jongedochter van
Leijden, wonende op de Oude Vest, vergezeld met Elisabeth van Waalswijk, haar goede bekende,
wonende als vooren. Den Bruijdegom heeft behoorlijk consent van zijn moeder, en de Bruyd van
haar vader vertoont en overgelevert. [E.v.W. is gehuwd met een Ligtvoet.]
KO 1751.
Arend Vermeij, schoenmakersknt. jongeman van Leijden, wonende in de Loijerstraat, vergezeld
met Antony Vermeij, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Maria Antonia Harings,
jongedochter van Dordrecht.
Blijkbaar beheersen alle (schoon-)zonen behalve Jacobus Klippe een specialisme dat met leerbewerking te maken heeft. Wie weet hielp de één de ander aan werk.
Anthony en Geertje zijn bij niemand tussen 1700-1755 doopgetuige, ook niet bij de doopgetuigen
Kerkhoven en Scheepers. Bij de NH-dopen van de families Kramer vanaf 1700 heb ik sowieso geen
enkele bekende naam gezien.
In 1753 is Geertje Kraamers NH-doopgetuige bij een kind van Arend Vermeij en Maria Antonia
Haring. Dit kind heet Anthonij. In 1756 is bij hun kind geen doopgetuige aanwezig en verder geen
kinderen gezien.
Ook geen NH-dopen van eventuele kinderen van Philip Vermeij en Ida Kranenburgh aangetroffen.
Philip was zo’n tien jaar jonger dan Ida, waarschijnlijk zelfs meer.
We zien Anthony Vermeij en Geertje Kramer voor het laatst samen in 1749 bij het voorechtelijk
geboren kind van hun dochter Geertje en Jan la Broy.
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NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan la Broy en Geertje Vermeij zijn in:
1749 (onecht kind: Jan) Antony Sermij en Geertje Kraamer.
1751 Johanna Montagne [moeder van Jan].
1764 Arij van Rijten en Johanna la Broy.
1753 n.v.t. (Niets bij de Waalse kerk.)
Anthony overlijdt in 1753. Geertje moet in 1778 overleden zijn. Op verzoek van haar schoonzoon
Jan la Broy wordt ze in 1772 opgenomen in het Catharina Gasthuis. In 1778 is ze overleden. De
getroffen regeling geeft zeer gespecificeerd weer wat oudjes in haar tijd als kost genoten.
Gasthuisarchieven. Gasthuisopnamen. Geertje Kramer, weduwe Anthony Vermeij GA58-3.
Akte 39v.
ren
Op den 30 maart 1772 is door de M en Regenten van de Catharina en Cecilia Gasthuijfen
binnen Leiden in ‘t Catharina gasthuis ingenoomen de persoon van Geertje Kramer, weduwe
Anthony Vermeij, aldaar inbesteed door haar schoonzoon Jan La Broy, om als ordinair
commensaal onderhouden te worden in eeten en drinken, havenis en gemak te doen, zo in ziekte
als gezondheid, mits zij worde ingebragt met bed, bulster en dezelves toebehoren, ook tot den
inbesteeden lasten onderhouden worden in reeding en kleeding zo van linnen als wolle tot zijn
lijve en bedde behoorende, zich ook den Huiffelijken orden bij de Meesteren regenten alreede
gestelt, of nog te stellen onderwerpen, onder conditie, dat zij zal hebben haar eeten voor haar
bed, drie witte broodjes, een pond boter, een pond kaas en een pintje vier gulden bier daags,
rn
waar voor de M . Regenten voort: genieten zullen de somme van twee en vijfftig sts: ter week en
zal telkens een vierde jaars bij anticipatie moeten betaalt worden. Actum ter kamere van ‘t
Catharina Gasthuis ten dage en jare voornt: get. Jan La Broy.
Marge: 22 augustus 1778 obiit.
Daaronder volgt een staat van betalingen per kwartaal lopende van 30-03-1772 t/m 12-10-1778
van steeds ƒ 33:16:-, laatste maal ƒ 23:8:-.
Begraafboek
 8-15 Sept. 1753 Anthony Vermeij, (man van Geertje Kramers) P.Pw.
 27/4-5/5-1771 Aaltje Vermey, (vrouw van Jacobus Clippe), PB.
 Geertje 22-08-1778. Zie boven, niets in het begraafboek of Cath. gasthuisbegraafboek gezien.
Nu was Jan la Broy niet zomaar een doorsnee schoonzoon. Hij kwam uit een redelijk welgestelde
familie, waarin de één de ander als heethoofd nog overtrof. Zijn materiële welvaart, en die van
zijn familie blijkt al uit het huizenbezit. Gezien het beroep van Jan moeten de panden in de
Looierstraat als werkplaats gefungeerd hebben, waar hij meerdere knechten had rondlopen.
Bonboek huiseigenaren onder andere:
 Geertje Vermeij, verkoopster 1778.
Noord-Reijnevest fol 401v t/m 405v/411/413v t/m 416/412/412v. Looierstraat
e
 Geertje Vermeij: zie Jan la Broy [zie bovengenoemde panden, zie 6 reg. 461v.]
 Jan la Broy, gehuwd met Geertje Vermeij, koper 1737, verkoopster 1778.
West Marendorp Landzijde fol 458v en 459
Maren
Idem fol 461v/565
Voldersgracht.
461v.
 (Niet alles opgeschreven, maar het lijkt erop dat de panden via de familie van Jan la Broy in
1730, later in het bezit gekomen zijn van Geertje Vermeij.) Pand 461v voor ƒ 1.368,-- gekocht
door Pieter la Broy, gehuwd met Johanna Montagne.
 Via acte van scheijding 22 aug 1755 nots. A. Kleijnenberg wordt het huis aanbedeeld aan
zoons Pieter en Jan la Broy.
 Volgens testament voor Isaac Elias Luzac., nots. is Jan de erfgenaam van zijn broer Pieter. Acte
15-12-1756. Overdracht pand op 11-07-1767.
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 Jan la Broy. Dit en nog verschijde huijsen is bij Jan la Broy en Geertje Vermeij Egteluijden Sp.
m
bel. met xij eerst uijt hoofde volgens obligatie bij den eersten compt. op den 12 meij 1763
m
voor den nots. A. kleijnenberg en get. binnen dese stad gepasseert. innehouden de vj L
o
c
beneevens een jaar intressen verscheenen en i meij deses jaars 1767 er s van ij x gl welke
c
obligati bij desen werd gehouden voor vernietigt, mitsgaders een somme van vij xxx gl per
reste van gelevert H int bij den eerste compt. tot zijn genoegen ontvangen en de resteerende
m
v lx gl spruijtende uijt zake van geleende gelden daar van jaarlijks intr. betaalt zal werden
jegens 3.10 van ’t hondert int jaar innegaande met van j julij deses jaars af tot de Aflossing
c
toe, welke aflossing zal moeten geschieden met termijnen van x L gl Sjaars de j julij 1768
d’eerste termijn en zoo voorts van jaar tot jaar toe dat het voors. capitaal ten volle zal zijn
afgelost en voldaan om Arij van Rijt.
M
 Is bij haar verkogt aan Arij van Rijt met de belasting van de voors. schuld als nog per reste iij
C
vij L gl. en wijders de cassatie van dezelve. 29-8-1778.
(Geen Waarbrief in de index van 1778 gezien.)
De liefhebbende echtgenoot van Geertje Vermeij: Jan la Broy
Geld had hij wel, maar manieren ... dat is nog zeer de vraag. De werkelijkheid is soms zeer
moeilijk te achterhalen. Dat geldt voor mij anno 1998 en dat gold al evenzeer in 1762. Hier is het
verhaal van Jan la Broy en zijn vrouw Geertje Vermeij.
Huwelijken, doopboeken (enige vader tussen 1750-1770) en gegevens uit het bonboek (adres de
Maare en procureur Isaac Elias Luzac is een bekende van de familie), bevestigen dat alleen de
hierna besproken persoon de man van Geertje Vermeij kan zijn.
Criminele Vonnisboeken.
Boek 49, folio 2, datum 20-07-1762. Jan la Brooy, mishandeling, vrijspraak.
Voorafgaand aan het verhoor ontstaat een lang voortslepend juridisch steekspel vanaf januari
1761 over de voorwaarden waaronder Jan vragen wil beantwoorden. Hij wil in elk geval een kopie
van het verslag. Verder heeft hij een procureur in de arm genomen. Gezien de gang van zaken bij
andere vonnissen van welgestelde burgers, is het geen uitzondering dat hij wordt vrijgesproken.
Echter, het blijft de vraag of hij werkelijk onschuldig was. Waar het allemaal om draait, is het
volgende deel van het verhoor op basis van getuigenverklaringen van Jan Godfried Blom, Hendrik
Verhoeven (beiden knecht van Jan) en Aaltje de Wijs (de dienstmeid). Er is ook sprake dat Jan een
borgsom van ƒ 5.000.00 moet betalen, wanneer hij direct voorlopig op vrije voeten wil worden
gesteld.
Zie verder Civiele Zaken, RA inv. nr. 86, deel MM, 45 en onder andere 101, 105, 106 en 107.
Folio 4. “De Heer Mr. Cornelis Chastelein, Hoofdofficier der stad Leiden R.O. Eisscher van
s Heeren weegen in cas van Delict contra Jan la Broy, wonende binnen de voorsz: stadt.
Gedaagde in persoon, [alle regels zijn vanaf hier, bij uitzondering, genummerd].
De Heer Eisscher, ter Criminele Vierschaar geseten, dede zeggen, dat den gede in persoon, die te
meermalen preuves gegeven hadde van deszelvs querellensen en violenten imborst, en, zoo ter
dier zake, als om andere mesures, meerals eens sub reatu, en ook in detentie alhier geweest was,
op vrijdagh den 14 november van den gepasseerde Jaare 1760, des voormiddag was geweest in
de herbergh De Vlieger op de Beestemarckt binnen dese stadt en aldaar ontmoet hebbende
Johannes van Vinkesteijn, vleeshouwer in ‘s Hage en Jan van Ulden, wonende alhier ter stede,
nadat hij er zelver plaatse met de twee gemelde luiden eenigen sterken drank gedronken had,
dezelve verzogt hadde, om met hem te zijnen huise te gaan visch eeten. Dat de voorn. de
Johannse van Vinkesteijn en Jan van Ulden met hem gede in persoon dan ook na en in deszelvs
huis waaren gegaan en aldaar aan hun door den gede in persoon waaren voorgezet gemaakte
boterhammen en rode wijn was geschonken. Dat, de gemelde Johannes van Vinkelsteijn tegens
het vallen van den avond heengegaan zijnde. Het vervolgens op dien zelfden avond, doch wat
laater op den avond, was gebeurd, dat hij ged. in persoon zich uit kwaadaardigheid in een
onbestuurde drift zoo verre hadt laten vervoeren om in eigener persoon met assistentie van nog
twee persoonen (zeer apparent knechts van hem ged. in persoon zijnde) den voornde Jan van
Ulden, dewelke alsdoen achter over op de grond lag, bij de hairen uit het huis van hem gede in
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persoon, staande op de Maare, tot een eindwegs op de groote steenen, te sleepen, en den zelven
met behulp zijnen gemelde twee assistenten op een horrible wijze te maltraiteeren tot zoo lange,
dat den voornoemden van Ulden door het aankomen van eenig volk, op des zelvs geroep van
moord toegeschoten, ontset was geworden. Dat den heer Eisscher zulks te ooren gekoomen en
de nodige informatien deswegens geworden zijnde, dezelve R.O. van de H.H. Schepenen hadde
verzocht, en op den 22 December van den gepaseerden jaare 1760 geobtineerd Decreet, omme
den gede in eigener persoon te dagvaarden ...[etc.].”
Civiele Zaken, inv. 86, ondermeer op La Broy.
 Deel GG, nr. 61. Jan Labrooy, is enige tijd gebruiker geweest van Buitenplaats “Knorrenburgh”
te Oegstgeest, waarvan een beschrijving wordt gegeven. 08-01-1746.
 Deel GG, nr. 122, Labroy ... Betrokken bij straatvechtpartij op 21-12-1746 volgens getuigen,
onder andere Hendrik Hommel. 22-12-1746.
 Deel HH, folio 129 [Idem op Pieter la Broy, v/h eigenaar Zeemtouwerij, nu overleden]. Jan la
Broy, baas in zeemtouwerij, inz. gevluchte weesknecht Wijnandt van Tongeren. 26-11-1749.
[In dit geval toon Jean zijn goedaardige kant. Jan la Broy heeft de weesjongen, die eerder vier
jaar voor hem gewerkt had, weer aangenomen nadat deze vlak voor aanmonstering op een
schip dat naar Oost-Indië ging vertrekken, weggelopen was. Het genoemde weekloon van de
22-jarige knecht bedraagt 55 stuivers.]
 Deel MM jaar 1760-1762, akten 45 e.v., zie 62, 68, 73, 95/97, 99/101, 105/109, 119, 124/126.
Jan la Brooy, Mr Looyer, op de Mare, gehuwd. Inzake mishandeling Jan van Ulden.
 Deel RR, folio 65, zie 28 e.v. Jan la Brooy, gehuwd, broer van Johanna la Brooy, i.v.m. proces
Arij van Rijt (mishandeling door haar man), 27-04-1776. Ook akten nr. 66, 166, 33/42, 47,
49/50, 52, 54, 61, 65, 69, 74, 75, 80, 85, 88, 113, 114, 116, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 134,
135, 138, 139, 146, 149, 162, 163, 164, 165, 167 en Deel SS nr. 1. [Dit is een verklaring van Jan
Karlier. Er zijn uitzonderlijk veel akten aan gemoeid! Later volgt een echtscheiding.]
Enkele fragmenten uit verklaringen van diverse getuigen. Vanwege de herhaalde vraagstelling zijn
hierna slechts aanvullende gedeelten van de verklaringen overgenomen.
Folio 45
... de eerste deposant Jan Sieren, dat op vrijdag avond den 14 novemb. deeses jaars 1760 de
klokke halff ses uuren off daar omtrend hij deposant gekomen is met een rund-slagthuid op een
kruiwagen van weegens een ingeseete deeser stadt, welke een rund bij zijn deposants meester
Hendrik Schouten hadde doen slaan, op de Mare voor het huis van - La Brooy, Mr Looyer, met
intentie om volgens de hem gegeven ordre, die huis aldaar te brengen ... [het huis staat vooraan
op de Mare] ... gesien heeft dat de deur aldaar geopent wierde, en dat - La Broy en twee
personen, die hij voor desselvs knegts aansag, en waar van de een hem bekent is door desselvs
rosse hairen, en welke woonachtig is in het Heere steegje streckende tusschen de Hooygragt en
de Middelwegh ... Jan van Ulden, grutter, wonende alhier ter steede, welke agter over op de
grond lag, bij de hairen uit het huis sleepten, en dat - La Brooy daarentusschen den selven ok op
het lijff geleegen en in de strot gekneepen heeft alles in diervoegen, dat sulks afschuwelijk was
om te zien, en dat Jan van Ulden vrij sterk bloeijde. [Hij werd een stuk verder de straat op
getrokken tot op de grote stenen] ... en eenig volk sijnde komen toeschieten - la Brooy door
desselvs vrouw weeder in huis getrokken is en sijne twee knegts of adsistenten na de
Haerlemmerstraat geloopen zijn, en aldaar ... in het huis van la Brooy t welk daar uitkoomt;
immers dat deselve twee luiden een moment daarna in het huis op de Mare aan de deur
komende, hem deposant de slagthuid, hier voren gemelt, afgenomen hebben.
Folio 68.
... de vleeshouwrsknegt ... huid afgegeven ... Jan la Broy teegens sijn vrouw gesegt heeft dat sij
aan die man een dubbeltje zoude geeven, en dat deselve vrouw daarop in haar beugeltasch
getast en aan dien man iets gegeeven heeft ...
Folio 69.
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Dit is een verklaring van iemand die wist dat Jan van Ulden en Jan la Broy al rond het voorjaar
1757 gevochten hebben na een bezoek aan “de Herbergh het Koningspleijn op de Beestemarckt”
waar ook een kolfbaan was.
Folio 73. Dit is de verklaring van Jan van Ulden zelf.
...Vinkesteijn is een vleeshouwer ... (in de herberg zij met elkaar) “eenigen sterken drank, na sijn
deposants beste weetenschap 2 a 3 glaasjes gedronken en eenige pijpen tabak gerookt hebben”
... Uitnodiging eerst aan Vinkesteijn om schelvis met aardappelen te eten. Als ze opstaan nodigt
Jan la Broy ook Jan van Ulden uit die eerst een paar maal bedankt, maar toch meegaat. ...
[Letterlijk:] Dat hij deposant met Jan la Brooy en Vinkesteijn aldaar gekomen sijnde deselve la
Brooy hen geplaatst heeft in zijn zijdvertrekje, uitzigt hebbende op de Mare, en al vloekende en
op een harde en bitse wijse gevraagt heeft aan zijne huisvrouw om de schelvis en aardappelen op
te setten voor sijne genode vrienden. Dat de vrouw van Jan la Brooy denselven daarop weder
met een vrij scherpe manier van zeggen en al vloekende geantwoord heeft, dat als hij zulks
vreeten wou, dat hij dan gemaakt moeste hebben, dat het er geweest was, en als sij eeten
moesten dat sij dan kaas, boter en brood krijgen konden. Dat la Brooy dan ook geordonneert
heeft, dat zulks gegeeven soude worden, off wel boterhammen gemaakt, mitsgaders ook gesegt
heeft teegens sijn vrouw, dat sij een flesch rode Baaij zoude geeven. Dat de vrouw van la Brooy
eenige gemaakte boterhammen gebragt heeft, en ook een flesch rode wijn, dog dat la Brooy die
wijn geproeft hebbende, gesegt heeft: dat is honde wijn, haal een ander. Die moet ik zoo goed
hebben als de beste Heer off Burgemeester, off diergelijke woorden in substantie, mitsgaders sijn
vrouw gelast heeft een flesch van een ander zoort te krijgen. Dat dienvolgende de vrouw ook een
andere flesch gekreegen heeft, en dat sij te samen van de gemaakte boterhammen gegeeten en
dezelve flesch wijn mitsgaders nog een tweede flesch wijn met haar drien gedronken hebben, als
meede een pijp tabak gerookt.
[Tegen de avond vertrekt Vinkesteijn na bedankt te hebben en als ook van Ulden wil gaan, nodigt
Jan la Broy hem uit om nog wat te drinken, aangezien hij toch in de buurt woont en geen haast
heeft. Ze gaan weer in het zijkamertje met uitzicht op de Mare zitten] ... als toen een derde flesch
wijn ontgoronen is. Dat onder het drinken van deselve flesch wijn en als deselve nu omtrendt ten
halven geledigt was, Jan la Brooy hem deposant, zonder dat tusschen hen eenig onvriendelijk
woord was gevallen, stuurs heeft beginnen aantesien en halff binnen ‘s monds al zingende
teegens hem deposant te dreijgen en te vloeken, als namentlijk, dat hij hem door de vier
elementen zoude schoppen, door de zon en de maan jagen, en diergelijke wonderlijke en
onhebbelijke dreijgementen meer, zonder dat hij deposant die alle juijst onthouden heeft. [Jan la
Broy begint met zijn vingers op de tafel te tikken en op Jan van Uldens lichaam te stoten] ... en
dat hij deposant denselven van vorige conversatie wel kennende ... [hij narigheid verwachtte en
wilde vertrekken. Zodra ze opstaan geeft Jan la Broy Jan van Ulden een slag tegen zijn hoofd, die
daardoor tegen het behangsel of de wand van het zijkamertje valt.]
[Letterlijk:] Dat hij deposant la Brooy bij de handen vattende om voor te komen, dat deselve hem
geen tweede slag toebragt, gelijk hij daartoe de mime maakte, op het gerugt waarschijnelijk
daarbij gekomen sijn twee knegts van la Brooy, (waarvan de eene genaemt Jan, den ganschen
namidddagh nu en dan door hem deposant in het voorhuis gesien was, en welke ook door La
Brooy binnen geroepen was en een glas wijn gekreegen had, wanneer hij deposant horende, dat
die knegt Jan heette, ook nogh gedronken had op de gesontheid van de drie Jannen,) en dat
deselve twee knegts teffens met Jan la Brooy hem deposant hebben aangetast, en agterover op
den grond geworpen grijpende Jan la Brooy hem deposant ook insonderheid bij de hals off strot.
[Vervolgens wordt hij in het bijzijn van Jan’s vrouw geslagen, getrapt en de deur uit gesleept en
geschopt.]
Dat hij deposant bemerkende, dat hij na het water toe dan over de straat gesleept wierde, en
bedugt, dat men hem in ‘t water wilde smijten, uit al sijn vermogen, als hij sijn keel vrij konde
krijgen, moord geroepen heeft ... Actum 31 maart 1761.
Waarna de tegenpartij aan het woord komt.
Folio 101.
Compareerden voor d’ ondergeschreeve Heeren Scheepenen der stad Leijden Johan Godhfried
Blom, Hendrik Verhoeven als knegts werkende, en Aaltje de Wijs, als dienstmeijd wonende bij Jan
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la Broy, zijnde alle van comparanten ter requisitie van den voornoemde Jan la Broy, waar ende
e
waarachtig te weezen. Eerstelijk de eerste ende derde Deposanten. Dat, op vrijdag den 14
November 1760, op, of kort aan den middag, ten huijze van den requirant, gekomen zijn
Johannes van Vinkesteijn, wonende in ‘s Hage, en Jan van Ulden, wonende alhier. Dat de gem.
persoonen in het zijkamertje van den requirant, uijtzigt hebbende op de Maare, gezeeten zijnde,
den requirant aan dezelve heeft doen voorzetten boterhammen, ende dezelve ook beschonken
heeft met Rode Wijn. Dat, na dat de gemelde personen met den anderen aldaar eenige tijd
geseeten hadden, dezelve vervolgens met den requirant en zijn vrouw zijn gegaan in de
slaapkamer. Dat zij deposanten hoorende, dat er moejelijkheijd was, den eerste deposant zig in
de gemelde slaapkamer vervoegt heeft. Verklaarende wijders den eerste deposant alleen, dat hij
aldaar gekomen zijnde gehoort heeft, dat den voorn.de van Ulden de vrouw van den requirant
uijtmaakte voor een canaille, daar bijvoegende, dat hij deposant was de Tol van des requirants
vrouw. Dat hij deposant vervolgens hem van Ulden vermaant hebbende dat schelden na te laten,
en heen te gaan, den voornoemde van Ulden tegens hem deposant gezegt heeft, wat heb jij hier
te doen? Dat hij deposant gezegt hebbende ik moet hier weezen, den voornoemde van Ulden
tegens hem deposant gezegt heeft, kom aan, wat heb jij te zeggen, ik zal jou wel redderen. Dat
vervolgens den voornoemde van Ulden, uijt de gemelde slaapkamer in de gang gegaan zijnde,
door hem deposant is gevolgt, siende dat den voorn. van Ulden na zijn sak tastede, zig verbeelt
heeft dat hij na zijn mes greep. Dat hij deposant vervolgens, sooals de eerste en derde
Deposanten beijde verklaren, tegens den gemelde van Ulden heeft gezegt, laat u mes steken. Dat
den voorn. van Ulden agter uijt wijkende, en wederom na zijn mes, zo als hij deposant zig
verbeelde, grijpende, tegens hem deposant heeft gezegt, kom voor de deur. Dat hij deposant
daarop gezegt hebbende, kom aan, als je wilt, maar jij moet vooruijt gaan, den voorn. van Ulden
vervolgens de deur van het huijs van de requirant is uijtgegaan, dog dat hij deposant de deur
agter den gemelde van Ulden toegeslooten hebbende, in huijs is gebleeven, en dat kort daarna
ook den voornoemde Vinkelsteijn vertrokken is. Voorts verklaarde de eerste deposant alleen, dat
na dat Vinkelsteijn vertrokken was, hij deposant benevens des requirants vrouw den Rok en
Camisool van den Requirant, die zodanig door den drank bevangen was, dat hij zulx zelfs niet
konden doen, uijtgetrokken, ende zijn Japon aangedaan, ende voorts den requirant hebben
gebragt in het keukentje. Verklarende wijders de derde deposante dat zij eenig werk verrigt
hebbende, in het gemelte keukentje komende, aldaar den Requirant ook in zijn japon bij het vuur
heeft vinden sitten. Verklaarde voorts de eerste en derde deposanten, dat den eerste deposant
vervolgens het huijs van den requirant mede is uijtgegaan, seggende te gaan na de werff
[leerlooijerij]. Dat den eerste deposant wedergekomen zijnde, den requirant als nog in zijn Japon
was sittende in het gemelte keukentje. Verklarende voorts den eerste deposant alleen dat een
wijl tijds, daarna aan het huijs van den requirant geschelt, ende door de vrouw van den requirant
opengedaan zijnde, den voornoemde van Ulden, in weerwil van des requirants vrouw, ten huijze
is ingedrongen, ende, door de gang gekomen zijnde, bij het keukentje in hetzelve is getreeden,
sittende aldaar den requirant in zijn Japon te slaapen. Dat vervolgens Jan van Ulden den
requirant op de schouder geslagen, ende bij den arm getrokken heeft, eijsschende te gelijk nog
wijn. Dat de vrouw van den requirant vervolgens een vlesch wijn gegeven hebbende, den
requirant, door het geraas van den voornoemde van Ulden, wakker geworden en de gemelde
flesch wijn door hun uijtgedronken is geworden. Dat inmiddels den tweeden deposant, gelijk de
eerste en derde deposanten verklaren, aan ‘t gemelte huijs gekomen zijnde, den voorn. van
Ulden, zooals alle de deposanten verklaren, al weder om wijn gevraagt heeft. Dat de vrouw van
den requirant, zulx weijgerende, ende den voornoemde van Ulden vermanende, om naar huijs te
gaan, den zelven nogthans bleef aanhouden zeggende ik moet voor den donder wijn hebben. Dat
den eerste deposant tegens gemelde van Ulden gezegt hebbende, gaat na huijs, je hebt wijn
genoeg, denzelven van Ulden tegens den eerste deposant gezegt heeft, hier voor den donder,
hier, voor den blixem, ik moet wijn hebben, slaande met de vuijst op de tafel, en drijgende alles
stuk te slaan.
Dat den eerste deposant, aan den gemelte van Ulden gezegt hebbende, je bent in geen herberg
of vaantje, den voornoemde van Ulden daarop nog meer gewelt heeft beginnen te maaken,
seggende, voor den donder, voor den blixem, ik moet wijn hebben, ik suyp hier op Intrest. Dat
den eerste deposant hem van Ulden gevraagt hebbende, moetje dan geld van mijn baas hebben,
den voornoemde van Ulden, daarop gezegd heeft, wat leijd jouw voor den donder dat in de weg,
ik moet wijn hebben, ik suyp hier op Intrest. Dat de vrouw van den Requirant tegens gemelde van
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Ulden zeggende hoe gaje hier zoo aan, den voornoemde van Ulden tegens de gemelte vrouw van
den Requirant gezegt heeft, canaille geeft voor den blixem wijn. Verklarende den eerste
deposant, dat den gemelde van Ulden te gelijk aan de gemelde vrouw van den Requirant een slag
aan ‘t hoofd toegebragt heeft. Verklaren voorts alle de deposanten gesamentlijk, dan den
voornoemde van Ulden, met zijn vloeken en dreijgen van alles aan stukken te sullen slaan,
voortgaande, den eerste deposant aan hem van Ulden gevraagt heeft, of het niet lang genoeg
was. Dat den voornoemde van Ulden, daar op geantwoord hebbende, je hebt voor den donder
hier niet al te zeggen, den eerste deposant gezegt heeft, ik heb hier meer te zeggen, als jij denk,
ik moet de dingen van mijn baas waar neemen, kom aan je moet de deur uijt het is lang genoeg;
Dat den voornoemde van Ulden niet willende gaan den eerste deposant tegens de gemelde van
Ulden gezegt heeft, kom aan je moet de deur uijt, ende te gelijk tegens den tweede deposant, die
in de gang stond, kom aan jongen, je moet mij helpen. Dat hij twede deposant, zoo als de eerste
en tweede deposanten alleen verklaren, in het gemelte keukentje gekomen zijnde, zij twee
deposanten den gemelte van Ulden hebben aangegreepen ende voorts den zelven met veele
moeijte uijt het gemelte keukentje tot in de gang getrokken. Verklarende voorts alle de
deposanten, zijnde de derde deposante inmiddels meede in de gang gekomen dat de twee eerste
deposanten den gemelde van Ulden door de gem: gang tot aan de deur op de Mare, ende de
gemelte deur door de vrouw van den requirant geopent zijnde, buyten de deur tot op de straat
gesleept hebben, en dat den voornoemde van Ulden, buijten de deur zijnde de gemelde deur
agter hun is geslooten geworden, ende dat, op dat moment, gelijk zij twee eerste deposanten
alleen verklaaren, geen een eenig ander mensch buyten de gem. van Ulden en hun twee
deposanten, bij of omtrent de deur van den Requirant was. Verklarende de derde deposante, dat
den Requirant sedert dat hem Requirant zijn Japon was aangedaan, ende in het gemelde
keukentje gebragt was geworden, in het gemelde keukentje is blijven ziten, zonder uijt hetzelve
te gaan. Dat den requirant ook was zittende toen den eerste deposant, van de werff wederom
quam. Verklaarende de eerste en derde deposanten dat den requirant in het gemelde keukentje
ook was sittende toen de tweeden deposant ‘t huijs is gekomen. Ende verklaaren de deposanten
gesamentlijk dat den Requirant, terwijl de twee eerste deposanten beezig met den voornoemde
van Ulden uijt het huijs te sleepen, in het gemelde keukentje in zijn Japon is blijven sitten, zonder
van zijn stoel op te staan, zijnde den requirant zodanig door den drank bevangen, dat hij
naauwlijks op zijn stoel konde zitten, ende voornamentlijk niet in staat was, om sonder door een
ander ondersteunt te worden, op zijne beenen te staan. Dat voorts den requirant den
voornoemde Jan van Ulden geen quaad of onvertoogen woord toegesprooken veel min den
zelven van Ulden geslagen, bij de hairen gesleept, in de strot gekneepen, ofte in eeniger
manieren mishandelt heeft. Eijndelijk verklaaren de tweede en derde deposanten dat den eerste
deposant vertrokken zijnde, den requirant omtrent agt uuren, door desselfs vrouw, met behulp
van hem tweede deposant, uijt het gemelde keukentje, is gebragt naar booven op de kamer, daar
hij ter dier tijd gewoon was te slaapen, en dat vervolgens den requirant op de gemelde kamer is
gebleeven. Gevende zij deposanten, ieder hun gedepooseerde betreffende voor reedenen van
weetenschap, al het zelve gehoord, gezien, bijgewoond en nog in goede geheugen te hebben,
verder als in den text bereijd zijnde, al het zelve met solemneele eede te bevestigen. Zoo waarlijk.
e
Actum den 17 October 1761. Adr. Crucuis. Simon Drolenvaux.
Afijn, de waarheid moet toch ergens in het midden liggen?
Jan van Ulden, RI-reg. huwelijk in 1725, is katholiek (vandaar schelvis op vrijdag?), grutter van
beroep en woont in 1725 op de Nieuwe Rijn. In een verhoor van de dienstmeid staat dat zij pas
anderhalve week bij Jan la Broy werkte toen dit alles plaatsvond. In de andere verhoren staan
meer stukjes over het feit dat in het zijkamertje aan de Mare licht brandde en dat Jan la Broy
geen japon maar een rock aan had (dus gewoon gekleed was).
Johanna la Broy (zus van Jan) is gescheiden van Arie van Rijt. De hele familie la Broy raakt vroeg of
laat betrokken bij vechtpartijen, zie de rest van de vele kaartjes Civiele Zaken, achttiende eeuw.
Civiele Zaken, deel RR, folio 28 en veel anderen.
Verklaringen van knechten, bekenden, leveranciers, familie en vrienden inzake de scheiding van
de zus van Jean la Broy: tussen Johanna en haar man Arij van Rijt. Uit de verhalen blijkt dat Arij
(een houtmolenaar) zijn vrouw regelmatig uitschold, sloeg en schopte en aan haar haren door het
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huis sleepte. De blauwe plekken op haar gezicht waren voor iedereen duidelijk zichtbaar. Hij zou
regelmatig teveel drinken, maar zij nooit.
Fol. 65 e.v. is een zeer lang verhoor van een vrouw die Johanna goed kent. Slotvragen:
Nr. 178? Heeft de deposante gezien dat er thuis bij Johanna la Broy, toen ze nog bij haar ouders
woonde, dikwijls werd gevochten? Antwoord: Nee.
Nr. 179: Of zij deposante van anderen niet wel eens gehoord heeft, dat er aan ’t huis van Jan la
Brooy den broer van des requirants huisvrouw rusie voorviel als er de vrouw van den requirant
[dus Johanna la Broy] was? Zegt zulx niet te geheugen.
Nr. 180. Of de deposante niet wel eens van anderen gehoord heeft, dat de requirants huisvrouw
in ’t huis van Jan La Brooy haar broer haar schoonzuster geslagen had en mede aldaar gevogten
had? Zegt Neen.
Dit soort vragen komen in meer van dergelijke verhoren voor en lijken vooral een uitvloeisel van
roddel en valse verklaringen te zijn. Echter, waar rook is, is in dit geval waarschijnlijk ook vuur,
want de familie van Jan la Brooy komt werkelijk zeer geregeld in opspraak en zijn eigen aanvaring
met justitie lijkt hij met veel geld afgewend te hebben.
Jan la Brooy overlijdt in oktober 1777 als “man van Geertruy Vermeij”. Is Geertje uit Leiden
vertrokken in 1778 of na 1810 overleden? Ze verkoopt in elk geval vrij snel na het overlijden van
haar man de huizen. Wie weet was ze Leiden als woonplaats waaraan zoveel onaangename
herinneringen kleefden, meer dan beu en heeft ze ergens een mooi buitenhuisje gekocht.
Gen 09 Kramer
Geertje Kramer is mogelijk geboren op 15-05-1690 (doop), ouders Abraham Kramer en Anna
Klement. Zij zijn ook ouders van Geertje, 05-12-1688.
Elisabeth Gerrits = ? Hendrik Kramers met Lijsbeth van de Bijl uit Hillegom 06-06-1669.
Of: Hubert Kremer met Elisabeth Vester, Luijck 20-08-1655?
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Generatie 09 Moene

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Jacob Hendricxz Moene
ca 1640 te Leiden
na 1706
NH
Uijterstegraft (1666), Duizentraetsteegh (1690, 1707)
Meuselaenwercker (1666)
Hendrik Moene
Maertge Jacobs

Huwelijk:

10-10-1666 in de Pieterskerk te Leiden (KO 16-09-1666 te Leiden)

Kinderen
1. Joannes
2. Maria
3. Jacobus
4. Trijntgen
5. Maria
6. Jacobus
7. Hendrik
8. Lijsbeth
9. Rebecca
10. Grietje
11. Cornelis
12. Rebecca

Vrouw
Maria Lagas
w.s. 29-09-1647 te Leiden
na 1705 te
Waals, NH
Korte Duizentdraadsteegh (1666),
Duizentraadsteegh (1701, 1705)
Huisvrouw
Johan La Gache
Maria Jean Noé

doop 19-11-1670 te Leiden, overl. na 1720
doop 11-12-1672 te Leiden, overl. jong, voor 1684
doop 12-10-1679 te Leiden, overl. jong, voor 1685
doop 25-05-1681 te Leiden, overl. 28/10-04/11-1747 te Leiden
doop 13-01-1683 te Leiden, overl. 01/08-02-1766 te Leiden
doop 23-04-1684 te Leiden, overl. 24/31-05-1760 te Leiden
doop 21-10-1685 te Leiden, overl. na 1722
doop 20-03-1687 te Leiden, overl.
doop 20-03-1687 te Leiden, overl. jong, voor 1694
doop 18-11-1688 te Leiden, overl.
doop 03-09-1690 te Leiden, overl. 19/26-11-1746 te Leiden
doop 23-08-1693 te Leiden, overl.

(Zie voor aansluiting generatie 08 Klippe.)
Aan het hoofd van dit gezin staan Jacob Hendricxz Moene en Maria Lagas (L’Agache). Volgens
naamwoordenboeken kan de naam Moene zowel een goede als een kwade betekenis hebben,
namelijk:
a. godsdienstig: Moenken-Pek ofwel de duivel, en
b. algemeen: afgeleid van de voornaam Mon(t), wat beschermheer of voogd betekent.
Wellicht was Jacob zich bewust van de eerste betekenis en zag hij er de humor van in toen hij in
het (bijna) duivelse jaartal (1)666 trouwde. Overigens doen enkele Moene-leden ook eer aan de
tweede betekenis wanneer ze letterlijk de voogdij over weeskinderen aannemen.
KO, S202, 16-09-1666.
Jacob Hendricxz Moen, meuselaenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de Uijtterstegraft,
geassisteerd met Cornelis Hendricxz, sijn swager in de Haverstraet, ondertrouwt met Marija
Lagas, jongedochter van Leijden, wonende in de Corte Duijfentraetsteech, geassisteerd met
Marya Noe, haer moeder mede aldaer.
Jacob is mousselinewerker van beroep. Dit is een los geweven stof van katoen, wol of zijde.
Het paar wordt gezegend met een schare van minimaal twaalf kinderen inclusief een tweeling.
Zeker de helft wordt volwassen. Tussen 1673 en 1679 is Maria ongetwijfeld ook zwanger
geweest, maar die kinderen hebben het duidelijk niet gered.
NH-doopboeken (klapper 142).
 19-11-1670 Joannes, MK, getuigen Jan Jacobsz, Marij Jacobs, Cornelia Pieters.
 11-12-1672 Maria, HK, getuigen Daniel La Gaas, Trijntjen Hijmansdr. Margrietjen Hadar.
 12-10-1679 Jacobus, HK, getuige Rijnier Augier.
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25-05-1681 Trijntgen, HK, getuige Rebbecca Heijndrixs.
13-01-1683 Maria, MK, getuigen Daniel Lagas, Jeremias Gerritsz, Maria Pietersdr Tilet.
23-04-1684 Jacobus, HK, getuigen Caspar Lavas en Grietje Lavas.
21-10-1685 Hendrik, HK, getuigen Jan Hendriksz, Abigael Steenense.
20-03-1687 Lijsbeth en Rebecca, HK, getuigen Lourenz Pietersz, Jesijntje van Heijden, Trijntje
Hendrikz.
18-11-1688 Grietje, HK, getuigen Hendric Lagas en Aegjen Lagas.
03-09-1690 Cornelis, HK, getuigen Cornelis Moerael, Maritie Cornelis.
01-05-1691 Jacobus, HK, (vader Johannes Jacobsz Moen, moeder: Aaghje Lagas), getuigen
Nicolaes Lagas en Marij Lagas.
23-08-1693 Rebecca, HK, getuigen Laurens Verhulst, Jossijntje Verrijk.

Johannes Moene trouwt als eerste van de kinderen, wanneer hij nog geen twintig jaar oud is met
Aechie Lagas. Elf jaar later trouwt de volgende Moene-telg met ... jawel, nog een Lagas uit
hetzelfde nest.
Johannes Jacobus Moen met Aechie Claes [Lagas]
Catharina Jacobs [Moen] met Hendrick Lagas
Trijntje Jacobs [Moene] en Jacobus Lardinoys
Jacobus Moen met Annetge Andries [Sierag]
Jacobus Mounee en Sara Snarenberg
Marya Jacobsdr Moen en Jan Klippé
Marijtje Moens met Michiel van der Mus
Hendrick Moen met Gijsge Smit
Hendrick Moeningh en Annetje Blommendael

04-03-1690
12-11-1701
15-03-1721
11-07-1705
22-09-1708
02-10-1705
24-05-1743
05-03-1707
23-01-1723

Z290
CC240vd
HH212v
DD150
EE96v
DD164
OO118
DD272
II105

e

1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2

KO 1690
Johannes Jacobsz. Moen, kousescheerder, jongeman van Leijden, wonende in de Duijsent
Raetsteegh, geassisteerd met Jacobus Hendricks Moen, sijn vader mede aldaer, huwt met Aechie
Claes [Lagas], jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd met Maria
Claes, haer moeder aldaer.
KO 1701.
Hendrick Lagas, lakenwerker, jongeman van Leijden, woont in de Oude Voorstad op de Zuijtzijde,
geassisteerd met Claas Lagas, sijn vader, woont in de Paradijssteegh, met Catharina Jacobs
[Moen], jongedochter van Leijden, wonende in de 1000 Raet steegh, geassisteerd met Maria Jans
[Lagas], haar moeder, woont alsvoren.
KO 1705.
Jan Klippé, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Voldersgraft, geassisteerd
met Jan Klippé den Ouden, fijn vader als vooren, ondertrouwt met Maria Jacobs Moen, jongedochter van Leijden, wonende in de Duijsentraadsteegh, geassisteerd met Maria Lagas, haar
moeder, alsvoren. Hooglandse kerk 02-10-1705.
KO, DD150, 11-07-1705
Jacobus Moen, dekenwr., jongeman van Leijden, wonende in de 1000 Raetsteegh, geassisteerd
met Jacobus Moen, sijn vader, wonende alsboven, huwt met Annetge Andries, jongedochter van
Leijden.
KO 1707.
Hendrick Moen, lakenwr., jongeman van Leijden, wonende in de 1000 Raetsteegh, geassisteerd
met Jacobus Moen, sijn vader, woont alsboven, huwt met Gijsge Smit, jongedochter van Bremen.
KO 1708.
Jacobus Mounee (aant: Moenen), weduwnaar van Annetge Andries, wonende in de Boerepoort
op de Langegragt, geassisteerd met Andries Gabrielsz. sijn schoonvader, woont alsboven, huwt
met Sara Snarenberg, jongedochter van Leijden.
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KO 1721. (Zie bij Ardinoys in bruidengommenboek; zie ook generatie 11 L’Agache.)
Jacobus Lardinoys, weduwnaar van Maria van Nierop, huwt met Trijntje Jacobs [Moene], (2 kind),
weduwe van Hendrik Lagas, woont in de Climmende Leeuwsteegh, geassisteerd met Maria Jacobs
haar suster, woond op de Voldersgragt @ Aagje Claas Lagas, haar snaar, woond op de
Langegragt.
KO 1723.
Hendrick Moening (3 kind), weduwnaar van Gijsje Smith, wonende in de Caarsenmakerstraet,
geassisteerd met Jacobus Lardinoyss, sijn swager, wonende in de Westhavestraet, huwt met
Annetje Blommendael, jongedochter van Leijden.
KO 1743.
Michiel van der Mus, wedr. van Jannetie Bordee, wonende in de St. Annastraet, vergeseld met
Jan Verkinderen sijn goede bekende wonende op de Haerlemstraet, huwt met Marijtje Moens,
weduwe van Jan Klipee, wonende op de Oranjegragt omtrent de Loots, geassisteerd met Krijntie
Moens, haer suster, wonende als voren @ Lijsbet Klippee haer snaer, wonende in de St
Annastraet.
De telgen van de families Moene en L’Agache konden het duidelijk goed met elkaar vinden.
Aechie Claes Lagas en Hendrick Claes Lagas zijn namelijk kinderen van oud-oom Claas
“Blauwbaard” Lagas. Over hen volgt nog meer bij generatie 10 en 11 L’Agache. Verder is ook in
dit gezin iedereen werkzaam in de textielsector.
Omdat meerdere kinderen als weduwnaar of weduwe hertrouwen, zijn diverse voogdijregelingen
getroffen. De keuze van de voogden kan een aardige indicatie zijn voor de goede onderlinge
verstandhouding.
Voogdijboek M160.
Johannis Moen, mutsemaecker, oom en Isacq de Vlamingh, baijwever, gebede vrind, sijn voogden
gesteld over Hendrik oud agtien jaren en een halff en Jacobus oud veertien jaren of ijder daer
omtrent nagelate minderjaarige kinderen van Hendrik La Gas, gewonnen aan Trijntje Jacobs
Moen, spinster in de Klimmende Leeuw Steegh. Compareerenden hebben de voogdije
aangenomen & aan d’Heeren Weesmeesteren, op den 19 dito [maart 1721] eed gedaan. Den
voorn. Boedel is ten selven dagen gerepudieerd.
Voogdijboek M209.
Jan Bouljon, schrobbelaar, ende Willem van der Krooy, Laakenspinder, beijde oomen, zijn
voogden gesteld over [3 kinderen] nagelaate minderjaarige kinderen van Gijsgen Smit, gewonnen
bij Hendrik Moene, schrobbelaar in de Kaarsemaakerstraat.
(Compareerenden hebben de voornoemde boedel aangenomen en eed gedaan op 27 januari
1723.)
Zoon Jacobus heeft waarschijnlijk als enige een klein kapitaaltje in de vorm van onroerend goed
vergaard. Rond zijn zestigste koopt hij in 1743 enkele pandjes in de Kerksteeg, die zijn zoon later
erft. Zowel bij aankoop in 1743 als bij verkoop door kleinzoon Jacobus is echter sprake van
verplichte verkoop wegens schulden. Voor alle duidelijkheid laat hij samen met zijn tweede
vrouw Sara Snarenberg in 1747 zelfs een testament opstellen. Daarin is vastgelegd dat de
langstlevende van het paar alles erft. Jan sterft uiteindelijk in 1760 als eerste.
Bonboek huiseigenaren Moen(e)
 Jacobus Moene, geh. met Sara Snarenberg, koper 1743, verkocht bij onwillig decreet 1776.
Oost Marendorp Landzijde fol 120 J.L. Kerksteeg. Idem fol 121.
Fol. 120 HL kerksteeg, voorzijde in de poort.
 Jan Vlaenderen is eigenaar.
 Decreet. Is bij Jan de Koning Bode bij Executie over de reele lasten verkogt aan Jacobus
Moene vrij om xix gls gereed geld en is bij onwillig decreet deser vierschare gelevert den 24
april 1743. Op den 13 october 1763 is alhier overgelevert Extract uijt de Testamente van
Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
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Jacobus Moene en Sara Snarenberg Egteluijden gepasseert voor de nots: Albertus
Kleijnenberg en get: binnen deze stad en dato den 5 januari 1747 waarbij blijkt dat de
eerststervende de langstlevende tot Erfgenaam heeft gestelt welke geweest is de
voornoemde Sara Snarenberg.
 Op den 25 octob. 1768 is alhier overgelevert extract uijt een onderhandse acte van schijding
get: door de gezamentlijke erfgenamen van Sara Snarenberg op 18 octob. 1768 waaruit blijkt
dat dit en de 2 volgende huizen zijn aanbedeelt aan [zoon] Jacobus Moene.
 Verkocht aan Hendrik Snijders in 1776.
Fol 121 (onder andere, bij de rest staan soortgelijke opsommingen)
 Nu op Isaac Snarenberg als opt voorgaande.
 Nu op Jacobus Moene als opt voorgaande.
Is met belast met de iiijC als op ’t voorgaande.
 Nu op Sara Snarenberg als op t 2 voorgaande.
 Nu op Jacobus Moene als op t 2 voorgaande.
 Nu op Hendrik Snijders ut supra.
Lade 33 Notaris A. Kleijnenberg, Akte nr 1.
Linksboven: De testateurs hebben verklaard tot geen twee duijsent gls: gegoet, en int Amptgeld
niet bekent te sijn en is in deesen geen fideicommis geinfereert.
seert
Testament gepas
bij D’Eersame Jacobus Moen, deekenweever en D’Eerbare Sara
en
Snarenbergh, egteluijden in dato den 5 Januarij 1747.
In den Naame des Heeren Ames bij den Innehouden van deesen Teegenwoordige openbare
instrument zij kundig ende kennelijk een en ijgelijck dient behoort, dat op heeden den vijffden
en
januarij van den jaare 17 seeven en veertigh, des avonds de klock omtrent agt uuren, voor mij
Albertus Kleijnenbergh, nots publ ... gekoomen ende verscheenen zijn
De eersame Jacobus Moen, deekenweever en D’Eerbare Sara Snarenbergh, egteluijden,
woonende in de Lange Paradijssteeg binnen deese stad, mij Nots: bekent weesende sij compten:
beijde kloek ende gezond van Lichaamen gaande en staande hebbende haar verstand, reeden
ende memorie wel magtig, ende ten vollen gebruijkende naar allen uijt wendigen schijn.
[Dan volgt een standaard tekst in een ander handschrift over verwerping van eventueel eerder
opgestelde akten, de langstlevende persoon erft alles.]
Indien de langstlevende sterft, dan zijn tot voogden gesteld over de minderjarige overblijvende
kinderen: “als dan de Eerfamens Jacobus Moene en Isaac Moene hun testateuren zoonen.”
Jacobus zet als merk een dikke hoofdletter M.
Rijnland jaargang 1972/1972 index Inneemboeken Hou- en Armkinderen.
Fol. 256 Kleinkind van Sara Snarenberg.
Punt 8. Is onder het opsigt gelaaten van de grootmoeder S. Snarenberg, huijsvr. van Jacobus
Moene, gereformeerde luijden. (nov. 1735).
De andere volwassen kinderen komen regelmatig voor als doopgetuigen.
Bij het enige (?) kind van Hendrick Moonen en Joanna Bloemendaal zijn volgens het NHdoopboek getuigen Jacobus Lardenois, Trijntje Moenen (aant: 2D272).
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes Moene en Aegje Lagas zijn in:
1691 Nicolaes en Marij Lagas.
(dit is alles)
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Lagas en Trijntje Jacobs Moene zijn in:
1702 Hans Jacobsz. Semon en Aagje Klaasr.
1707 Jacobus Moon en Annatje Andries.
NH-doopgetuigen bij kinderen van (kleinkind) Hendrik Lagas en Marijtje Gregool zijn in:
[zie ook l’Agache gen 10]
1724 Jacobus Lardinois en Katharijntje Moene.
1726 Jan Klippe en Marijtie Moene.
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Idem bij de tweeling van Hendrik Lagas en Anna Bartholomeus in:
1729 Koos Lardenoes, Trijntje Moenen en Anna Bloemendaal.
Van Jacobus Lardenoys en Trijntje Jacobs Moene geen kinderen gezien. In 1736 zijn zij wel NHdoopgetuigen bij een telg van Klaas Lardenoys.
Doopgetuigen bij Jacobus Moene en Sara Snarenberg volgens het NH-doopboek zijn o.a. in:
1711 Johannes Aloene [Moene] en Aefje Klaesse.
Jacobus leeft w.s. nog in 1749. Geen kinderen bij Jacob Jacobs voor 1711 gezien.
Doopgetuigen bij Hendrik Moen en Gijsje Smit (vanaf 1713) in het NH-doopboek zijn in:
1713 Adriaantie de Rocheau.
1714 Kornelis en Trijntje Moen.
(Margariet du Mon en Andries de Roseau, 06-08-1658, Q156. Haar zus heet Maria.)
Van de meeste kinderen ontbreken hier over begraafdata. Zij zullen onder de massaal
voorkomende patroniem Jacobs geregistreerd zijn.
Begraafboeken van 1665 tot en met 1770 gekeken, op de naam Moen/Moene onder meer:
 20-27/10-1708 Jacobus Moen, Bolw.
 8/15-7-1713 Dirk Moen, Oude Vest, HK.
 21-28/10-1719 Moens, Maria, B.
 6-13/11-1728 Jan de Moen, B.
 23-30/7-1729 Hendrik Moens, B. 28/2-7/3-1733 Rebecca van der Moene, B.
 19-26 nov. 1746 Cornelis Moene, ongetr., Bolw.
 28 okt-4 nov 1747 Trijntje Moene, wedue van Jacobus Zardinoijs, Bw.
 24-31/5-1760 Moene, Jacobus (m.v. Sara Snarenberg) PB.
 1-8/2-1766 Moene, Marijtje (wed. v. Michiel van der Mus) PB.
Van 1665 tot 1700 is ogenschijnlijk geen Moene overleden. Enkele kinderen moeten toch jong
zijn gestorven. Moens is waarschijnlijk een andere familie.
In het verleden hebben andere mensen al naar gegevens over de familie Moene gezocht, blijkens
correspondentie met het GAL. Daarnaast staan ook in twee genealogische tijdschriften stukjes
over enkele leden van deze familie. Zie Genealogische Bijdragen Rijnland en Onze Voorouders in
de GAL-studiezaal.
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Generatie 10 Moene

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Hendrik Moene
ca 1615 te

Huwelijk:

ca 1638

Kinderen
1. Rebecca
2. Jan
3. Jacob

Vrouw
Maertge Jacobs
ca 1615 te
na 1669
NH?
Uytterstegraft (1663)
Huisvrouw
Jacob

NH?
Leiden
Moene

doop ca 1640 te Leiden, overl. na 1680
doop ca 1642 te Leiden, overl. na 1684
doop ca 1645 te Leiden, overl. na 1706

Dit is typisch zo’n gezin dat je alleen kunt samenstellen bij de gratie van de huwelijken van de
kinderen. Het korte stamreeksje Moene wordt aangevoerd door Hendrik Moene en Maertje
Jacobs die rond 1638 huwen en tussen 1640 en 1645 in Leiden drie kinderen laten dopen. Wat de
ouders betreft ben ik bij deze zo goed als uitgepraat. Het is mij niet bekend waar en wanneer zij
geboren, gehuwd en overleden zijn, wie hun broers en zussen waren, welk beroep Hendrik
uitoefende, of ze huizen bezaten, tot welke geloofsgemeenschap ze behoorden, enzovoorts.
Alleen de huwelijken van de kinderen en dopen van de kleinkinderen geven en glimp van de
gezinssamenstelling en hun sociale leefmilieu.
Volgens het genealogisch onderzoek wat tussen de correspondentie van het archief te vinden is,
zijn de volgende (KO) huwelijken van toepassing voor het ouderlijk paar. Ik zou graag meer
houvast willen hebben voordat ik dit aanneem.
L122vd 23-11-1635
Heijndrick Jansz. [Moene], weduwnaar van Maertge Pieters, wonende in de Vrouwencamp,
geassisteerd met Robbrecht Abrahams, zijn toek. zwager op de Achtergraft, huwt met Maertge
Jacobsdr., weduwe van Cornelis Oosterling, wonende in de Baetstraet, geassisteerd met Jannetge
Jacobs, haar zuster op de Achtergraft.
K147vd 04-05-1629
Henrick Jansz. [Moene], geboren Staden, jongeman, fusteinwerker, wonende in de
Paradijssteech, geassisteerd met Gabriel Adriaens, vellebloter in de Paradijssteeech, zijn bekende,
huwt met Maertgen Pietersdr., geboren te Catwijck op Zee, jongedochter, woont in het St.
Catarijne gasthuijs, geassisteerd met Lijsbeth Cornelisdr., haar moeder.
K306
29-10-1632
Cornelis Jansz. Oosterling, jongeman van Gouda, fusteinwerker, wonende op de Oostdwersgraft,
geassisteerd met Dirck Cornelisz. den Oosterling, zijn oom, in de Stincksteech, huwt met
Maertgen Jacobsdr., jongedochter van Leijden, wonende op het Rapenburg, geassisteerd met
Jannetgen Jacobsdr., haar zuster, op de Uijterstegraft.
Q335
23-09-1660
Pieter de Jonge, weduwnaar van Annetgen Jans, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd met
Jan Jansz. de Canoy, zijn stiefvader, wonende op de Uijtterstegraft, huwt met Maertgen Jacobs.,
weduwe van Heijndrick Jansz. wonende in de Haerlemstraet, geassisteerd met Elisabeth Feijs,
haar bekende, aldaar. In de marge: Getrout den 10en Oct. 1660 in de Pieterskerck.
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Huwelijken van de kinderen.
Rebecca Hendricx [Moene] met Cornelis Hendricxz R172
Jan Hendricxz [Moene] met Pieternella Joosten
S69
Jan Hendricksz [Moene] met Trijntge Pieters [Itemaer] X39
Jacob Hendricxz Moen met Marya Lagas
S202

21-04-1663
27-02-1665
16-07-1678
16-09-1666

e

1
e
2

KO 1663.
Cornelis Hendricxz, saeijwercker, jongeman van Leijden, woont in de Haverstraet, huwt met
Rebecca Hendricx ( Moene), jongedochter van Leijden, woont in de Duysentraetsteech,
geassisteerd met Maertge Jacobs, haar moeder op t Uytterstegraft.
KO 1665.
Jan Hendricxz (aant.: = Moene), pijpemaecker, jongeman van Leijden, Meutgesteech, geassisteerd
met Cornelis Hendrixs, sijn swager in de Haverstraet, huwt met Pieternella Joosten, weduwe van
Jan Jansz Kieken.
KO 1666.
Jacob Hendricxz Moen, meuselaenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de
Uijtterstegraft, geassisteerd met Cornelis Hendricxz, sijn swager in de Haverstraet, ondertrouwt
met Marija Lagas, jongedochter van Leijden, wonende in de Corte Duijfentraetsteech,
geassisteerd met Marya Noe, haer moeder mede aldaer.
KO 1678.
Jan Hendricksz (aant.: = Moene), weduwnaar van Pieternella Joosten, wonende in de Vestestraet,
geassisteerd met Hendrick Kelder, sijn bekende op de Uytterstegracht, huwt met Trijntge Pieters
(aant.: = Itemaer), weduwe van Leendert Cramer.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Hendricxz en Rebecca H. Moene zijn in:
1664 Maartien Jacobs.
1666 Jacob Henrickx, Maria Lagas.
1669 en 1677 n.v.t.
1671 Trijntje Heindricks.
1674 Jacomijntje van der Busschen.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan H. Moene en Pieternella Joosten zijn in:
1668 Gijsjen Sarmekosen.
1670 Rebecca Hendrikx.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan H. Moene en Trijntge Pieters zijn in:
1679 Jacob H. Moen en Mary Laghes.
1680 Rebecca Hendriks, Jacob Pietersz.
1682 Jacobus Heindrixz, Stijntje Pieters.
1684 Lijsbeth Jacobs Steenmaer.
De familie Moene doemt op uit het niets en laat ons met onopgeloste raadsels achter. Was
Hendrik dan toch een soort duveltje uit een doosje?
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Generatie 10 Radou

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Thomas Radou
18-03-1640 te Leiden
w.s. buiten Leiden, na 1669
Waals, NH
Langegraft (1658)
Drapier (1658)
Jeremias Thomasz. Radou
Fijtje Pieters van der Meulen

Huwelijk:

12-05-1658 te Soeterwoude, 25-04-1658 ondertrouw te Leiden

Kinderen
1. Jeremias
2. Thomas
3. Aeltge
4. Maria

Vrouw
Cathalijna Dircx
ca 1640 te Leiden
w.s. buiten Leiden, na 1669
NH
Langegraft (1658)
Huisvrouw
Dirk (Jansz.?)

doop 05-07-1658 te Leiden, overl.
doop 14-10-1659 te Leiden, overl.
doop ca 1661 te Leiden, overl. voor 1706?
doop 14-08-1664 te Leiden, overl.

(Zie voor aansluiting generatie 09 Klippe.)
De familie van Aeltge Thomas Radoe die in 1682 met Johannes Klippe trouwde, is erg klein in
Leiden. Haar ouders zijn Thomas Radou en Cathalijna Dircx, die beiden in Leiden zijn geboren. Ze
laten hun huwelijk in Leiden aankondigen en trouwen op 12 mei 1658 te Zoeterwoude. In hun tijd
was het bij de meer gegoede burgers een favoriet gebruik om in een dorp in de omgeving van de
eigen woonplaats te huwen. Thomas geeft als beroep drapier op. In de zeventiende eeuw telde
Leiden honderden drapiers. Deze mensen kochten ruwe wol in en lieten die wassen, spinnen,
weven en andere bewerkingen ondergaan. Dit werd uitgevoerd door thuiswerkende
deelarbeiders, voor wie de drapier een belangrijke werkverschaffer was. Een drapier moest wel
over de nodige liquide middelen beschikken. In Thomas’ tijd werd hun functie overgenomen door
de grote kapitaalkrachtige reders. Zowel zijn werk als het huwelijk duiden mogelijk op een zekere
welstand. Alleen, waar kwam dat geld vandaan? De indruk die het paar maakt is respectabel. In
eerste instantie lijkt het erop dat zij beiden jong zijn overleden en dat daarom hun dochter Aeltje
bij haar huwelijk met Johannes Klippe vergezeld wordt door haar oma. Het is echter
aannemelijker dat haar ouders zich op de bewuste dag in 1682 niet binnen de Leidse stadsmuren
durfden te vertonen ...
Op een lentedag trouwen haar vader en moeder Thomas en Cathalijna in het naburige
Zoeterwoude.
KO Q125, 25-04-1658.
Tomas Gradou, drapier, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, geassisteerd met
Jeremias Gradou, fijn vader, mede aldaer (aant.: Radou, zie dopen Waalse kerk), huwt met
Cathalyna Dircx, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Grietgen
Dircx, haer fuster in de Vogelsteech op de Langegraft.
In de marge: Sijn getrout tot Soeterwoude den 12en meije 1658 wegens attestatie van ds.
Albertus Woodtwardt, predicant aldaer. [Idem gen 12 Planson.]
Thomas was in 1658 pas achttien jaar oud en Cathalina stond hoogzwanger voor het altaar. Hun
eerste zoon Jeremias komt op 5 juli 1658 ter wereld en hij wordt gevolgd door minstens drie
kinderen. Van Aeltge is geen exacte doopdatum voorhanden.
NH-doopboek
 05-07-1658 Jeremias, PK, getuigen Jeremias Radou, Jan Tousain, Fijtie Pieters, Marij Mauris.
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 14-10-1659 Thomas, HK, getuigen Jeremias Radou, Fijtien Pieters, Dirck Janz, Grietien Dirckx,
Maerten Maurisz.
 14-08-1664 Maria, HK, (ma: -), getuigen Hendrick Orbam, Maria Pieters, Anna Jooste.
Tot zover lijken we met een doorsnee zeventiende eeuws gezin van doen te hebben. Naar Waals
gebruik en waarschijnlijk naar de wens van de vader zijn er vrij veel getuigen bij elke doopplechtigheid. Daartussen staat de zus van Cathalijna met haar man Jan Tousain.
Echter, Thomas Radou en Catharina Dirks verdienen met recht de titel Partners in Crime. Wat de
aanleiding of de reden ook geweest is, in november 1669 beroven ze een man in de zo
toepasselijk genoemde Diefsteeg in Leiden. Ze worden beiden opgepakt en tot afschrikwekkend
voorbeeld voor de goegemeente streng aangepakt.
Partners in crime slaan hun slag in de Diefsteeg
Van den Heuvel, verwijzing naar Thomas Radou, register 16, pag. 59v, datum 10-01-1670 en
Catharina Dirks, register 16 pagina 60v, datum 10-01-1670. Ze komen verder niet in V.d. Heuvel
voor (wat vrij gebruikelijk is wanneer mensen bijvoorbeeld een verbanning verbreken).
Fiche 168 Crimineel Klachtboek, folio 59v.
Marge: Factum, fiat acte van onvermogentheid. Actum den 10 January 1670.
Mr. Wouter van Lanfchot Schout deser stede Leijden, eijfcher in de naem en van wegen de hoge
ordrichheijt in cas van delict, caufeert en beclaeght in openbare vierschare voor de heeren
Schepenen deser stede Thomas Jeremias Radou, geboortig alhier binnen Leijden, out omtrent 29
iaeren, fijnde, fo hij feijt, een laeken en greijnwercker van fijn ambacht, tegenwoordich fijn
gevangen, hem aenfeggende, ende de waerheijt is fulx, dat hij gevangen hem niet en heeft
ontfien op den 5 November des voorledens iaers des avonts de klocke omtrent elf ueren, alhier
op de Langebrugge omtrent de Dieffsteegh, met fijn vrou comende uyt het Noorteijnde, te
aggrefferen en aen te rakfen feecker manfpersoon, genaemt Adriaen de Ramou, woonende alhier
ter stede, en al woorftelende hem af te nemen fijn mantel, fo dat fijn vrou dair voor occafie nam
van met deffelfs mantel wech te lopen en die te brengen op de Langebrugge, en aldair in een
heck te werpen, gelijck oock de felve aldair bij de binnenwacht defer stede is gevonden en
wechgebracht. Ende alfo hij gevangen daer door begaen heeft niet alleen een fimple siderije,
nemack oock een publijk gewelt en dat op publijcke ftraten, het welck in een ftat, bijfonder daer
de negotie en neringe floreert, niet behoort noch kan werden getolereert, fo concludeert hij heer
Eijfcher in den name als voren, dat hij gevangen bij definitief vonnis van U.E. agtbaerheden fal
werden gecondemneert om gelijt te werden op het pleijn van S Gravensteijn defer stede, en dat
hij aldaer aen een paal gebonden sijnde, wel strengelijck fal werden gegeeffelt en gebrantmerckt
met het ijfer deser stede, en voorts den tijt van twaelf iaeren gebannen uijt Hollant en
Weftvrieflant, ofte tot fodenige andere straffe, als U.E. achtbaerheden naer urgentie van faecke
fullen bevinden te behoren, maeckende en lig van coffen of tot anderen &c.
[In een ander handschrift hieronder staat:]
Schepenen der stadt Leijden gehoort den criminelen eijfch ende conclufie hier voren staende bij
Mr Wouter van Lanfchot Schout derfelve stede gedaen en genomen op en tot lafte van Tomas
Jeremiasfz Radou, jegenwoordich fijn gevangen: Oock gehoort fijn gevangens eygen confeffie bij
hem buyten pijne en banden van ijfer gedaen: Ende voorts gelet op alles wat heeft mogen
beweghen, doende recht uijt den name en van weghen de H.H. Staten van Hollant en
Weftvrieflant, bannen hem den tijt van vier jaren uijt Leijden en Rijnlant, Hage en Haeg Ambacht,
defe stat te ruymen binnen fdaegs sonnefchijn, ende de verdere plaetfen binnen tweemael 24
uyren daerna, fonder den voors. tijt geduyrende daer wederom binnen te comen op pene van
fwaerder ftraffe. Condemneren hem voorts in de coften en mifen van Justitie. Ontfeggen den Hr
Officier fijnen verdere eijfch en conclufie tot laftte van voors. gevanghen gedaen en genomen.
Actum bij defelve H.H. Schepenen als inde voorfz. faeck op den 10 january 1670. F. van Saaen en
P Assendelft.

Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
L’Agache, Renet, Party en Noé

19

K.J.F. van Veen 2016

Catharina Dirks, folio 60v.
Marge: Factum, fiat acte van onvermogentheid. Actum den 10 January 1670.
Mr Wouter van Lanfchot, Schout defer stede Leijden, eijfcher in den name en van wegen de hoge
ordrichheijt in cas van delict, caufeert en beklaeght in openbare vierfchare voor de heeren
Schepenen defer stede Catharina Dircks: huijsfrou van Thomas Jeremiasz. Radau, geboortig alhier
binnen Leijden, fijnde tegenwoordich fijn gevangen, haer aenfeggende, en de waerheijt is sulx,
dat sij gevangen in plaetfe van in haeren huywelijxen ftaet fich eerbaer en wel te composteren,
had fiewen heet verlopen, dat sij enige iaren herwaerts (haer felven van haer man gefepareert
hebbende) tot groot disrefpect en fcandael van haer felve in hoererije en andere vuylichheden
heeft doorgebracht en foo verre dat fij genoeghfaem voor al de werelt haer felven heeft
geproftitueert en dat sij daerbenevens op den 15 November des voorledene iaers in den avont,
de clock omtrent elf ueren alhier op de Langebrugge bij de Dieffsteegh, vergefelfchapt met
Thomas Jeremiasz. Radau voorsf. haeren man, heeft helpen aggrefferen [zie verder bij man, de
tekst is grotendeels hetzelfde, alleen vraagt de eiser en zwaardere straf voor Catharina, omdat
zij:] begaen heeft niet alleen ser vuyls dieverije, maer oock, fo veel in haer was, geadfifteert fo
een publijcke violentie, gepleeght aen een burger en inwoonder defer stede, sonder dat enige de
minfte occafie daer toe bij den gedaggrefferde gegeven was, fo concludeert ien haere eijfche in
den name als vooren, dat fij gevangen bij definitif vonnis van Uwe edelachtb... fal werden
gecondemneert om gebracht en geleijt te werden op het plain van S Gravesteijn defer stede en
dat fij aldaer aen en pael gebonden fijnde wel ftrengelijk fal werden gegeeffelt, mitfgaders voor
den tijt van twaelf maenden geconfineert int’ werckhuys, en naderhant voor twaelf iaeren
gebannen uyt Hollant en Weftvrieflant, ...
[Hieronder in een ander handschrift staat:]
Schepenen der Stadt Leijden gehoort den Criminelen eyfch ende conclufie hier voren ftaende bij
Mr Wouter van Lanfchot Schout derfelve stede gedaen en genomen op en tot lafte van Catharina
Dircksz. huyfvrouwe van Tomas Jeremiafz Radou, jegenwoordich fijne gevangene: Oock gehoort
haere gevangen eygen confessie, bij haer buyten pyne en banden van yfer gedaen, Ende voorts
gelet op alles wat heeft moghen beweghen, doende recht uyt den name en van wegen de H.H.
Staten van Hollant en Weftvrieflant, hebben de voors. gevangen gecondemneert, en
condemneren haer mits defen den tyt van 12 maenden geconfineert te blyven in het Tuchthuys
defer stede, om aldaer met harer handen arbeyt de koft te winnen. Bannen haer voorts den
voorsf. tijt geexpireert fynde noch voor den tyt van twaelf jaren uyt defe stadt Leijden en Rijnlant,
Hage en Haeg Ambacht, fonder binnen den felven tyt alsdan daer weder binnen te comen op
pene van fwaerder ftraffe. Condenmeren voors haer gevangen in de coften en mifen van de
Juftitie. Ontfeggen den Hr. Officier fynen verderen eyfch en conclufie tot lafte van haer gevangen
gedaen en genomen. Acum by d’ H.H. Schepenen als mede voorgaende faeck op den 10 January
1670. Johan van Vefanevelt, Johan Moerberchen.
Is hier sprake van een werkelijk losbandige vrouw die dan weer haar man verlaat en dan weer
samen met hem op dievenpad gaat? Cathalina en Thomas vormden een relatief zeer jong
bruidspaar en er is haast bij de trouwerij want zij is hoogzwanger. Wie weet was de liefde al gauw
ver te zoeken. Anderzijds kan het paar de schijn tegen gehad hebben. Misschien beroofde
Thomas de man uit pure wanhoop. Volgens een verklaring van Thomas’ vader uit 1670 was deze
juist ernstig ziek rond Allerheiligen (1 november). In dat geval probeerde Thomas wellicht aan
geld te komen voor de behandeling van zijn vader. Ongetwijfeld werd Cathalina slecht gedrag van
vroeger aangewreven om haar samen met haar man (en kinderen) mede de stad uit te kunnen
sturen. Als alleen haar man verbannen zou worden, zou zij wel eens ten laste van de plaatselijke
armenkas kunnen komen, en dat was zeker niet de bedoeling.
Hoe het het jonge gezin is vergaan na de verbanning blijft een vraag. Blijkbaar is in elk geval Aeltje
bij haar oma ondergebracht. De oudste zoon Jeremias was waarschijnlijk al overleden, gezien de
korte periode tussen zijn geboorte en de volgende zwangerschap. Over de andere kinderen is
verder niets bekend. Alleen het huwelijk van Aeltge is in Leiden terug te vinden. Bij de doop van
haar kinderen komen geen broers of zussen voor.
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Johannes Clippe met Aeltge Thomas Radoe 13-11-1682

Y73

KO 1682.
Johannes Clippe, weduwnaar van Marijtie Pieters den Bijster, wonende op de Oude Voldersgraft,
geassisteerd met Jan Clippe, fijn vader mede aldaer, ondertrouwt met Aeltge Thomas Radoe,
jongedochter van Leijden, wonende in de Verwerstraet, geassisteerd met Fijtge Pieters, haar
grootmoeder in de Princestraet.
Van geen enkele persoon uit dit gezin heb ik een overlijdensdatum kunnen vinden. Thomas en
Cathalina zijn sowieso waarschijnlijk niet in Leiden overleden. Zo eindigt hun geschiedenis in
raadselachtigheid.
Generatie 11 Dircx
Het zoeken naar de ouders van Cathalijna Dircx staat uiteraard gelijk aan het zoeken naar de
beroemde (of beruchte) speld in een hooiberg. Wel heb ik het huwelijk van haar zus Grietje
gevonden. Bij deze.
KO P309vd, 17-07-1656.
Jan Tousschain, uijt lant van Luyck, geassisteerd met Pierre de Forre, zwager, Vogelsteech, huwt
met Grietgen Dircx, jongedochter van Leijden, wonende in de Santstraet, geassisteerd met
Rebecca le Fevere, haar nicht, wonende in de St. Elysabethsstraet.
(Jan hertrouwt op 20-04-1660 als weduwnaar van Grietge Dircxs.)
NH-doopgetuigen bij bovenstaand paar zijn in 1658 o.a. Dirck Jans.
Huwelijken van Rebecca le Fevere zijn heel vaag als het om aanwijzingen voor een verband met
deze familie gaat.
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Generatie 11 Radou

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Jeremias Thomaszn. Radou
ca 1615 te Luik
na 1687 te Leiden
Waals
Langegraft (1639, 1658)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Laeckenwercker (1639)
Thomas Radou

Huwelijk:

05-06-1639 te Leiden

Kinderen
1. Thomas
2. Isaac
3. Jacob
4. Elisabeth

Vrouw
Fijtge Pieters van der Meulen
ca 1615 te Keulen
na 1687 te Leiden
Waals?
Langegraft (1639), Princestraet (1682)
[vroeger aan noordzijde Langegracht]
Huisvrouw
Pieter van der Meulen

doop 18-03-1640 te Leiden, overl. voor 1683?
doop 10-08-1642 te Leiden, overl. jong?
doop 10-08-1642 te Leiden, overl. jong?
doop 10-07-1644 te Leiden, overl.

Met de oma van Aeltge Thomas Radou: Fijtge Pieters, hebben we reeds bij Klippe generatie 09
kennis gemaakt. Zij vergezelt haar kleindochter bij het huwelijk in 1682. Fijtge Pieters van der
Meulen en haar man Jeremias Thomaszn. Radou zijn twee immigranten. Fijtge is in Keulen
(Duitsland) geboren en Jeremias kwam in de Waalse stad Luik ter wereld. Bij hun huwelijk te
Leiden in 1639 wonen ze beiden op de Langegracht.
KO M96vd.
Jeremias Tomas, laeckenwercker, jongeman van Luyck, woont op de Langegraft, geassisteerd met
Olivyer de Puis, zijn bekende aldaer, huwt met Fijtgen Pieters, jongedochter van Ceulen,
woonende mede aldaer, geassisteerd met Marij Toutsain Joris, haer bekende, aldaer.
Pieterskerk, fiche 110. Aanget. xyi meij 1639, getrouwt den 5 junij 1639.
De bekende van Jeremias bij het huwelijk: Olivyier de Puis, is echtgenoot van de andere bekende:
Maria Tousfain George. Met name Jeremias schijnt alleen uit Luik gekomen te zijn. Mogelijk was
hij één van de weeskinderen die de Walen in Leiden in de eerste helft van de zeventiende eeuw
als goedkope arbeidskrachten uit Luik, Aken of Gulik lieten komen. Deze kinderen moesten
keihard werken en werden regelmatig bedelend aangetroffen op straat of op het naburige
platteland. Sommige moesten wel, want bij hun baas kregen ze meer slaag dan eten.
Negen maanden later krijgen ze hun eerste zoon Thomas, die naar de vader van Jeremias is
vernoemd. In 1642 volgt een duo: Isaac en Jacob, vernoemd naar twee van de drie aartsvaderen.
In 1644 krijgt het paar ook nog een dochter.
Met het geven van voornamen bemoeide de kerk zich reeds in de middeleeuwen. De roomskatholieke kerk vond de protestantse gewoonte om voornamen uit het Oude Testament te kiezen
ketters. Aan protestantse zijde werd de keuze van heiligennamen niet uitdrukkelijk verboden,
maar werd wel afgeraden voornamen als Immanuel of Salvator te gebruiken. Bijbelse namen
hadden de voorkeur en daarmee viel de keuze vaak op namen uit het oude testament, zoals:
Abraham, Benjamin, Daniël, David, Eva, Sara, Susanna.
Waals doopboek op Thomas en op Radou:
 18-03-1640 Thomas, (pa: Rhemi Thomas, ma -, aant.: M96vd), getuigen Michel de Bret, Gerard
Valle et Elisabeth Simon.
 10-08-1642 Isaac, (pa: Remy Thoumans, ma-), getuigen du premier: Jacob de la Haye, Jan
Miche, Jeanne Closfe et Marie de Bren?. Tweelingbroer van:
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 10-08-1642 Jacob, getuigen pour le second: Jan Closfe, Huber de Levy, Marie Michel et
Elisabeth de la Haye.
 10-07-1644 Elisabeth, pa en ma zijn Remy (Jeremias) Radon (Radou) en -, getuigen Jan Close,
Gilles Marie, Marie Vrinchinne et Anne Cornet.
Het lijkt erop dat ze verder geen kinderen kregen. Mogelijk was in ieder geval Fijtge reeds ruim in
de dertig toen ze huwden. Bij de doopgetuigen (en bij hun huwelijk) komen vermoedelijk geen
directe of aangetrouwde verwanten voor.
Alleen hun zoon Thomas huwt en zorgt voor nageslacht.
Tomas Gradou met Cathalyna Dircx O125

25-04-1658

KO 1658.
Tomas Gradou, drapier, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, geassisteerd met
Jeremias Gradou, seijn vader, aldaer (aant.: Radou, zie dopen Waalse kerk), huwt met Cathalyna
Dircx, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Grietgen Dircx,
haer fuster in de Vogelsteech op de Langegraft.
In de marge: Sijn getrout tot Soeterwoude den 12en meije 1658 wegens attestatie van ds.
Albertus Woodtwardt, predicant aldaer.
Verder verschijnt Jeremias in 1670 ten tonele wanneer hij voor oude buren een verklaring
afgeeft.
Y216v, getuignisboek.
“Compareerde voor de ondergesch. Schepenen der Stadt Leijden Jeremias Radoe,
Laeckenwercker, oudt 50 ende Jan Hendriks ...” Verklaring ten behoeve van de kinderen van
Jacob Claes die ”omtrent alderheijligendage 1669 deser werelt is overleden.”, “ende hij eerste
deposant alfdog heel fieck lag [ten tijde van de begrafenis neem ik aan], oock alfnoch goede
kennisse te hebben van Annetge, Maria ende Jacob Claes [de kinderen] als mede aen de man van
Annetge Claes ...” Akte xiij Meij ano xvj C tfeventich.
We komen hem nog een keer tegen wanneer hij in 1681 het één en ander op heeft te biechten,
blijkens de noteringen in de Waalse kerkboeken.
CBG, Waals fiche R3.
 Reçu membre l’Eglise de Leide le Aôut 1681 Jeremie Radou, par confession.
 Idem Ocobre 1681.
Daarnaast heeft Jeremias via een erfenis van Fijtge’s zus Angenietge een huisje in de Maria
Gijzensteeg gehad. Hij verkocht het pand in 1688.
Bonboek huiseigenaren Radou.
Oost-Marendorp Landzijde fol 235v Maria Gijsensteeg.
 Huybert Jansz., 29-04-1683.
 Is bij Jeremias Radu, getrout hebbende Fijtge Pieters van der Meulen cum facio overlijden van
Angenietge Pieters van der Meulen die wed. ende boedel houtster was van Huybert Janse
vercogt aan Pieter Sandra ... 2-10-1688.
Jeremias, die alle reden heeft gehad om te jeremiëren, en Fijtge zijn beiden na ongeveer hun
zeventigste verjaardag overleden.
Van de familie van Fijtge Pieters van der Meulen weet ik hoegenaamd niets. Ik heb in Leiden geen
huwelijk van haar zus Angenietge gevonden. De naam Radou komt in Leiden in diverse bronnen
slechts sporadisch voor. Mogelijk bestaat er wel een verband met de volgende personen.
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Generatie 12 Radou?
In het Waalse doopboek komt ook een doop voor van een kind van Jacob Thomas en - in 1641;
getuigen daarbij zijn: Abrham Thomas, Olivier de Pui, Marie Closette et Caherina Julleau.
Olivier de Puis is gehuwd met Marie Tousfain George. In 1647 is een Jacob Thomas bij de doop
van een kind van hen Waals getuige.
KO M165vd, 14-09-1640. Jacob Thomasz., -, weduwnaar van Martha Cola Leonart, -, in de
Vrouwencoursteech, geassisteerd met Abraham Burgeois, zijn zwager, in de Camp, met Agatha
Toussain, weduwe van Jean d’Agré.
Mary Radoo met Abraham Allaer KO 08-09-1633, L4 = geboren te Leiden, n.v.t.? Geen NH/Waalse
dopen gevonden.
In 1614 en 1620 laten Benjamin Rado (G101vd) en Marie Rebou twee kinderen dopen.
Buiten Leiden komen mensen met de naam Radou(s) vanaf circa 1595 in Middelburg, vanaf circa
1650 in Amsterdam en vervolgens vanaf 1723 in Haarlem voor. Aangezien de naam hier tamelijk
zeldzaam is, kan het om verre verwanten gaan, maar er is voorlopig niets dat daarop wijst. In
Amsterdam heb ik geen kind van een Thomas Radou gevonden. Gezien de enorme omvang van
dat stadsarchief en de vaak sterk verbasterde Franse namen is dit eigenlijk niet echt
verwonderlijk.
CBG Waals fiche R3, onder andere:
 1595 Middelburg, Susanna Radous voyez Pauwels de Bot.
 Aangetekend 10-10-1598 Middelburg, Elizabeth Radous met Carel de Keijser.
 Aangetekend 02-11-1613 Middelburg, Hubrecht Radou en Aechtden Jacobs. Gehuwd in
Middelburg in de Hervormde Kerk 20-11-1613.
 1647 en 1653 huwelijken in Middelburg.
 1651 een huwelijk in Amsterdam van Albert Alberts Radou, zijn moeder heet Anne Pieters.
 Anna 1723, 14 febr. Harlem. Marijtje Thomas Radou, [jongedochter van Amsterdam] voyez
Heijndrik Willemsz Gompelman [op zijn naam het huwelijk gezien].

Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
L’Agache, Renet, Party en Noé

24

K.J.F. van Veen 2016

Generatie 09 van der Velde

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Johannes D. van der Velde
ca 1665 te
20/27-02-1751 te Leiden
RK
Baalstraat (1724)
Soldaat binnenwacht Leiden (1720)
Dirk van der Velde

Huwelijk:

ca 1688 te Leiden?

Kinderen
1. Petrus
2. Johanna
3. Johannes
4. Theodorus “Dirk”
5. Anna
6. Maria

Vrouw
Maria Vroegop
ca 1665 te
11/18-04-1739 te Leiden
RK
Raalstraat/Baalstraat (1719-1735)
Huisvrouw
Vroegop

doop ca 1690 te Leiden, overl. na 1729
doop ca 1696 te Leiden, overl. in 1774 te Leiden?
doop ca 1697 te Leiden, overl. 26-12-1767/02-01-1768 te Leiden
doop ca 1698 te Leiden, overl. 29-10-1759 te Leiden
doop ca 1700 te Leiden, overl. 06-08-1756 te Leiden
doop ca 1711 te Leiden, overl. 22-08-1786 te Leiden

(Zie voor aansluiting generatie 08 Nicasius.)
Het leek zo eenvoudig. Dochter Johanna van der Velde huwt in 1719 met Gillis Nicasius en haar
moeder Maria Vroegop fungeert als getuige. Het gezin waaruit zij afkomstig is, zou dus makkelijk
te reconstrueren zijn. Alleen, Van der Velde is een zeer algemene naam, Vroegop komt in Leiden
vrijwel niet voor, een huwelijk van Maria Vroegop is nergens te bekennen en de dopen van haar
kinderen zijn helemaal ver te zoeken. Dat het toch nog wat geworden is met de samenstelling van
deze familie, is vooral te danken aan een vrij nieuwe index van de door schepenen gesloten
huwelijken in Leiden.
Johanna’s ouders zijn rond 1665 ergens op aarde geboren. Zij huwden circa 1668 hoogst
waarschijnlijk in een rooms katholiek Leids schuilkerkje, waarvan het trouwregister vast zoek
geraakt, verbrand of nog steeds ergens verstopt is. Vervolgens krijgt het paar een flinke schare
kinderen, waarvan er zes geruime tijd in leven blijven.
Hun oudste (?) zoon Petrus trouwt ongeveer in 1710 met Helena Helders/Elders of Embden, maar
ook dat huwelijk is zoek. In dat jaar verschijnen ze samen als doopgetuigen bij de katholieke
familie Geestman (Poptie-tak). Hun kinderen, die zowaar een gereformeerde doop ondergaan,
vast op aandringen van de moeder, zijn daarentegen wel te vinden.
NH-doopgetuigen bij Petrus Jansen van der Velde en Helena Helders van Hembte zijn in:
1713 Dirck Jansen van de Velde en Joanna van der Klijne.
1714 Joannes Janse, Lice Verschuuren.
1717 Joannes Hamaecker en Anna van der Velde.
RK-doopgetuigen bij Petrus Jansse van der Velde en Maria Dirckse zijn in:
1721 Joannes Dirckxse en Joanna van der Velde.
In 1720 is Petrus bekend als een weduwnaar met trouwplannen, want dan worden de voogden
voor zijn drie kinderen aangesteld. Dit is de enige registratie waaruit het beroep van vader
Johannes blijkt. Hij is (net als sommige leden van de familie Nicasius) soldaat, in dit geval van de
Leidse binnenwacht, wat vroeger een soort stedelijke politiedienst was.
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Weeskamer voogdij M142.
Jan Hamaeker, oom, ende Jan Dirkse van de Velde, grootvader, beijde soldaten onder de
binnewagt in dese stadt, sijn voogden gestelt over Aelbert, Lijsbeth en Maria ..., nagelate
minderjarige kinderen van Lena van Embden, gewonnen bij Pieter Janse van de Velde, Spinder in
de Baelstraet. Comparerenden hebben den voogdije aangenomen en eed gedaan aan Heren
Weesmeesteren op den 12 julij 1720. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieert.
Intussen stapt het ene na het andere kind in het huwelijksbootje (waaronder opnieuw Petrus) en
zij zorgen weer voor nageslacht.
RI-register/KO
Pieter Jans v.d. Velde met Helena H/Elders/Embden
Pieter Jans van der Velde met Maria Dirks
Johanna van der Velde en Gillis Niecasius
Johannes van de Velde met Maria de Boer
Dirk van der Velde met Magdalena Backers
Anna van der Velde en Willem Nons
Maria van der Velde en Toesijn Arents

ca 1710
15-06-1720
29-04-1719
19-05-1724
23-06-1724
10-01-1733
24-01-1733

niet KO/RI
HH158v
J114
J230
II256
K167v
K169v

e

1
e
2

RI-register 1719.
e
e
e
Marge: ’t 1 , 2 en 3 gebod op den 6, 13 en 20 Mey 1719. Getr. voor d’h.h. Wassenaar @ van
e
Alphen Gz., schepenen op den 21 mey @no 1719.
Gillis Niecasius, lakenwr:, jongeman van Leijden (aant.: ged: 27-04-1698 door paters Jesuiten),
wonende op de Binnev: graft bij de Marepoort, geassisteerd met Johannes Niecasius sijn vader,
wonende als vooren, met Johanna van der Velde, jongedochter van Leijden, wonende in de
Baalftraat, geassisteerd met Maria Vroegop haar moeder, wonende als vooren.
RK-huwelijken Franse Carm. Getrouwd 21-05-1719, aangetekend 29-04-1719. Aegidius Nicasius
en Joanna van de Velde. Getuigen Catharina Cuijpers, Christina Hooves.
KO 1720.
Pieter Jansz. van der Velde (3 kind.), weduwnaar van Helena Elderts, wonende in de Baalstraat,
vergeseld met Jan Dirks van der Velde, sijn vader, wonende alsvooren, huwt met Maria Dirks,
jongedochter van Leijden, wonende in de Baalstraat, vergezeld met Maria Verkinderen haar
behuwdt suster wonende als vooren. (De bruid moet consent van haar vader vertonen.)
RK huwelijk Franse Carm. te Leijden. Getrouwd 05-05-1726!
Petrus van de Velde en Maria Dircks. Getuigen: Cornelius van Campen en Jacobus van Vaerik.
RI-register 1724.
Johannes van de Velde, jongeman van Leijden, spinder, wonende in de Baalstraet, geassisteerd
met Johannes van de Velde, sijn vader woonende als boven, huwt met Maria de Boer,
jongedochter van Leijden.
RK huwelijk Franse Carm. te Leijden. Aangetekend 19-05-1724, getrouwd 02-06-1724.
Johannes van de Velden en Maria de Boer. Getuigen: Clara en Cecilia van der Ruijt.
KO 1724.
Dirk van der Velde, schrobbelaar, jongman van Leijden, wonende in de Baalstraat, vergeselschapt
met Jan van der Velde, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Magdalena Backers,
jongedochter van Leijden.
RI-register K167v, 10-01-1733.
Willem Nons, weduwnaar van Hester Chattillion, woonende op de Haarlemstraet, geassisteerd
met Jan Prins sijn swager ..., huwt met Anna van der Velde, jongedochter van Leijden, woonende
in de Baaystraat, geassisteerd met Maria Vroegop, haar moeder, woonende alsvoren. Getr. door
e
Mr. Joan van Lanschot @ Mr Joan Agidius van Egmond van der Nijenburgh, Schepenen, op den 7
February 1733.
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RI-register K169v, 24-01-1733.
Toesijn Arents, schrobbelaar, jongeman van Leijden, ... huwt met Maria van der Velde,
jongedochter van Leijden, woonende in de Baaystraat, vergezeld met Maria Vroegop, haar
moeder, wonende alsvoren. Getr. door Mr. Joan van Lanschot @ mr Joan Agidius van Egmond
van der Nijenburgh, Schepenen, op den 14-02-1733.
RK-doopgetuigen bij Theodorus van der Velde en Maria Bakkers (aant.: hij RK, zij Ger.) zijn in:
1724 Joannes van der Velde en Maria Vroegop.
1726, 1731 en 1734 n.v.t.
1729 Petrus en Maria van der Vel.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes van der Velde en Maria de Boer zijn in:
1725 Henricus van Doel (Daal) en Maria van der Velde.
1728, 1731, 1734, 1736 en 1744 n.v.t.
1730 Petrus en Maria van der Velde.
1726 Johannes en Anna van der Velde.
1738 o.a. Johannes Dirkse van der Velde.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Willem Nons en Anna van der Velde zijn in:
1733, 1735, 1737 en 1740 n.v.t.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Toesijn Arents en Maria van der Velde zijn in:
1738, 1741, 1744 n.v.t. (Tijdens de eerste vijf huwelijksjaren geen kinderen?)
1750 Ludovicus de Ridder en Elisabeth van der Velde.
In 1739 overlijdt Maria Vroegop; ze zal ongeveer vijfenzeventig jaar oud zijn geworden. Jan blijft
niet lang alleen, want reeds vier maanden later hertrouwt hij met een weduwe. Zelf moet hij dan
toch ook al een krasse knar van zo’n vijfenzeventig jaar oud zijn. Zijn nieuwe echtgenote woont in
de zo vertrouwde Baatstraat, dus kenden ze elkaar vast langer. Het huwelijk houdt nog maar
liefst bijna twaalf jaar stand totdat Jan in februari 1751 komt te overlijden.
KO NN193v, 15-08-1739.
Jan Dirkse van der Velde, wedr. van Marijtje Vroegop, wonende op de Uijtterstegragt, vergezeld
met Pieter Janse van der Velde zijn foon, wonende in de Baatstraet, huwt met Anna Arents, laest
wede van Sacharias van Arkel wonende in de Baatstraet, vergesz. met Pieternella van Arkel haer
aenbehuwde Dogter wonende alsvooren, en Ariaentje van der Lakke, haer aenbehuwde Dogter,
wonende mede in de Baatstraet.
(Geen NH-dopen meer gezien.)
Begraafboeken Leiden
 11-18/4-1739 Marijtje Vroegop (vr. van Joh. Dirkse van der Velde) B.
 20-27 Feb. 1751 Jan Dirkse van der Velde (man van Anna Karels) Bw.
Leuke tijden wisselen af met minder goede periodes. Net als leden van de familie Nicasius
moeten Anna, Johanna, Dirk, Maria en haar dochter (kleinkind) Elisabeth hun hand ophouden in
meerdere slechte jaren, wanneer ze met spinnen niet genoeg verdienen. Tot verrassing is Anna
met haar gezin een poosje in Napels (Italië) geweest. Wat ze dáár nu te zoeken hadden ... ?
ARKA = Archief RK Armbestuur inv. nrs. 178a, 270, 270a, 282 en 284-286. RK Wees en
oudeliedenhuis (index). In het boek 284/285 (nummering wijzigt in mei 1998) staat vrijwel niets
extra’s dan al in de index is vermeld. Nr 284 is het register van alle Roomsch Katholieken die
tijdens de winterbediening van 1738/1739 alimentatie hebben genoten (en in volgende jaren).
Voorin boek 285 staat: Verniewt bij den monstering, gedaan in het Roomsche Wees en Armen
Huijs [St. Maarten], door de heeren Regenten, en Arm Vaders van het Roomsche Arm Comptoir in
de maand February 1771 vanalle de arme roomsche familien, met desselfs naamen en haar
ouderdom. [De volgende jaren 1785 en 1790 idem.] / Dient dat het folio ... als meede het jaartal,
en folio ... op de kanttekening gestelt, aanwijst, in wat jaar deselve voor de Eerste Rijs zijn
gealimenteerd van de Heeren Regenten der Roomsche Armen binnen de Stadt Leijden.
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 ARKA, Anna van de Velden, spinster, getrouwd Willem Mons.
Oud 34 jaar
1740
nr. 284, folio 173.
Overleden
06-08-1756
nr. 284, folio 173.
Vertrokken naar Napels
03-09-1745
Teruggekeerd. [Aantekening: jaar 1740, Anna van de Velden, met haar voorn. man en drie
kinderen den 3 sept. 1745 naer Naeplls vertrocken.]
 ARKA, Anna van de Velden, man Jillis Nikazi: Zie Nicasius 08.
 ARKA, Dirk van de Velden, spinner, getrouwd Magdalena Bakker. [Aantekening in het boek: de
vrouw gereformeerd.]
Oud 63 jaar
1751
nr. 284, folio 349.
Overleden
29-10-1759
nr. 284, folio 349.
Kind: Jan 12 jaar
1751
nr. 284, folio 349.
 ARKA, Maria van de Velden, getrouwd: Tousin Arentse.
Oud 29 jaar
1740
nr. 284, folio 199.
 ARKA, Maria van de Velde(n), spinster, weduwe Tousain Arends.
Bedeeld, oud 63 jaar.
1773
nr. 285, folio 148. [marge: 1740 fol. 199]
Aangeslagen bij de Minnen
26-08-1781
nr. 285, folio 148.
Naderhand ontslagen
nr. 285, folio 148.
Overleden
22-08-1786
nr. 285, folio 148.
Ook genoemd:
nr. 285, folio 193.
Kind: Lodewijk, oud 25 jaar,
nr. 285, folio 148.
“Gebrekkelijk aan verstand”
 ARKA: Kleinkind: Elisabeth van der Velden, spinster, getrouwd: Lodewijk de Ridder.
Oud 31 jaar
1740
nr. 284, folio 188.
ARKA nr 289 = vanaf mei 1998: nr. 1209. Dit is het register van verstrekte Akten van Cautie door
het RK bestuur. In de index staat geen Anna van de Velden of Willem Mons.
Kortom, de kinderen van deze generatie waren zeer arm.
Johannes en Marie worden tamelijk oud en ook hun kinderen houden het, ondanks gebrekkige
voeding en slechte leefomstandigheden, vrij lang uit. Zij worden in de tweede helft van de
achttiende eeuw begraven (zie ook bedeling).
Begraafboeken van 1756 tot 1812 gekeken.
 7-14/8-1756 Anna van der Velde (wed. van Willem Moens) PB.
 27/10-3/11-1759 Dirk van de Velde (m. v. Magdalena Bakkers) PB.
 17-24/11-1764 Elisabeth van der Velde (vr. v. Lodewijk de Ridder) VB. (kleinkind)
 26/12-1767 - 2/1-1768 Jan van der Velden (wed. van Marijtje de Boer) PB.
Zo eindigt ook hun verhaal. Johannes’ vader heette Dirk, maar daar liepen er meer van rond. Van
Maria Vroegop’s afkomst is in feite werkelijk niets bekend. Haar zeldzame naam- en tijdgenoten
in Leiden waren niet duidelijk verwant. Anno 1998 komt de naam in elk geval in Amsterdam voor,
maar tussen nu en haar vermoedelijke geboortejaar zit ongeveer 335 jaar.
Kleindochter via Pieter
RI-register 28-05-1735 K220
Lonijs de Ridder, lakenwr., jongeman van Leijden, huwt met Elisabeth van der Velde,
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegragt, geassisteerd met Marijtje Dirks, haar
moeder, woonende in de Baatstraat. Getr. voor de H.H. Mr. Johan van der Marck, ende Jacob
e
Heins, schepenen, op 18 junij 1735.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Ludovicus de Ridder en Elisabeth van der Velde zijn o.a. in:
1736 Petrus van der Velde en Margarita Hannaert.
1740 Albertus van de Veld en Maria Vroninck.
1748 Tussanus Harrense en Maria van der Velt.
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Generatie 10 Vroegop
RK huwelijk Franse Carm. 22-12-1706. Adrianus Goedkind en Pieternella Vroeghop.
Getuigen Cornelia van der Meer en Catharina Cuypers. (Nergens dopen gezien.)
Doopgetuigen Vroegop rond 1690-1720 n.v.t.
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Generatie 10 Le Pair

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Jean le Per
23-08-1629 te Leiden
na 1667, voor 1681?
Waals
Cruijstraet [= Smidsteeg] (1649),
Voldersgraft (1660)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Lakenwerker (1649)
Jean le Per
Mary Passchier

Huwelijk:

(KO 29-10-1649 te Leiden)

Kinderen
1. Marie
2. Marie
3. Jean
4. Sara
5. Marquerite
6. Jean
7. Matthijs
8. Sara
9. Sara

Vrouw
Marquerite Renet (Margriet Reijniers)
ca 1625 te Dordrecht
na 1682
Waals
Langegraft (1649), Kerckstraet
[= Pieterskerkstraat] (1681),
Kerksteegh [= P.K. Choorsteeg] (1682)
Huisvrouw
Matthijs Renet
Maria Badon

doop 09-10-1650 te Leiden, overl. voor 1653
doop 05-05-1652 te Leiden, overl. na 1702
doop 17-05-1654 te Leiden, overl. voor 1662
doop 16-01-1656 te Leiden, overl. voor 1668
doop 13-02-1658 te Leiden, overl. 17/24-12-1740 te Leiden
doop 24-04-1661 te Leiden, overl. na 1711
doop 13-01-1664 te Leiden, overl. jong?
doop 22-02-1665 te Leiden, overl. voor 1668
doop 19-10-1667 te Leiden, overl. 08/15-1-1695? te Leiden?

(Zie voor aansluiting generatie 09 Teijn.)
Bij de ene familie kom je bijna geen leden tegen; bij de andere wordt je werkelijk overstelpt door
naamgenoten. In de zeventiende en achttiende eeuw krioelde het van de immigrantenfamilies
afkomstig uit diverse streken die de naam Le Pair droegen. Anno 1998 zijn ze zo goed als
verdwenen uit Leiden. Soms is het erg makkelijk wanneer je zoekt naar een ter plekke weinig
voorkomende naam. Vaak is er dan sprake van een groep mensen die allemaal aan elkaar
verwant zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Poptie’s, waar de Boekooy-familie een zijtak van
is. Met Le Pair ligt de kwestie heel anders. Slechts een enkele Le Pair in Leiden is daadwerkelijk
verwant aan de hier besproken familie. De gezinssamenstelling van deze generatie was tamelijk
eenvoudig te achterhalen. De doop- en huwelijksgegevens zijn heel duidelijk. Maar tot ongeveer
1650 biedt het Waalse doopboek soms weinig soelaas, omdat de moedersnaam dan veelvuldig
achterwege blijft. Het is daardoor mogelijk dat het rijtje kinderen verderop bij generatie 11 Le
Pair één of meer vreemde eenden in de bijt bevat.
Jean le Pair en Marquerite Renet (Reijniers) vormen het ouderlijk paar van generatie 10. Bij Jean’s
huwelijk assisteert de broer van zijn moeder hem. Hij is op dat moment twintig jaar oud en
vrijwel zeker een weeskind. Marquerite is met minimaal een broer en een zus uit Dordrecht naar
Leiden getrokken, die een stuk jonger zijn dan zijzelf.
KO O129, 29-10-1649.
Jean le Pair, jongeman van Leijden, laekenwercker, wonende in de Cruystraet, geassisteerd met
Jan Passchiers, zijn oom, wonende mede aldaer, huwt met Margriet Reijniers, jongedochter van
Dordrecht, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Mary Jan Francois, haer nicht, wonende
mede aldaer. Marge naast Jean: Moet attestatie van Dordrecht overbrengen [betreft Margriet].
Al in 1636 heeft Jean’s vader ter weeskamer een financiële regeling voor zijn zoon getroffen na
het overlijden van zijn vrouw (zie generatie 12 Le Pair). Op zijn vijfentwintigste verjaardag zou hij
een bedrag uitgekeerd krijgen, tenzij hij jonger huwde. In dat geval werd het geld meteen
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overhandigd. Voor het huwelijk krijgt Jean direct ƒ 50,00 in handen. Een jaar later, in september
1650, krijgt hij het resterende bedrag ad ƒ 236,00 uit de kas van de weesmeesteren. Deze twee
bedragen samen vertegenwoordigden een toenmalig jaarsalaris voor een gewone ambachtsman.
Ongetwijfeld kon zoon Jean er alle benodigde huisraad van kopen en er enkele maanden huur
van betalen. Uiteraard kostte de trouwpartij ook heel wat geld, maar met het bedrag van ƒ 50,00
kon hij alvast een behoorlijke slok drank inslaan. Jean’s vader en zijn voogden “tekenen” in wel
erg letterlijke zin voor ontvangst. Zij kunnen geen van allen schrijven en zetten in plaats van het
geijkte kruis dat analfabeten gewoonlijk neerkrabbelden een merkteken naar eigen ontwerp.
Weeskamer 7ePB (zevende penningboek): 100v.
[rechts] Jan Perre, wollekammers weeskint gewonnen bij Marija Perquyn.
Op ten xiiij e meij @ 1649 heeft Jan Cornille vanwege Jan Perre wolcammer ter camer opgebracht
een fomme van hondert ende vijftich guldens over @ in voldoeninge van het bewijs ten behouve
van fijn weefkint belooft volgens de bewijfbrieff onder t regde vande weefcamer &leden op ten
xiij e Augusti @ 1636 @ geregistreert in t kleijn bewijf register D fol. 126 & fo. hier gell.
IcL gulden
[links] Den xiiij e Meij 1649 voor ontfangen @ aenteijckde
xi st. viij fs
Op ten xxij e November @ 1649 door ordre vande E.E. Heeren Weesmren hier vrijt gestelt aen
d’onder gesch. voochden vijvtich guldens, die deselve datelick behandicht hebben aen het
weefkint omme gebruijckt te werden tot lijffs behoufty @ onderftant van fijn voor genomen
houwelick hier.
L gulden
Jan Macleijn selffs gestelde merck (a)
Jan Le Perre selffs gestelde merck. (c)
Jaques Catris selffs gestelde merck (b)
Siet het vervolch in ‘t viij e pennb. folio Lxxvj alwaer overgebracht is t’ geen hier bevende is.
xxvx gul viij sts viij penn.
Jean’s eigen merk staat in september 1650 onder de tekst in het achtste penningboek. (Zie bij zijn
vader, generatie 11.)
Ongeveer om het jaar krijgt het paar tussen 1650 en 1667 negen kinderen, waarvan de helft al
erg jong overlijdt.
Waals doopboek (klapper)
 09-10-1650 Marie, (ma: Rinet), getuigen Jacob Renet, Jean Badon, Susanne l’Enfan, Jaqueline
Carenne.
 05-05-1652 Marie, getuigen Jacob Renette, Abraham Renette, Jaqueline Carlié, Susanne
l’Enfant.
 17-05-1654 Jean, getuigen Pierre le Per et Sara Renet.
 16-01-1656 Sara, getuigen Jaques le Per, Martin Destombes, Sara Pasquier, Marie Commune.
 13-02-1658 Marquerite, (ma: Rivet), getuigen Jean Pasquier, Daniel le Pér, Sara et Anne Rivet.
 24-04-1661 Jean, getuigen Jaque le Per, George Besemmaker, Barbe Gavar, Marie de
Commun.
 13-01-1664 Matthijs, getuigen Daniel le Per, Matthijs Renet, Marie le Per et Ester l’Enfant.
 19-10-1667 Sara, getuigen Jost Baysemake, Barbe Gavar.
NH-doopklapper
 22-02-1665 Sara, MK, getuigen Jacob Joly, Mattijs Rennet, Catalijn Folon, Anna Rennet.
Op één na laten ze hun kinderen in de Waalse kerk dopen. Tussen de getuigen staan familieleden
van beide families. Johannes le Per en Margarieta Rennet zijn zelf in de NH/Waalse doopklappers
tussen 1650 en 1670, wanneer zij hun eigen kinderen laten dopen, bij geen enkele andere Le Pair
getuige.
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De kinderen Marijtje, Jan en Grietje huwen allemaal in 1681/1682. Marijtje is inmiddels 29 jaar
oud. Jan en Grietje zijn respectievelijk 20 en 24 jaar. In 1694 en in 1696 hertrouwt Jan als
weduwnaar.
Marijtie Jans [le Pair] met Joris Simbson
Jan le Pair met Susanna de Clerck
Jan Lepair met Maria de Groot
Jan Lepair en Annetge Monie
Grietge Jans la Pair met Jacob Tijn

03-05-1681
20-09-1681
03-07-1694
14-01-1696
25-04-1682

K242
K282v
BB10v
BB134
Y32

e

1
e
2
e
3

KO 1681.
Joris [Jorisz.] Simbson, greinwerker, jongeman van Leijden, Waertgraft, huwt met Marijtie Jans [le
Pair], jongedochter van Leijden, wonende in de Kerckstraet, geassisteerd met Grietje Jans
[Renet], haar moeder, aldaar.
KO 1681.
Jan le Pair, laekenwercker, jongeman van Leijden, woont in de Kerkstraet, geassisteerd met Joost
de Mesenmaecker, zijn oom, wonende op de Oranjegraft, huwt met Susanna de Clerck, jongedochter van Leijden.
KO 1682.
Jacob Teijn, lakenwr, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, vergezeld met Abram
Teijn, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Grietge Jans Lepair, jongedochter van Leijden,
wonende in de Kerksteeg, geassisteerd met Grietge Jans, haer moeder mede aldaer.
KO 1694.
Jan Lepair, weduwnaar van Susanna de Klerk, (met 1 kind), wonende op de Waertgraft,
geassisteerd met Joris Simsom, fijn fwager mede aldaer, huwt met Maria de Groot, weduwe van
Jacob Lichtvoet.
KO 1696.
Jan Lepair, weduwnaar van Marijtge de Groot, (kind), wonende op de Waertgraft, geassisteerd
met Jacob de Clerck, fijn schoonvader mede aldaer, huwt met Annetge Monie, weduwe van
Adam van den Bergh.
Uit de huwelijken blijkt dat ook deze familie in de textielindustrie de kost verdiende. Verder zijn
de broer en zussen regelmatig aanwezig bij de doopplechtigheid van elkanders kroost.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Joris Simbson en Marijtie Jans le Per zijn in:
1682 o.a. Grietje Renet.
1687 Jacob Tejn, Susanna de Klercq en Johanna van Daelen (pa: Jan Jorisze Simson).
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan le Pair met Susanna de Clerck zijn in:
1682 o.a. Grietje Renet.
1684 Joris Simson, Maritie Jans.
1687 Jacob Tein, Grietje Le Pair.
1689 n.v.t., 1690 n.v.t.? (Sara Spijs).
(Van Jan en zijn tweede vrouw Maria de Groot geen kinderen gezien.)
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan le Pair en Anetge Monie zijn in:
1696, 1699 en 1701 (Annetje Fonteijn) n.v.t.?
1698 o.a. Joris Simson en Maria Jans.
1703 Maria Jans.
(In 1712 zijn zij zelf nog NH-doopgetuigen bij een Lepaar.)
NH-doopgetuigen bij Jan/Joris Jorisz. Simson en Maria Jans zijn in:
1682 Pieter J. Simson en Grietje Renet.
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1687 Jacob Teijn, Susanna de Klercq, Johanna van Daelen.
Zo valt aardig in te schatten hoe oud sommige gezinsleden ten minste werden. Meer dan dat lukt
in de meeste gevallen niet, omdat er zoveel vage meldingen in de begraafboeken staan. Ter
afsluiting bij deze een greep daaruit:
Begraafboeken (zeer veel mogelijkheden) vanaf 1627 onder andere:
 23-28/8-1660 Per, Jan de, kind van, Nwe Voldersgracht, PKNB.
 Frans, la, weduwnaar van, Kruisstraat, HK, 08-02-1661.
 14 x Jan/kind van, tussen 1667-1676, op diverse adressen.
 1-3-1677 Per, Jan le, Hogewoerd, HK.
 4-10/4-1688 Peer, Jan le, vrouw v., Oranjegr., HK.
 Marija le, Singel, HK, 03/09-08-1681.
 Jan, veel mogelijkheden, Maria idem; 8 x kind van Jean 1686-1695.
 Sara le Pair, Oude Vest, VK, 08/15-01-1695.
 17-24/12-1740 Grietje Le Pair (Wed. v. Jacob Tijn) - B.
Jan le Pair en Marquerite Renet waren weliswaar mensen die niet erg opvielen, maar ze hébben
hun sporen achtergelaten.

Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
L’Agache, Renet, Party en Noé

33

K.J.F. van Veen 2016

Generatie 11 Le Pair

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:
Huwelijk:
Kinderen
1. Marie
2. Jean
3. Jean
4. Kind

Man
Jean le Pair
ca 1600 Leiden/Bondues?
voor 1650?
Waals
Langegraft (1627), Scheijstraet (1627),
aan de Vest bij Rustenburch (1636)/
in de Stadsvergroting: West Dwersgraft
(1636), bij de Reijnsburgerpoort (1636,
1638)
Wolkammer (1627, 1636)
Jean? le Pair

Vrouw
Mary Partye (Passchier, Parsqui)
ca 1605 te Lincelles?
voor 1635 te Leiden?
Waals
Langegraft (1627)

Huisvrouw
Partye/Passchier

21-05-1627 te Leiden ondertrouw

doop 28-02-1627 te Leiden, overl. voor 1637
doop 21-05-1628 te Leiden, overl. voor 1630
doop 23-08-1629 te Leiden, overl. na 1667, voor 1681?
doop 28-09-1631 te Leiden, overl. voor 1637

Kinderen uit het huwelijk van Jean le Pair en Nouelle Dury
1. Marie doop 18-01-1637 te Leiden, overl. voor 1643
2. Daniel doop 12-04-1638 te Leiden, overl. na 1663
3. Marie doop 30-11-1642 te Leiden, overl. na 1663?
4. Jean doop 29-01-1645 te Leiden, overl.

De herkomst van Jean le Pere en Mary Party (Passchier) is enigszins vaag. Ze huwen in elk geval in
het jaar 1627 te Leiden.
KO 21-05-1627, K45.
Jean le Pere, wolcammer, jongeman op de Langegrafte, geassisteerd met Jacques le Pere, zijn
oom, wonende in de Donckersteech [en] Anthony Lenfan, fijn fwager in de Claresteech, huwt met
Maria Partij, jonge dochter, mede aldaer, geassisteerd met Florence Cacy, haer moeije op de
Beeftemarcte @ Jacquemijne Partije, haer fufter.
Daarbij staat niet vermeld waar ze geboren zijn. Jan kan zowel in Leiden als in Bondues (zie
generatie 12) zijn gedoopt. Het jeugddomein van Mary wijst in de richting van Lincelles (NoordFrankrijk).
Roept hun huwelijk al vragen op, het Waalse doopboek doet er nog een schepje bovenop.
Sommige kinderen heb ik puur op basis van de getuigen uit de massa nakomelingen van diverse
Jeanen le Pair gehaald. De navolgende dopen zijn derhalve gedeeltelijk onder voorbehoud.
Waalse dopen (pa: Jean le Per, ma: -) waarschijnlijk Mary Partye.
 28-02-1627 (voorechtelijk of n.v.t.?) Marie, getuigen Jean de Lannoy, Andre et Jeanne Catoire
et Catheline de Benne.
 21-05-1628 Jean (ma: Marie Parquié), getuigen Jean Parquié et Anthoine l’Enfant Susanne le
Per et Michele Parquié.
 23-08-1629 Jean, getuigen Anthoine Lenfant, Jean Magliez, Susanne le Per et Jaqueline
Cantois?
 28-09-1631 L’enfant de Jean, getuigen Jean Perqué et Esther le Perre.
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Mary overlijdt binnen tien jaar na de huwelijksvoltrekking. Het is zeer goed mogelijk dat zijzelf, en
enkele kinderen van haar en Jean, omstreeks 1635 aan de pest overleden. Leiden ging in dat jaar
gebukt onder een hevige epidemie van de gevreesde dodelijke ziekte. In augustus 1636 nemen
een oom van moederszijde en een neef van Jean de zorg van de voogdij op zich. Jean blijkt dan
het enige overgebleven kind van Mary te zijn.
D164v voogdijboek.
Jean Maeke, boraetwercker, oom ende Jacques Cator, Raswercker, neeff zijn voogden gesteld
over Jean out omtrent seven jaren, naegelaten weeskint van Maria Parquij, za: gewonnen bij Jean
le Peere, cammer. Comparerende hebben de voogdije aengenomen ende eet gedaen aen
en
weesmeesteren ... op ten iiij Augusti @ 1636.
Kleine Bewijzen D126 weeskamer.
13-08-1636, zeer moeilijk leesbaar, Jan is wolcammer. Vermelding als waarborg: een huis ende
erve staende ende gelegen binnen dese Stede van Leijden vergrotinge aen de westfijde van de
West Dwersgraft belent aen deen sijde Pieter Dircksz. van Geen ..., notaris ...
Jean Maecke staat ook hier als voogd.
Tekst Achtste penningboek, folio 76.
[Rechts staat:] Jan le Perre wolcammers weeskint gewonnen bij Maria Perquin.
e
Op ten 1 Julij 1650 bevonden ter weeskamer aen gelt te beruften volgens het vij de Pennb. folio
C vso. t welck hier overgebracht is een somme van xCix gul viij st viij pen.
Ten dage voorfeijt heeft Jan Corneille als befitter vant hypothecq vant weefkints vader voornt. ter
camere opgebracht eerft hondert dertichguldens in quytinge van een weefrentebrieff van gelijcke
hooftfomme daer van de rente jaerlix verschenen rest op xij e September, @ noch feven guldens
elff stuijv. twaelff penningen over een jaer @ twee maenden verloop vandien gevallen sedert
meij 1649 (ten welcken tijde hij het voorsch. hijpothecq aengevaert heeft @ tot welcken tijt toe
het verloop het weefkints vader voornt met advys van de voochde bij weescamer te goede
gelaten is vermits sijn armoede totten voorsch. dage van de afflossinge toe mits twelck de brieff
om te cafferen overgelevert is dus hier tfamen Cxxxvij gl xj st xj penn. – quit.
e
[Links staat:] Den 1 Julij 1650 voor ontfange aenteijckening @ het soucken van de doos. xij st.
Op ten vij September @ 1650 hier vuyt getelt aen Jean le Perre, zoone van Jean le Perre
wolcammer tot lichtinge van fijn goederen toegelaten zijnde, @ daer van Schepenen quitantie
gepaffeert hebbende twee hondert sesendertich guldens acht stuyv. vier penn. alhier in caffa
bevonden dus hier gul.
ij C xxxvj gl viij st iiij penn.
Jean le Perre selffs gestelde merck. – quit.
De heren van de weeskamer zagen erop toe dat het geld van (halve) wezen veilig beheerd werd.
In de akte staat ondermeer dat twaalf stuivers voor het zoeken naar de doos uitgekeerd is.
Blijkbaar werden de papieren van de kinderen uit één gezin in een doos bewaard op het kantoor
van de weeskamer. In het penningboek staan chronologisch de stortingen en uitgaven per kind
vanaf het moment dat ze (half) wees worden totdat ze, meestal wanneer ze vijfentwintig jaar oud
zijn, hun geld en papieren komen ophalen. Soms loopt zo’n boekhoudingsverslag door in
meerdere penningboeken omdat één pagina per uit hetzelfde gezin afkomstige wezen is
gereserveerd en de schrijver achteraan de rij kinderen verder gaat wanneer een blad vol is. Jean
heeft goed voor zijn zoon gezorgd, want uiteindelijk kreeg die totaal ruim ƒ 286,00 uitgekeerd.
Een maand voordat de voogdijregeling getroffen is, treedt Jean als weduwnaar voor de tweede
maal in het huwelijk en wel met Noëlle Dury die zelf ook al een huwelijk achter de rug heeft. Ze
krijgen waarschijnlijk minimaal vier kinderen.
KO, 21-07-1636, L227.
Jean Perre, weduwnaar van Maria Passchier, woont bij de Reijnsburgerpoort, geassisteerd met
Antone l’Enfant op de Haerlemstraet, huwt met Nouelle Dury, weduwe van Pierre le Sage,
wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria Clarisse in de Cruysstraet.
Waals fiche CBG. Maries à Leide le 10 Aôut 1636 Jean Peré et du Rieu Noelle.
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Waalse dopen (pa: Jean, ma -) waarschijnlijk Nouelle Dury.
 18-01-1637 Marie, getuigen Ezechiel de la Tombe, Jan Clarisf, Royse du Cennoy et Jenne
Descan.
 12-04-1638 Daniel, getuigen Jaques le Pert, Pierre le Roy et Marie Sij, et Marie Durieu.
 30-11-1642 Marie, getuigen Jan Clarisfe, Marie du Rieu, et Marie Segar,
 29-01-1645 Jean?, getuigen Frans le Roy, Anthoine le Druy, Jeanne Losfart et Marie Sij.
Jean is van beroep wolkammer. Zijn werk bestond uit het ontklitten van gewassen wol. Tegelijk
haalde hij met zijn kam, voorzien van houten of metalen tanden, eventueel achtergebleven vuil
uit de wol weg. Na het kammen was wol geschikt om mee te spinnen.
Alleen het huwelijk van zoon Jean kan met zekerheid toegeschreven worden aan dit gezin.
Jean le Pair met Margriet Reijniers

29-10-1649

O129

KO 1649.
Jean le Pair, jongeman van Leijden, laekenwercker, wonende in de Cruystraet, geassisteerd met
Jan Passchiers, zijn oom, wonende mede aldaer, huwt met Margriet Reijniers, jongedochter van
Dordrecht, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Mary Jan Francois, haer nicht, wonende
mede aldaer. Marge naast Jean: Moet attestatie van Dordrecht overbrengen [betreft Margriet].
Zie bij generatie 12 voor de resterende huwelijken die mogelijk horen bij generatie 11. Geen KOhuwelijk van zoon Daniel gezien.
KO K36, 08-04-1627 is het huwelijk van de doopgetuigen uit 1627: Andries Catoor, jongeman van
Roubais, stoeldraaier, geassisteerd met onder andere Jean le Per in de Scheijstraet, huwt met
Cathelijne Buynge, jongedochter van Roy.
Waalse doopgetuigen bij dit paar zijn ondermeer in:
1630 o.a. Jean le Pers en Pasquier de Bungne.
1640 o.a. Anthoine des Buquoy et Louise du Cannoy et Jeanne Lagace.
1643 o.a. Abraham Clarife et Barbe Casier.
Mary is slechts ongeveer dertig jaar oud geworden, maar ook Jan stierf nog redelijk jong. Hij is
niet bij de trouwerij van zijn zoon aanwezig en is dan vermoedelijk al overleden. Naar schatting
werd hij hooguit vijftig jaar oud. Het begraafregister geeft wederom geen helder
aanknopingspunt, dus moet ik het bij het onderstaande laten.
Begraafboeken vanaf 1627 onder andere op Le Pair.
 8 mei 1635 (pestepidemie) Pere, Jan, huisvr. van, Nwe Stadt, HK.
 14 x overl. Jan/vrouw van/kind van tussen 1632 en 1635 op diverse adressen.
 16 sept. 1642 Lepa, Jan, huisvr. v., Blauwe Steeg, PK.
 10 jan 1664 Paer, Jaques la, Kerkgracht, HK
 16-22/7-1662 Peere, Margrieth le, b/d Marepoort, PKNB.
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Generatie 12 Le Pair

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Jean? le Pair
ca 1565 te
na 1627 te Leiden?
Waals
Bondues?

Huwelijk:

ca 1590

Vrouw
?
ca 1565
Waals
Bondues?
Huisvrouw

le Per

Kinderen
1. Jacques
doop ca 1595 te Bondues, overl. na 1660, voor 1666?
2. Esther
doop ca 1598 te Leiden, overl. na 1639
3. Jean
doop ca 1602 te , overl. voor 1650? te Leiden?
4. Pieter
doop ca 1605 te , overl. na 1653
5. (Susanne?, Louise?, Catelijne?, Anthoine?, Rachel?, Philippe?, Magdalena?, Elisabeth?)

Van deze generatie is bekend dat de ouders waarschijnlijk in Bondues (Frankrijk) gewoond
hebben. Mogelijk huwden ze daar enkele jaren voordat zij op nog vrij jonge leeftijd, rond 1600,
naar Leiden komen. Zo bezien behoort de familie Le Pair tot de eerste golf emigranten die in het
laatste kwart van de zestiende eeuw Leiden overspoelde en de ontvolkte stad opnieuw van een
ruim aantal inwoners voorzag. Hier krijgen ze meerdere kinderen. De vader is misschien een Jean
le Pair; de moeder blijft geheel onbekend. Beiden zijn rond 1565 in Frankrijk geboren. Enkele
kinderen kunnen we met zekerheid tot dit gezin rekenen (zie hierboven en de huwelijken hierna).
Daarbuiten komen nog verschillende mensen rond 1620-1640 in Leiden voor, die in elk geval
zijdelings bij de familie betrokken zijn. Het blijkt dat alle mannen in de textielindustrie werken.
Over het algemeen komt uit de bronnen amper meer informatie vrij dan huwelijken en dopen
van (klein-) kinderen. Voor de liefhebbers staat hieronder een allegaartje aan gegevens van de
kinderen en verwanten.
Hester le Per met Jan Henbo
Hester le Per met Anthony Lenfant
Jaques le Per met Jacqueline Carlier
Jean le Pere met Maria Party
Jean Pere met Nouelle Dury
Pieter le Peer met Lijsbeth Lenfan

17-10-1619
11-05-1626
08-06-1622
21-05-1627
21-07-1636
15-09-1628

J36vd
J61
J134vd
K45
L227
K119

e

1
e
2
e

1
e
2
?

KO 1619.
Jan Henbo, wolcammer, jongeman van Masu bij Rijssele, huwt met Hester le Per, jongedochter
van Leijden.
KO 1622.
Jacques le Per, kammer, jongeman van Bondu, huwt met Jacqueline Carlier, weduwe van Philippe
le Filjon.
KO 1626.
Anthony Lenfant, droogscheerder, weduwnaar van Jenne Boubart, huwt met Hester le Per,
weduwe van Jean Hennebo, woonende op het Nieuw Rapenburgh.
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KO 1627.
Jean le Pere, wolcammer, jongeman op de Langegrafte, geassisteerd met Jacques le Pere, zijn
oom, wonende in de Donckersteech [en] Anthony Lenfan, fijn fwager in de Claresteech, huwt met
Maria Partij, jonge dochter, mede aldaer, geassisteerd met Florence Cacy, haer moeije op de
Beeftemarcte @ Jacquemijne Partije, haer fufter.
KO 1628.
Pieter le Peer, boraetwerker, jongeman, wonende in de Scheijstraet, geassisteerd met Jean Peer,
zijn vader, wonende aldaar, huwt met Lijsbeth Lenfan, weduwe van Nicolaes Later.
KO 1636.
Jean Perre, weduwnaar van Maria Passchier, woont bij de Reijnsburgerpoort, geassisteerd met
Antone l’Enfant op de Haerlemstraet, huwt met Nouelle Dury, weduwe van Pierre le Sage,
wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria Clarisse in de Cruysstraet.
(KO M52vd, 22-09-1638: Anthony Lenfant, weduwnaar van Hester le Per, geassisteerd met Jean
Per, zijn zwager, wonende bij de Reijnsburgerpoort, huwt met Marij del Moote, weduwe van
Allert Bouche, Achtergraft, geassisteerd met Margarieta le Per, haar nicht, Vestgraft.)
Bij de dopen van Jaques le Per en Jacqueline Carlie komen geen Le Pair-leden voor.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jean Hennebo en Esther le Pers zijn in:
1620 Jaques Seralbert, Jaques le Per, Susanne le Per et Noele le Mahieu.
1623 o.a. Jean le Per, Josfe du Pon, Elisabeth le Per.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Antony Lenfant en Hester le Per zijn in:
1628 Pierre Noirre, Abraham Malbesin, Jacquelin Gillon et Marie Pasquié.
1630 Jean le Pert et Susanne le Pert.
1637 Jacques le Per et Rebecca Romain.
1640 Luc Houzet et Marquerite Henno.
Waalse/NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pierre le Per en Lijsbeth Lenfant zijn in:
1630 Jean le Pers, Esaie Lenfant, Barbe, Barbe Cornille et Marie Catoire.
1631 Jean Moutarde, Maheiu Cateaux, Jaqueline Carlier et Marquerite des Tombe.
1633 o.a. Catherine le Pers.
1635 Andries Cator, Jan Leper, Maritgen Pieters, Pironne Catoor.
Van de mensen die de naam Le Pair dragen lijkt een groepje onder andere rond 1640/1645 uit
Tourcoinge te komen. Anderen komen uit (bij) Rijssel en uit Mouvaix rond 1610/1630.
Waarschijnlijk stamt onze tak af van mensen uit Bondues, zij zijn rond 1615 naar Leiden gekomen.
Misschien zijn zij wel ook verwant aan de mensen uit andere plaatsen.
Zijtak: kinderen van zoon Jacques:
KO N82, 13-01-1644. Martijn de Tombe, jongeman van Toirkonje, huwt met Marya le Per,
jongedochter van Leijden, Donckersteech, geassisteerd met Jaecquelijne Karelier, haar moeder,
mede aldaar.
KO O109 in 1649. Jaecques le Pair de Jonge, huwt met Tanneken Ouseel, en wordt geassisteerd
door Jeacques le Pair, zijn vader, Donckersteech.
Overige huwelijken mogelijk horend bij gen 11/12.
Er komen in de ondertrouwklapper en het bruidenboek zeer veel Le Per’s voor. Waarschijnlijk is
er wel enig verband met de volgende paren; maar het is nog niet helemaal duidelijk of en hoe
alles aansluit.
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Jaques Joly met Magdalena de Per
Anthony le Per met Magdalena le Toer
Teefnette le Peer en Nicolaes de Ceijne
Franchoys le Roy met Susanna le Pere
e
Anthony le Per met ... (2 huwelijk)
Piroone le Per met Noë Dury

05-08-1622
20-07-1628
25-05-1629
27-11-1635
09-06-1636
14-09-1656

J141vd
K112
K152
L123
L213
P230v

 Huwelijk Margariet le Per: vrij veel mogelijkheden.
 Catalijne le Per met P. de Mestre: ma is Mary Catoir, Langegragt.
 Catalijne met J. de Latere: j.d. van Turcoingen, geassisteerd met bekenden; doopgetuigen in
het Waalse boek zijn onbekend; Probert Hennico wordt in 1618? genoemd bij een De Latere.
 Catalijne met N. Sno [= Senoy], 08-04-1627, K35v, ze komt uit Torcogne, woont in de St.
Annensteech, wordt geassisteerd met Pironne en Jenne de Halewijn.
KO 1622. Jaques Joly, jongeman van Armentiers, lakenwerkers, met Magdalena de Per, geboren
bij Cortrijcke, jongedochter, -.
(In 1650 huwt een Jaecque Joly met Hester Lenfan, die geassisteerd wordt door Margriete le
Pere, haar nicht, Binnenvestgraft bij de Marepoort.)
KO 1628. Anthony le Per, jongeman van Tourconje, wolkammer, St. Aechtenstraet, geassisteerd
met Anthony de Wilde, zijn meester, en Phillippe le Pere, zijn broeder, huwt met Magdalena le
Toer, jongedochter van Dijney.
KO 1629 N. de Ceijne met Teefnette le Peer, jongedochter in de Fockersteeg; Marie du ... is haer
moeder, mede aldaer en Margareta de f ... haar toecomende moeder. (Niet in KO-klapper bij
Ceijne/Chenne gevonden.)
KO 1635. Franchoys le Roy, geboren te Movou bij Rijssel, raswerker, geassisteerd met Jean Pere
zijn toek. schoonvader en Philips le Pere in de St. Aechtenstr., huwt met Susanna le Pere, geboren
Tourcongie, jongedochter, wonende in de St. Aechtenstraet, geassisteerd met Mary Medael en
Catijne la Basue, haar bekende.
KO 1656. Piroone is weduwe van Pierre le l’Ecluse, haar moeder is Marye le Fevre.
Waalse doopgetuigen bij Jean Jolie en Jeanne du Trou zijn in:
1606 Robert Hennico (x) Rebecca Romain.
1629 o.a. Madeleine le Pierre.
Waalse doopgetuigen bij Philippe Jolie en - zijn in:
1625 Jaques Joly et Madeleine le Perre.
Waalse doopgetuigen bij Jaques Joly en Madeleine le Per zijn in:
1625 o.a. Thoinetta le Perre. (1631 n.v.t., de rest is erg vaag.)
Waalse doopgetuigen bij Franchoys le Roy en Susanna le Pere zijn in:
1636 o.a. Jean le Per et Louijse le Per.
1637 Gerart Marijn, David Rouland, Catelijne le Per et Tonette Frimont.
1641 Anthoine et Jan le Per, Chrestijne le Lafebvre et Catherijne Bonte.
1643 o.a. Philippe le Per en Marie Sij.
1639, 1644, 1645, 1649 en 1651 (o.a. Pierre Provost) n.v.t.?
Waalse doopgetuigen bij Pierre le Roy en - (geen huwelijk met een le Per gezien) zijn in:
1639 Jaques le Per, Jean le Per, Marie du Trie et Marie le Roy.
1643 o.a. Piere le Pert, Marie Clarisfe.
1645 o.a. Pierre le Per, Catelijne Moreau.
1647 o.a. Jean et Rachel le Pair.
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Zie Jacques, verband via Martijn del Tombe (kleinkinderen). Correspondentie GAL, 04-11-1965.
“... Martins [de Tombe] eerste huwelijk met Marie le Per was 2-2-1644 gesloten (KO N82 en HK
trouwboek). Bij de ondertrouw op 13-1-1644 was haar getuige, haar moeder Jacqueline Carlier,
e
die als wed. 3-7-1622 met Jacques le Per, kammer van Bondu was getrouwd (KO I134v en 1
trouwboek Waalse kerk fol. 73), alles te Leiden. De doop van laatstgenoemde Marie is niet
gevonden ...” [Een zoon van Martin de Tombe komt voor in het Nederlands Adelsboek en
bekleedde een hoge positie in Leiden.]
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Generatie 10 L’Agache

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Vrouw
Johan La Gache (L’Agache)
Maria Jean Noé
ca 1615 te Limburg
ca 1615 te Luik
13-09-1655 of 04-10-1655 te Leiden
na 1666 te
NH/Waals
Waals
Langegraft (1641, 1644), Duijsendraad- Langegraft (1641), Corte Duijsentraetsteeg (1655)
steegh (1666), Duijsent Raetsteech
(1656, w.s. 1671)
Drapier (1641), boreijswercker (1656) Huisvrouw
Henry La Gache
Jean Noé
?
Marij Jean Noé

Huwelijk:

27-01-1641 Waalse Vrouwenkerk (KO 11-01-1641 te Leiden)

Kinderen
1. Jan
2. Catalijne?
3. Maria
4. Daniel

doop 22-12-1641 te Leiden, overl. voor 1657
doop w.s. 1644 te Leiden, overl. voor 1657
doop 29-09-1647? te Leiden, overl. na 1705 te
doop w.s. in 1651 (of 1646?) te Leiden, overl. na 1682 te

Kinderen van Mary Jean Noé en Jean Madaer
1. Marquerite
doop 21-04-1658 te Leiden, overl.

(Zie voor aansluiting generatie 09 Moene.)
Naast de familie Le Pair kwam ook de naam L’Agache (nu Lagas) vanaf omstreeks 1600 veelvuldig
in Leiden voor. Eveneens in hun geval is het soms puzzelen geblazen wanneer je probeert te
herleiden welk kind nu precies bij welke ouders hoort. Toch is ook over Jean L’Agache en Marie
Jean Noé het één en ander bekend geworden. Jean en Marie zijn beiden elders geboren en met
hun ouders al voor hun huwelijk naar Leiden verkast.
KO 11-01-1641, M180.
Johan La Gache, drapier, jongeman van Limburch, Langegraft, geassisteerd met Henry La Gache,
zijn vader, aldaar, ondertrouwt met Mary Jean Noé, jongedochter van Luyck, Langegraft,
geassisteerd met Marij Jean Noé, haar moeder aldaar.
Vervolgens komen meerdere kinderen van diverse Jeanen L’Agache in het Waalse doopboek
voor. Mogelijk zijn dit enkele nakomelingen van Jean en Marie.
Waals doopboek (de moeder wordt niet genoemd).
 15, 19 en 22-12-1641 Jan, getuigen Martin Bauduin, Francois Lauren, Marie Noue et
Marquerite Bertran.
 2, 3 en 6 oct. 1644 Catelijne, (ma: -), getuigen Frans Patron, Henri Hester, Catelijne Petit.
 28-10-1646 L’enfant de Jean L’Agace (Daniël?), getuigen Isaac Picart, Jean Drion, Jeanne
Gaucein et Marie Petit.
 29-09-1647 L’enfant de Jean L’Agache (Marie?), getuigen Daniel Lamij, Nicolas Lambert,
Tonnette Liagre et Jeanne Trolee.
Hoeveel kinderen er ook geboren mogen zijn, Jean overlijdt na ongeveer vijftien jaar huwelijk,
waarschijnlijk in 1655. Het jaar daarop treft Marie in april een voogdijregeling voor Daniël en
Marie, hun twee overgebleven kinderen.
Voogdijboek F61.
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Reijnier Jansz, baeijdrapier en Andries Grijs, spinder, beijde gebede vrinden zijn voogden gestelt
over Daniel out iiij en Marie ix Jaren elck ofte daeromtrent, naergelate weeskinderen van sa: Jan
Agas heb boreijswercker, gewonnen bij Marie Noije. Compareerende hebben de voogdije
rn
aengenomen en eedt gedaen ons Weesm . ... dage. Circa iijx April 1656. [Met boreijs wordt
waarschijnlijk de stof boraat/bourat bedoeld.]
Begraafboek tussen 1655-ca 1665 gekeken. (1655 pestepidemie in Leiden)
 16 sept. 1655 Jan Lagaes, Duizendr. st., HKB.
 4 oct 1655 Jan Lagaer, Duizendr. st., HKB.
 16 sept. 1655 Heijndrick Lagas, Duizendr. st., HKB.
Vrijwel tegelijk hertrouwt Marie als weduwe met Jean Madaer, die zelf eveneens weduwnaar is.
Samen krijgen ze nog een dochter, waarvan ik geen huwelijk heb gevonden.
KO P247, Waalse kerk, 31-03-1656.
Jean Madaer, weduwnaar van Jaecquemijne le Fevere, wonende op de Langegraft, geassisteerd
met Reijnier Jansz., fijn bekende aldaer, huwt met Marija Noe, weduwe van Jean la Gache,
wonende in de Duijsent Raetsteech, geassisteerd met Marija Dircx van Corff, haer fchoonfuster,
wonende in de Santstraet.
Waals doopboek kind van Mary Jean Noé en Jean Madaer
 21-04-1658 Marquerite, (aant: P247), getuigen Willem le Tindeur, Henri Lagache, Marie Louys,
Jeane Houber.
De kinderen Maria en Daniël uit haar eerste huwelijk trouwen wel in 1666 en in 1671. Zij zijn dan
allebei circa twintig jaar oud.
Jacob Hendricxz Moen met Marya Lagas
Daniel Agas en Trijntge Heijmans

16-09-1666
10-10-1671

S202
V158

KO 1666.
Jacob Hendricxz Moen, meuselaenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de
Uijtterstegraft, geassisteerd met Cornelis Hendricxz, sijn swager in de Haverstraet, huwt met
Marya Lagas, jongedochter van Leijden, wonende in de Corte Duijsentraetsteech, geassisteerd
met Marija Noe, haer moeder aldaer.
KO 1671.
Daniel Agas, jongeman van Leijden, lakenwerker, Corte Duijsent Raetsteech, geassisteerd met Jan
Madder, zijn stiefvader, wonende aldaar, huwt met Trijntge Heijmans.
Zoals zoveel immigranten uit hun tijd, werken en wonen ze in het textielarbeiderswereldje te
midden van veel andere nieuwe Leidse burgers met uiteenlopende nationaliteiten.
Verschillende onderzoekers hebben zich overigens al met deze familietak bezig gehouden. In
N)
Genealogische Bijdragen staat ondermeer het volgende:
Noot 4.
Kwartier 142: Jean l’Agache met M.J. Noë: Onder de kinderen van hen moeten worden gerekend
een “enfant”, gedoopt WK 28-10-1646, en een “enfant”, gedoopt WK, 29-09-1647. Een van deze
twee moet wel de dochter Marie zijn, die op 10-10-1666 in de PK trouwde met J.H. Moen, zij
wordt bij haar ondertrouw geassisteerd door haar moeder Mary Noë, wonende Duysentraetsteech. De moeder van J.H. Moen is Maartje Jacobs, die op 11-05-1664 doopgetuige is. Helaas is
de doop van Jacob Hendricksz. Moen, Moenen, e.d., noch die van zijn zuster Rebecca, gevonden.
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Generatie 11 L’Agache

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Henry L’Agache
ca 1580 te Limburch ...
na te Leiden
Waals

Vrouw
?

Huwelijk:
Kinderen
1. Jean

doop ca 1615 in Limburg, overl. 13-09-1655 of 04-10-1655 te Leiden

1.
2.
3.
4.

doop ca 1635 te Limburg, overl. na
doop ca 1638 te Limburg, overl. na
doop 09-09-1640 te Leiden, overl. na
doop 24-05-1643 te Leiden, overl. na

Casper
Cathelijne
Nicolas
Anne

Zonder twijfel heet de vader van Jean: Henry L’Agache. Hij en zijn onbekend gebleven vrouw
kwamen vermoedelijk rond 1644 met een aantal opgroeiende kinderen en wellicht hun eigen
broers en zussen naar Leiden. Henry heeft een goede baan. In 1645 presenteert hij zich als
lakendrapier, wanneer hij poorter van Leiden wordt.
Poorterboek, Henrick Lagache, 12 mei 1645, folio 62. Marge: ont: 3:6:Henrick Lagache, laeckendrapier van Limburch is op die getuijgnisfe van van der Vaker, ende Jus
Gillis beijde laekendrapier als poorter deese stede aengenomen ds. 12-05-1645.
Wellicht zijn Nicolaas en Anne Lagas de enige kinderen van generatie 11 die in Leiden zijn
geboren. Dan zouden dit de dopen zijn:
Waals doopboek.
 09-09-1640 Nicolas, pa: Hendrick Lagas, ma --, getuigen Nicolas Lagas, Jan Gillet, Marquerite
Jean Lagas et Marie Thily Renier.
 24 en 25-05-1643 Anne, getuigen Jan Colijn, Hubert Gosvin, Marie Jean Lagas et Catherijne
Paiar.
Tussen 1602 en 1810 is dit de enige vader Hendrik in het Waalse doopboek. Pas vanaf 1660 staat
ook een andere vader Hendrik in het NH-doopboek.
Tot de kinderen reken ik in elk geval Jean, Nicolas (die maar liefst zes maal trouwt!), Anne, Casper
en Cathalijne. In principe kan dit juist zijn, want zoon Casper wordt in 1659 bij zijn voorgenomen
huwelijk begeleid door “zijn zwager” Jan Madaer. Zoals bekend, is deze Jan met Maria Jean Noë
gehuwd na het overlijden van haar eerste man Jean L’Agache. Aangezien Jean L’Agache al voor
die tijd overleden is, is het ook niet verwonderlijk dat hij niet meer aanwezig is als oudste broer
bij de andere huwelijken van de kinderen in dit gezin. Maar het is toch wel vreemd dat hij zo’n
twintig jaar in leeftijd scheelt met het op één na oudste kind Casper. Enderzijds is het natuurlijk
mogelijk dat stamvader Henry zoon Jean verwekt heeft bij een andere vrouw dan de rest van zijn
kinderen, die veel later geboren zijn. De kinderen uit dat eerdere huwelijk zijn misschien allemaal,
op Jean na, overleden en/of in Limburg achtergebleven. Anderzijds zou Jean zelf een oudere
broer Henry kunnen hebben die rond 1610 is geboren en die naar pa Henry is vernoemd. Dan
zouden Nicolaas, Anne, Casper en Cathalijne wel eens de kinderen van die oudere broer Henry
kunnen zijn.
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Hierna staan de overige gegevens van deze generatie.
Johan La Gache met Mary Jean Noé
Casper Heijndricxsz met Marya Rijcxen
Casper Hendricxz met Grietje Jans
Cathalijna la Gache met A. W. v. Wassenberch
Claes Lagas met Annetgen Lambert
Nicolaas la Gache met Nelletgen P. van Slingelant
Nicolaes la Gache met Maria Gilbo
Nicolae Lagache met Jannetje Philips
Claes la Gache met Maria Lamberts (Solie)
Claes Lagas Lidia Gerrits

11-01-1641
18-09-1659
11-04-1664
19-04-1663
08-11-1663
05-12-1671
03-02-1673
13-05-1690
29-11-1692
16-04-1701

M180
Q255
R253v
R168

e

1
e
2
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
CC193 6

KO 1641.
Johan La Gache, geboren te Limburch, jongeman, drapier, Langegraft, geassisteerd met Henry La
Gache, zijn vader, aldaar, ondertrouwt met Mary Jean Noé, geboorteplaats Luijck, jongedochter,
Langegraft, geassisteerd met Mary Jean Noé, haar moeder aldaar.
KO 1659.
Casper Heijndricxsz (aant: Lagas), geboren te Limburch, jongeman, lakenwerker, wonende op de
Langegraft, geassisteerd met Jan Madaer, zijn zwager, wonende in de Duijsent Raetsteech, met
Marya Rijcxen. In de marge: Dese aenteijckening is door ordre van burgemeesteren geroyeert
den 26:9:1659.
KO 1663.
Aert Willemsz van Wassenberch, lakenbereider uit Gorichem, huwt Cathalijna Lagache, geboren
te Limburch, jongedochter, Langebrugge, geassisteerd met Cathalijna la Gache, haar suster (!) op
de Langegraft.
KO 1663.
Claes Lagas, jongeman van Leijden, lakenwerker, wonende op de Langegracht, geassisteerd met
een bekende, huwt met Annetgen Lambert, jongedochter van ‘t Land van Luik.
KO 1664.
Casper Hendricxz (aant: Lagas), geboren te Limborch, jongeman, lakenwerker, Narmstraet,
geassisteerd met Aert Willems van Wassenberch, zijn zwager in de Schoolsteech, met Grietje
Jans, jongedochter van Leijden.
KO 1671.
Nicolaas la Gache, weduwnaar van Annetgen Marlier, wonende in de Oude Voorstad,
geassisteerd met Caspaer la Gache, zijn broer, in de Lombaertsteech, huwt met Nelletgen
Pietersdr. van Slingelant, jongedochter van Leiden, wonende op de Suytzijde.
KO 1673.
Nicolaes la Gache, weduwnaar van Nelletgen Pieters van Slingerlant, wonende op de Suytzijde in
de Oude Voorstad, met Casper la Gache, zijn broer, wonende op de Haarlemmerstraat, huwt met
Maria Gilbo, weduwe.
KO 1690.
Nicolae Lagache, weduwnaar (drie kinderen) van Maria Gilbo, wonende in de Koolstraat,
geassisteerd met Casparus Lagache, zijn broer, wonende op de Langegracht, huwt met Jannetje
Philips, weduwe van Jan de Vos.
KO 1692.
Claes la Gache, weduwnaar van Jannetje Philps, wonende in de Koolstraat, geassisteerd met
Casper la Gache, zijn broer, wonende in de Bethlehemstraat, huwt met Maria Lamberts, weduwe
van Michiel de Meij, wonende aan de Marepoort.
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KO 1701.
Claes Lagas, laatst weduwnaar van Marie Solie, wonende in de Duijsentraadsteegh, geassisteerd
met Johannes Moen, zijn bekende, in de Duijsentraadsteegh, met Lidia Gerrits, geassisteerd met
Aegje Claes, haar bekende, wonende in de Duijsentraetsteegh en Jannetge Heijndricks, haar
bekende, wonende in de Paradijssteegh.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Aart W. van Wassenberg en Catharina Lagas zijn in:
1664 Maria la Gas, 1665 Annetgen Agache, 1667 Casper Lagas, Machtelt Willems en Anna Lijsen.
Uit de KO-klapper valt op te maken dat rond 1645 ook een Jan Lagas met (bijna) volwassen
kinderen op de Langegraft woonde.
Kleinkind via Nicolaas
KO, Z290, 04-03-1690 (zie ook generatie 09 Moene).
Johannes Jacobus Moen, kousenscheerder, geboren te Leijden, wonende in de Duijsent
Raetsteegh, geassisteerd met Jacobus Hendricks Moen, zijn vader, huwt met Aechie Claes [Lagas],
jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, geassisteerd met Maria Claes, haar
moeder, aldaar.
In 1721 (zie generatie 09 Moene):
Jacobus Lardinoys, huwt met Trijntje Jacobs [Moene], (2 kind), weduwe van Hendrik Lagas, woont
in de Climmende Leeuwsteegh, geassisteerd met Maria Jacobs haar suster, ... en Aagje Claas
Lagas, haar snaar, woont op de Langegragt.
(Hendrik Lagas met Marijtje Grijngom 17-04-1723, II126 is een zoon van deze Jacobus Lardenois,
Westhavenstraat.)
Zijtak generatie 12
KO N99, 22 april 1644
Heijndrick Jean La Gache, geboren Lemmerich, jongeman, drapier, wonende in de Jan Vossensteech, geassisteerd met Heijndrick La Gache, sijn oom, wonende op de Langegraft, huwt Sara
Willems Mostert, geboren te St. Lambrich.
KO T257v rond 1670, is het huwelijk van Aeltgen J. den Haemaecker met Jan del Crijer (Krier),
weduwe van Hendrick la Vas, Duisentraedsteeg, geassisteerd met Catharijna Agache, haar
schoonzuster, wonende in de Schoolsteeg.
De heer P.J.M. de Baar heeft al eerder uitgebreid onderzoek gedaan naar dit geslacht. Zie voor
zijn artikel: Genealogische Bijdragen Leiden en omstreken, september 1990, waarvan een
exemplaar aanwezig is in het GAL.
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Generatie 11 Renet

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Matthijs Renet
ca 1600 te
na 1638 te Dordrecht?
Waals
Dordrecht

Huwelijk:

22-03-1620 te Dordrecht

Vrouw
Maria Badon
ca 1600 te
na 1638 te Dordrecht?
Waals
Dordrecht
Huisvrouw
Badon

Renet

Kinderen
1. Abraham
2. Isaac
3. Marie
4. Marquerite
5. Jacob
6. Anneken
7. Sara
8. Anne
9. Matthieu

doop 14-03-1621 te Dordrecht, overl. na 1653?
doop 09-04-1623 te Dordrecht, overl. na 1641? te Dordrecht?
doop 27-07-1625 te Dordrecht, overl.
doop 21-02-1627 te Dordrecht, overl. na 1681 te Leiden?
doop 13-05-1629 te Dordrecht, overl.
doop 21-03-1632 te Dordrecht, overl. voor 1638
doop 03-09-1634 te Dordrecht, overl. na 1678 te Leiden?
doop 01-06-1637 te Dordrecht, overl. voor 1682 te Leiden?
doop 20-11-1639 te Dordrecht, overl. na 1669 te Leiden? voor 1672

(Zie voor aansluiting generatie 10 Le Pair.)
Margriet Reijniers ofwel Renet huwde met Jean le Pair in 1649. Haar ouders zijn Matthijs Renet
en Marie Badon. Deze mensen trokken waarschijnlijk vanuit Noord-Frankrijk of de Zuidelijke
Nederlanden naar Dordrecht, waar ze in 1620 huwen. Helaas is de huwelijksinschrijving zeer
summier, zodat verder geen exacte gegevens over hun afkomst bekend zijn.
Dordrecht, trouwboek Waalse kerk, folio 6
Le 22 de Mars 1620 nous avons solemmisé le mariage de Mattieu Reinet et Marie Bouteau, fa
Femme. (Geen aankondiging in de NH-gemeente.)
Vanaf ongeveer 1625 krijgen zij de onderstaande nakomelingen. Die trekken blijkbaar zonder hun
ouders naar Leiden, mogelijk samen met een paar eveneens in Dordrecht geboren familieleden of
broers van hun vader. Als eerste trouwt dochter Margriet in 1649 en geruime tijd later volgt de
rest haar voorbeeld.
Dordrecht, doopboek Waalse kerk klapper 11.74.1.
Kinderen van Matthieu Remette/Renet en Marie Badon (ma meestal -)
 14-03-1621 Abraham, getuigen Henri Paul, Matthijs Nederhoven, Jeanne le Gas.
 09-04-1623 Isaac, getuigen Istas Warnier, Anthoine de la Place et Frans de Meer.
 27-07-1625 Marie, getuigen Jean Gregoire et Judith Gregoire, Art Stekelman et Marie
Stekelman.
 21-02-1627 Marquerite, getuigen Francois Jean et Elisabeth Gregoire, Gerard de l’Eau.
 13-05-1629 Jacob, geen getuigen.
 21-03-1632 Anneken, getuigen Jerin Stangs, Gillis le Fort.
 03-09-1634 Sara, getuige Jean Gregoire.
 01-06-1637 Anne, getuigen Gerard Henry, Robert Maijken Frans.
 20-11-1639 Matthieu, getuigen Thilman Herman, Nicolas Warry.

Vermeij, Moene, Radou, Van der Velde, Le Pair,
L’Agache, Renet, Party en Noé

46

K.J.F. van Veen 2016

CBG Waals fiche R46, onder andere:
 Requ membre de l’Eglise de Leide dec. 1647 Jacob Rennet, par confession.
 Requ membre de l’Eglise de Leide 3 Aout 1648 Jacob Renet, Jeune homme, -.
 1649 Marie Renet voyez Moré. [plaats onbekend]
 Reçu membere de l’Eglise de Leide le juin 1651 Marquerite Renette, femme de Jean le Per.
 Maries a Leide Isaac Renet 26 avril 1651 et Marquerite Matourne [= w.s. n.v.t.]
 Vanaf 1669 ook dopen in Sedan van onbekenden op familienaam Renet.
Dordrecht, Waals trouwboek folio 37, verband?
Isaac Matthijs, jeun homme, natif de cette ville et Barthé Thomase jeune Fille natifve de
Nimwegen, demeurante en cette ville. Maries any Flamens le 6 Juillet 1642.
Bij een kind van Matthijs Matthijs en - (Marie Anthoine) zijn in 1643 te Dordrecht Waalse
doopgetuigen: Abraham Renet, Pierre Roch, Catherine Jeans.
Huwelijken te Leiden
Margriet Reijnier en Jean le Pair
Sara Mathijs Renet en Jean Spijs
Matthijs Reneth met Barbe Gavaer
Anneke Rennet en Joost Meesemaker
Mathijs Renet en Marya Claes

29-10-1649
01-11-1652
07-04-1660
ca 1660
15-03-1670

O129
O305
Q292vd
niet KO/RI
T223vd

w.s. kind

KO 1649.
Jean le Pair, jongeman van Leijden, laekenwercker, wonende in de Cruystraet, geassisteerd met
Jan Passchiers, zijn oom, wonende mede aldaer, huwt met Margriet Reijniers, jongedochter van
Dordrecht, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Mary Jan Francois, haer nicht, wonende
mede aldaer. Marge naast Jean: Moet attestatie van Dordrecht overbrengen [betreft Margriet].
KO 1652.
Jean Spijs (Spies), drapier, jongeman van Leijden, woont te Dordrecht, huwt met Sara Mathijs
Renet, woont te Dordrecht, zij is niet gecompareerd; er is attestatie overgebracht.
(Geen NH/Waalse dopen gezien.)
KO 1660, Waalse kerk.
Matthijs Reneth, lakenwerker, jongeman van Dordrecht, wonende aan de Oude Vest,
geassisteerd met Jean le Per, fijn fwager, wonende aan de Voldersgraft, huwt met Barbe Gavaer,
weduwe van Evert Gregoor.
KO 1670.
Mathijs Renet, weduwnaar van Barbare Gavaer, wonende aan de Waertgraft, geassisteerd met
Joost Mesemaecker, fijn fwager mede aldaer, huwt met Marya Claes, geboren te Leijden.
De kinderen krijgen ook weer nageslacht. Zoon Mathijs overlijdt binnen twee jaar na zijn tweede
huwelijk en kort daarop sterft ook zijn tweede vrouw. Ze laten een tweeling uit zijn eerste
huwelijk achter die in een weeshuis opgenomen wordt. Als lakenwerker heeft Mathijs te weinig
vergaard om een noemenswaardige boedel na te laten.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Mattijs Renet en Barbara Gavaer zijn in:
1661 o.a. Jan le Perre en Sara Rennet.
1663 o.a. Anneke Rennet.
1664 o.a. Daniel le Perse, Susanna de Mortier.
1666 Joost Mesemaker, Isaac Jansen, Margriet Rennet, Oede Bartolomeus.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Joost Meesemaker en Anneke Rennet zijn in:
1662 o.a. Daniel Katroy en Margriet Rennet.
1664 Nulli testes, 1666 geen getuigen, 1667 en 1668 n.v.t.
Joost hertrouwt (X299vd) op 20-11-1681 als weduwnaar van Annetge Reneth.
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In 1676 huwt een Jacob Jacobusz. Joly met Maria Spies, geboren te Leiden, Langegraft,
geassisteerd met Sara Reneth, haar moeder aldaar.
In 1679 huwt een Jan Jacobusz. Joly met Marya Thomas, geboren te Dordrecht, jongedochter,
Langegraft, geassisteerd met Sara Reneth, haar moei aldaar.
Voogdij G167.
Pieter Gavaer oom @ Joost Meefemaker, greijnwercker fijn voogden gesteld over - een tweeling nagelate kinderen van za: Barbara Gavaer, gewonnen bij Mathijs Renet. Comparerenden hebben
de voogdije aengenomen en aan Weesmeesteren eed gedaen op xix maert 1670. Den voorn.
boedel is ten zelve dage gerepudieert.
Tijdschrift Rijnland, Inneemboek Hou- en Armkinderen 1668-1680.
1. Datum 16-11-1671.
2. Jan van Aken, Heer van de buert genaemt West Ossebuert.
3. Kind: Mattijs, 7 jaar, Jan mede 7 jaar, sijnde twelingen.
4. Mathijs Renet, van Dort [= Dordrecht, lokale inwoners noemen hun stad nog steeds zo] en
Barbera Gavaer, van Verviers en beijde alhier overleden.
5. Repud. [= geen nalatenschap].
Verder is het leven van deze mensen eigenlijk vrijwel onopgemerkt voorbij gegaan.
Begraafboeken o.a. 1655-1695.
 1664 kind van Matthy Renet, Langegracht, HK.
 18-11-1669 Isacq Reneth, HKJL.
 6 jan 1670 Jacobus Renet, HKJL.
 7-13/10-1690 Grietie Renet, Kijfgracht, HK.
 28/1-4/2-1690 Mary Renet, Kruisstraat, Bolw.
Generatie 12 Renet
Bij de doop van de kinderen van Matthijs Renet en Marie Badon zijn zo te zien geen familieleden
getuigen geweest. Toch is het aannemelijk dat er verband bestaat tussen Matthijs en Isaac
(gehuwd met Jeanne Potheuq te Leiden in 1622) en Abraham (gehuwd met Cathalijne Matthijse),
die alle drie in Dordrecht en in Leiden rondlopen in het begin van de zeventiende eeuw.
CBG Waals fiche R46, onder andere:
 Een Isaac laat vanaf 1622 in Leiden kinderen dopen.
 Een Abraham laat vanaf 1625 in Leiden kinderen dopen.
 In Dordrecht wordt in april 1629 een kind van Abraham en Catalijna Matthijs gedoopt.
 Reçu membere de Leide l’Pentecote 1632, Abraham Renet par temoignage de l’Eglise de
Dordrecht.
 Requ membre de l’Eglise de Leide juin 1636 Marie Renet par confession.
 Proclames a Dordrecht le 12 Juillet 1643 Abraham Renet ne a Dordrecht et Judith Matthijs
Honseij nee au pays de Liege.
 Requ membre de l’Eglise de Leide Aout 1644 Marie Rennet et Anthoine Philippe, par
confession.
 Baptise le 11 Mars 1646 a Dordrecht - Renet, fils de Thiery Renet.
KO P48 07-03-1654. Verband?/Generatie 12?
Abraham Anthonisz. Reijneth, jongeman, van Dordrecht, wonende te Medenblick, huwt met
Weijntien Brandts Rodenburchs, geboren te Dockum, wonende te Medenblick.
(Van dit paar geen Waalse dopen te Leiden gezien.)
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Generatie 12 Partye

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
... Partye
ca 1580 te
voor 1628?
Waals
Lincelles (Frankrijk, bij Lille)

Huwelijk:

ca 1599

Vrouw
?
ca 1580 te
voor 1628?
Waals
Lincelles
Huisvrouw

Partye

Kinderen
1. Jacquemijntgen
2. Michele
3. Maria
4. Jean
5. Sara?

doop ca 1600 te Lijnseel, overl. na
doop ca 1602 te Lenseel, overl. na
doop ca 1603 te Lincelles?, overl. na
doop ca 1613 te Lenceel, overl na
doop ca
, overl. na

(Zie voor aansluiting generatie 11 Le Pair.)
Hieronder volgt de bescheiden hoeveelheid informatie over het wel en wee van het gezin waarin
de uit Lincelles afkomstige Maria Partye is opgegroeid. Althans, voorzover het mensen betreft die
naar Leiden kwamen, want de rest laat naar zich raden.
Michiele Perquy en Adriaen Mahieu
Jacquemijntgen Partye en Jean Makelijn
Maria Party en Jean le Pere
Jan Passchiersz met Neeltgen de Clerck

16-03-1624
20-03-1624
21-05-1627
01-04-1636

J200
J201
K45
L170 vd.

KO 1624.
Adriaen Mahieu, stametdrapier, jongeman van Bondu, huwt met Michiele Perquy, jongedochter
van Lenseel.
KO 1624.
Jean Makelijn, boratwerker, jongeman van Leijden, huwt met Jacquemijntgen Partye,
jongedochter van Lijnseel.
KO 1627.
Jean le Pere, wolcammer, jongeman op de Langegrafte, geassisteerd met Jacques le Pere, zijn
oom, wonende in de Donckersteech [en] Anthony Lenfan, fijn fwager in de Claresteech, huwt met
Maria Partij, jonge dochter, mede aldaer, geassisteerd met Florence Cacy, haer moeije op de
Beeftemarcte @ Jacquemijne Partije, haer fufter.
KO 1636 Waalse kerk.
Jan Passchiersz., raswerker, jongeman van Lenseel, wonende in de Armstraet, geassisteerd met
Jean Pere, zijn zwager aan de Vest bij Rustenburch, huwt met Neelten de Clerck, 8 maanden
weduwe van Jan Dircxe.
NH/Waalse-doopgetuigen bij de kinderen van Jean Makelijn en Jacquemijntgen Partye zijn in:
1625 Jean de Ladesout, Jan Lepeer, Florence Kasie, Mary Parsie.
1628 o.a. Michele Parquie.
1629 o.a. Adrien le Mahier et Marie Parquier.
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1636 Jean Lespiere, Jean Pacquet, Noelle de Rieu et Noelle le Clerc.
1638 o.a. Magdeleijne Casie.
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Generatie 11 Noé

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:
Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Jean Noé
ca 1585 te Luik?
voor 1657?
Waals
Luik?

Huwelijk:

circa 1615

Kinderen
1. Marie
2. Jean

Vrouw
Marie Jean Noé
ca 1585 te Luik?
na 1640
Waals
Luik?, Leiden, Langegragt (1641)
Huisvrouw
...

Noé

doop ca 1615 te Luik, overl. na 1666 te
doop ca 1625 te/bij Luik, overl. na 1664 te

(Zie voor aansluiting generatie 10 L’Agache.)
De familie Noé fungeert als hekkensluiter van de Boekooy-tak. Het huwelijk van Maria Jean Noé
met Johan La Gache stelt ons in één opzicht voor een raadsel, namelijk: hoe heet haar moeder
werkelijk? Heet ze inderdaad zoals is aangetekend, dan kan ze een ver familielid zijn. Heet zij
Marie - genoemd naar haar echtgenoot/vrouw van - Jean Noé? Of heeft de scribent van het
kerkelijk ondertrouwregister per abuis tweemaal de naam van de bruid opgeschreven? Wie weet
kan iemand daar toch nog eens een oplossing voor bieden.
Intussen beschouw ik een Jean Noé, gehuwd met een Marie Jean Noé als ouders van Marie. Dit
paar zal rond 1615 gehuwd zijn in (vermoedelijk) Luik. Ze krijgen daar minimaal twee kinderen:
Maria, geboren circa 1615 en Jean, geboren circa 1625.
De ouders trekken in de eerste helft van de zeventiende eeuw met hun kinderen naar het
noorden. Die huwden in Leiden. Op basis van de trouwdata schat ik dat Marie en Jean ruwweg
tien jaar in leeftijd scheelden.
Mary Jean Noé en Johan La Gache
Marya Noe en Jean Madaer
Jan Noé en Trijntgen Jans van Gaveren

11-01-1641
31-03-1656
11-10-1656

MM180
P247
P340vd

KO1641.
Johan La Gache, drapier, jongeman van Limburch, wonende op de Langegraft, geassisteerd met
Henry La Gache, zijn vader, aldaar, huwt met Mary Jean Noé, jongedochter van Luyck, wonende
op de Langegraft, geassisteerd met Marij Jean Noé, haar moeder aldaar.
KO 1656, Waalse kerk.
Jean Madaer, weduwnaar van Jaecquemijne le Fevere, wonende op de Langegraft, geassisteerd
met Reijnier Jansz., fijn bekende aldaer, huwt met Marija Noe, weduwe van Jean la Gache,
wonende in de Duijsent Raetsteech, geassisteerd met Marija Dircx van Corff, haer fchoonfuster,
wonende in de Santstraet.
KO 1656 Waalse kerk.
Jan Noé, laekenwercker, jongeman uijt lant van Luijck, wonende in de Duijsent Raetsteech,
geassisteerd met Jan Madaer, fijn fwager mede aldaer, huwt met Trijntgen Jans van Gaveren,
geboren te Leijden.
Omdat Noé als naam rond die tijd veel voorkomt in Leiden en flink werd verhaspeld, heb ik geen
poging gedaan om passende begraafdata te zoeken. Waarschijnlijk zijn deze vier mensen allemaal
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ouder dan vijftig geworden. Zie onder andere hun aanwezigheid bij de doop van de
kleinkinderen.

Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jan Noé en Trijntgen J. van Gaveren zijn in:
1660 Jean Mondar [Madaer?], Nicolas Monté, Marie Gillet, Marquerite Henry.
1665 Jacob Noé et Marie L’Agace. [= Jacob l’Agache en Marie Noé?]
Tussen 1640 en 1650 komen Johan l’Agache en Marie Noé niet bij Noë (Waals) voor als
doopgetuigen.
Naast deze mensen ben ik verder nog enkele mannen met de naam Noé tegen gekomen die
wellicht met de hier beschreven familie Noé verbonden zijn.
K225v
02-04-1631.
Henrick Noé, jongeman uit het Land van Luijck, lakendrapier, wonende op de Langegraft,
geassisteerd met Jan du Pon, zijn oom, wonende op de Langegraft en Jaecques Caron, zijn
toekomende oom, op de Langegraft, met Barbera Chapel, geboren in het Land van Luijck.
Waalse doopgetuigen (niets bij NH):
1632 januari, onder andere Jean Depont et Anne La Grande.
1632 oktober, onder andere Abraham la Grand, Guillaume de Pon.
1635 onder andere Jean Grein, Simon Trapar, Marquerite Henri et Elisabeth des Chateau.
L260
05-11-1636.
Jacques Noe, jongeman geboren bij Luijck, drapier, wonende in de Kruisstraet, geassisteerd met
Nicolaes Remack zijn toek. zwager aldaar, huwt met Jenne Nicola Milquet.
Waalse doopgetuigen:
1641 onder andere Gilles Crahay, Chrestijne van Roy et Cateline Arnould.
1644 en 1646 (o.a. Marie Colas) n.v.t.?
P202
17-12-1655 Waalse kerk.
Jacob Noe, weduwnaar van Jenne Melcke, wont aen de Binnenvestgraft tusschen de Mare- en
Reijnsburgerpoort, geassisteerd met Philps Remacx, ... huwt met Margariet la Haye, jongedochter
uit lant van Limborch.
Waalse doopgetuigen:
1660 Jean Berre et Catherine Seclu.
1661 Pierre Baulin et Cateline Guillaume, 1664 n.v.t.
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