O verzicht families Carlier, Matthijs, Gadron, Edelhoff, Thiery, Braakman, Picard, Grognet

[Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Poptie. Zie voor de verzamelde gegevens
over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.]
In het vorige deel kwamen de families aan bod waaruit de echtgenotes van de Poptie’s in
mannelijke lijn zijn voortgesproten. Dat waren respectievelijk de geslachten Geestman, Godefroy,
Rondeau, Aubert en Cordier. In dit deel staan de geslachten van de echtgenotes daarvan in
vrouwelijke lijn.
Een voorbeeld. De moeder van Susanna Geestman (echtgenote van Johannes Poptie, generatie 6)
is Catharina Carlier. Dus staan hier van vier generaties Geestman de aangetrouwde families,
beginnend bij Carlier.
Man

Vrouw

Generatie

Pagina

Johannes Poptie
Joris Geestman
Johannes Carlier
Jean Carlier
Daniël Carlier

Susanna Geestman
Catharina Carlier
Catharina Marcus
Catharina Coster
Agniet del Tour

06
07
08
09
10

2
5
16

George Geestman
Joannis Matthijs

Maria Matthijs
Jannetje de Broe

08
09

27

Caspar Geestman
Bertran Gadron
... Gadron

Lijsbeth Bartels Gadron
Marie Jean Pasquet/le Naif
...

09
10
11

31
36

Joris Jaspers Geestman
Harman Edelhoff

Annetgen Harmansdr. Edelhoff
...

10
11

38

Jean Paupetit
Abraham Godefroij
Dirk Thieri
Olivier Thiery
Joseijn Thiery
Jan? Thiery

Maria Godefroy
Jacoba Thieri
Marijtje Conterse
Anna Wastijn
(Marie Cro)
…

07
08
09
10
11
12

40
55
59
64

Jan Godefroij
Joost Arentsz Braeckman
Arent Braeckman

Clara Braakman
Aaltje Abrahams van Buyren
...

09
10
11

68
75

Pierre Godefroy
... Empise

Franchoyse Empise
...

10
11

Jean Paupetit
Jean Rondeau
Gerard Picard

Susanne Rondeau
Jeanne Picard
Marie Elin

08
09
10

(Jean Rondeau

Susanna Bala)

10

Jaqcues Paupetit
Isaac Aubert
... Grognet

Jeanne Aubert
Barbe Grognet
...

09
10
11

Jean Paupetit
(Pierre Cordier

Gabrielle Cordier
Elisabet Bocquellart)

10
11

77

80

Het verband met personen tussen haakjes (...) is zo onzeker dat er geen aparte gezinskaart aan de
ouders is besteed. Het is evenmin zeker of de dames Cro, Bala en Bocquellart voorouders zijn.
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Generatie 08 Carlier

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Johannes Carlier
27-04-1710 te Leiden
na aug 1770, voor 1782
NH
Langegragt (1731)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Droogscheerder (1731)
Jan Carlier
Catharina Coster

Huwelijk:

09-11-1731 ondertrouw te Leiden

Kinderen
1. Catharina
2. Ongedoopt kind?
3. Zuzanna
4. Jannetje
5. Samuel?
6. Doodgekomen kind?
7. Jan

Vrouw
Catharina Marcus
ca 1705 te Leiden
08/15-09-1781 te Leiden
NH
Langegragt (1731), Oostvoldersteeg
(1755, 1757), Langegracht (1765)
Huisvrouw
Pieter Marcus
Jannetje Cappel

doop 26-03-1732 te Leiden, overl. na nov. 1792, voor 1796?
geb./overl. 21/28-02-1733 te Leiden
doop 06-10-1734 te Leiden, overl. 10-02-1817 te Leiden
doop 01-10-1738 te Leiden, overl. 19/26-03-1740 te Leiden
geb. ca 1740 te Leiden?, overl. 25/02-04/03-1741 te Leiden
geb./overl. 15/22-04-1741
doop 03-03-1745 te Leiden, overl. jong?/in 1770?

(Zie voor aansluiting generatie 07 Geestman)
Johannes Carlier en Catharina Marcus vormen het meest recente echtpaar in de Carlierstamreeks. Allebei geboren en getogen in Leiden en wonend op de Langegracht trouwen zij in
november 1731. Het is weer een moetje want vier maanden later dient dochter Catharina zich
reeds aan. Johannes is dan zelf 21 jaar oud en werkt als droogscheerder. Misschien was hij toen
net volleerd, want één dag eerder voltooit een Johannes Karlij zijn leertijd bij meester Abram
Martijn (een bekende naam uit de Van Wijk-tak.)
Getuignisboek BB196 als folio BB244, hierna.
Folio 26 Johannes Karlij bij Abram Martijn, actum den 8 novbr. 1731.
KO LL220, 09-11-1731.
Johannes Carlier, droogsch., jongeman van Leijden, woonende op de Langegragt, vergezelschapt
met Jan Carlier, zijn broeder woonende op ’t Galgewater, huwt met Catharina Marcus, jongedochter van Leijden, woonende op de Langegragt, vergezelschapt met Jannetje Kapel, haar
moeder woonende als vooren.
Zij krijgen nog twee dochters, één of twee zonen en waarschijnlijk twee doodgeboren kindjes.
De naam Carlier komt in Leiden echter wel veelvuldig voor en er liepen meer vaders met de naam
Jan rond die een kind konden laten begraven.
Getuignisboek BB244.
De ondergesz. Heeren schepenen Mrs der stadt Leijden verklaren bij deze dat haar gebleken is bij
attestatie van deken en hooftmannen van t lakenberijders gilde binnen deze stadt v. dat folio 68
Jan Charlier bij Hendrik van Tol, in zijn leven Mr lakenberijder alhier, ider zijne twe jaren als
leerknegt heeft voldaan, zo hebben wij dienvolgende wel willen verlenen deze Acte, om de voorn.
Personen te dienen daar en zo t behoort.
Actum den 2 sept. 1734.
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NH-doopboek, kinderen van Johannes Carlier en Catharina Marcus
 26-03-1732, op Bededagh, Catrina, MK, getuigen Jan Karlie en Anna van Abelen.
 06-10-1734 Zuzanna, PK, getuigen Willem Carlie en Zuzanna Roes.
 01-10-1738 Jannetje, PK, getuigen Daniel Karlie, Catharina van Barsen.
 03-03-1745 Jan, PK, getuigen Daniel Carlier, Caatje van Baste.
Begraafboeken Carlier
 Karlier, ongedoopt kind van Jan, B, 21/28-02-1733.
 Johannes, kind van Jan Carlier B, 03/10-08-1737.
 Jannetje, kind van Johannis Carlier, B, 19/26-03-1740.
 Samuel, kind van Jan Carlier, B, 25/02-04/03-1741.
 Doodgekomen kind van Johannis Carlier, B, 15/22-04-1741.
Het paar houdt waarschijnlijk alleen de dochters Catharina en Susanna in leven en deze meiden
slaan allebei een man aan de haak. Catharina trouwt met Joris Geestman en Susanna trouwt met
Pieter de Vos, een timmermansknecht. Hij overlijdt enkele jaren later en Susanna hertrouwt
daarop met Jacobus van Biemen een greinwever of -werker. Catharina Marcus is steeds zoals het
een moeder betaamde de voornaamste huwelijksgetuige en duikt ook op bij het doopfeest van
enkele kleinkinderen.
Catharina Carlier en Joris Geestman
Susanna Carlier en Pieter de Vos
Susanna Carlier en Jacobus van Biemen

01-08-1755
12-11-1757
14-09-1765

QQ239v
RR80
SS195

e

1
e
2

KO 1755.
Joris Geesman, schoenmakersknegt, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Voldersgracht,
vergezelschapt met Maria Matthijs, zijn moeder, wonende als voren, huwt met Catharina Carlier,
jongedochter van Leijden, wonende in de Oostvoldersteeg, vergezelschapt met Catharina
Markus, haar moeder, wonende als voren.
Hooglandse kerk 01-08-1755.
KO 1757.
Pieter de Vos, timmermansknecht, jongeman van Leijden, huwt met Susanna Carlier,
jongedochter van Leijden, wonende in de Oostvoldersteeg, vergezeld met Catarina Marcus, haar
moeder, wonende alsvooren.
KO 1765.
Jacobus van Biemen, grijnwr., jongeman van Leijden, huwt met Susanna Carlier, weduwe van
Pieter de Vos, woonende op de Langegragt omtrend de Speksteeg, vergezelschapt met Kaatje
Marcus, haar moeder, woonende op de Langegragt en Aagje Vennooys, haar aangehuwde
moeder woonende in de Vrouwe Camp.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter de Vos en Susanna Carlier zijn in:
1757 Johannes Carlier en Catharina Markes. 1760 n.v.t.
Jacobus van Biemen en Susanna Carlier laten in 1769, 1773 en 1776 hun kinderen dopen; daar
zijn echter geen bekende doopgetuigen bij tegenwoordig.
Een vraagstuk is of het volgende de jongste zoon betreft.
Waals archief nr 535, inv. 346 Livre des Meres Regentes de la Maison des Orphelins de l’Eglise
Wallonne de Leijden commencé le 28 janvier 1752.
Folio 29 Jean Carlier est entré dans la maifon le 27 fevrier 1761, agé de 16 ans. Zie verder 165 en
522. (Hij overlijdt in 1770. Er wordt rond 1745 geen Jan Carlier Waals gedoopt, maar er is naast
zoon Jan nog een kandidaat NH gedoopt in 1744. Als dit zoon Jan betreft, was hij mogelijk zwak
begaafd, lichamelijk gehandicapt of konden zijn ouders om een andere reden niet meer voor hem
zorgen, want zij leefden nog.)
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Begraafboek 28/7-4/8-1770 Jan Carlier, Waals arm kind, VB.
In 1770 wordt een zeldzame melding gemaakt van vader Johannes als getuige wanneer hij “ter
liefde van de waarheid” een verklaring aflegt over de koop en verkoop van een partij aardappels,
die ongetwijfeld iets minder liefdevol zijn afgewikkeld. Uiteindelijk overlijdt ieder gezinslid, al is
niet van elke persoon bekend wanneer. Catharina Marcus sterft als weduwe in 1781, terwijl van
de kinderen alleen Susanna de volgende eeuw haalt.
ORA, Civiele Zaken inv. nr 86, deel JJ, folio 55.
Verklaring van onder andere “Johannis Carlie oud 42 jaaren, alhier wonende dewelke verclaarden
ter requisitie van Saartje Lens, wedue van Hendrick van der Moten ... dat sij deptn. den voorn.
Hendrick van der Moten niet alleen wel gekent hebben, maar wel te weeten, dat hij in d’jaare
1745 met het schip Diemen voor d’camer van Amsterdam als mattroos na Oostindiën op d’naam
van Hendrik de Mode is gevaren, en soo haar deptn. is onderrigt op den 9 maart 1750 in’t
Batavische hospitaal sonder testament gemaakt te hebben overleden soude wesen ...” Akte 29
januari 1752.
[Bij het huwelijk en de dopen geen specifieke aanwijzingen, Johannes was wellicht een buurtbewoner.]
Notaris J. Thijssen, 1770 akte 140.
Attestatie in dato 13 september 1770. Betreft een verklaring van “Johannes Karlie, oud 61 jaaren
en Laurens Liebot, oud 41 jaaren, beide woonende binnen deese stad, mij notaris bekend, dewelke verklaarden ter liefde van de waarheid en ten verzoeke van Hermanus Opdam wonende
alhier ter steede ...” over de koop en verkoop van een partij aardappelen die nog op een stuk
land in Valkenburg staat. Jan Carlier zet een + teken.
Begraafboeken op Carlier tot circa 1800 gezien.
 Jacobus, kind van Jan Carlier, VBw, 19/26-08-1752.
 Leendert, kind van Jan Carlier, PK, 15/22-02-1755.
 Catharina Marcus wede van Johannes Carlier, Valke Bolwerk tussen 8 en 15 sept. 1781.
Akte 145, Susanna.
Op 10-02-1817 melden Reinier van Biemen en Johannes van Biemen dat op 10-02-1817 in het
huis op de Marendorpsachtergracht wijk 6 no 868 overleden is Suzanna Karlie geboren te Leijden,
oud 84 jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Jacobus van Biemen, dochter
van Johannes Karlie en Catharina Markus, overleden.
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Generatie 09 Carlier

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Jean Carlier
04-04-1664 te Leiden
15/22-07-1713 te Leiden
Waals, NH
St. Aegtenstraet (1688), Kruijsstraet
(1699), Narmstraat (1703, 1704?,
1709, 1710), Cruijsstraet omtrent de
Beestemarkt in ’t Vaentje (1713)
Greijnwever (1688), greijnwerker
(1704), vaentjeshouder ofwel
3-guldenbierverkoper (1703-1713)
Daniel Carlier
Agniet del Tour

Huwelijk:

23-05-1699 ondertrouw te Leiden

Beroepen:

Vrouw
Catharina Coster
ca 1680 te Leiden
rond 30-05-1731
NH
Korte Langegraft (1699),
Narmstraat (1716-1721-...)

Huisvrouw, vaentjeshoudster c.q.
3-guldenbierverkoopster (1714-1731)
Willem Hendricks? Coster
Margrieta Adams

Kinderen
Kinderen van Jan Carlier en Catarina Braban
1. Jean
geb. 07-05-1689 te Leiden, overl. na 1733
2. Catherine
geb. 07-11-1692 te Leiden, overl. voor 1700
3. Daniel
geb. 21-05-1694 te Leiden, overl. voor 1700
Kinderen van Jan Carlier en Catharina Coster
1. Catharijn
doop 19-03-1700 te Leiden, overl. voor 1719
2. Daniel
geb. 01-07-1702 te Leiden, overl. voor 1709
3. Willem
doop 05-02-1705 te Leiden, overl. na mei 1739
4. Daniel
geb. 23-01-1708 te Leiden, overl. 29-12-1787/05-01-1788 te Leiden
5. Johannes
doop 27-04-1710 te Leiden, overl. na aug. 1770, voor 1782
6. Abram
doop 05-06-1712 te Leiden, overl. na mei 1718

Johannes werd geboren toen zijn vader Jean Carlier al 46 jaar oud was. Deze Leidenaar treedt
voor het eerst in het huwelijk in 1688 met Catharijna Braban, een buurmeisje. Ze trouwen voor
de Waalse kerk en laten daar ook hun kinderen dopen.
KO Z176v, 14-05-1688, Waals.
Jan Karlje, greijnwr., jongeman van Leijden, wonende in de St. Aegtenstraet, vergezelschapt met
Daniel Karlie, zijn vader mede aldaer, huwt met Catharijna Braban, jongedochter van Leusel,
wonende in de St. Aegtenstraet, vergezelschapt met Catarijna Plancke, haar meuij op de Korte
Langegraft.
Waals doopboek, kinderen van Jan Carlie en Catarina Braban
 08-05-1689 Jean, né le 07-05-1689, getuigen Vincent de Brabant et Agnes de la Tour.
 09-11-1692 Catherine, née le 07-11-1692, getuigen Vincent Coin et Michelle de Brabant.
 23-05-1694 Daniel, né le 21-05-1694, getuigen Daniel Carlie et Barbel Brabants.
Jan is een greinwerker en als zodanig is hij waarschijnlijk degene die samen met collega’s in 1684
een verzoek aan het gerecht ondertekent om een nieuwe keur over de bewerking van grein in te
trekken. Dit soort petities zijn vaak heel verhelderend over het werk waar deze mensen zich
dagelijks mee bezig hielden.
Posthumus Bronnen, vijfde deel. Jean Carlier, nr. 278 par. 2
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Verzoek van de greinreeders, greinververs en factors aan het gerecht: geven te kennen, dat een
keur voorschrijft, dat de oude zwart greinen gedurende de wintermaanden na het zwartverven
een half el korter moeten worden gereed dan zij ongeverfd zijn gemeten, wat slechts den uitsnijders ten goede komt. Dit heeft de reeders doen besluiten des winter deze stukken niet meer
te laten verven of, in plaats van deze des winter ongeverfd te bewaren, gekleurde barakanen of
andere stukken te maken, die zij terstond kunnen verkoopen, waardoor echter jaarlijks een groot
aantal stukken minder wordt gemaakt, daar de wevers op deze soorten langer moeten werken,
waerdoor dan doorgaens gebeurt, dat in t voorjaar sooveel quantiteijt van die sortementen van
goederen niet gereet en konnen wesen als tegens de Franckfoorts, Leypsiger ende andere missen
van noden sijn. Hierdoor ook zijn de greinververs gedurende den winter werkloos, buijten dat sij
met kostelycke hypotheecquen off huyshuyren, knegtsloonen ende andere oncosten swaerlijck
belast sijn ende evenwel haer knegten betalen moeten.
Verzoeken daarom deze keur in te trekken. [Onder meer ondertekend door Fransois Florison,
diverse leden familie De Tombe, Jacob le Per, Jean Carlier, en veel andere bekend klinkende
namen uit diverse familietakken] 09-11-1684.
In 1692 helpen Jan en zijn broer Daniel de vrouw van hun goede vriend Vincent Coine door zich
voor haar garant te stellen. Zij heeft namelijk ƒ 150,00 geleend van Louys de Brabant, ongetwijfeld
familie van hun beider echtgenotes en deze wil uiteraard de verzekering hebben dat hij het geld
terug krijgt. Jan kan zijn naam zelf niet schrijven en zet daarom een merkteken op de notariële
overeenkomst waarin de borgstelling is geregeld. Zijn broer kan wel ondertekenen, wat overigens
nog niet wil zeggen dat hij goed kan schrijven. In Holland leerden kinderen tijdens de eerste paar
schooljaren lezen en als hun ouders bijbetaalden, mochten ze vervolgens ook leren schrijven.
Vermoedelijk schreven veel arbeiders zo weinig dat ze de schrijfkunst nooit helemaal goed onder
de knie kregen. Als ze een zaakje hadden, hielden ze soms wel een soort kasboekje bij. Hun lectuur bleef hoofdzakelijk beperkt tot de bijbel, enkele andere religieuze geschriften en misschien
het bord met keuren en andere mededelingen aan de muur van het stadhuis. Mensen die net een
trede hoger op de maatschappelijke ladder stonden, lazen waarschijnlijk meer boekwerken die
naar onze maatstaven vol zedenprekerij staan. Maar ook reisverhalen zoals dat van Bontekoe
waren populair. Handelslieden correspondeerden verder soms veelvuldig met zakenrelaties in
binnen- en buitenland. Aangezien de lakenhandel heel duidelijk een internationale aangelegenheid was, hadden zeker de drapiers en reders overal connecties. In hogere kringen schreef men
graag brieven naar familie en vrienden en hield men dagboeken bij. Er is in dit opzicht echter heel
weinig meer te achterhalen als het om eenvoudige mensen gaat.
Notaris Johannes Blocquau, inv. nr. 1515, jaar 1692, akte 117, Jan en Daniel Carlier.
Op huijden den ix decemb. 1692 compareerden voor mij Johannes Blocquau nots. publ. ende
voor de naerbes. getuijgen Jan Carlier [greijnwerker is doorgehaald] ende Daniel Carlier gebroeders woonende binnen defer stede mij nots. bekent te kennen gevende sij compten hoe dat op
dato aen de huijsve van Vincent Coine was geleent ende uijt getelt door Louys de Brabant mede
alhier woonachtich een some van hondert en vijftich guldens, soo verclaerden sij compten voor
de prompte restitutie ende voldoeninge van de op gemelte some sich selve te constitueeren als
borge ende meede principaele voor de voorn. Vincent Coine ende ten behouve van de voorf.
Louijs de Brabant renuntierende tot dien eijnde de benefitien ordinis seon excusionis et divisionis
als sijnde van de crachte van dien door mij nots onderricht tot naercoominge van ’t gunt voorf.
staet. Soo verbinden sij compten haer persoonen ende goederen present ende toecomende,
stellende deselve ten bedwang ende executie van alle ’s heeren rechten ende rechteren ende
specialijck den Ed. Hove van Hollant. Aldus gedaen ende gepasseert binnen defer stede ter
presentie van d’onderges. getuijgen.
[Daaronder] t Merck I gestelt bij Jan Carlier, handtekening: Daniel Carlie.
Catharina Braban overlijdt binnen tien jaar en Jean trouwt opnieuw met een jongedochter
genaamd Catharina in 1699, telg uit de familie Coster. Zij schenkt het leven aan een dochter en
vijf zonen waarvan er drie opgroeien. Ditmaal worden de kinderen afwisselend in de Waalse en in
de hervormde kerk gedoopt.
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KO CC59, 23-05-1699, Waals.
Jan Carlie (kind), weduwnaar van Catharina Braban, wonende in de Kruijsstraet, vergezelschapt
met Daniel Carlie, sijn vader mede aldaer, huwt met Catharijntge Coster, jongedochter van
Leijden, wonende op de Korte Langegraft, vergezelschapt met Margrieta Adams, haar moeder,
mede aldaer.
Weeskamer Voogdijboek L46v.
Daniel Carrelie, greijnwerker, broeder en Josijn Castel, greijnwerker, swager, sijn voogden gesteld
voor Jan, out 10 jaar off daar omtrent, nagelaten weefkint van Catharijn Braban, gewonnen bij
Jan Carrelie. Compareerende hebben de voogdij aangenomen in aan weesmeesteren op 29 mei
1699 Eed gedaan. Den voors. boedel is ten zelve dage gerepudieert.
NH-doopboek, kinderen Jan Carlie en Catharina Coster
 19-03-1700 Catharijn, PK, getuigen Daniel Carlie en Agniet del Tour.
 05-02-1705 Willem, HK, getuigen Andries Laarop en Catrijna de Conink.
 27-04-1710 Johannes, MK, getuigen Johannes Kone en Adriaantje Cats.
 05-06-1712 Abram, MK, getuigen Daniel Carrilier en Maria Carpentier.
Waals doopboek, kinderen Jan Carlie en Catharina Coster
 03-07-1702 Daniel, né le 01-07-1702, getuigen Piere Vedel et Anne Vedel.
 25-01-1708 Daniel, né 23-01-1708, getuigen Jean Lespenoi et Marie Domain.
Jan Carlie en Catharina Koster zijn de enige ouders van een zoon Willem. Carlier is als een andere
naam apart gezet.
RA inv. nr. 86, Minuten Civiele Zaken, deel L, akte 119, 08-12-1704. (Vader?)
Compareerden voor d’onderges. h:h: schepenen der stad Leijden Isaack Plateel, Jan Carlier ende
Pieter Boetier, alle greijnwerkers wonende binnen dese stad ende sijnde van competenten ouderdomme, de welke verklaarden ten behoeve van de naargelaten minderjarige kinderen van Barent
Barentsz [buurman] in sijn leven aschman alhier waar en waarachtich te wesen ende eerstelijk sij
compten gesamentlijck, dat binnen dese stad in de Narmstraat in den beginne van october van
den voorleden jare 1703 sonder den juijsten dagh onthouden te hebben is gestorven ende op het
Bolwerck bij de Rhijnsburgerpoort begraven het lijck van den voornoemde Barent Barentsz ...
Direct na het huwelijk van de oudste zoon Jan volgt:
KO EE211, 18-04-1710 huwelijk Johannes Koone, jongeman van Leijden, bakkersknecht, wonende
in de Narmstaat, geassisteerd met Jan Karlie, zijn oom woont als voren, huwt met Ariaantje van
Kats.
In 1711 zijn Jan Carlie en Catrina Koster bij hun kind NH-doopgetuigen. Koone is ook Coin,
verband met familie Braban of via Coster? Via huwelijken en dopen geen nadere aanwijzingen
gevonden. Zie voor deze personen ook de bovengenoemde doopgetuigen.
Er zit zestien jaar verschil tussen zoon Jean uit het eerste huwelijk en het oudste kind uit de
tweede verbintenis dat daadwerkelijk volwassen wordt. Dat is ook goed te merken wanneer hij
trouwt, want die gebeurtenis vindt plaats in 1710, terwijl zijn halfbroer Jan pas 21 jaar later in het
huwelijksbootje stapt.
Maar voordat het zover is overlijdt vader Jean in juli 1713 terwijl Catharina Coster de zorg houdt
over hun kleine kinderen. Jan was al in de maand daarvoor zo ziek dat het paar wijselijk hun
testament liet opstellen bij notaris Blocquau. Als adres geven zij de “Cruijsstraet omtrent de
Beestemarkt in ’t Vaentje” op. Jean heeft steeds in hetzelfde buurtje gewoond op verschillende
adressen en blijkbaar drijft het paar een vaantje (waar ze drank verkochten per kan). Zoals
gebruikelijk, is nauwkeuring beschreven aan welke regels vaantjeshouders en, in het geval van
Jean, “3-gulden”-bierverkopers zich dienden te houden. Het was namelijk niet de bedoeling dat
vaantjes het karakter van een café kregen. Meer dan eens hebben oproerkraaiers zich vroeger in
vaantjes verzameld alvorens, met de nodige drank in het lijf, de straat op te gaan.
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Jean meldt dat zijn zoon uit het vorige huwelijk op zijn eigen trouwdag al het deel in handen
heeft gekregen dat diens moeder voor hem had nagelaten en bedeelt hem met ƒ 25,00. Ook
Catharina Coster krijgt ƒ 25,00 toegewezen, terwijl de rest van de nalatenschap voor de vier
overgebleven kinderen uit het tweede huwelijk bestemd is. Mocht Jean zonder kinderen sterven
en zijn moeder Agniet del Tour nog in leven zijn, dan zal zij een legitiem deel moeten krijgen.
SA II, inv. nr 2266, Drankverkopers. Voorin zit de onderstaande keur.
Die van de Gerechte der Stadt Leijden, bij refumptie geexamineert, ende nader overwogen
en
hebbende de keure op den 19 maert jongftleden, raeckende de Vaentges Luijden ter neder
gefteldt, hebben goed gevonden de felve keure te amplieren, ende op nieuws te arrefteren in
vougen, als volght:
I. Dat geen van de voorsz. bierverkoopers ofte vaentges luijden eenige andere dan alhier ter
stede gebrouwen bieren en van geen hooger prijs dan jegens drie gulden de ton fullen
vermogen te verkoopen, noch oock yemandt t haren huijfe gelaeghs gewijs te fetten, nochte
slapers te houden, veel min eenige wijn ofte brandewijn te verkopen ofte met troef-fpelen,
ticktackborden ofte dobbelsteenen te laten fpelen, telckens op verbeurte van haer vaentge
met een boete van vijf-en-twintigh gulden ende daerenboven naer eurgentie van faecken
arbitralijcken gecorrigeert te werden.
II. Dat eijndelijck de voorfeijde vaentges luijden naer ’t verloop van drie maenden niet meer dan
acht halve vater bier te gelijck in huijf fullen mogen hebben op de verbeurte van ’t bier ’t
welck boven de voorsz acht halve vaten in huijs fal werden bevonden.
III. Sullende de bekeuringe defes oock mogen werden gedaen bij twee uyt het tappers gilde wie
de felve fouden mogen zijn met affistentie van een bode met de roede ofte een van de
substituijt schouten defer stede.
Aldus gekeurt bij die van de Gerechte der Stadt Leijden, op den 2 october van den jare 1677,
ende ten felven dage in jegenwoordigheyt van den schout, burgermeesteren en schepenen ter
poeye van t Raedthuijs voor den volcke afgelefen, bij mij J. van Groenendijck.
[Zo, en dan nu eerst een ... Afijn, dit zaakje was alvast mooi geregeld voordat de jaarlijkse 3
oktober-viering losbarstte.]
Drankverkopers, allemaal SA II, inv. nr. 2266.
 Jan Carlier, 3-guldenbierverkoper, folio 59, bon Hogemorsch, in de Narmstraet, loco: Daniel
Carlier en Jacq Bullin, 05-04-1703, overleden, dus geroijeerd, nieuwe acte aan zijn weduwe
Catarina Kosters, 10-07-1714.
 Catharina Kosters, folio 59v, overleden, nieuwe acte in haar plaats (30-05-1731).
Over de drankverkopers staat niets meer dan al uit het kaartensysteem naar voren komt.
Weeskamer Seclusie R folio 11.
In den namen des Heeren Amen. Kennelijk sij een en ijgelijk dient behoort dat in den jare onfen
Heeren xvij C dertien op den xxj en dag der maand junij des middags de clocke omtrent een uijren
voor mij Johannes Blocquau nots. pub. bij den Ed. Hove van Holland op de nominatie van D.E.E.
Agtb. Heeren van de Geregten der Stadt Leijden geadmitteerd binnen defelve stede refiderende
ende voor den daerbes. getuijgen in eijgener personen gekomen ende verfcheenen sijn D.
Eerfame Jan Carlier, greijnwerker ende de Eerbare Catarina Costers sijne huijsve., woonende
binnen deser stede in Cruijsstraet omtrent de Beestemarkt in ’t Vaentje, de voorn: Carlier fiek
ende sijne huijfvre gesond van Lichame, nietemin beijde haer verstand reedenen ende memorie
volkomentlijk gebruijkende gelijk uijtterlijk bleecq. De welcke verclaerde van voorneemen te
wesen niet van defen wereld te willen fcheijden fonder eerst in haer van God Almagtig genadelijk
verleent gedefponeert te hebben. Doende sulcx soo sij opentlijk verclaerde uijt haer eijge vrije
willen ende gemoet, sonder bij ijmand ten wereld daer toe gepersudeert ofte misleijd te sijn.
Revocerende caffeerende, dood ende te niet te doende bij defe alle voorgaende teftamenten
codicillen off andere acties van uijtterfte willen geene uijtgefondert die fij compten voor dato
defes eenigfints gemaakt gepaffeert ofte verleden foude moge hebben, niet willende dat defelve
ofte eenige vandien in heel off deel agtervolgd off naer gekomen zullen werden afwuert dat
defelve eenige claufulen derogatoir mogten behelfen in fulx opnieuws defponerende. Ende
eerftelijk hij teftateur alleen verclaerde hoe dat hij aen Jan Carlier fijn voorfoon op fijn huwelijx
dag fijn moederlijken goederen en uijtfet, uijt fijn testateurs goederen rijkelijk heeft voldaen ende
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over fulx hem te jnstitueeren in een fomme van vijfentwintig guldens voor en in plaetfe van de
fimple legitieme portie hem naer fchiepheijd van regten in fijn naer te laten goederen competeerende als hem daerinnen ende vorder niet wel expreffelijk jnftitueerende bij defen.
Wijders verclaerde hij testateur te legateeren aen de voorne Catharine Costers fijne huijfve een
gelijke fomme van vijffentwintig guls. Ende in alle fijne verdere goederen foo roerende als
onroerende actien ende crediten geen uijtgefondert die hij teftateur eenigfints metter dood fal
komen te ontruijmen ende naer te laeten verclaerde hij teftateur tot fijn eenige algeheele ende
univerfeele erfgenamen gemaekt genoemt ende gejnstitateerd te hebben gelijk hij doet met
defen fijn vier kinderen bij fijn jegenwoordige huijfve geprocreert hooft voor hooft en met egaale
porte met volle regte ende titul van jnftitatie. Ende fij teftatrice mede comende ter difpositie
verclaerde tot haer eenige algeheele ende univerfeele erffgenaem gemaekt genoemt ende
gejnstitueerd te hebben, gelijk fij doet bij defen de voorn. Jan Carlier haer man, ende dat in alle
de goederen foo roerende als onroerende, actien ende crediten geen uijtgefondert die fij testatrice eenigfints metter dood fal komen te ontruijmen ende naer te laten mede met volle regte in
de titil van jnftitutie, behoudelijk ende met defe condite ende nogtans indien fij testatrice kind
ofte kinderen bij haer voorn. man geprocreerd int leven comt naer te laten dat defelve gehouden
fal fijn de gemelte kinderen eerlijk te alimenteeren en op te voeden, te cleden end te reden ende
voorts teftileeren en op te trecken in fodanigen stijl negotie off anderfints als defelve naer haer
beruucft fal bevinden te behooren ende dit alles ter tijd ende wijlen toe de voors. kind ofte
kinderen gekomen fullen fijn ten volkomen ouderdommen van xxv jaren off met confent van haer
voorne man tot t erder howelijken staete als wanneer hij gehouden fal fijn aenden voorn. kind
ofte kinderen uijt te keeren fodanige fomme van penningen ende uijtfet als den felve naer ftaet
ende gelegentheijd van den boedel den in confcientie fal bevinden te behooren welke voors.
alimentatie fomme van penningen en uijtfet fij testatrice verclaerde aen haer voors. kind ofte
kinderen toe te voegen voor in plaetfe van de fimpele legitime portie als haer daerinne ende
verder niet tot haer mede erffgenaem off erffgenaemen jnftitueerende mitsdefen. Dog foo t geval
dat hij testateur eerft ende mitfdien voor fijne voorn. huijfvr fonder kind ofte kinderen naer te
laeten defer werelt geraeckte te overlijden ende dat op fijn fterfdag Agenita del Tour fijn moeder
nog int leven bevonden wiert, dat in fulke geval fijne voorne huijfve gehouden fal fijn aende felve
uijt te keeren ende te laten volgen fulx ende foo veel als bevonden fal werden haer over de
fimpele legitime portie te competeeren als haer daerinnen en verder niet in cas voors tot fijn
mede erfgenaem inftitueerende mitfdefen.
Stelde voorts fij testateuren tot abfolute voogden over haer minderjarige uijtlandige off anderen
toefigt behoevende kinderen ende erfgenamen die fij fullen komen naer te laten te weten de
langstlevende van haer beijde met fodanige perfoon als hij of fij indien fij t goedvinden fullen
willen adfumeeren, gevende defelve fodanige last, magt en authoriteijt als testamentaire
voogden competeert dat mede bij t fterven van den een de langstlevende een ander met gelijke
magt fal moeten fubrogeeren, ende fulx ten uijt eijnden van de voogdije alfoo te continueeren ’t
gunt voorf. ende wat voorts tot de voors. voogdije eenigfints fpecteert niet uijtgefondert gedaen
ende uijtgevoert werden fal bij de gemelte voogden inder tijd alleen ende fulx buijten alle last,
confent op off toefigt van eenige Heeren, Magistraten, Weefmeefteren ende anderen overigheden defer stede ende alle anderen die daer over eenig gefagh fouden behooren te dragen als
alle defelve ende jder van hun in’t bijfonder uijt haer naer te laten boedels wel expreffelijk
fecluderende bij defen.
Alle ’t welck fij teftateuren feijde ende verclaerde haer testament ende uijtterfte wille te wefen
ordonneerende ende begeerdende dat fulx daer vooren valideeren en effect forteeren fal tfij als
folemneel testament codicil gifte uijt fake des doods off anderfints foo ’t felve ... regte off
conftuijmen beft fal kunnen beftaen niet jegenstaende eenige deffecten omniffen in alle belet
vandien verfoekende hier van gemaekt ende geleverd te werden jnstument in forma. Aldus
gedaen, verleden ende gepaffeert binnen de stad Leijden ter prefentie van Willem Kuike clercq
ende Jan Lepienoy als getuijgen hier toe verfogt. Onder stond. T welk ik affirmere @ is geteijkend.
J: Blocquau nots: pub:
De voorgaende testamentaire difpofitie inde vergaderinge van de E:E: Heeren Weefmeefteren
der stad Leijden overgeleverd ende aldaer geexamineerd zijnde, heeft Catharina Costers
verclaerd de voogdije daer in gemeld dien conform aen te neemen, waer op goed gevonden is,
en
het zelve te doen registreeren, volgens de x keure op de weefkamer, gedaen ter kamere voor en
en
bij weefmeesteren op den 30 januarij 1715.
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Onderftond mij jegenwoordigh @ is geteijkend W.J. Swieten.
Getuignisboek BB126.
De ondergesz. heren Schepenen Mrn der stadt Leijden verklaren bij deze dat haar gebleeken is bij
attestatie van deken ende hoofmannen van ’t lakenberijders gilde binnen deze stadt van dato
e
e
den 22 maart 1727 dat [o.a.] fol. 272 Willem Carlier bij Jacob du Coup bij atte van den 18 meij
1726, Mrs lakenberijders alhier, ider haar twee jaren als leerknegt heeft voldaan, zo hebben wij
dienvolgende wel willen verlenen deze acte om de voorn. personen te dienen daar ende zo ’t
behoort.
Actum den 26 junij 1727.
Jan Karlie met Anna vanden Abeele
Johannes Carlier en Catharina Marcus
Daniel Carlie en Catharina van Barte
Willem Carlie en Susanna Roes

18-04-1710
09-11-1731
13-06-1733
15-08-1733

e

EE211 kind uit 1 huwelijk
e
LL220 kind uit 2 huwelijk
MM72
MM85

KO 1710, zoon uit eerste huwelijk.
Jan Karlie de Jonge, greijnwerker, jongeman van Leijden, wonende in de Narmstraat, vergezelschapt met Jan Karlie, sijn vader, wonende alsvooren, huwt met Anna vanden Abeele, jongedochter van Leiden, wonende in de Narmstraet.
KO 1731.
Johannes Carlier, droogsch., jongeman van Leijden, woonende op de Langegragt, vergezelschapt
met Jan Carlier, zijn broeder woonende op ’t Galgewater, huwt met Catharina Marcus, jongedochter van Leijden, woonende op de Langegragt, vergezelschapt met Jannetje Kapel, haar
moeder woonende als vooren.
KO 13-06-1733.
Daniel Carlie, grijnwever, jongeman van Leijden, wonende in de Narmftraet, vergezelschapt met
Jan Carlie, zijn broeder, wonende op de Westdwersgragt, huwt met Catharina van Barte, jongedochter van Leijden, wonende in de Narmftraet.
KO 15-08-1733.
Willem Carlie, droogsch., jongeman van Leijden, wonende op de Zijtgraft, vergezelschapt met Jan
Carlie, zijn broeder, wonende in de Westdwersgraft, huwt met Susanna Roes, jongedochter van
’s Gravenhage.
Geen NH/Waalse dopen kinderen van Willem Carlie en Susanna Roes gezien.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Carlie en Anna vande Abeele zijn in:
1711 Jan Karlie en Katarina Koster.
1714 Agniet del Tour.
1725 Esaias Kastel en Maria van Heijningen.
1712, 1716, 1719 en 1721 n.v.t.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Daniel Carlie en Catharina van Baste zijn in:
1734 Jan Carlie en Anna van Abeelen.
1735 Jonathan van (der) Steen, Lena de Koning.
1742 Jan Carlie en Francijntje Carlie.
1744 Susanna Roes.
1746 Johannes Carlie en Katrijna Marcus.
1750 Susanna Carlier.
1755 Jacobus van Hou en Francijntje Carlie.
Catharina Coster trouwt zelf opnieuw in januari 1715 met Willem Gruijtering. Deze man zegt bij
hun ondertrouw dat hij nog niet eerder gehuwd is geweest en verdient zijn brood als droogscheerder. Catharina is inmiddels een jaar of 35 maar er volgen geen geboorten meer. Achteraf
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gezien is dat wel goed, want de rozegeur en maneschijn zijn ver te zoeken. In november 1716
neemt Willem een pand in de Narmstraat van Agniet del Tour over voor totaal ƒ 300,00.
KO GG4, 26-01-1715.
Willem Gruijteringh, droogschr. jongman van Leijden, woond inde Coppenhincksteeg, vergeselschapt met Aelbert den Uijl sijn swager woond op de Heeregragt, huwt met Catharina Koster [4
kindren], weduwe van Jan Karlier, woond inde Kruijsstraet, vergeselschapt met Aeltje Koster haer
suster woond op de Langegragt ende Marie Carpentier haar snaer woond op de Doelegragt.
Bonboek Hogemorsch folio 421 Den Narm noortfijde. Zie ook generatie 10 Carlier.
 5:6:1694 Is bij Jacob ende Davit dela Forge meerderjarige ende defelve als voogden ... [gaat
over de familie Dela Forge] vercoft aen Daniel Cariel greijnwercker vrij om v C xxiiij gl te
betalen met Cxx gl gereet ende Lx gl fjaers meije 1695 tjr telckens met den intereft vant
onbet. jegens 4 ½ ten hondert.
 14:11:1716 Is bij Angenietie del Tour wed. ende boedelhoutster van Daniel Kariel vercoft aen
Willem Gruijteringh met den belasting van C L gl aencoomende de erven van Johan van
Rijnfburgh bovendien ij C L gl gereet gelt.
 Op den 11 maert 1726 is alhier overgelevert een extract uijt het Regifter van Compromiffen B:
folio 113 beruftende ten griffie der stad Leijden waer bij blijckt dat Willem Gruijteringh ende
Catarina Coster geechte luijden van tafel en bedde sijn gesepareert op 25 januarj 1721 ende
dat de voorn. Catharina Coster is gestelt inden geheelden.
 30:3:1726 Is bij Catarina Coster gesepareerde huijfvr van Willem Gruijteringh sp: belast met iij
C gl spruijtende uijt saeke van geleende penn. daer van jaerlijcx intereft betaelt sal werden
jegens 4 ten hondert om Moses Bovrij.
 Is bij Jacob de Koning bode als hiertoe gequalificeert zijnde verkogt aan Christiaan Domhoff
vrij om iij C ij gls gereed geld ende is bij onwillig decreet defer vierschare gelevert den 13 junij
1731. Decreet.
Bonboek index: dit is de enige melding op Cariel. Waarbrieven 1694: niets op naam van de koper
of verkoper aangetroffen in de index.
Vijf jaar later ligt het paar in scheiding en moet de boedel worden verdeeld. Eén van de kwesties
die een wig tussen het paar kan hebben gedreven is het bestaan van “Willemijntje Gruijtering een
kind van defelve Willem Gruijtering, bij hem in voorgaande huwelijk verwekt bij Sara Breijm”. Uit
de context maak ik op dat op het huwelijk van hem en Catharina Coster gedoeld wordt, maar het
kan ook een verzwegen kind uit een verzwegen eerder huwelijk zijn. Catharina krijgt het huis en
de hele inboedel, inclusief de schulden toegewezen en mocht er na taxatie iets overblijven dan
krijgt Willem daarvan de helft. Dat taxeren of “priseren” van de inboedel wordt door onafhankelijke vrouwen gedaan. Vermoedelijk bezitten zij zelf een uitdragerij ofwel tweede-handszaak en
kunnen ze als zakenvrouwen de gangbare waarde goed inschatten.
Willem blijkt een lastig heerschap te zijn, want in september van hetzelfde jaar wordt hij “ter fake
van gepleegde infolentien” acht dagen lang op water en brood gevangen gezet in het Gravenstein. Hij heeft zich onmogelijk gemaakt en wil het liefst verdwijnen. Dat doet hij dan ook op de
meest van de hand liggende manier: hij neemt dienst bij de VOC en vertrekt nog in 1721 met het
schip Esdra naar Oost-Indië. Zes jaar later komt het bericht dat hij daar is overleden en begint de
dans om de uit te keren gage, waaraan Stijntje en Catharina Gruijtering (familieleden), en het
Armkinderhuis van Leiden dat dochter Willemijntje Gruijtering onderhoudt en Catharina Coster
meedoen.
Het Register van Compromissen is de officiële naam voor het boek met scheidingen.
Scheiding Catharina Coster // Willem Gruijtering 23-01-1721, deel B folio 113.
Compareerden voor de ondergesz HH en Mr Willem van Zanen en Egidius van der Mark,
schepenen als commisfarisfen uit het midden van de HH schout en schepenen defer stad ten
defen gecommitteert Willem Gruijtering ter eenre ende Catarina Coster desfelfs huijfve ter
andere zijde. Te kennen gevende dat tusfchen haar compten niet was die liefde en eenigheijd als
tusfchen egteluijden wel werd gerequireert ende daaromme, om alle verdere verwijderinge en
onlusten voort te komen te raden waren geworden op approbatie van de Ed: Agtb: Heeren
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schout en schepenen defer stad te separeren van tafel bedde, ende bijwoninge ende dat op de
volgende conditien.
Namentlijk
e
Dat de 2 compte: fal hebben en blijven inde posfesfie van alle de goederen geene uijtgesonderd.
Dog met conditie dat alle den huijfraad ende inboedel, door twee gefwoore priseersters fullen
werden geprifeert, mitsgrs dat het huijs ende erve inde Narmst. door roijmeesteren sal worden
getaxeert. Waar tegens de fchulden ende lasten alsdan sullen werden gebalanceert, ende indien
e
bevonden mogte werden ietwas over te schieten fal den j compt. daarvan trecken ende genieten
de geregte eene helft.
Dat eijndelijk de schulden ende lasten naar het pasferen deses te maken betaalt ende gedragen
fullen moeten werden bij den geenen die deselve sal hebben gemaact, sonder dat den een voor
den ander dienaangaande aangesproken geincommodeert, veel min geexecuteert sal mogen
werden. Waaromme sij compten versogten dat defe na gewoonte den volke mogte werde bekent
gemaakt ende afgelesen, ende bij de HH schout ende schepenen deser stad geapprobeert en
condemnatie gedocerneert mogte werden.
e
Actum den 16 Jan: 1721.
D’HH schout end schepenen der stad Leijden gehoord hebbende het rapport van welgem. HH
commisfen hebben de vorenstaande feparatie geapprobeert, soo als haar Ed: Agtb: defelve
approberen bij defen. En condemneren partijen hinc inde inden jnnehouden ende nakomen van
e
dien. Actum den 23 Jan: 1721.
Crimineel Klachtboek register 35, folio 40v, er zijn geen andere mogelijke kandidaten.
Op de mondelingen eijsch en conclusie bij den Heren Mr Wilhem Paats, hooft officier der stad
Leijden gedaan ende genomen op ende ten laste van Willem Gruijtering jegenwoordig zijne
gevange, hebben de heeren schepenen den felven gevange ter fake van gepleegde infolentien,
gecondemneert omme alhier op ’s Gravesteijn den tijd van agt dagen ten zijnen costen alleen met
water en brood getracteert te werden en condemneren hem voorts in de costen en mises van
justitie. Actum den 8 sept: 1721. Marge: solvit de costen.
(Gerechtsdagboek geen Gruijtering of Coster. Niets in het confessieboek 1721. Idem niet op
Narmstraat of in dozen met Verzoeken aan de Vierschaar tot 1810.)
ORA, Civiele Zaken, inv. nr. 86, deel Z, folio 97.
Compareerden voor de onderges. Heeren scheepenen der stad Leijden Pieter de Ras ende Jan
Carlier, beide van competenten ouderdomme ende wonende binnen deefe stad. Dewelke
verklaarden ter verfoeken van Catarina Coster, ijtem de regenten van’t Arm kinderhuijs alhier als
alimenterende Willemijntje Gruijtering waar en waragtig te weesen dat de eerste requirante is de
nagelate wede van Willem Gruijtering ende de voorn. Willemijntje Gruijtering een kind van de
felve Willem Gruijtering, bij hem in voorgaande huwelijk verwekt bij Sara Breijm. Gevende voor
redenen van weetenschap dat sij deposanten de reqte en den voorn. overledene seer wel hebben
gekent ende de reqte. alsnog wel kennen. Zoo waarlijk etc. Act. den 18 decb: 1727.
ORA, Civiele Zaken, inv.nr. 86, deel AA, folio 16.
Twee vrouwen leggen een verklaring af ten behoeve van Stijntje en Catharina Gruijtering dat zij
familie zijn van “Willem Gruijtering dien in den jare 1721 met het schip Esdra van de Camer van
Delft, ten dienste van de Oostindische Compagnie na Oostindiën gevaren en aldaar, foo haar
depofanten onderregt word, sonder getesteert te hebben overleden is. Dat de voorne Willem
Gruijtering geen vader of moeder geen andere of meerder fufters off broeders, heelen ofte
halven ofte meerder defcendenten van vooroverleden fusters off broeders heeft nagelaten als de
requiranten in defen. Geevende voor redenen van weetenschap dat sij de voorn. Willem
Gruijtering en fijn familie feer wel hebben gekent ende de requiranten alsnog wel kennen. Zoo
Waarlijk etc. Act. den 10 maart 1728.”
Catharina Coster zit duidelijk om geld verlegen, want eerder in maart 1726 bezwaart ze haar huis
met een hypotheek van ƒ 300,00. Ze kan het financieel gezien toch niet bolwerken en in 1731
stappen de schuldeisers naar het stadhuis om via verkoop bij executie hun geld te krijgen.
Afgezien van de hypotheeksom met achterstallige rente, is zij geld schuldig wegens ontvangen
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winkelwaren, kamerhuur en (toekomstige schoondochter) Catharina Marcus heeft nog ƒ 8,00
tegoed voor waakloon. Het is helaas niet duidelijk waarvoor, maar misschien betrof het waken
aan het sterfbed van Catharina zelf, want haar naam komt later in de annalen niet meer voor.
ORA 508, Schuldboek EE, folio 188.
Marge: Geauthoriseert Jacob de Coning 13 maart 1731.
Catarina Coster gesepareerde huijfve van Willem Gruijteling.
Mozes Bovrij comt volgens schultb. op den 30 maart 1726 voor de h.h. scheepenen defer stad
gepasfeert cape
300:0:0 schultb: overg:
en specialijk gevestigt op sboedels huis aan de N:Z: 1730
12:0:0
van de Narmstraat cape. f 300:0:0 int. à 4pc 0/00
1731
12:0:0
sedert 30 maart 1729.
De Wede Dirk Smit komt over geleverde winkelgoederen
14:0:0 reeke overg:
Jan Parmentier comt over camer huur
3:10:0
Kaatje Markus [schoondochter] comt voor waakloon
8:0:0
De vier zonen zijn greinwerkers/-wevers en droogscheerders van beroep. Zij trouwen en zorgen
zelf voor nageslacht, maar zij maken ook het nodige mee. Zo eindigt het huwelijk van Willem en
Susanna Roes na vier jaar al in een scheiding. Weer behoudt de vrouw het huis met inboedel en
zakelijke inrichting inclusief de schulden. Willem zal bovendien voor hun kind en voor het kind
waarvan Susanna op dat moment zwanger is, samen ƒ 2,00 per week alimentatie betalen plus
eenmalig ƒ 6,00 voor de kraamkosten. Oftewel, hij is door de scheiding zo’n 30% van zijn weekloon kwijt totdat de kinderen achttien jaar zijn, trouwen of eerder overlijden. Hij hertrouwt niet
en deze belastende financiële regeling zou daar wel eens de oorzaak van kunnen zijn.
Alhoewel dat ook ergens anders aan kan liggen. Volgens de hervormde predikant in zijn buurt en
meerdere brave lieden is van Willem bekend dat hij “een feer slegte en godloos mensch was”. Nu
waren die ouderlingen zelf een stel ongekend ernstige zedeprekers, maar ongetwijfeld was onze
Willem toch ook geen lieverdje. Zijn ex-vrouw is in elk geval van alle schande af, wanneer zij weer
mag deelnemen aan het avondmaal.
Scheidingen Willem Carlier// Susanna Roes, 17-7-1737 C152.
Compareerden voor den heren Mr Nicolaas de Bije en mr Johan Egidius van Egmond van der
Nijenburg scheepenen der stad Leijden als comen aut het midden van den hrn schout en schepenen ten defen gecommitteert Willem Carlier ter eenre en Sufanna Roes deffelfs huijfve ter andere
sijde.
Te kennen gevende fij comparanten hoe dat tuffen haar niet was de liefde ende eenigheijt als
tusfen egte luijden wel werd gerequireert, ende daarome tot voorkominge van verdere onheijlen
te raden waren geworden op approbatie van de heeren schout ende scheepenen defer stad te
separeeren van tafel, bedde en bijwoninge op de volgende conditien,
namentlijk
Dat zij compen sullen behouden ider hunne cleederen tot haar lijff en gerijve behorende.
Dat de tweede compte in het huijf fal blijven mitsgrs hebben en behouden alle den huijfraad
ende inboedel alsmede de winckel [bedrijfsinrichting] soo als defelve jegenwoordig is geconstitueert mits dat fij tot haare laste fal moeten neemen en betalen alle de schulden ende lasten des
boedels, foo nogtans dat den eersten compt daartoe aan de tweede compte sal moeten contria
bueren een f van twee en vijftigh gls te betalen met eene gl ’s weex.
Dat de tweede compte ten haren particuliere costen fal moeten alimenteren haar lieder kind,
alsmede het kind waar van sij jegenwoordig swanger gaet, mits dat den eersten compt daar toe
fal moet contribueren voor ider kind eene gl ’s weecx jnnegaande ten regarde van t jegenwoordige kind, met het pasferen defes ende ten regards van kind waar van sij swanger gaat met
deffelfs geboorte daghe ende geduijrende tot dat de felve kinderen sullen hebben berijkt de
ouderdom van agtien jaren of eerder huwlijx dag alsmeede nog een so van ses guldens voor de
craamcoften en fullen voorts de costen deses bij ider voor d’ helfte moeten werden gedragen en
betaalt.
Dat wijders de schulden ende lasten na het pasferen defes te maken betaalt en gedragen sullen
moeten werden bij den geenen die de felve fal hebben gemaakt, sonder dat den een voor den
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ander dienaangaande aangesproken geincommodeert, veelmin geexecuteert fal moeten werden.
Waarmee fij compten verfogten dat deefe na gewoonte den volke mogte werde bekent gemaakt
en afgelefen en bij de heren schout en scheepenen defer stad geapprobeert en condemnatie
gedecerneert mogte werden. Actum den 11 julij 1737.
De heeren schout en scheepenen der stad Leijden gehoort het rapport van Welgem. h.h.
commren hebben de voorensftaande separatie geapprobeert, soo als haar ed. agtb. defelve
approberen bij defe, en condemneren partijen hinck inde in den jnnehouden en naarkomen van
dien. Actum den 17 julij 1737.
NH-kerkeraad, 12 junij 1739.
Susanna Roes in de Coppenhinksteeg van haar man Willem Carrelier al reeds voor twee jaaren
geregtelik gescheijden, versoekt egter ten avondmaal te moogen worden toegelaaten. De E.
Predikant van’t quartier rapporteert dat op alle wijfe naa het gedrag foo van den man als de
vrouw naaukeurig had vernoomen en bij feer veele menfche, leedemaaten sijnde eenpaarig had
verstaan dat de man een feer slegte en godloos mensch was de vrouw daarenteegen eene feer
ordentlike vrouw is en voor de lijdende partije van elk een gehoudende wierd, gelijk fulk, ook aan
de E. Vergaadering foo is voorgekomen. De E. Kerkenraad dit alles in ooverweeging genomen
hebbende, geeft op het goede getuijgeniffe van den predikant van’t quartier en van nog twee
andre getuijgen, aan de voorfchreve Susanna Roes de vrijheid om, op haar beproeving, het H.
bondfeegel der H. Avondmaals te mogen gebruijken.
Daniël krijgt het eveneens zwaar. In 1748/49 komt een Daniël Carlie voor als huiszittenarmlastige
in het bon de Hoge Morsch. Dit houdt in dat hij op zijn eigen adres steun ontvangt en dus niet in
een tehuis verblijft. Het bedrag zal mede gebaseerd zijn op het aantal kindermondjes dat gevoed
moest worden (aangenomen dat hij de betrokken Daniël is). Vaak ging het om uitkeringen in
natura van brandstof en voedsel als bescheiding aanvulling op een schamel inkomen. De uitdrukking “te weinig om van te leven, te veel om van te sterven” zal de toenmalige realiteit aardig
verwoorden.
Hij is bijna tachtig jaar oud geworden en is de enige zoon van wie de overlijdensdatum met
zekerheid vaststaat.
Inv. nr. 4141 Bedeelden 1748/1749
Hogemorsch, 278 Daniel Carlie H.S.H.

8:4:-

Schuldboek deel LL, folio 79.
Daniel Carlier. Sequester nots. J. van den Broeck.
Acte van Sequestratie in dato 14 april 1768.
Denijs Niehot, over een jaar huishuur, sal. primo meij 1768 ƒ 70:-:-.
Begraafboeken. Tja, welk kind is nu van welke Jan Carlier?
 02/08-06-1686 Carlie, Jan kind van, Haarlemstraat, HK.
 10/16-08-1687 Carlie, Jan kind van (Cornilje?) HK JL.
 05/12-03-1689 Carlier, Johannes kind van, Bolw.
 20/27-02-1700 Carlier, Jan, Rijn, VK.
 24/31-12-1701 Carlie, Jan kind van, Bolw.
 27/01-03/02-1703 Carlier, Jan kind van, Bolw. (Corlier?).
 03/10-05-1704 Carlier, Jan kind van, PK.
 21/28-03-1705 Carlie, Jan kind van, Bolw.
 26/09-03/10-1705 Carlier, Jan kind van, PK.
 27/06-04/07-1711 Karlee, Jan kind van, B.
 15/22-07-1713 Carlier, Jan, B.
 24/04-01-05-1717 Carlier, Jan kind van, B.
 05/12-02-1718, Karlier, Jan kind van, B.
 03/10-06-1719 Carlier, Jan kind van, B.
 22/29-06-1720 Carlier, Jan, VK.
 13/20-12-1721 Carlier, Jan kind van, B.
 10/17-01-1722 Carlie, Jan kind van, B.
Carlier, Matthijs, Gadron, Edelhoff,
Thiery, Braakman, Picard, Grognet

14

K.J.F. van Veen 2016

 29/04-06/05-1724 Carlier, Jan kind van, B.
 28/04-05/05-1725 Carlier, Jan kind van, VK.
 Daniel Carlie, man van Catharina van Barte, Valke Bolwerk tussen 29 dec. 1787 en
5 jan. 1788.
Overige gegevens
Geen NH- of RK-dopen van het paar Willem Gruijteringh en Catharina Koster gezien. Zijn naam is
vrijwel onbekend en er is geen ander met zijn naam. Dochter Catharina Carlier geen passend
KO/RI-register-huwelijk gevonden. Geen huwelijk gezien van Abraham Carlier. Bonboek deze
generatie vader Jan en zoon Willem Carlier n.v.t.
Kleinkinderen
Johanna Carlier en Jan de Vries, 24-05-1759, RR152 is een dochter van Susanna Roes.
Jannetje Carlie en Abr. Nieuwenhuijsen, 18-09-1773, VV40, dochter van Cath. van Barte.
Jan Karlie en Bodrie, Jeroentje, 19-06-1756, RR26, zoon van Daniel Karlie, Kruysstraet.
Weeskamer vgdb R168 betreft kleinkind Jannetje Carlie en Abraham Nieuwenhuijfen, de voogden
zijn Daniel Carlie, grootvader en Jacobus Carlie oom, 16-09-1785.
Attestaties, mogelijk zijn o.a.:
Jan Carlie in de Fokkesteeg, naar Amsterdam, 11-09-1740, PK.
Jan Carlier hebbende gewoond op ’t Pieterskerkhof naar ’s Gravenhage, 30-09-1757, PK.
Gasthuisopnamen
 Catharina Carlier, plaatsing in het Ceciliagasthuis wegens krankzinnigheid, 3-07-1729
GA 58-A2 folio 26 en GA 288I, folio 65, 71,75 en 80 (verlengingen), w.s. n.v.t.?
GA 58-A2 is w.s. niet van toepassing. Zij wordt ingebracht door de regenten van het
Salvatorshofje, wat katholiek is. Idem GA 288I.
 Susanna Roes, gesepareerde huisvrouw van Willem Carlier ... 1754.
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Generatie 10 Carlier

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Daniel Carlier
ca 1630 te Valenchijn?
25/07-01/08-1699 te Leiden?
Waals
Valenchijn, Leiden: St. Aegtenstraat (1688, 1690, 1692, 1693),
Catalijnesteegh (1695), Kruijsstraet
(1667, 1699)
Herbergier (1648)?, 3-guldenbierverkoper in vaantje (1690)
... Carlier
NN

Huwelijk:

ca 1655 te Valenchijn?

Beroepen:

Kinderen
1. Cathalijn
2. Maria
3. Judith
4. Susanne
5. Jean
6. Daniel
7. Jehanne

Vrouw
Agniet del Tour
ca 1635 te Valenchijn?
14/21-05-1718 te Leiden
Waals
Valenchijn, Leiden: St. Aechtenstraat
(1677, 1681, 1682, 1685), Kruijsstraet
(1695), Courte Meutiessteeg (1712)
Huisvrouw, winkelierster (vlak voor
overlijden)
... del Tour
NN

doop ca 1655 te Valenchijn, overl. na mei 1718
doop ca 1658 te Valenchijn, overl. na mei 1718
doop 25-04-1660 te Leiden, overl. na 1700, voor 1702
doop 24-12-1662 te Leiden, overl. 29/03-05/04-1755 te Leiden
doop 04-04-1664 te Leiden, overl. 15/22-07-1713 te Leiden
doop 10-04-1669 te Leiden, overl. 16-04-1761 te Leiden
geb. 23-10-1672 te Leiden, overl. jong?, voor juli 1712

Op 29 mei 1648 wordt een Daniël Carlier, herbergier van Valenciennes poorter van de stad
Leiden. Als deze man de vader is van Jean, dan pendelde hij mogelijk heen en weer tussen beide
steden. Vader Daniël Carlier is namelijk rond 1655 vermoedelijk in Valenciennes gehuwd met
Agniet del Tour en het paar krijgt daar vervolgens twee kinderen. Maar in december 1655 vraagt
ook een Daniël Carlier om een Waals kerkbewijsje voor deelname aan het avondmaal in Leiden.
Vanaf 1660 vestigen de echtelieden zich definitief in Leiden waar ze nog vijf kinderen krijgen die
zij in de Waalse kerk ten doop houden. Daar is geen enkele Carlier bij tegenwoordig, terwijl er
toch verschillende Carlier’s uit Valenciennes al sinds het begin van de eeuw in de sleutelstad
rondwandelden.
Poorterboek f 84v. Mogelijk van toepassing.
Ontf iij L vj st. Daniel Carlie herbergier van Valenchijn is opde getuijgeniffe van Jan Melcke ende
Guiljaem Waffon coopman als poorter defer stede aengenomen den 29:5:1648.
Attestaties: Daniel is niet rond 1650 terug gekeerd naar Valenciennes.
Waals fiche CBG, Carlier.
 Leide s’est presenté pour etre reçu par confession de foi à la Cene de Decembre 1655 Daniel
Carlier h.m. accompagné de Daniel de l’Espierre.
 Geen Waals huwelijk aangetroffen van Daniel Carlier en Agniet del Tour.
Waals doopboek, kinderen van Daniël Carlier en Agniet del Tour
 25-04-1660 Judith (ma: Abigael), getuigen Simon Laman, François Bulté, Anne Bulté, Catharine
Le Fese.
 24-12-1662 Susanne, getuigen Nicolas Fouque, Jean Buiset, Susanne Valencourt et Cateline
del Tour.
 04-04-1664 Jean, getuigen Jaecques Brilli, Jean Wallencour, Jeane Hugo et Marie del Court.
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 10-04-1669 Daniel, getuigen Joost Sij, Jean Robert, Marie de le Nef [zie generatie 10 Gadron?]
et Catherine Laman.
 26-10-1672 Jehanne, née le 23 Octob. 1672, getuigen Pierre du Pré et Jehanne Moreau,
Cateline Frau.
Op de jongste na, groeien de kinderen op en vanaf 1677 verlaat de één na de ander het ouderlijk
huis aan de hand van een kersverse echtgenoot of echtgenote. De mannen zijn voornamelijk
greinwerkers. Jean en Daniël trouwen ieder een meisje uit de Waalse familie De Braban, maar
deze vrouwen overlijden allebei helaas tamelijk jong en beide heren hertrouwen. Ook dochter
Judith wordt hooguit een jaar of veertig en voor haar vijf kinderen treft men in juli 1701 een
voogdijregeling wanneer haar man hertrouwt. In de tussentijd is hun vader een 3-guldenbierverkoper, dus de drank kon rijkelijk vloeien op de bruiloften.
Catalijn Carlier met Jan du Foureth
Susanna Carlie en Pieter Rose
Marija Carlje met Esias Kastel
Judick Carle en Pieter Vasseur
Jan Carlie met Catharijna Braban
Jan Carlie met Catharijntge Coster
Daniel Carlier met Michelle de Braban
Daniel Calje met Marij Carpentier

08-10-1677
28-02-1681
10-04-1682
21-08-1683
14-05-1688
23-05-1699
07-03-1692
23-07-1693

W295
X217v
Y22
Y128
Z176v
CC59
AA125v
AA239v

e

1
e
2
e
1
e
2

KO 1677, Waals.
Jan du Foureth greijnwercker jongman van Robay, huwt met Catalijn Carlier, jongedochter van
Valenchijn, woonende in de St. Aechtenstraet, vergeselschapt met Angeneta del Tour haar
moeder, mede aldaer.
KO 1681.
Pieter Rofe greijnw. jongeman van Leijden, wonende in de Scheijstraet, huwt met Sufanna Carlie,
jongedochter van Leijden, wonende inde St Aegtenstraet, vergeselschapt met Agneers de Tour
haer moeder mede aldaer.
KO 1682, Waals.
Esias Kastel, greijnwever, jongeman van Leijden, wonende in de Scheijstraet, huwt met Marija
Carlje, jongedochter van Valencijn, wonende in de St. Aechtenstraet, vergeselschapt met Angeniet Deltour haar moeder mede aldaer.
KO 1683.
Pieter Vasseur, greinwever, jongeman van Leijden, wonende in de Scheijstraet, huwt met Judick
Carle, jongedochter van Leijden, wonende in de St. Aechtenstraet, vergeselschapt met Angeniet
Deltour haar moeder aldaar.
KO 1688, Waals.
Jan Karlje, greijnwr., jongeman van Leijden, wonende in de St. Aegtenstraet, vergezelschapt met
Daniel Karlie, zijn vader mede aldaer, huwt met Catharijna Braban, jongedochter van Leusel,
wonende in de St. Aegtenstraet, vergezelschapt met Catarijna Plancke, haar meuij op de Korte
Langegraft.
KO 1692, Waals. (Broer en zus van Jan Carlier en Catharijna Braban!)
Daniel Carlier, greijnwercker, jongeman van Leijden, wonende in de St. Aechtenstraet, vergezelschapt met Daniel Carlier den Ouden, fijn vader, mede aldaer, huwt met Michelle de Braban,
geboren Lingsale, jongedochter, wonende op de Langegraft, vergezelschapt met Barber Braban,
haer suster in de Kruijsstraet.
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KO 1693, Waals.
Daniel Calje, weduwnaar van Mifere Braban, woonende in de St. Aegtenstraet, vergezelschapt
met Daniel Carlje, fijn vader, wonende alsboven, huwt met Marij Carpentier, jongedochter van
Leijden, wonende op de Doelegraft.
KO 1699, Waals.
Jan Carlie (kind), weduwnaar van Catharina Braban, wonende in de Kruijsstraet, vergezelschapt
met Daniel Carlie, sijn vader mede aldaer, huwt met Catharijntge Coster, jongedochter van
Leijden, wonende op de Korte Langegraft, vergezelschapt met Margrieta Adams, haar moeder,
mede aldaer.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jean du Forest en Catalijn Carlier zijn in:
1678 Daniel Carlier, Josfe Ferquain, Jeanne Hugo et Agnes del Tour.
1683 Isaac de Rie, Esaye Castel, Marie Barbe de Jourmon et Anne Bulté.
1685 n.v.t.
1689 Daniel Calier et Anhoinette des Foret.
1690, 1692, 1695 n.v.t.
1697 Daniel Naict et Elisabeth L’Argentein.
1701 Anne del Tour.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Rose/Roger en Susanna Carlier zijn in:
1683 Pierre Vasfeur, Jean de la Croix, Judith Carlier et Jeanne du Pre.
1685 Simon Joly, Michel Plaumus, Elisabeth Argentin et Barbe Hache.
1687 Philippe Colet, Jean Carlier, Catherine Brabant et Pierre Coset.
1689 n.v.t.
1691 Esaie Castel et Judith Carlier.
1693 Daniel Carlier et Agnes del Tour.
1698 Anne del Tour.
NH-doopgetuigen bij hun kinderen zijn in 1696 n.v.t.
Waalse doopgetuigen bij Eseije Castel en Marie Carlier zijn in:
1683 Daniel Carlier, Josue Castel, Anguenes Delour et Marquerite Apourceaux.
1685 Josue Castel et Jean Carlier, Caterine Carlier et Marie Castel.
1691 Charles du Bois [geen huw] avec Anne du Tour et Jeanne Quieure [gehuwd met een Castel].
1694 n.v.t.
In 1697 zijn Esaie Castel et Marie Carlier zelf Waalse doopgetuigen bij een kind van Josue Castel.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacob Rose en Lijsbeth Argenteijn zijn in 1685 Pieter Roze,
Jan du Forret, Catharijn Carlier, Susanna Carlier en in 1688 onder andere Daniel Carlie.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Fasseur en Judith Carlier zijn in:
1684 o.a. Daniel Carlij en Agniet le Tour.
1685 Jan Carlier, Hermanus Lansoo, Judith Vaseur, Jannetje Burgring.
1688 Jan de Lein, Cornelia Hendriks.
1690, 1697 n.v.t.
1693 Daniel Carlier, Annetje Bulte.
1694 Ysaac de Ree, Marij Carpentier.
1695 Agnietie del Tour.
1700 Angenietjen Delboer.
NH/Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Daniel Carlie en Marij Carpentier zijn in:
1694 Waals Daniel Carlier, Jean Carlier et Anne del Tour.
1701 NH Agniet Deltour.
1703, 1704 en 1706 n.v.t.
KO CC214, op 25-06-1701 hertrouwt Pieter Vasseur, wonende op de Korte Langegraft als
weduwnaar van Judick Carlie met Annetge Kath.
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Drankverkopers, SA II, inv. nr. 2266.
 Daniël Carlie, 3-guldenbierverkoper, folio 59, bon Hogemorsch, in de St. Aechtenstraet, 14-061690.
Weeskamer voogdijboek L93v.
Jan Carrelier en Thomas Vasfeur, beijde oomen en greijnwerkers, fijn voogden gestelt over – 5 –
naargelaten weefkinderen van Judick Carrelier gewonnen bij Pieter Faffeur. Compareerende
hebben de voogdije aangenoomen en aan weefmren op den 1: julij 1701 eedt gedaan. Den voors.
boedel is ten felven dage gerepudieert.
Vader Daniël is waarschijnlijk in de zomer van 1699 overleden. Zijn weduwe Agniet del Tour is
inmiddels de enige overgeblevene in het ouderlijke huis en zij verkast naar een adres in de Kolfmakersteeg, waar ze zojuist enkele pandjes heeft gekocht. Zoon Daniël Carlier bemachtigt via de
familie van zijn vrouw eveneens in die steeg een naast gelegen huis. Zij staan in hun testament,
daterend uit juli 1705 te boek als “Daniël Carlier kruijdenier ende Maria Carpentier echte luijden
woonende binnen defe stad op de Doelachtergracht op den hoek van de Korte Kolffmakersteegh”
en de reden waarom ze naar de notaris stappen is dat Daniël “siekelijk te bedde [is] leggende”.
Gelukkig is hij er weer bovenop gekomen, want hij blijft nog tientallen jaren in leven. Overigens is
hij in 1705 zo goed om zijn moeder als erfgename te bedenken. Agniet is dan al een jaar of
zeventig oud.
Bonboek huiseigenaren tot 1811 o.a.
 Daniel Carlier, koper 1673, verkocht door regenten 1684, Hoge Morsch, fol 529,
Binnenvestsloot. (Gezien, geen aanwijzingen over familieband.)
Bonboek Zuid-Rapenburg, folio 411v Kolfmakerveststeeg.
 Is mettet volgende bij Johannes en Maria Comijn cum focijs verkoft aan Angeniet Tertout,
weduwe van Daniel Carlier, vrij om xLviij gl gls benevens de aanvaerdinge opt pafferen defes
gereet gelt, 05-01-1701.
 Is bij scheijding verleden voor den Nots Johannes Bloquau ende seeckere getuijgen binnen
ste
Leijden in dato den 25 Meij 1718 tusschen de meerderjarige mitsgaders de voogden over de
minderjarige ... van zal: Angeniet Tertouw, weduwe van Daniel Carlier waar bij blijkt dat dit
ende het volgende huijs aanbedeelt werdt aen Daniel Carlier volgens extract copije authentijck alhier overgeleevert den 11/6 1718. Is mede belast met de vj C gls als opt 2 volgende.
 Nu op Symon van de Noorda als op ’t 2 volgende.
Bonboek Zuid-Rapenburg, folio 412 Kolfmakerveststeeg.
e
 Nu Johannes Comijn als op ’t 2 voorgaand met Angeniet Tertout als op ’t voorgaand.
 Nu Daniel Carlier als op ’t voorgaand. Is mede belast met de Vj C gls als op ’t volgende.
 Nu Sijmon van de Noorda als op ’t volgende.
Bonboek Zuid-Rapenburg, folio 412(v?) Kolfmakerveststeeg.
 Eerst Jan Carpentier en daarna Maria Carpentier 1694. Zie eventueel notaris Oosterling 28-061692, moederlijk en vaderlijk bewijs.
 Op den 26-07-1730 is alhier overgelevert copie uijt de testamentaire dispositie van Daniel
Carlier ende Maria Carpentier egte Luijden gepasseert voor deze Nots Johan den Blauwen en
sekere getuijgen in dato 14-07-1705 waarbij de eerststervende de langstlevende tot zijn of
haar eenige en algeheele erfgenaam is instituerende, t welk is geweest voornoemde Daniel
C
Carlier. Dit ende de 2 voorgaande zijn bij hem Sp belast met VJ : gls spruijtende tersake van
geleend penn: daarvan jaarlijks intrest betaald zal worden jegens 4 ten honderd om Cornelis
Trioen Med. Doctor.
 Dit ende 2 voorgaande huijzen zijn bij Jozius L’Ange Jozuezoon notaris als sequester in den
C
boedel en goederen van Daniel Carlier verkogt aan Symon van de Noorda, vrij om IV xxx gld
gereed geld, en is bij willig decreet deezer vierschaar geleevert den 13 mey 1752.
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Notaris J. de Blaeuwen, inv. nr 1346, jaar 1705, akte 73.
Testament Daniel Carlje, kruijdenier ende Maria Carpentje, echteluijden, in dato den 14 en julij
1705. De testateuren hebben verklaard in den 200en penning niet gequotifeert te zijn.
In den name des Heeren Amen. Kennelijk zij een ijder dient behoord, dat in deze jare nader
geboorte onfes liefs heeren ende eenigen saligmaker Jefu Christi xvij en vijff, in de maend julij op
den xiiij en dag derfelver maend, des voormiddags de klocke omtrent tien uuren voor mij Johan
den Blaeuwen nots. publijcq ... gekomen ende verschenen fijn Daniel Carlier kruijdenier ende
Maria Carpentier echte luijden woonende binnen defe stad op de Doelachtergracht op den hoek
van de Korte Kolffmakersteegh, mij nots. bekend gemaakt, den voorn. Daniel Carlie siekelijk te
bedde leggende ende de voorz Marie Carpentie gefond van lighaem gaende ende staende, beijde
hare redenen, memorie ende verstand wel machtig ...
[Standaard testamenttekst, zij benoemen de langstlevende tot erfgenaam.] ... Maar off t geviel
dat hij testateur de eerststervende was, fonder kind off kinderen naertelaten, ende dat alfdan
fijne moeder Agneta del Tour nog in leven ware in zoodanige gevalle was fijn testateurs wille
ende begerden dat zijne voorn. huijfvrouwe gehouden wefen fal aen defelve fijne moeder
uittekeren ende te laten volgen foo veel als bevonden werden fal defelve fijne moeder over
deffelffs fimpele ende naakte legitime portie te competeren in alle t welke ende in meerder niet
hij testateur defelve fijne moeder tot deffelffs mede erffgenaem is jnstituerende bij defen.
Getekend: Danil Carlie.
Voor Agniet wordt het in 1712 eveneens belangrijk om haar uiterste wil aan het papier toe te
vertrouwen, want ze is in juni ziek. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze steeds thuis en met haar vele uit
het zuiden afkomstige schoonzoons en -dochters, overige familieleden en buren Frans gesproken.
Daarom is het voor haar wel zo prettig om naar de onder Walen favoriete notaris Blocquau te
gaan die een akte in haar eigen taal opstelt. Ze benoemt haar nageslacht tot erfgenaam.
Notaris J. Blocquau, inv. nr. 1534, jaar 1712, testament.
Standaard testament gedateert 29 juni 1712 en opgesteld in het Frans van: Agnes del Tour vefve
de feu Daniel Carlier, demeux dan cette ville dans le Courte Meutiessteeg à moij note connu,
malade de corps, neautmoins possedant et joijssant entierement de ses sens memoire et entendement ... Declare la ditte testatrice d’avoir fait denomme et jnstitue pour ses seulsvrays et
universels heritiers come elle fait par ces presentes ces à seavoix Catarine Carlier, Marie Carlier,
Susanne Carlier, Jan Carlier, Daniel Carlier et les enfans de feu Judith Carlier par representation de
leur mere, ses six enfans chacun pour im six jesme part ... [Als voogden benoemt zij] Jean Carlier
et Daniel Carlier ses deux fils ...
Getekend: aquenes del tour
Ook zij herstelt weer, al is niet zeker hoe haar gezondheid gedurende de laatste jaren van haar
leven was. Daar komt in mei 1718 een einde aan. Nog geen twee weken later is de boedelinventarisatie en -scheiding in goede verstandhouding door de kinderen geregeld en achter de rug.
Zoals altijd doet de beschrijving daarvan een boekje open over de laatste levensfase van de
gestorvene. Agniet had ƒ 94,00 aan contant geld in huis (banken waren er in haar tijd nog niet),
verder bezat zij gouden ringen en ondermeer een zilveren hoofdijzer. Nog voor haar dood heeft
ze al een deel van haar huisraad en inboedel verkocht. In huis moet het een kale, troosteloze boel
zijn geweest, want het enige dat ze nog over had was linnengoed, een (deken-) kist, een kopere
pot, koffieketel, wat lepels en een kroes. En verder was er niets anders dan de matras en het kussen in haar bedstede waar een gordijn voor hing en alleen nog de hoogst noodzakelijke kleding.
Het lijkt mij heel triest om zo te eindigen. Toch was dit kennelijk haar eigen wens. Bovendien
regelde ze slechts twee dagen voor haar dood dat zoon Daniël de twee huisjes voor ƒ 100,00 over
kon nemen. De kosten voor haar begrafenis bedroegen ƒ 40,00 en dat kan niet anders dan een
zeer sobere aangelegenheid zijn geweest. Opmerkelijk is een post van ƒ 200,00 die zij bij overlijden nog te vorderen had van verschillende mensen die winkelwaren bij haar hadden gekocht.
Ze dreef dus een handeltje, mogelijk in kruidenierswaren. Deze vordering is als dubieus opgenomen, omdat men ervan uitging dat er weinig nog daadwerkelijk van zou binnen komen.
Misschien is Agniet gewoon een beetje te goed van vertrouwen geweest de laatste jaren of was
ze dement.
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De volgende akte heeft betrekking op de kinderen van Jan en Judith Carlier.
Notaris J. Blocquau, inv. nr 1539, jaar 1718, akte 47.
Op huijden den xix meij xvij C achtien compareerde voor mij Johannes Blocquau nots. publ. bij
den Ed. Hove van Hollant geadmitteert binnen der stadt Leijden resideerende ende voor de
naerbes. getuigen Daniel Carlier vettewarier [kruidenier] wonende binnen deser stede mij nots.
bekent te kenne gevende hij compt. hoe dat Angueniete del Tour wede van Daniel Carlier sijn
moeder bij haer testamentaire dispositie voor mij nots. ende seeckere getuijgen op den xxix julij
1712 gepasseert hem compt. benevens Jan Carlier sijn overleede broeder met seclusie van de
heren weesmren defer stede tot voogden over haer naer te laete minderjarige kintskinderen
hadde geauthoriseert met magt dat bij t sterven van den een de langstlevende een ander sal
moeten subrogeeren als breder bij de voors. testamentaire dispositie blijckende is. Ende alfoo de
voorn. Jan Carlier defer werelt is comen te overleijden, soo verclaerde hij compt ingevolge van de
voors magt tot mede voogt over de voorn. minderjarigen in plaetse van den overledene benevens
hem sal hebben geadsumeert ende geauthoriseert gelijck hij doet mitsdesen Esaijas Castel sijn
swaeger mede wonende alhier ter stede gevende deselve soodanige magt en authoriteijt als de
voors. dispositie dicteerende ende mede brengende is. Compareerde mede voor mij nots ende de
naerbes. getuijgen de voorn. Esaijas Castel dewelcke verclaerde mitsdesen de voors. voogdije in
maniere voors: te accepteren ende aen te neemen ende versogte hier van gemaeckt ende
gelevert te werden acte van authorisatie of voogden in forma. Aldus gedaen verleeden ende
gepasseert binnen defer stadt Leijden te presentie van d’onderges. getuijgen.
Getekend: Daniel Carlie, Jefaias Caftel.
Notaris J. Blocquau, inv. nr 1539, jaar 1718, akte 53.
Staet en jnventaris van den boedel ende goederen schulden ende lasten van za: Agnes del Tour
wede van za: Daniel Carlier sulcx en inder voegen sij deselve beseeten ende op den 15 meij 1718
en
metter doot ontruijmt ende naergelaeten heeft hebbende tot haer erffgen. extestamento naergelaeten Catharina Carlier, huijsve: van Jan du Forest, Marij Carlier huijsve van Jsaijas Castel,
Susanne Carlier, wede van Pieter Roger, de kinderen van Jan Carlier bij representatie van haer
overlede vaeder genaemt Jan, Willem, oud omtrent 13 jaeren, Daniel out omtrent 10 jaeren,
Johannes out omtrent 8 jaeren ende Abraham Carlier out omtrent 6 jaere, item Daniel Carlier
ende laestelijck de kinderen van za: Judith Carlier bij representatie van haer moeder genoemt
Jannetje Vasseur, Jan Vasseur out omtrent 23 jaeren en Marij Vasseur out omtrent 18 jaeren ijder
voor een gerecht sesde part als breder bij haer testamentaire dispositie voor mij nots. ende
seeckere getuijgen op den 29 julij 1712 gepasseert blijckende is. In geschrifte gestelt bij mij
Johannes Blocquau nots. publ. bij den Ed. Hove van Hollant geadmitteert binnen de stadt Leijden
resideerende ten verfoecke ende op t aen ende te kenne geven van de voorn. Daniel Carlier als
testamentaire ende Jsaijas Castal als gesubrogeerde voogden over de minderjarige jn desen
gestelt in guldens stuijvers penn. als volgt.
Gereede penn.
De gereede penn. ten sterfhuijse bevonden op den andere gereeckent comende te saemen te
bedraegen een some van vierentnegentich gls hier de ƒ 94:-:Ongemunt gout en silver
Twee gouden ringen een met een robe steentje en een hoepring
Een testament [bijbel] met silvere slooten
Een silvere leepel, en een silver hooftijser
Huijsraet en imboedel
De overleedene heeft haer huijsraet en imboedel bij haer leven vercoft aen verscheijden te
saemen voor en some van tseftig guldens 11 st welcke some bij de voogden verantwoort fal
werden als defelve geheel ontfangen sal wesen, hier de voorsf. ƒ 60:11
Nog ten sterfhuijse bevonden
4 slaep laeckens en een halve
8 hembden
6 servetten
11 sloopen
17 treckmutsen
12 neusdoecken
Carlier, Matthijs, Gadron, Edelhoff,
Thiery, Braakman, Picard, Grognet

21

K.J.F. van Veen 2016

7 hantdoecken
een kist
een kopere dooffpot
een gardijn roe
een hoeck en soldertje
een paer blauwe faije gordijnen
voor een bedt steede met een valletje
een bedt met een peulw
4 hooft kussens
3 deeckens
een swarte bratte mantel met een rock
twee onder rocken met een afen rock
een katoen bedde jack.
een stilletje
drie tinne lepels en een kroesie
een kopere coffij keeteltje
Onroerende goederen
Twee kleijne huijsies geleegen benevens den andere in de Corte Meutjes steeg, welcke huijsinge
de overleedene twee daegen voor haer doot in presentie van getuijgen aen Daniel Carlier haer
soon heeft toegestaen om nae deselve bij scheijdinge aen te staen t saemen voor een some van
hondert guldens vrij gelt die hem nu voor defelve some bij scheijdinge sullen werden aenbedeelt
hier de voors. f 100:-:Inneschulden die vertrouwt werden voor t meerendel quaet te fijn.
Staet t ontfangen van diversen over winckelwaeren circa een some van twee hondert guldens die
bij cleijne paijementen somtijts van een st. twee te gelijck betaelt werden en soo nae rato bij de
voogden ontfangen fijnde fullen werden verantwoord de posten te cleijn fijnde om te specificeeren refererende haer aen t schultboeck wert vertrouwt dat weijnig daer van incomen sal, hier
ter gedagteniffe.
Schulden ende lasten
De doot schulden ende de begraefenis costen van de overleedene bij Daniel Carlier uijtgeschooten comen t saemen te bedraegen een some van ƒ 40:-:Comt den nots. Blocquau voor salaris en verschot mitsgaders voort minuteeren van desen inventaris met de fegelen volgens reeckening ƒ 18:-:Op huijden den 24 meij xvij C achtien compareerde voor mij Johannes Blocquau nots. publ. bij
den Ed. Hove van Holland geadmitteert binnen de stadt Leijden resideerende ende voor de naerbes. getuijgen Sr. Daniel Carlier ende Isaijas Castel als testamentaire en gesubrogeerde voogden
over de minderjarige in desen ende als mede erfgenaemen van za: Agnes del Tour wede: van
Daniel Carlier haer overlede moeder en behuwde moeder mij nots. bekent; dewelcke verclaerden
int maecken en opgeven van desen jegenwoordige jnventaris opregtelijk ende ter goeder trouwe
gehandelt ende gewandelt te hebbe, sonder willens oft wetens ijts versweegen off agtergehouden te hebben, t welck tot schaede of nadeel van ijmant soude mogen strecken, belovende
nietemin jndien haer hier namaels ijts meerder tot kenniffe moge comen al t felve hier op te doen
verhogen en amplieeren als naer behooren, onder verbant als naer regten. Aldus gedaen
verleeden en de gepasseert binnen defer stadt Leijden ter prefentie van d’onderges. getuijgen.
[Volgende bladzijde]
Staet van d’effecten des boedels
De gereede penn. ed.
ƒ
94:Ontf. voor t gout en silver met testament met silver beslag
19:Voor haer vercofte imboedel
60:11
Voor alle haer resteerende linde en cleederen onder den andere vercoft te saemen
82:7
Voor de 2 huijsies
100:ƒ
355:18
Gaet af voor de lasten
58:ƒ
297:18
Bedt. ijder 1/6 part ƒ 49:13
[rechts] Lasten
Voor den begraefenis costen betaalt
ƒ
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Aen de nots. Blocquau voor salaris en verschot van segels
ƒ

18:58:-

Notaris J. Blocquau, inv. nr 1539, jaar 1718, akte 53 bis.
Op 25 mei 1718 komen dezelfde erfgenamen voor de notaris bijeen en zij verklaren dat zij naar
volle tevredenheid de boedelscheiding onderling geregeld hebben. Handtekeningen: Joan du
Foreft, t merck [] gestelt bij Catarijn Carlier, Jfai Caftel, t merck [D] gestelt bij Marij Carlier, t
merck [een S op zijn kant] gestelt bij Susanna Carlier, Daniel Carlie, Jan Karlie (sierlijk), merck
gestelt [] bij Jannetje Vaffeur.
Voor de kinderen gaat het leven verder. Van Daniël is in 1718 bekend dat hij kruidenier is. Hij
krijgt het als zoveel Leidse ingezetenen rond 1750 zwaar, omdat er al heel lang van een economische teruggang sprake was. Zijn huizen moeten uiteindelijk worden verkocht om de schulden
te kunnen saneren. Tot die tijd heeft hij zijn winkel wel open kunnen houden.
RA inv. nr. 86, Minuten van Civiele Zaken
 Deel AA akte 55, Daniel Karlje [zoon generatie 10?], te Leiden, getuijgt inz. echtpaar Philip van
Oosten en Adriaantje Teunisse van Rietkerken, 02-11-1728. Betreft persoon die in 1719 vertrokken is, verder niets extra’s bekend dan dat Daniel in Leiden woont.
 Deel LL folio 18, Daniel Carlier, van competente ouderdom, [idem?] wonende te Leiden,
verklaring t.b.v. erfgenamen Hendrik Dobbe, overleden, akte 23-02-1757. Betreft een man die
naar Oost-Indie is gevaren in 1752, over Daniel Carlier is verder alleen bekend dat hij in Leiden
woont.
Schuldboek deel HH, folio 194. Betreft zoon Daniel die een kruidenierszaak had.
Daniel Carlie. Sequester Nots. L’Ange, 25 november 1751.
Adriaan Drabbe over zeep per reste
80
Cornelia Mieris komt volgens getransporteerde schuldb: gepasst. voor
H.H. schepenen dezer stadt in dato 1 aug 1730 specialijk op ’s boedels
huis gehypotheqt. capl.
ƒ 600
Intr. 4 pr. ct.
De wede van Klinkenberg over meel
10-8Laurens Lips over bier
ƒ 8-11
Maarten Ruijgrok over winkelwaren
88-11
Jacobus van den Hartweg over grutten
15-5
Arij van Leeuwen over kaas
80-15
Bonmrs van Zuit Rapenburg over klapper en lantaarngelt
ƒ 1-11
Dirk van den Berg over kruijdenierswaren
31-10
Hendrik Staal over winkelwaren
10-5
Willem Cornelis Ris over olij
31-17
[Plus twee doorgestreepte posten.]
Registers van dispositien (verzoeken aan de Vierschaar), inv. nr. 144 deel D, folio 34v.
Aan de Edele Agtbaare Heeren schout en scheepenen der stad Leijden. Geeft met alle onderdanigheijt te kennen Daniel Carilje, burger en inwoonder deefer stadt dat hij suppliant door
neeringloofheijt en bij examinatie van zijn boedel, en daar teegens sijnde schulden bevreeft is, off
defelve met deefe tijds om standigheeden en het verloop zijner goederen soo roerende als
onroerende wel fufficant fal zijn ter voldoeninge van alle de schulden. Waaromme hij suppliant
zig keert tot Ued. Agtb. ootmoediglijk verfoekende dat Ued. Agtb. bij provifie in fijnen boedel een
fequester gelieven aan te stellen.
(Onder stond) T welk doende etc. (is geteekent) Daniel Carlie.
(In margine stond geapostilleert) De heeren schout end scheepenen der stad Leijden gelet op t
verfoek bij de neevenstaande requeste gedaan hebben bij deefen Jofue L’Ange Jofue zoon
notaris, gestelt en gecommitteert tot fequester over den boedel en goederen van Daniel Carilie.
Omme denfelven boedel onder behoorlijke staat en jnventaris aante vaarden de effecten des
boedels publicquelijk te verkoopen, de penningen te ontfangen en voorts alles te doen dat een
goed en getrouw sequester schuldig is en behoort te doen, en van zijne handeling en bewind aan
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ons doende behoorlijke reekening, bewijs en reliquu. En werd den voorne sequester bij deefen
geinjungeert op den eed waar meede hij aan de stad verpligt is, dat hij aan haar Edele Agtbaare,
zoo ras hij bij redding van den voorz. boedel fal ontwaar werden dat er meerder schulden als
e
goederen gevonden werden zal moeten kennis geeven. Actum den 25 November 1751.
ORA, Willige decreten, deel 23, folio 119.
(Voorgedrukte tekst.) No. 7
Wij Abr. Thimon van Schoonhoven ende Mr Jacob Pla schepenen in Leijden, oirconden dat voor
ons gekomen ende verfchenen is Josue L’Ange, notaris als sequester over den boedel en
goederen van Daniel Carlier, verklarende in dier qualite in t openbaer, achtervolgende feekere
beschreve voorwaerden verkoft te hebben, ende dien volgende als nu op te dragen bij defen, aen
ende ten behoeve van Sijmon van de Noorda, een huijs ende erve ftaende ende gelegen binnen
deefer stede aan de westzijde van de Doele agtergraft op den hoek van de Kolfmakers off
Meutjessteeg met twee huijfjes en erven daar aan verheelt. Belent, streckende, ende voorts op
foodanige conditien, als ’t volgende vonniffe ende de voorwaerden daer van fijnde, medebrengen
ende innehouden, bij welke voorwaerden hij comparant belooft hadde den kooper ’t voorfz. zijn
gekofte te leveren bij willig decreet van de vierfchare defer stede, foo hadde hij comparant (naer
voorgaende confent, ome daar toe te geraecken) in de felve faecke doen handelen, in voegen als
volght:
Groot-Dingboeck V fol. 163v.
Gefien bij schepenen der stadt Leijden, de uytroepingen, marckt-daegfe ende kerck-geboden,
dewelke op ’t vervolg van Fredrik van der Kerff gemagtigt van Josue L’Ange, Josue zoon, notaris
als sequester over den boedel en goederen van Daniel Carlier impetrant van Willig decreet,
gedaen zijn bij Servaas van den Bogaert en Gijsbert Spaan bodens mette Roede defer stede op
saturdagen den 19 en 26 februari item 4 maart 1752 van ’t raedhuys defer stede, ’s mergens naer
voorgaende klockeflagh van thien uyren, ende op sonnendagen den 20 en 27 februarij, item 5
maart id. voorseit in de Pancras kerke defer stede, ’s mergens naer de predicatie van negen
uyren, bij de welke fij hadden doen roepen ende verdagen, allen den genen die eenig reght, toe,
of aenfeggen (verder als hier naer wert gementioneert) vermeijnen te hebben op een huijs ende
erve staende ende gelegen binnen defer stede aan de westzijde van de Doele agtergraft, op den
hoek van de Kolfmaker of Meutjessteeg, met twee huijsjes daar aan verheelt, belent aen d’eene
zijde de voorf. steeg en aen d’ander zijde Pieter Lierveld, streckende tot agter aan Paulus
Kettener.
Welk huijs ende erve den voornoemde impetrant in t openbaer, achtervolgende feekere
befchreven voorwaerden, ten overftaen van de E:E: Heeren schepenmeesteren, ende een
gecommitteerde uijt de E:E: Heeren commiffariffen van de defolate boedels, verkoft heeft, aen
ende ten behoeve van Sijmon van de Noorda.
[Standaard verkoopvoorwaarden, gekocht in de huidige staat, vrij van belastingen, verkoopsom
430 gulden in gereed geld. Actum den 15 maart 1752.]
Registers van dispositien (verzoeken aan de Vierschaar), inv. nr. 144 deel E, folio 178 bevat een
vrijwel identiek opgeschreven verzoek als in deel D, folio 34v. van Daniel Carlier, 14 april 1768.
Daniël en zijn zus Susanne zijn overigens wel zeer oud geworden. Slechts weinig mensen haalden
de negentig. Toch hebben zij misschien naar hun einde uitgekeken, want ook Susanne was op het
laatst armlastig en leidde toen een uitzichtloos bestaan. Daniël sleet de laatste tien jaar van zijn
leven zijn dagen in het Waalse oudeliedenhuis nadat hij een regeling voor zijn schulden had
getroffen. Ook van zijn schamele garderobe kunnen we ons een beeld vormen.
SA II, inv. nr 4141, Bedeelde armen 1748/49.
Buurt Hogemorsch nr 44 Suzanna Carlier W.A. 2:15:-.
Waalse gemeente 535, inv. nr 345, Livre des Meres Regentes, pagina 505
Daniel Carlier est entré dans la Maison le 7 Decembre 1751 agé de 83 ans.
Pagina 506. Elisabeth Carlier ageé de 56 ans est entree le 7 Decembre 1751.
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Waalse gemeente 535, inv. nr 346, Livere des Meres Regentes, pagina 12.
Daniel Carlier Transporté du vieux livre de folio 505.
le 29 decembre donné une paine de bas
le 19 novemb. Accordé une pr de leuliers
le 2 Aout 1754 Donné une pair de bas. ...
14 fevrier 1755 Donne une chemisse
23 may Donne une paire de souliex
5 septemb. Donne une Chemisse
24 dito Donne une chemisse
Le 2 juillet 1756 Donne une paire mulle
Le 23 julillet Donné une prie bas
30 septemb. Donné une paire bas et soulier
4 may 1759 Donné une paire bas & hules, et une culotte
5 octobre Donné une chemise
Le 7 gbre Donné une paire de bas et de souliers.
e
Decedé le 16 avril 1761.
Begraafboeken periode 1660-1774 onder andere op Carlier.
 25/07-01/08-1699 Karlie, Daniel, Bolw.
 15/22-07-1713 Carlier, Jan, B.
 14-21/5-1718 Angenietje del Tour, B.
 29 mrt. - 5 apr. 1755 Susanna Carlie, wed. van Pieter Rogee [Rose], V.Bw.
 18-25/4-1761 Daniel Carlier, wed. van Maria Carpentier, GB.
Tot besluit passen hier de gegevens over mensen die bij de oudste generatie lijken te horen.
Generatie 11 Carlier
KO T160, 16-05-1669 Waals. Neef van Daniel?
Jan Carlije, greinwerker, jongman van Valenchijn, wonende op de Oude Chingel, vergeselschapt
met Pieter Charlye zijn broeder in de Claresteech, huwt met Marie de Merve [Meurs, zie seclusie
H102] jongedochter van Valenchijn. Een Daniel Carlier is in 1676 bij hun kind Waals doopgetuige.
[KO-huwelijk van een Pieter geboren Leiden, woont in Amsterdam in 1667.]
Weeskamer, Seclusie H102.
Betreft Maria de Meurs, weduwe van Jan Carlier, wonende in de Cruijsstraet. 18-04-1690. De
voogden zijn Pieter Dofy, haar goede bekende en haar broer Pieter de Meurs, die in 1692 de
voogdij aannemen.
Een andere Jean Carlier van bij Valenchijn trouwt in 1671 als jongeman met Engeltje Jans
Iperlaen. Een Daniel Carle, greinwerker, jongeman uit Valenchijn, trouwt in 1648 met Magdaleen
Trenchau.
Verschillende mannen komen al veel eerder uit Valenchijn, Waalse doopgetuigen verder niet echt
duidelijk van toepassing. Geen mogelijk eerste huwelijk vader gezien en geen NH/Waalse dopen
van deze mensen.
Bonboek Jan Carlier, greinwerker, gehuwd met Maria Meurs, koper 1677, verkocht door voogden
1695, Hoge Morsch folio 425 Narm. Geen specifieke aanwijzingen op fiche.
Getuignisboek W441v is jaar 1645, Jan Carlier, betreft een jongetje dat bij het schieten gewond is
geraakt. Generatie 10 is toch waarschijnlijk pas vanaf 1660 in Leiden dus vermoedelijk niet van
toepassing.
Overige gegevens
Drankverkopers, allemaal SA II, inv. nr. 2266.
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 Jacques Carie, 3-guldenbierverkoper, folio 58, bon Hogemorsch, in de Kruijstraet, loco Gieles
le Fever, 19-05-1682. n.v.t.?
 Daniel Cariljé, 3-guldenbierverkoper folio 52, bon Overmare Rijnzijde, in plaetse van de wede
van Dirk Kuijl, geroijeerd 18-02-1683. n.v.t.?
Bonboek Jan Carlier, koper 1694, verkocht door erfgenamen 1736, Hoge Morsch fol 410, 410v,
441 Binnenvestgracht. / Bonboek Hoge Morsch, folio 441, Binnenv. Gracht, Jan Carlier, verband
met Maria du Pon. Bonboek Jan D. Callier. n.v.t. is Jan David Callier.
KO LL130, 08-09-1730, Waals, kleinkind generatie 10?
Jan Carlier, Mr Broodbacker, jongeman van Leijden, woonende op de Haven, vergezelschapt met
Daniel Carlier sijn vader, woonende op de Doelagtergraft, huwt met Elisabeth Kaasgieter.
KO MM77, 17-07-1733, Waals, kleinkind generatie 10?
Jan Carlier, weduwnaar van Lijsbeth Kaasgieter, wonende op de Turfmarkt, vergezelschapt met
Daniel Carlier, zijn vader, wonende op de Doelagtergragt, met Maria de Kok.
Daniel Carlier en Hester Flammee KO 18-04-1755, QQ222 zoon kleinkind generatie 10?
Daniel Carlier, grijnwr., jongeman van Leiden, wonende in de Moolesteegh omtrent de Vliet,
vergezelschapt met Jan Carlier [gehuwd met Kaarsgieter volgens doop w.s. ouders], zijn vader
wonende in de Narmstraet, huwt met Hester Flammee, jongedochter van Leijden.
de
de
Geen bekende doopgetuigen gezien. Weeskamer 18 Penningboek 1027 en 19 Pb 143 (en 268)
betreft Jan Carlier en Elisabeth Kaasgieter.
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Generatie 09 Matthijs

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Joannis Matthijs (Mathieu)
ca 1670 te Luijck
na augustus 1727
RK
Langegraft (1690), Haerlemstraet in
de Klimmende Leeuwsteeg (1701,
1726, 1727), idem Over de Brouwerije van ’t Forthuijn (1724)
Lakend. (1690)
... Matthijs
NN

Huwelijk:

22-10-1690 te Leiden

Kinderen
1. Carolus
2. Maria
3. Joannes
4. Nicolaus
5. Catharina
6. Anna
7. Agata
8. Jacobus
9. Anthonius

Vrouw
Jannetje de Broe
ca 1675 te Amsterdam
na 1717, voor 1725
RK
Hoijgraft (1690), Crauwelsteeg (1717)

Huisvrouw
... de Broe
Annetge Carlier

doop ca 1692 te Leiden, overl. 04/11-06-1735 te Leiden
doop ca 1695 te Leiden, overl. 21/28-11-1767 te Leiden
doop 25-03-1702 te Leiden, overl. na 1733
doop 05-12-1703 te Leiden, overl. jong
doop 27-09-1705 te Leiden, overl. na 1723?
doop 26-11-1706 te Leiden, overl. na 1725?, na 1730?
doop 17-10-1708 te Leiden, overl. jong?
doop 15-02-1711 te Leiden, overl. na 1748
doop 21-03-1713 te Leiden, overl. jong?

(Zie voor aansluiting generatie 08 Geestman.)
Als zoveel families komt ook deze van oorsprong uit het zuiden. De vader van Maria Matthijs (die
met Joris Geestman trouwde) bracht zijn vroege levensjaren door in Luik, een Belgische stad waar
nogal wat Leidenaren hun wortels terugvinden. Hij is katholiek, maar heeft toch zijn redenen om
de benen te nemen richting Leiden. Daar trouwt hij in 1690 met Jannetje de Broe, een op de
Hooigracht wonende Amsterdamse van geboorte. Het huwelijk is bezegeld door de Franse
Karmelieten.
Tussen 1690 en 1702 krijgt het stel ongetwijfeld verscheidene kinderen. Daarvan zijn geen dopen
te vinden en de enige twee aanwijsbare telgen zijn derhalve Carolus die rond 1692 in Leiden
geboren is en Maria die rond 1695 eveneens in Leiden is geboren. Vervolgens laat het paar zeven
kinderen binnen elf jaar tijd dopen in de rooms-katholieke kerk De Zon op de Haarlemmerstraat
waar ze (in de Klimmende Leeuwsteeg) vlak naast wonen. Jannetje’s moeder Annetge Carlier
(geen familie van ...) vertoeft daar ook. Johannes Matthijs heeft kennelijk geen verwanten in de
buurt, want die komen niet opdagen als getuigen. Overigens geven zij hun op 5 december 1703
gedoopte zoon een heel toepasselijke naam mee.
RI-register G57, 30-09-1690.
Jan Matijsz lakend: jongeman van Luijck, wonende op de Langegraft vergeselschapt met Gilles de
Wolff fijn bekende mede aldaer, huwt met Jannetge de Broe jongedochter van Amsterdam
wonende op de Hoijgraft vergeselschapt met Annetge Karlier haer moeder inde Klimmende
Leeuwsteegh.
t je den 7:10:1690, t ije den 14:10:1690, t iij en den 21:10:1690. Getrouwt voor Meerman ende
Van Dorp schepenen den 22:10:1690.
RK Franse Carmelieten.
Getrouwd 22-10-1690, aangetekend 30-09-1690, Jean Mathieu en Jeanne de Bournon, getuigen
elle
Martin Labioy en Mad Galle.
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RK-doopboek, kinderen van Joannis Mathieu en Joanna Debrou, Anna, de Brou, de Brau.
 25-03-1702 Joannes, Z, getuigen Petrus Lepine, Adriana Seorion.
 05-12-1703 Nicolaus, Z, getuigen Carolus Mousquet en Joanna Robert.
 27-09-1705 Catharina, Z, getuigen Leonardus Bouslet, Catharina Mako.
 26-11-1706 Anna, Z, getuigen Carolus Scherme, Joanna Dupont.
 17-10-1708 Agata, Z, getuigen Albertus Truck, Agata Splinzars.
 15-02-1711 Jacobus, Z, getuigen Jacobus Meijer, Catharina Michiels.
 21-03-1713 Anthonius, Z, getuigen Philippus van der Linden, Joanna Janz.
Jannetje overlijdt tussen mei 1717 en juli 1724. Johannes hertrouwt in de laatstgenoemde maand
met Agatha Splinter, die inmiddels weduwe is van Albertus Trogh. Onder de naam Truck waren
dezelfde Albertus en Agata al in 1708 doopgetuigen bij Johannes’ dochter Agata, dus zij kenden
elkaar reeds jarenlang goed.
RI-register J234v, 15-07-1724.
Jan Matthijsz weduwnaer van Adriaentje [sic] de Broe, woonende in de Climmende Leeuwsteegh,
vergeselschapt met Kaarl Scherm sijn aenbehuwde vader woonende alfboven, huwt met Agatha
Splinter, weduwe van Albertus Trogh, woonende in de Kuijperspoort op de Haerlemstraet,
vergeselschapt met Jannetje Claas ende Jannetge Brugge beijde haar goede bekenden woonende
in de Climmende Leeuwsteeg. Getrouwd voor d’ H.H. van Alphen Gz. ende van Teijlingen
schepenen op den 5en Aug. @ 1724.
Jan is ongeveer 55 en Agata zal zelf ook niet meer de jongste zijn, want er worden geen kinderen
meer geboren. In plaats daarvan zorgen Johannes’ kinderen zelf wel voor trouwpartijen en doopfeestjes van hun kroost. Eerst trouwt Carolus met Barber Friolet (zie generatie 09 Geestman),
daarna Maria met Joris Geestman in 1717 en vervolgens is het een paar jaar rustig. Hoewel, er
duiken in 1724 en in 1726 twee onechte kinderen op van respectievelijk Catharina en Johanna
Matthijs, vrijwel zeker de in 1705 en 1706 geboren dochters. Zij vinden daarna geen man meer
om mee te trouwen. De op-een-na-jongste zoon Jacobus trouwt voor het eerst in 1737, waarbij
zwager Joris Geestman als best man fungeert. Vader Johannes Matthijs is vermoedelijk dan reeds
gestorven.
Karel Matthijsz met Barber Friolet
Karel Matthijsz met Rachel Brugman
Karel Matthijsz met Catharina Quast
Maria Matthijs met Joris Gijsman
Jacobus Matthijsz. met Lijsbet Biejouw
Jacobus Mattijsze met Heijltie Aalberts

05-05-1714
27-05-1726
16-08-1727
01-05-1717
13-04-1737
29-03-1748

I14
K30
K54v
J70v
K253
L175

e

1
e
2
e
3
e

1
e
2

RI-register 1714.
Karel Matthijsz., lakenwr., jongeman van Leijden, wonende op de Haarlemftraet in de Kuijperspoort, vergezelschapt met Gijsbert la Toer, fijn bekende, huwt met Barber Friolet, jongedochter
van Leijden, wonende in de voosz. Kuijperspoort, vergezelschapt met Elisabeth Gaderie [Gadron],
haar schoonmoeder, wonende in de Doelesteegh. Getrout voor de HH van de Velde @ Affendelft,
schepenen op den 5 meije 1714.
RK-huwelijken Franse Carmelieten
Aangetekend 20 april 1714, getrouwd 5 mei 1724 Carolus Mathijs en Barbara Friolet, getuigen
Cecilia van de Ruijt en Margarita Nieuwburgh.
RI-register 1717.
Aengeteijkent den 1 meije 1717. Joris Gijsman (3 kinderen), weduwnaar van Adriaentje Joris van
Capelle, woond in de Crauwelsteeg, vergezelschapt met Frans Friolé sijn aenbehuwde vader
woond in de Doelesteegh, huwt met Maria Matthijs, jongedochter van Leijden, woond in de
Crauwelsteech, vergezelschapt met Jannetje de Broe, haar moeder, woond alsbooven.
e
t je gebod den 8 meij 1717, t ije gebod den 15 dito, t iije gebod den 22 dito. Getrout voor D.H.H.
vandr Maas @ Panhuijs schepenen op den 29 meij 1717.
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RI-huwelijk 1726.
Karel Matthijszn. (2 kindren.) weduwnaar van Barbera Frionet, woonende in de Klimmende
Leeuwsteeg over de Brouwrije van ’t Forthuijn; vergefelschapt met Jan Mathijsz zijn vader,
woonende alsvooren, huwt met Rachel Brugman, jongedochter van Leijden, woonende [als
voren].
RI-register 1727.
Karel Matthijfz, laast wedr. van Rachel Brugman, woonende in de Krawelsteeg op de Oude Hogewoerd, vergefelschapt met Jan Matthijsz fijn vader, woonende in de Klimmende Leeuwsteeg,
huwt met Catharina Quast, jongedochter van Leijden, woonende in de Krauwelsteeg op de Oude
Hogewoerd. Getrouwd 06-09-1727.
[Zie generatie 08 Geestman, zij waren al in 1723 samen getuigen.]
RI-register 1737.
Jacobus Matthijsz. lakenwr. jongman van Leijden wonende inde Legewerfsteeg, vergeselschapt
met Joris Geestman zijn swager wonende als vooren, huwt met Lijsbeth Biejouw, jongedochter
van Leijden. Getrouwd 04-05-1737.
RI-register 1748.
Jacobus Mattijfze weduwnaar van Lijsbet Bijou wonende op de Uijtterftegragt vergeselschapt met
Pieter Bifjou sijn swager wonende in de Wefthaveftraet, huwt met Heijltie Aalberts, jongedochter
van Leijden. Getrouwd 13-04-1748.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Carolus Mathijse en Barbara Friolet zijn in:
1714 Bartholomeus Friolet en Maria Matthijse.
1715 Joost Geertsman en Jannitie de Broe.
1717 Joannes Matheus en Gertrudis Pieterz.
1721 n.v.t.
e

RK-doopgetuigen bij de kinderen van Carolus Mathijs en Rachel Brugman (2 vrouw):
1726 (tweeling) (1) Frans Contersi en Anna Brugman. (Zie generatie 09 Thiery?)
(2) Joris Geestman en Maria Mathijs.
e

RK-doopgetuigen bij de kinderen van Carolus Matthijse en Catharina Quast (3 vrouw)
1728 n.v.t.
1731 Joannes Matthijs en Jannetie Matthijs.
1734 Bert Friolet en Adriana Cavé.
Op 22-12-1724 wordt het onechte kind Gertruda van Michiel Boon en Catharina Mathijse RK
gedoopt. Getuigen zijn Joannes Mathijse en Gertruda Feller.
Op 12-06-1726 wordt het onechte kind Rachel van Martinus Brughman en Joanna Matthijse RK
gedoopt. Getuigen zijn Carolus Matthijse en Rachel Breugman.
Geen KO- of RI-register huwelijken van deze twee meisjes gezien.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus Matthijs en Lijsbeth Bijou zijn in:
1737 n.v.t.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus Matthijs en Alida/HeijltjeAalbers zijn in:
1749 n.v.t.
Weeskamer voogdijboek N folio 38.
Frans Friolet laakenfpinder, grootvader ende Bartholomeus Friolet, foldaat van de Binnewagt
alhier, oom, zijn voogden gefteld over Jan oud negen ende Catrijn tien jaaren of ijder daar
omtrent nagelaate minderjaarige kinderen van Barbara Friolet, gewonnen bij Caarl Mattijs,
laakenfpinder in de Clemenierfteeg bij de Haarlemmerftraat over de brouwerije van ’t Fortuijn.
Compareerende hebben de voogdije aangenomen ende ter kamer op den 6 en meij 1726 eed
gedaan. Den voorn. boedel is ten zelven dagen gerepudieerd.
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Deze hele familie huwt voor de schepenen en blijft aanhanger van de roomse kerk. Aangezien
Matthijs uiteraard een patroniem is, is het zeer lastig om passende overlijdensgegevens te
achterhalen, alleen van de twee oudste kinderen zijn die voorhanden.
Begraafboeken 1721-1810
 Jan, Catharina en Johanna Matthijs: diverse mogelijkheden.
 Jannetje de Broe niet op naam man of op De Broe.
 4-11/6-1735 Carel Matthijsse (man van Catharyna Kwast), B.
 25/8-1/9-1736 Jan Matthijsse (wed. van Aagje Brugman), B. (?, geen huw/RK dopen)
 21-28/11-1767 Maria Mathijsse (wed. van Joris Geestman), PB.
Verder is nog wat spaarzame informatie over de familie De Broe boven water gekomen.
Generatie 10 De Broe
RI-register H9v, 26-08-1701.
Caerl Scherm, weduwnaar van Annetie Carlier, woont op de Haerlemstraet inde Klimmende
Leeuwsteeg, vergeselschapt met Jan Mathijs sijn schoon soon woont mede aldaer, huwt met
Jannetie Brugge, weduwe van Jan Sent, woont in de Rofe poort op de Oude Vest, vergeselschapt
met Jannetie Claes haer moeder woont alsfboven ende met Catharijna Brugge haer fuster woont
in de Klimmende Leeuwfteegh op de Haerlemstraet. Getrouwd 10-09-1701.
[Aant.: w.s. te Rotterdam gehuwd.]
RK-doopgetuige bij de kinderen van Carel Scherm en Joanna Brugge is onder andere in 1701
Joanna de Broeck. Via RK-dopen en RI-huwelijken mannen Carlier geen aanwijzingen over
Annetge de Broe. Bonboek De Broe: niets.
RI-register G105v, februari 1693, huwelijk Antony Carlier, canmaker, jongeman van Rotterdam,
wonende in de Klimmende Leeuwsteegh, vergeselschapt met Carel Scherm fijn oom mede aldaer,
huwt met Anna Gerrits. Geen RK dopen gezien.
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Generatie 10 Gadron

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Vrouw
Bertran Gaudron
Marie Jean Pasquet/Marie le Naif
ca 1625 te Luijck (Land van Luijck)
ca 1625 te Mande
na 1691 te
na 1685 te
Waals, NH, RK
Waals
Princestraat (1647), Fockerspleijn
Princestraat (1647), Dordrecht?
(1647), Dordrecht? (1655) Oude
(1655), Oude Beestemart (1672),
Beestenmarkt (1674, 1682), IckerBeestemart (1682)
steegje [op de Haarlemmerstraat] (1692)
Drapier (1647)
Huisvrouw
... Gaudron
Jean Pasquet of Le Naif
NN
NN

Huwelijk:

24-02-1647 te Leiden

Kinderen
1. Elisabeth
2. Jean
3. Catharine
4. Marie
5. Bartholomeus
6. Samson
7. Marie
8. Abraham
9. Jaques

doop circa 1648 te Leiden, overl. na 1713
doop 20-11-1650 te Leiden, overl. na 1722 te
doop 24-05-1654 te Leiden, overl.
doop 31-10-1655 te Dordrecht, overl. voor februari 1662
doop 21-09-1657 te Leiden, overl. 08/15-09-1736 te Leiden
doop 29-08-1660 te Leiden, overl.
doop 05-02-1662 te Leiden, overl.
doop 16-09-1663 te Leiden, overl. na 1692
doop 10-01-1665 te Leiden, overl.

(Zie voor aansluiting generatie 09 Geestman.)
Voor de familie Gadron keren we in gedachten weer terug naar Luik en omgeving. Het geslacht
Gadron neemt samen met het vaak hiermee verwisselde geslacht Chaudron een bijzondere plaats
in tussen mijn Leidse verwanten. De leden daarvan duiken in zowel de Poptie- als in de Boekooy-,
de Van der Steen- en de Van Wijk-takken op als mijn voorouders. Het onderstaande overzicht
verschaft informatie over wie nu precies waar bij hoort.

Van Wijk-tak
Chaudron
gen 12
Guillaume Chaudron en Alix Grandjean
huwelijk ca 1615 te Sedan?
gen 11
Jean Chaudron en Marquerite Davane
huwelijk 1641 te Sedan.
Dit paar heeft waarschijnlijk altijd in Sedan gewoond. Enkele kinderen zijn rond 1675
naar Leiden getrokken.
gen 10
Pierre Chaudron en Elisabeth Hubert
huwelijk 1679 te Sedan.
De helft van de kinderen is nog in Sedan geboren, de rest van de kinderen is vanaf het
jaar 1697 te Leiden gedoopt.
gen 09
Francois Dai en Susanna Chaudron
huwelijk 1720 te Leiden.
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Poptie-tak
Gadron
gen 11
gen 10

gen 09

Gaudron ... en ... ...
huwelijk ca 1620 te Luijck.
Bertran Gaudron en Marie Jean Pasquet
huwelijk 1647 te Leiden.
= Marie le Naif?
Ouders zijn opgegroeid in België, getrouwd te Leiden en daar zijn hun kinderen
ook geboren. Bertran is de broer van Jan, zie Boekooy-tak.
Caspar Geestman en Lijsbeth Gadron
huwelijk 1672 te Leiden.
De moeder van Lijsbeth is Maria le Naif c.q. Marie Jean Pasquet.

Boekooy-tak
Gadron
gen 11?
gen 10

Jan Gadron en Jacquemijntje Jans [Tiquet?]
huwelijk 1647 te Leiden.
Jan is geboren in het Land van Luijck. Bertran, zie Poptie-tak, is zijn broer.
Lauwrens Copijn en Jannetge Jans Gadron
huwelijk 1677 te Leiden.
Lourens is geboren te Luik, Jannetge in Leiden.

Van der Steen-tak
Chaudron
gen 11
Guillaume Chaudron en Alix Grandjean
huwelijk ca 1615 te Sedan?
gen 10
Jean Chaudron en Marquerite Davane
huwelijk 1641 te Sedan.
Dit paar heeft waarschijnlijk altijd in Sedan gewoond. Enkele kinderen zijn rond 1675
naar Leiden getrokken.
gen 09
Pierre Chaudron en Elisabeth Hubert
huwelijk 1679 te Sedan.
De helft van de kinderen is nog in Sedan geboren, de rest van de kinderen is vanaf het
jaar 1697 te Leiden gedoopt.
gen 08
Pierre Chaudron en Maria la Motte
huwelijk 1724 te Leiden.
Pieter is het eerste in Leiden gedoopte kind van dit paar.
Gadron
gen 11
Gaudron ... en ... ...
huwelijk ca 1620 te Luijck.
gen 10
Bertran Gaudron en Marie Jean Pasquet
huwelijk 1647 te Leiden.
= Marie le Naif?
Ouders zijn opgegroeid in België, getrouwd te Leiden en daar zijn hun kinderen
ook geboren.
gen 09
Bartholomeus Gadron en Jannetje de Harder
huwelijk 1682 te Leiden.
Bartholomeus is geboren in Leiden.
gen 08
Hendrik Gadron en Elisabeth Geerom de Bie
huwelijk 1710 te Leiden.
gen 07
Bartholomeus Gadron en Susanna Vileijn
huwelijk 1739 te Leiden.
gen 06
Hendrik Cedron en Geertruij Planje
huwelijk 1769 te Leiden.
gen 05
Willem Frederik Stouten* en Geertruij Cedron
huwelijk 1811 te Leiden.
* Zoon van dubbele voorvader, zie Stouten-tak.
De Luikse familie Gadron zat al zo’n 50 jaar in Leiden voordat de familie Chaudron uit Sedan rond
1695 hier arriveerde. In Leiden worden vanaf dat moment de families door elkaar heen gezet in
dtb-registers en andere bronnen. In een artikel over de familie Chaudron uit Sedan van de heer
Delforterie staat dat de naam Chaudron = ketel in Leiden wel 33 spellingvarianten kent. (Komt mij
bekend voor!)

Twee kinderen uit het gezin van Bertran c.q. Bartholomeus Gadron en Marie Jean Pasquet c.q.
Marie le Nef zijn dus mijn voorouders.
Vader Bertran is rond 1625 te Luik geboren terwijl zijn toekomstige vrouw Marie ongeveer
tegelijkertijd in Mande ter wereld kwam. Het is niet bekend waar die plaats ligt, maar alles wijst
in de richting van een Franstalig gebied. Op een gegeven moment komen ze elk afzonderlijk met
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een aantal verwanten naar Leiden en daar ontmoeten zij elkaar. Ze trouwen in januari 1647
allebei vanuit een huis aan de Prinsenstraat voor de schepenen, zoals meer leden van de familie
Gadron doen. Toch bezoeken zij de Waalse kerk. Het Prinsenstraatje was vroeger een steegje dat
aan de noordzijde van de Langegracht lag.
RI-register D4v, 19-01-1647.
Bertran Gaudron, drapier, jongeman van Luijck, wonende in de Princestraat, vergezelschapt met
Caspar Gaudron, zijn neeff, wonende mede aldaer, huwt met Marie Jean Pake, jongedochter van
Mande, wonende in de Princestraet, vergezelschapt met Catalijn Herry, haar moeije wonende in
de Vrouwe Camp. t je gebot 26:1:1647, t ije 2:2:1647, t iije 9:2:1647. Getrouwt voor van Berch &
Swanenburch, schepenen den 24:2:1647.
Bertran is drapier van beroep. Een drapier was een zelfstandig operende textielondernemer die
lakense stoffen liet vervaardigen en deze verhandelde. Hij bezorgde werk aan arbeiders en moest
over een zeker kapitaal beschikken. Binnen de familie komt dit beroep met name voor onder de
pas gearriveerde zuiderlingen.
Waarschijnlijk is Lijsbeth, die later trouwt met Caspar Geestman, hun oudste dochter en zij is in
Leiden geboren. Op Rijnlandse bodem krijgt het paar nog twee kinderen om vervolgens een kind
in Dordrecht te laten dopen. Op zich is het een raadsel waarom dat daar geschiedt, maar Jan
Gadron, een broer van Bertran, heeft daar waarschijnlijk tussen 1654 en 1664 met zijn vrouw
Jacquemijne Tiquet gewoond, dus verbleef het gezin van Bertran wellicht ook enige tijd aldaar. Er
zijn in Dordrecht geen aanwijzingen voor een langdurig verblijf van het paar in die stad, waar
overigens eveneens een Waalse gemeente was gevestigd.
Aansluitend komt mijn andere voorvader uit dit gezin: Bartholomeus in 1657 te Leiden ter wereld
(hij is de vader in generatie 09 Gadron/Van der Steen-tak) en volgen er nog vier kinderen tot in
1665. Opmerkelijk is dat het laatste kind gedoopt is in de rooms-katholieke kerk De Zon. Je vraagt
je af bij welke kerk deze familie zich nu werkelijk thuis voelde, want verschillende kinderen
stappen later over op de katholieke godsdienst.
Waals doopboek 21, kinderen van Bertran Gaudron en Jean Marie Pasquet
 20-11-1650 Jean, getuigen Thomas Pleunnis, Jean de la Haije, Anne Maistre Henrij en Marie
Jean Castoir.
Waals doopboek, kinderen van Bertran Gaudron en Marie le Naif/Nef/le Nerf
 24-05-1654 Catharine, getuigen Jean Gaudron, Marie Jean Martin.
 29-08-1660 Samson, getuigen Samson Fromij, Pierre de Logne, Jeanne Poulet et Susanna
Buse.
 05-02-1662 Marie, getuigen Michel Pleunis et Jacquette Jean.
 16-09-1663 Abraham, Pasquier le Naif, Martin Germent et Susanna Willo.
Dordrecht, doopboek Waalse kerk klapper 11.74.1. pagina 86. Op 31-10-1655 wordt Marie
gedoopt als dochter van Bertran Gadron en Marie Jean Paquay, geen getuigen.
Dat is in die stad alles op Gadron.
NH-doopboek, kinderen van Bartholomeus Gadron en -.
 21-09-1657 Bartholomeus, HK, (ma: -), getuigen Michiel Pleunes, Pieter Castor, Anneke Bellan
en Jakemijntje Gadron.
RK-doopboek, kinderen van Bertran Gaudron en Marie le Naif.
 10-01-1665 Jaques, Z. kerk, getuige Caterine de la Cous.
Van de negen kinderen groeien Lijsbeth, Jean, Bartholomeus en Abraham op. Zij zijn
lakenwerkers of trouwen met lakenwerkers en zorgen voor een aantal kleinkinderen die Bertran
en Marie nog te zien krijgen, want zij worden minimaal zestig jaar oud.
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Lijsbeth Gadron en Caspar Geestman
Lijsbeth Vaderon en Francoys Vrijolet
Jan Gadron met Maria Jans de Gij
Bartholomeus Gadron met Jannetje de Herder
Bartholomeus Gadron en Catharina Everts
Abraham Gadron met Marij Louris

V240v
F188
W107
Y71v
II139v
AA171

e

14-09-1672
29-08-1682
21-09-1674
30-10-1682
01-05-1723
13-09-1692

1
e
2
e

1
e
2

KO 1672.
Caspar Geestman, laeckenwercker, [aant.: Luthers], jongeman van Leijden, wonende op de
Beestenmart, vergeselschapt met Claes Crap, fijn fwager op de Langegraft, huwt met Lijsbeth
Gadron, jongedochter van Leijden, wonende op de Oude Beestemart, vergeselschapt met Maria
le Neeff, haer moeder mede aldaer.
KO 1674.
Jan Gadron, laeckenwercker, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Beeftemart, vergeselschapt met Bertran Gadron fijn vader, mede aldaer, huwt met Maria Jans de Gij, jongedochter
van Leijden, wonende in de Drie Hoepelsteech.
RI-register 1682.
Getrout voor van Samen @ Grootvelt schepenen den 19:9:1682.
Francoys Vrijolet wedr. van Catharina Dofedam, wonende in de Santstraet, vergezelschapt met
Simon Jasper fijn fwager in de 1000Raetsteegh, huwt met Lijsbeth Vaderon, wede van Cafper
Geefman, wonende op de Langegraft, vergezelschapt met Crijntge Geefman haer fchoonfuster op
de Oude Vest en met Marija Leneef haer moeder op de Beestemart.
KO 1682 (voorouders Van der Steen-tak!).
Bartholomeus Gadron, laeckenwr., jongeman van Leijden, woonende op de Oude Beestenmarkt,
vergezelschapt met Bartholomeus Gadron, fijn vaeder, mede aldaer, huwt met Jannetje de
Herder, jongedochter van Leijden, woonende op de Langegraft, vergezelschapt met Marya
Hendrickx, haer moeder, mede aldaer.
KO 1692.
Abraham Gadron, lakenwr. jongeman van Leijden wonende int Ickersteegje [op de Haarlemmerstraat] vergeselschapt met Betran Gadron fijn vader mede aldaer, huwt met Marij Louris, jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet.
KO 1723.
Bart Gadrom wedr. van Jannetje de Harder [marge: 4 kindr alle getrout], woonende op de Langegragt bij de Clapbruggens vergezelschapt met Jan Gadron sijn broeder woond inde Catalineveststeeg, huwt met Catharina Everts wede van Coornelis Oudenburgh, woonende int Steegje
Sonder End op de Haarlemstraet, vergeselschapt met Jannetje Jansdr. haer snaar woonende op
de Ooftwestgracht ende Sara Appeldoorn haar aenbehuwde moeder woonende in de Coolstraet.
NH-/Waalse doopboeken: geen kinderen van Abraham en uit het tweede huwelijk van Bart
gezien.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Gadron en Marie de Gay zijn in:
1675 Bertrand Gadron en Mare Lenef.
1677 (ma: Marie Janne) Antoine Gerardin en Elizabeth Gadron.
RK-dopen, kind van Bartelemy Gadron en Jeanne Henri (=Jannetje de Harder?)
 05-08-1685 Henricus, Z, getuigen Martin le Buyoy en Elise Gadron.
RK-doopgetuigen bij een kind van Abraham Gadran en Marie Laers (Louris) zijn in:
1693 Francois Friolet en Elise Gadran.
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RK-doopgetuigen bij een kind van Bertrand Gadron en Anne Jan (geen huwelijk gezien) zijn in
1686 Abraham Gadron en Marie le Nef, en bij een kind van Bertrand Gadrau en Jeanne de Leur
(geen KO-huwelijk gezien) in 1694 Jacques Set en Elise Gadrau.
Vanaf 1655 tot 1755 begraafboeken Chaudron/Gadron/Kodron gekeken.
Diverse meldingen van kinderen van Jan Gadron, op adressen in de Scheistraat en op de
Hooigracht (1665).
 26/11-3/12-1718 Lijsbeth Gadron, B.
 8-15/9-1736 Chaudron, Bart (wed.v. Jannetje de Harder) -, B. (!)
Generatie 11 Le Naif
Vermoedelijk is Pasquet een patroniem (voor Passchier?) en heet de vader van Marie voluit Jean
Pasquet le Naif.
In het Waalse doopboek staan slechts enkele dopen op Le Nef, waaronder 1655 kind van Pankay
le Nef en -, doopgetuigen zijn Jean Vincent en Marie le Nef. De andere dopen betreffen een kind
van Jasper de le Nef in 1644 (geen KO-huwelijk gezien) en een kind van Anthoine le Naiffe in 1648
(in 1645 gehuwd met Julliette Huijbertsdr, N182, geen bekenden). Een Jean del Nef huwt in 1652,
KO 286v met Judith Porie, geen bekenden en geen Waalse dopen. Geen van hen komt uit Mande.
Geen NH dopen Le Nef of Le Naif. Zie ook generatie 11 Del Tour.
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Generatie 11 Gadron

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

Man
... Gadron
ca 1595

Vrouw
NN
ca 1595

Luik of ’t Land van Luik

Luik of ’t Land van Luik
Huisvrouw
NN
NN

Huwelijk:

ca 1618 te Luik?

Kinderen
1. Catharina
2. Bertran
3. Jan

... Gadron
NN

doop ca 1620 in ’t Land van Luik, overl. na 1663
doop ca 1625 te Luik, overl. na 1691 te
doop ca 1625 in ’t Land van Luik, overl. na 1669

Gebaseerd op de huwelijken en dopen te Leiden valt de gezinssamenstelling van deze generatie
te ontwaren. Het leven van de ouders, dat zich in of rond Luik moet hebben afgespeeld, is nog
volledig in duisternis gehuld. De kinderen gingen in Leiden om met Jasper Gadron, een neef.
Catharina Gadron met Michiel Planies (Pleunes)
Bertran Gaudron met Marie Jean Pake
Jan Gadron met Jacquemijntgen Jansdr. [Tiquet]

N10
D4v
D9

28-08-1642
19-01-1647
04-05-1647

KO 1642.
Michiel Planies (Pleunes), geboren in het Land van Limbuch, lakenwerker, wonende op de Langegraft, huwt met Catharina Gadron, geboren in het Land van Luijck, jongedochter, wonende
alsboven, geassisteerd met Cathalijn de Fijlagan, haar bekende, mede aldaar.
RI-register 1647.
Bertran Gaudron, drapier, jongeman van Luijck, wonende in de Princestraat, vergezelschapt met
Caspar Gaudron, zijn neeff, wonende mede aldaer, huwt met Marie Jean Pake, jongedochter van
Mande, wonende in de Princestraet, vergezelschapt met Catalijn Herry, haar moeije wonende in
de Vrouwe Camp. t je gebot 26:1:1647, t ije 2:2:1647, t iije 9:2:1647. Getrouwt voor van Berch &
Swanenburch, schepenen den 24:2:1647.
RI-register 1647. (Dit is generatie 11 Gadron bij de Boekooy/Stouten-tak.)
Jan Gadron, jongeman van ’t Landt van Luijck, laeckenwercker, wonende in de Voldersteech,
geassisteerd met Bertran Gadron, zijn broeder op ’t Fockerspleijn, huwt met Jacquemijntgen
Jansdr. [Tiquet], geboren ’t Landt van Limburgh, wonende op het Fockerspleijn, geassisteerd met
Packet Hubert [Pleunes?], haar nicht op de Langegraft. Getrouwd 19-04(sic)-1647.
Waalse getuigen bij de kinderen van Michiel Pleunes en Catharina Gadron (ma: -) zijn in:
1644 Bertrand Godron e.a., 1646 en 1648 n.v.t.
1650 Jean Vinaimant, Nicolas Henri, Jenne Walbrant, Jeane Gilsont (n.v.t.?)
Idem in 1661 bij Thomas Plenus en Tine Cousfe: Michel Pleunes, Bertran Gadron, Jacquette
Diquet et Susanne de Tombe.
Idem in 1670 bij Jean Pleumus en Catharine Bouton: onder andere Jean Gadron.
Waals doopboek, getuigen bij kinderen van Jean Gadron en Jacquemijntje Jans Ticquet.
1649 Michie Pleumens, Pierre de Rechen, la femme de Pilier de L’Esfen et Jeanne Walran.
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1651 Charles Bonduel, Pierre Beaucourt, Marquerite Liset et Marquerite Meurice.
1652 Clas Bertran, Noë Warout, Marquerite Pierrot, Anne Bouton.
1654 Jean Thomas, Anne Moison.
1664 Bertran Gadron, Nicolas Bertran, Caterine Gadron et Michelle Baiseur.
Het is mogelijk dat Jan Gadron en Jaquemijne Tiquet tussen 1654 en 1664 in Dordrecht hebben
gewoond, wanneer ze in Leiden uit het zicht verdwijnen.
Begraafboek
 6 april 1652 Gadron, Jasper, moeder van, Prinsestraat, HK.
Overige gegevens
RI-register C172, 18-09-1643, neef?
Jasper Gadron, laeckenwercker, jongeman uijt ’t Lant van Luijck woonende op de Langegraft
vergezelschapt met Jan Witmamen drapier fijn neeff mede aldaer, huwt met Aeltgen Jansdr.
jongedr wt ’t Lant van Limburch, wonende op de Oude Chingel.
Getrouwd op 04-10-1643.
Waals doopboek Op 03-10-1626 vindt de doop plaats van Jaspar, zoon van een Jaspar Caudron en
NN waarbij ondermeer Philippe Caudron getuige is.
Niets aangetroffen in het NH-doopboek.
Zie ook generatie 10 Copijn in de Boekooy/Stouten-tak voor Jasper Gadron.
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Generatie 11 Edelhoff

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

Man
Harmen Edelhoff
ca 1570

... Edelhoff
NN

NN

Huwelijk:

ca 1595

NN

Kinderen
1. Harmen
2. Annetgen

Vrouw
NN
ca 1570

Luthers?
Duitsl.: ’t Land van der Mark, Essen

Idem
Huisvrouw

doop ca 1595 te Essen, overl. na 1646
doop ca 1610 in het Lant van der Mark, overl. na 1674

(Zie voor aansluiting generatie 10 Geestman.)
Het beeld dat de familie Edelhoff oproept is er één van een hecht groepje pas in Leiden
aangekomen emigranten dat aangelokt is door het beschikbare werk in de textielsector en de
relatieve geloofsvrijheid. Zij trekken in het dagelijks leven thuis en op het werk vooral op met
mensen die net als zij uit Duitsland en specifiek uit de stad Essen en omgeving afkomstig zijn en
dus hun moerstaal spreken.
Hieronder staan de beschikbare gegevens over Harmen Edelhoff, een man die een broer of een
neef van Annetgen kan zijn. Zij schelen geschat ongeveer vijftien jaar.
(Index RI-register huwelijken: behalve huwelijken van waarschijnlijk kleinkinderen een vermelding
over de vermoedelijke broer van Annetge, zie hierna. KO-huwelijken niets van toepassing.)
Harmen Edlhof met Eva Jans dr.
B92
Annetgen Harmansdr. Edelhoff met Joris Jaspersz. Geestman C35v

25-10-1619
30-11-1635

RI-register 1619.
Harmen Edloff cleermaecker jongman van Esfem vergeselschapt met Dirck Maertenszn ende
Henrick Henricxzn zijn bekenden, huwt met Eva Jansdr. [van Crauweler], weduwe van Rutgert van
der Houff in zijn leven cleermaecker, vergeselschapt met Jannetgen ende Belijtgen Jans dochteren, gesusters haer bekenden. Getrouwt den 09-11-1619.
Volgens een aantekening achterop RI-kaartje is Dirk Maartensz gehuwd met Jannetje Jans,
geboren te Wesel en Hendrik Hendriksz met Belijtje Jans, geboren te Wesel. Geen Lutherse of
NH-dopen gezien van Harmen Edelhof en Eva Jansdr.
RI-register C35v, 30-11-1635.
Joris Jaspersz. Geestman, lakenbereijder, weduwnaar van Henrickgen Corn., op de Houtmarct,
vergezelschapt met Henrick Henricxz., fijn bekende, huwt met Annetgen Harmansdr. Edelhoff,
jongedochter uijt het Lant van der Marck, op de Steenschuijr, vergezelschapt met Elsgen
Wesselsdr. haer bekende. Sijn getrouwt voor Walbeecq @ van dr Aa schepenen 16 december
1635.
RI-register B253v, 05-04-1631 huwelijk van Ghijfbrecht Ghijfbrechtsz, cleermaecker, jongman uijt
het lant van der Marck, vergeselschapt met Harman Edelhoff fijn bekende wonende op de Steenschuijr.
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RI-register B280, 1633 huwelijk Henric Harmansf van Deutecom, cleermaecker, jongman van
Deutecom, vergeselschapt met Harmen Edelhoff mede aldaer [Steenfchuijr] fijn bekende.
Getuignisboek O folio 12v.
Compareerde voor de ondergeschr. schepenen der stadt Leijden Harman Edelhoff cleermaecker
wonende binnen defer stede en eertijts gewoont hebbende binnen Essen out omtrent xxvij jaren.
Ende heeft bij solemnelen eede hem wettelicken gestaeft ende affgenomen ter requifitie ende
inftantie van Jan Janszn Doorman laeckenbereijder mede eertijts gewoont hebbende tot Effen
voorf getuijcht ende verclaert warachtich te wefen, dat den voorn. requirant tvoorf fijn ambacht
eerft den tijt van twee jaeren bij een meester tot Effen voorfeijt geleert heeft ... ende oock
eenigen tijt met hem in een huijf gewoont ende fulcx van tgunt vooren wel kenniffe heeft. ...
Actum den x en novemb. xvj C tweeentwintich.
In de volgende akte komt de zinsnede “binnen der stede van Effen palende aent Lant vander
Marck” voor.
Overigens moet het beroep kleermaker los gezien worden van de Leidse lakenindustrie waarin
alles draaide om de productie van lappen onverwerkte stof en niet zozeer om kant en klare
kledingstukken. Een kleermaker werkte voornamelijk op basis van losse opdrachten die particulieren hem gaven.
In 1715 en 1716 komt bij Edelhof als Lutherse doopgetuige een Johanna Geestman voor. Mogelijk
is dit een ontbrekend kind uit het tweede huwelijk van Joris Jaspers Geestman, generatie 10 of
een kleinkind.
Overige gegevens
Weeskamer, alleen te recente meldingen. Herman Edelhof niet in Kohier Leiden 1621-1672, niet
in het poorterboek, niet in Gerechtsdagboek vanaf 1647. Bonboek enkele meldingen, maar te
recent. Rest getuignisboek niets, V.d. Heuvel niets. Rond 1620 geen RK-dopen Edelhoff.
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Generatie 09 Thiery

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Man
Dirck Thiery
14-08-1672 te Leiden
09/16-08-1721 te Leiden
NH
Langegragt (1693), Langegragt
omtrent den Maren (1705, 1707),
Legewerfsteegh (1718)
Lakenwerker (1693)
Olivier Thiery
Anna Wastijn

Huwelijk:

15-08-1693 ondertrouw te Leiden

Kinderen
1. Olivier
2. Anna
3. Jacoba
4. Annetie
5. Abraham
6. Willemtje

Vrouw
Marijtje Conterse
07-07-1671 te Leiden
24/04-02/05-1705 te Leiden
Luthers, NH
Langegraft (1692, 1693)

Huisvrouw
Juriaen Janszn. Conterse
Annetge Wiltstaeck

doop 24-03-1694 te Leiden, overl. 25/01-01/02-1744 te Leiden
doop 17-11-1695 te Leiden, overl. voor sept. 1705
doop 27-11-1697 te Leiden, overl. 18/25-08-1759 te Leiden
doop 29-09-1699 te Leiden, overl. 17/24-10-1699 te Leiden
doop 26-06-1701 te Leiden, overl. na sept. 1758
doop 14-06-1703 te Leiden, overl. 14/21-09-1748 te Leiden

Kinderen Dirk en Elisabeth Breet (zijn derde vrouw)
1. Dirk
doop 09-02-1710 te Leiden, overl. voor 1724
2. Dirck
doop 30-09-1711 te Leiden, overl. 04-01-1763 te Leiden
3. Pieter
doop 18-07-1714 te Leiden, overl. na 1747
4. Anna
doop 01-05-1718 te Leiden, overl. 23/30-07-1718 te Leiden
5. Anna
doop 15-05-1720 te Leiden, overl. na 1759
Kinderen van Johannes van der Velde en Lijsbeth Breed
1. Jannetje
doop 09-03-1724 te Leiden, overl. jong?
2. Abraham
doop 15-06-1727 te Leiden, overl. jong?

(Zie voor aansluiting generatie 08 Godefroy.)
Dirk Thiery en Marijtje Conterse zijn twee in Leiden geboren en getogen jonge mensen uit
immigrantengeslachten die elkaar op de Langegracht leerden kennen. Zij trouwen in augustus
1693 en de verbintenis wordt zeven maanden later al gezegend met de geboorte van hun oudste
zoon Olivier die naar opa Thiery is vernoemd. Ongeveer elke twee jaar krijgen ze gezinsuitbreiding tot in juni 1703. Marijtje overlijdt tussen 24 april en 2 mei 1705.
KO AA243v, 15-08-1693.
Dirk Tiry, lakenwr., jongeman van Leijden, wonende op de Langegragt, vergezelschapt met Josua
Tiry, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Marijtje Couterse, jongedochter van Leijden, wonende
op de Langegraft, vergezelschapt met Annetge Agelaers, haer moeder wonende mede aldaer.
NH-doopboeken, kinderen van Dirk Tierry en Marijtje Conterse
 24-03-1694 Olivier, PK, getuigen Josua Tierije en Grietje de Haas.
 17-11-1695 Anna, HK, getuigen Claas Kastijn, Susanna Ligthoet.
 27-11-1697 Jacoba, MK, getuigen Jacobus Petit, Jannetie de Roo.
 29-09-1699 Annetie, HK, getuigen Johannes Pilaar, Jannetie Brengmans.
 26-06-1701 Abraham, MK, getuigen Hendrick en Susanna Vaders (26 junius).
 14-06-1703 Willemtje, HK, (pa: Diedrik), getuigen Ary van Berckel en Maria de Bruin.
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Begraafboeken Thiery en Conterse
 Dirk, kind van 17/24-10-1699 BW.
 25/4-2/5-1705 Maria Contersz., Bolw.
Dirck blijft even alleen, totdat hij Catharina de Heij leert kennen. Zij is weduwe van Jan van der
Deijs en het stel besluit in september 1705 te trouwen. Voor de kinderen nemen een oom en neef
uit de familie Thiery het voogdijschap aan.
KO DD160v, 11-09-1705.
Dirk Tiri, weduwnaar van Maria Conterse, (4 kinderen), wonende op de Langegraft omtrent den
Maren, vergezelschapt met Josua Tiri, sijn broeder, wonende als vooren, huwt met Catharina de
Heij, weduwe van Jan van der Deijs, wonende op de Binnevestgraft bij de Marepoort, vergeselschapt met Magteld de Heij, haar suster, wonende als vooren @ met Elisabeth van der Soo, haar
night wonende op de Langegraft.
Weeskamer voogdijboek L153.
Jofua Tery, lakenwerker oom ende Jfaacq Terij, greijnwerker neeff zijn voogden gesteld over
Olivier, oud elff, Abraham vier, Jacoba agt, ende Willemtge twee jaaren, of ijder daaromtrent
nagelate minderjarige kinderen van Maria Konterfe, gewonnen bij Dirck Terij. Compareerende
hebben de voorf. voogdije aangenomen ende aan H.H. Weefmrn op den 14 7br [september] 1705
eed gedaen. Den voorf. boedel is ten felven dage gerepudieerd.
Het huwelijk met Catharina duurt kort, want zij sterft binnen twee jaar, mogelijk in het kraambed
zonder kinderen achter te laten. Dick is weer alleen, maar huwt opnieuw in september 1707 met
Elisabeth Breet, een Leidse jongedochter die een stuk jonger is dan hijzelf. Zij schenkt hem nog
vijf kinderen waarvan er drie opgroeien. Voordat de jongste twee geboren worden, trouwt Olivier
als oudste zoon uit het eerste huwelijk reeds.
Lijsbeth Breedt is op 04-08-1682 als dochter van Christoffel Breedt en Jannetje Cleen gedoopt in
de Lutherse kerk te Leiden.
KO EE8v, 17-09-1707.
Dirk Terie, (4 kind.), laaft weduwnaar van Catharina de Heij, woont op de Langegragt, vergezelschapt met Jofua Terie, sijn broeder, woont alsboven, huwt met Elisabeth Breet, jongedochter
van Leijden, woont in de Oost Havestraet, vergeselschapt met Jannetje Cleij, haer moeder woont
alfboven.
NH-doopboeken, kinderen van Dirk Tierry en Lijsbeth Breet
 09-02-1710 Dirk, LK, getuigen Jozina Teree en Margariet de Kaas.
 30-09-1711 Dirck, PK, getuigen IJsaac Pilaer en Susanna Dilje.
 18-07-1714 Pieter, PK, getuigen Pieter Wastijn en Teuntie Prins.
 01-05-1718 Anna, LK, getuigen Jozina Tiri en Margariet Haas.
 15-05-1720 Anna, PK, getuigen Jusua Firi en Margriet Haas.
Zoals gewoonlijk werken de gezinsleden in de lakenindustrie als lakenwerkers, wevers en droogscheerders en Elisabeth Breet is in 1723 lakenspinster. Dit is een ietwat vreemde aanduiding,
want lakens worden niet gesponnen; wel het garen dat daarvoor wordt gebruikt.
Hoogstwaarschijnlijk werkte ze thuis aan een houten spinnewiel, dat in menig huishouden te
vinden was. Huisvrouwen vulden met garen spinnen het karige gezinsbudget aan. Dirck is getuige
als Olivier trouwt en leeft net lang genoeg om zijn eerste kleinkind te bewonderen. In augustus
1721 overlijdt hij rond zijn 49ste verjaardag en komt er een eind aan zijn leven waarin hij toch
veel zorgen over de opvang van zijn kroost moet hebben gehad. Jacoba, Abraham en Willemtje
hebben twee stiefmoeders en een stiefvader gehad voordat zij trouwen. Wellicht nam Jacoba als
oudste dochter de rol van surrogaat moeder op zich voor de kleintjes. Nu is het Elisabeth die
anderhalf jaar later hertrouwt met een weduwnaar. Zij brengt drie kinderen in en hij twee.
Daarom is het opnieuw nodig om voogden aan te wijzen en ditmaal nemen Josua Thiery als oom
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en Olivier Thiery als oudste broer de honneurs waar. Lijsbeth schenkt haar nieuwe echtgenoot
eveneens een paar kinderen.
Weeskamer voogdijboek M216.
(Nr. 2 = Jan van der Velde, weduwnaar van Jannetje Duleijn Smit, schrobbelaar, Langegragt bij de
Santstraat, 26-04-1723.)
Nr. 3 Josua Tiery, oom ende Olivier Tiery, broeder, beijde laakenweevers, zijn voogden gesteld
over Dirk oud elf, Pieter negen, ende Anna drie jaren off ijder daaromtrent nagelaate minderjaarige kinderen van Dirk Tiery, gewonnen aan Lijsbeth Breed, laakenspinster in de Santstraat.
Compareerende hebben de voogdije aangenomen en aan de Heeren Weesmeesteren op den 26
dito [april 1723] Eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelven dagen gerepudieerd. Pro deo.
KO II132, 24-04-1723.
Johannes van der Velde, (2 kind.), weduwnaar van Jannetje de Lijn, wonende op de Langegragt,
huwt met Elisabeth Breet (3 kind) weduw van Dirk Tirie, wonende in de Sandtstraat, vergezelschapt met Margaretha de Haas, haar behuwdt suster, wonende op de Langegraft, ende met
Jacoba Tirie, haar behuwd dogter, wonende mede als vooren.
NH-doopboek, kinderen van Johannes van der Velde en Lijsbeth Breed
 09-03-1724 Jannetje, HK, (ma: Lijsbet de Ru?) getuigen Josua Tierie en Santje Stewa.
 15-06-1727 Abraham, MK, getuigen Abraham Tierie en Catharina van Arom.
Intussen trouwen Lijsbeth’s stief- en eigen telgen één voor één verspreid over een periode van
bijna dertig jaar bij voorkeur in de maand april. Zij en haar man Jan van der Velde zijn samen
getuigen tot in 1731 en de hele familie duikt op als doopgetuige bij elkanders uitgebreide
nageslacht.
De jongens Abraham en Dirk zijn beiden ongeveer 22 jaar op het moment dat ze zich officieel
lakenbereiders mogen noemen.
Getuignisboek BB81.
De ondergesz. Heeren sheepenen Mr der stad Leijden verklaaren bij deze dat haar gebleeken is
bij Atte van deeken ende hoofdmannen van ’t laakenberijders gilde binnen dese stad van dato
den 27 novbr. 1723 dat fol. 205 Abraham Tiri bij Philippe de Girry Mr laakenberijder alhier, zijne
twee jaaren als leerknegt heeft voldaan, zoo hebben wij dien volgende wel willen verleenen dese
acte, om de voorn. Tiri te dienen daar en soo ’t behoort.
Actum den 9 dec. 1723.
Getuignisboek BB214, zoon Dirk.
De ondergesz. Heeren schepenen der stadt Leijden verklaren bij deze dat haar gebleken is bij atte
van dekenen Hooftmannen van ’t lakenberijders gilde binnen deze stadt van dato den 17 januarij
1733 dat fol. 62 Dirk Thirier bij Jean Villers Mr lakenberijder alhier, zijne twe jaren als leerknegt
heeft voldaan, zo hebben wij dienvolgende wel willen verlenen deze acte, om de voorn. Thierier
te dienen daar en zo ’t behoort.
Actum den 24 januarij 1733.
Getuignisboek BB356, betreft mogelijk zoon Pieter, maar hij is wel relatief oud voor deze akte,
meestal zijn leerlingen die hun training voltooien begin twintig.
Acte als BB81 en BB214, ook: Pieter Tery bij Michiel Hospenjon, 25 november 1741.
Maar voordat alle kinderen gehuwd zijn, overlijdt Elisabeth en worden de twee jongsten,
namelijk Pieter en Anna op 28 juli 1732 als weeskinderen ingeschreven. Elk kind verlaat het weeshuis zoals gebruikelijk in het jaar waarin zij 25 jaar oud worden. Als bijna volwassen tieners zullen
ze zich misschien met moeite hebben kunnen schikken naar het strenge regime, al hadden ze
thuis evenmin veel te vertellen. Toch verdienden ze al de kost voor zichzelf, want (wees-)
kinderen werden aan allerlei particulieren en bedrijven verhuurd of ingezet als mankracht voor
bijvoorbeeld het blussen van branden of het bedienen van de kraan bij de Waag. Olivier is bijna
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vijftig wanneer hij sterft en ook zijn bijna volwassen dochters Susanne en Geertruij belanden in
het tehuis in oktober 1746.
Rijnland 1972-1976, index Inneemboek Hou- en Armkinderen.
1. Datum 28-07-1732.
2. Aanbrenger: Paulus Hergagxden (?) (moet zijn Hergaarden).
3. Buurt Oost Marendorpland.
4. Pieter, gedoopt PK 18-07-1714.
5. Vader Dirk Thiery, van Leijden.
6. Moeder Lijsbeth Breet, van Leijden.
7. Beijden alhier overleden en begraven.
8. Met consent uijtgegaan den 4 meij 1739.
Rijnland 1972-1976, index Inneemboek Hou- en Armkinderen.
Idem dochter Anna, gedoopt PK 15-05-1720. Vader geschreven als Dirk Tiry, van Leijden, Anna is
“met consent uijtgegaan Primo Meij 1745”.
Olivier Tiri en Jannetje de Vos
Jacoba Tiri en Abraham Godefrooy
Abraham Thirie en Catharina van Arum
Abraham Tierry en Marijtje Smit
Willemijntje Teeri en Arij Rijke
Dirk Tiri en Aartje Philips
Pieter Tierrie en Gerritje de Tombe
Pieter Tierrie en Trijntje van Wijngaerden
Anna Tierrie en Abraham Coffrie

23-04-1718
18-04-1722
24-04-1728
29-04-1740
14-09-1731
07-05-1734
29-04-1741
26-03-1745
23-04-1746

GG268v
II27v
KK234
NN228
LL205v
MM138v
OO7
OO219
PP9

e

1
e
2
e

1
e
2

KO 1718.
Olivier Tiri, lakenwever, jongeman van Leijden, wonende in de Leegewerfsteegh, vergezeld met
Dirk Tiri, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Jannetje de Vos, jongedochter van Leijden.
KO 1722.
Abraham Godefrooy, droogsch., jongeman van Leijden, wonende in de Lockhorststraat, vergezelschapt met Jan Godefroij, fijn vader, wonende als vooren, huwt met Jacoba Tiri, jongedochter
van Leijden, wonende in de Molensteegh op de Langegraft, vergezelschapt met Elisabeth Breet,
haar behuwdt moeder wonende alsvooren.
KO 1728.
Abraham Thirie, droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft om den hoek
van de Sandstraat, vergezeld met Jan van der Velde, sijn stiefvader, wonende alsvooren, huwt
met Catharina van Arum, jongedochter van Leijden, wonende op de Turfmarkt, vergezeld met
Anna Braakman, haar stiefmoeder, wonende op de Beestenmarkt. [Zie generatie 10 Braakman.]
KO 1731.
Arij Rijke, weduwnaar van Maria Bodri (3 kind.), huwt met Willemijntje Teeri, jongedochter van
Leijden, woonende op de Langegragt, vergezelschapt met Lijsbeth Breet, haar moeder, woonende als voren.
KO 1734.
Dirk Tiri, droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende op ’t IJsergragje, vergezelschapt met
Jan van der Velden, zijn stiefvader, woonende in de Bouwelouwesteegh, huwt met Aartje Philips,
jongedochter van Leijden.
KO 1740.
Abraham Tierry (1 kind) weduwnaar van Catarina van Aarum, wonende op de Langegragt, vergezeld met Abraham Godefroy, zijn swager, wonende op de Voldersgragt, huwt met Marijtje Smit,
jongedochter van Leijden.
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KO 1741.
Pieter Tierie, droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende in de Oostvoldersteeg, vergezeld
met Dirk Tierie zijn broeder, wonende op de Langegragt op den hoek van de Westvoldersteeg,
huwt met Gerritje de Tombe, jongedochter van Leijden, Verwerstraat, vergezelschapt met
Jannetje Jans, haer moeder woonende alsvooren.
KO 1745.
Pieter Tierie, weduwnaar van Gerretje de Tombe, wonende op de Langegragt, op den hoek van
de Westvoldersteegh, vergezelschapt met Dirk Tierie, zijn broeder, wonende als voren, huwt met
Trijntje van Wijngaarden, gesepareerd huisvrouw van Steven La Criel.
KO 1746.
Abraham Coffrie, weduwnaar van Pieternella van der Boon, (1 kind), huwt met Anna Tierrie,
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegragt, vergezeld met Jacoba Tierrie, haer [half]suster, wonende op de Oude Voldersgragt.
KO-mogelijkheden huwelijk dochter Jannetje van der Velden: OO162 ma Catrijn Lichtvoet, SS28 is
datum 24-06-1762, code klopt niet, SS76v snaar Wijntje Vernis, n.v.t. en KO-huwelijk Abraham
eveneens n.v.t.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Olivier Tiri en Jannetje de Vos zijn o.a. in:
1719 Dirck Tiri en Lijsbeth Breet.
1723 en 1724 Josua Tiri en Susanna Steva.
1731 gemini, Jan van der Velde, Lijsbeth Breet, Arie Rijke, Willemijntje Tiry.
1733 (ma: J. Derfs) Abram Godefrooy, Coba Teri.
1735 Abraham Tiri, Katharina van Arem.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham Tiery en Catharina van Aarom zijn in:
1728 Jan van der Velde en Lijsbeth Breet.
1730 Arnout van Arnhem, Antie Brachman.
1731 Alti Cehe.
1736 Dirk Tiri en Aertje Filips.
1737 Abraham Godefroy en Jacoba Tiri.
1739 Ary Rijken en Willemijntje Tieri.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Dirk Tiri en Aartje Fillips zijn in:
1738 Abraham Godefrou en Jakoba Tierri.
1740 Abram Tiery en Marijtje Smit.
1745 Arij Rijke en Willemijntje Tierie.
1749 n.v.t.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham Tierie en Marijtje Smit zijn o.a. in:
1743 Abraham Goodefrooi en Koba Tiri.
1746 Arij Rijken en Willemijn Tieri.
1749 n.v.t.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham Coffrie en Anna Tierrie zijn in:
1751 Dirck Tirie en Aartje Fillips.
1755 Abraham Tiri en Marijtje Smit.
1760 Abraham Godefroy en Marijtje van Onderwater.
Van Arij Rijke en Willemijntje Tiery in NH-doopboek geen kinderen gezien; evenmin van Pieter
Thiery. In 1739 zijn Arie en Willemijntje NH-doopgetuigen bij een kind van Josua Tirie en Marijtje
Buitendijk en in 1735 bij een Blom-telgje.
Geen van de kinderen van generatie 09 treedt op als getuige bij dopen van hun eigen
kleinkinderen.

Carlier, Matthijs, Gadron, Edelhoff,
Thiery, Braakman, Picard, Grognet

44

K.J.F. van Veen 2016

KO PP142, 18-01-1749.
Arij Rijke, laast weduwnaar van Willemijntje Tiry, wonende op de Langegragt, huwt met Anna
Hoestijn, weduwe van Thomas Buijtendijk; haar moeder is Maria van Ring.
Zoon Abraham verschijnt verder in 1742 voor de heren schepenen om te bewijzen dat een
bepaalde vrouw zich keurig heeft gedragen en de wettige echtgenote is van een goede bekende
die eerder naar Oost-Indië is vertrokken. Dergelijke verklaringen waren soms nodig om aan te
tonen dat achterblijvers aan die persoon verwant waren en daarom aanspraak konden maken op
het gage dat hun reislustige familielid had verdiend.
Minuten Civiele Zaken, inv. nr 86, deel FF, folio 13.
Pro Deo. Compareerden voor de onderges. heeren scheepenen der stadt Leijden Gerrit Smit en
Abraham Tierie beijde van competenten ouderdom en wonende binnen deze stadt, de welcke
verklaarde ten requisitie van Judith Falm, waar ende waragtig te weezen, dat de requirante is de
wettige huisvrouw van Pieter Smit, die in den jare 1739 met ’t schip Kaippendijk voor de Kamer
van Zeeland naar Oostindien is gevaren en dat de requirante haar voor soo veel haar deposanten
bekent is als een eerlijke vrouw is gedragende en bij dezelve haar man nog twee kinderen in
leven is hebbende. Gevende voor redenen van wetenschap dat sij deposanten de requirante en
haar voorn man lange jaren hebben gekent ende reqte alsnog wel kennen. Zoo Waarlijk etc.
Actum den 6 maart 1742.
Bonboek Vleeshuijs, folio 216 Varkenssteeg.
 19-12-1708 Is bij ... verkoft aen Dirck Zegers vrij om CXCV gl. gereet geld.
 Is bij Matthijs Linterop eerst voor zig zelven voor een sevende part, ende nog dezelve als in
huwelijk hebbende Sara Lakeman, voor een gelijk sevende part, Johannes de Vos voor 1/7
part, Olivier Tirie, als in huwelijk hebbende Jannetje de Vos voor 1/7 part, beijden eenige
nagelaten kinderen van Niesje Lakeman en Antipas de Vos, ... erfgenamen van Dirk Zegers ...
vercogt aan Jan van Kuyk, vrij om ij C xxij gls gereed geld, 13:3:1730.
Weeskamer voogdijboek O29.
Jacobus van Arum en Aarnoud van Arum zijn voogden gesteld over de nagelaten kinderen “van
Catharina van Arum, verwekt bij Abraham Tieri, droogscheerder op de Langegragt om den hoek
van de Voldersteeg”, 13 augustus 1739.
Rijnland 1972-1976, index Inneemboek Hou- en Armkinderen.
1. Datum 10-10-1746.
2. De meesteren en regenten van ’t huijssittenhuys.
3. Buurt: 4. Kind Susanne, ged. 1724.
5. Vader Olivier Tiri, van Leiden.
6. Moeder Jannetie de Vos, van Leiden.
7. De vader alhier overleden en begraven, de moeder bij een minne besteed [Dit laatste is
waarschijnlijk een vergissing want alleen zuigelingen worden bij een min gebracht].
8. Den 4 Meij 1750 met consent en uijtset uytgegaan.
Idem Geertruy gedoopt 1729, bij punt 8 staat: “en de doopcedul overgegeeven”.
Volgens het tweede huwelijk van zoon Pieter is zijn nieuwe vrouw gescheiden van Steven la Criel.
Ditmaal is er geen sprake van twee kiftende echtelieden die een scheiding van tafel en bed
aanvragen (waardoor ze niet mogen hertrouwen zolang hun ex nog leeft). Steven heeft Trijntje
van Wijngaarden namelijk kort na hun trouwfeest verlaten en de benen genomen naar Engeland.
Daarna is er niets meer van hem vernomen. In een dergelijke situatie nam men na vijf jaar aan
dat de vertrokken persoon overleden was en daarom kan Trijntje met Pieter Thiery hertrouwen.
Als haar eerste man alsnog terug zou keren zou dit wel problemen hebben gegeven.
ORA 144, Verzoekschriften aan de Vierschaar 1659-1810, deel C, folio 78v/79.
Aan de Ed. Agtb. Heeren schout en scheepenen der stad Leijden.
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Geeft met schuldige eerbied te kennen Trijntje van Wijngaarden wonende alhier, dat sij supplte
in den jare 1735 op den 5 junij alhier wettig getrouwt zijnde met Steven la Criel
schoenmakersbaas deselve haren man kort na met de supplte te zijn getrouw zig naar Engeland
heeft begeven. Schrijvende aan de supplte van binnen twee maanden te zullen tuijs zijn, dat zij
supplte ver van zijn tuijscomst nuw in geen halff dozijn jaaren, taal off teeken van deselve haren
man heeft becomen. Dat vervolgens sij supplte sig genootzaakt vind tegens haren man te
procedeeren tot vernietiging van den bant des huwelijxs en oversulx fij zupplte dus lang sonder
effect van het gunt een man tot voorstand van zijn vrouw is genootzaakt te doen, en daar en
booven niet in staat is eenige kosten te supporteren, keert sij supplt sig eerbiedig tot Uw Ed.
Achtb ootmoedig verzoekende Uw Ed. Agtb aan de supplte gelieven te verleenen acte Pro Deo in
optima forma.
(Onder stont) t Welck doende in den naam van supplte (is getz) Carel Johan Houttuijn.
In margine staat: De heeren schout en scheepenen der stadt Leijden, gelet op ’t verzoek bij de
nevenstaande request gedaan, ordonneeren mitsdezen Pieter Hubertus Pla Procureur voor deze
vierschaar, omme de suppliante in hare zake bij de nevenstaande requeste breder gemelt als
Procr Pro Deo te bedienen. Actum den 24 februarij 1744.
(Onder stont) Mij praesent (is getz.) J.v. Royen.
Notaris C. van der Kop 1748 e.v. akte 16, Pieter Thierry en de familie Van Wijngaarden. Betreft de
ouders van zijn vrouw, Pieter zet een merkteken.
Ook zien we de vrouw van Abraham met manlief aan haar hand bij een notaris verschijnen in
oktober 1758, omdat zij samen met haar familieleden een “staats”-obligatie uit 1675 ter waarde
van ƒ 1.000,00 wil verkopen. Hoewel Hollandse vrouwen in Europa relatief gezien behoorlijk
zelfstandig konden optreden (en zich volgens bezoekende buitenlanders daar naar gedroegen)
stond een ongehuwde dochter wettelijk onder de voogdij van haar vader of een ander mannelijk
familielid en als zij getrouwd was, viel zij juridisch gezien onder de hoede van haar man, die als
haar voogd optrad. Vandaar dat Abraham zijn vrouw bij de transactie moet assisteren. Wat de
obligatie betreft is het opvallend dat deze maar liefst 83 jaar oud is. Het waardepapier kan door
de toner (houder) ervan in klinkende munt worden omgezet. Het “gemeene land van Hollandt en
Westvrieslandt” stond te boek als een betrouwbaar beleggingsfonds en was dat inderdaad. Al
heel lang verwerft de overheid op deze wijze kapitaal, dat toentertijd mogelijk werd aangewend
voor de bekostiging van tijdelijk extra in te zetten manschappen in het leger of van een groot
planologisch project.
Notaris J. Thijssen, jaar 1757/58, akte 240f.
Op huiden den 10 october Ao 1758 compareerden voor mij Johannes Thijffen, notaris publijcq ...
[diverse leden van de familie Smit] mitsgaders Abraham Terrie en Marijtie Smit, meede egteluiden, zijnde zij tweede en vierde comparanten met de voornoemde haare mans geadsisteerd en
door dezelve tot het teekenen en passeeren dezes specialijk geauthoriseert.
[Betreft gezamelijke verkoop van] een obligatie ten lasten van’t gemeene land van Hollandt en
Westvrieslandt, ten comptoire binnen Leiden beleid op thoonder dezes en zijnde in dato den 30
juni 1675 N 8 folio 61 en geaggre:eert den ... anno 1675 groot in capitaal Een duijzend guldens.
[Mede getekend door:] abramtierie.
Dirk Thiery, de tweede zoon van Dirck en Elisabeth schopt het het verst. Hij is droogscheerder (in
1748 meesterknecht) en kapitaalkrachtig genoeg om naast een woonhuis aan de Oude Singel bij
de Zandstraat nog enkele panden te kopen die hij verhuurt. Misschien heeft zijn vordering ad
ƒ 188,00 in 1748 hier iets mee te maken. Na zijn eerste testament in maart 1759 stelt hij opnieuw
in 1762 als weduwnaar van Aartje Philips een testament op en als bijzondere eis bepaalt hij daarbij dat de boedel onverdeeld moet blijven na zijn overlijden totdat zijn jongste kind 25 jaar en dus
volwassen. is. Eén van de voogden is Pieter van der Velde, een halfbroer van Dirck.
Bonboek Zijloord, folio 7, Oude Singel.
 Is op 18-02-1734 bij decreet verkocht aan Johannes van Heering, vrij om iii C gl gereed geld.
 09-05-1752. Is bij Isaac de Witte en Jan des Quiens qq verkogt aan Dirk Tierie, vrij om een
e
custingbrief van IV C L gls. te betalen met CL gl: gereed en C gls jaars den 1 meij 1753 d 1
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paay, ende dat telkens metten intr vant onbetaalde jeegens 4.10: of 4 ten hondert in’t jaar.
Marge: de gecaffende custingbrief van 450 gl is alhier vertoont den 29 aug 1755.
Is bij hem sp.: met nog een huijs in de Westvoldersteeg met iij C gl ter zaake van geleende
penn: daarvan jaarlijks intr: betaalt zal werden jeegens 4 glf van ’t hondert om Gerrit van
Swaaneveldt. 04-09-1755.
9
Marge: De schuld van 300 gl is alhier gecaffeert ende vertoont den 17 /2 70.
Nu op Antje en Willemijntje Tiri als in ’t 8 reg fol 7.
Nu op Willemijntje Firi ut supra.
C
28-11-1778 Is bij haar verkogt aan Gerrit Snijders vrij om iij Lxxv gl gereed geld.

Bonboek Nieuwmare, folio 295, Binnenvestgracht.
 23-12-1723 (1728 sp. belast) gekocht door Karel van Vorst.
C
 Is bij hun verkogt aan Dirk Tierie vrij om iiij gl gereed geld.
Marge: Den custingb: van 300 gl. is alh. gecasseert vertoont den 26 septb: 1752 (28-09-1752).
C
 Is bij hem sp. bel. met iij gl ter zake van geleende penn. daarvan jaarlijks intrest betaald zal
werden jegens 4 gl van t hondert in t Jaar om Gijsbert Schok 28-09-1752.
13
Marge: De custingb. van 300 gl is alhier gecatt. vertoond den 17 /3 60.
c
 Is bij hem verkogt aan Johannes de Haan vrij om een custing: van iv xL gl te betaalen met CxC
gl gereed ende voorts met payen van XXV gl wel meerder maar niet minder ’s jaars den 13
maart 1762 d’ eerste paay ende dat telkens metten intrest van ’t onbetaalde jegens 4 ten
honderd. 20-03-1760.
Bonboek Nieuwmaren, folio 342, Langegraft.
 Is met het volgende bij Gerrit Wolters als in huwelijk hebbende Maria Pieton te vooren
weduwe en geinstitueerde Erfgenamen van Jan Casteel, verkogt aan Dirk Tierrie, vrij om
C
Vij LxxV gl gereed geld. 25-04-1736.
 Is met het volgende bij hem sp. belast met vij C gl. ter zake van geleende penn. daarvan jaarlijx intrest betaald zal werden jegens 4 ten hondert om Pieter de Wal. 05-05-1736.
Marge: De gecaff: schuldbr. van 700 gl. is alh. vertoond 22-12-1752.
C
Is med. bel: met de iij gl als int 9 reg fol 7 aldaar afgett.
Op den 6 febr. 1770 is alhier overgeleverd Extract uit de Testamente van Dirk Tierrie, gepasseert voor de nots. Jacobus van Stipriaan en get. binnen dese stad in dato den 18 dec. 1762,
waarbij blijkt dat de eerststervende tot zijne erfgenamen heeft gesteld zijnde twee dogters
met namen Antje en Willemijntje Tiri. Ut supra is alhier overgeleverd extract uijt de schijding
tusschen Jan Arent Tas in gr. als weduwnaar en boedelhouder van Antje Tiri, en Willemijntje
Tiri, gepasseert voor de nots. Passchier Soetbrood en get. binnen dese stad in dato den 26
January 1770 waarbij blijkt dat dit huijs is aanbedeelt aan Jan Arent Tas.
 Dit en het volgende is bij hem verkogt aan Jacobus de Cler [ƒ 250,00] ... 11-01-1772.
Bonboek Nieuwmaren, folio 342vso, Westvoldersteeg westzijde noortwaerts.
 Nu op Jan Casteel als op ’t voorgaand.
 Nu op Dirk Tiery, als op ’t voorgaand.
Is mede belast met Vij gl als opt voorgaande is aldaar affgeschr.
C
Is mede belast met de iij gls opt voorgaande aldaar afgesch.
 Nu op Antje en Willemijntje Tiri als opt voorg.
 Nu op Jan Arent Tas als opt voorg.
3
 Nu op Jacobus le Cler ... 17 /7 80.
Bonboek Nieuwmare, folio 345.
 10-10-1739 Willem van der Werff.
 13-03-1743 Is bij Claas Alberth van der Werff cum focis erffgenamen van Willem van der Werff
verkogt aan Dirk Tirry vrij om xxxv gls gereed geld.
 Nu op Antje en Willemijntje Tery als hiervoor fol. 342.
 22-02-1770 Verkocht aan Jannetje ...
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Notaris N. Wolff, 1748, akte 341. Er zijn geen andere kandidaten Dirk mogelijk dan de zoon van
generatie 09 volgens de KO-huwelijken.
Procuratie bij Dirk Tierrie gepasfeert den 27 junij 1748.
Huijden den 27 junij 1748 compareerde voor mij Nicoolaas Wolff openbaar Notaris bij den Hove
van Holland geadmitteert binnen Leijden refideerende en voor de nabefz. getuijgen Dirk Tierie Mr
Knegt bij de heer Isaac Willer wonende binnen deeze stad, mij notaris bekend, dewelke verklaarde te conftitueeren en magtig te maken D Heer Jacobus van der Straal wonende te Rotterdam
[procureur is doorgestreept] specialijk omme uit naam en van wegen comp. van Willem Swemmelaar te Rotterdam voorn. te innen, vorderen en ontfangen sodanige somme van een hondert
agt en tagtig gulden als gemelte Willem Swemmelaar onder aftrek van agt gl agt stuivers veertien
penningen aan hem comparant deugdelijk is verfchuldight quitantie van zijnen ontfang te
pasfeeren en voor namaninge te caveeren wijders omme in cas van refus of dilaij tegen den
voorn. Willem Swemmelaar in regten te ageeren ten dien eijnde den zelven voor zijne competenten regter te citeeren alle termijnen van regten waar te neemen en de zake te vervolgen ter
uiteijnde toe voordeelige vonniffen t doen executeeren en van nadeelige te appelleeren wijders
generalijk alles dienaangaande te doen t geen nodig wezen zal met magt van substitutie zo ad
negotie als ad lites alles onder belofte van approbatie ratificatie, verband en bedwang als na
regten. Aldus gedaan en gepasfeert binnen Leijden ter prefentie van [twee] getuigen.
Getekend: dirk tierie.
Notaris J. van Stipriaen, 1759, akte 44.
Acte van voogdije gepasfeert bij d’eerfame Dirk Tiri, weduenaar van Aartje Philps.
In dato den 28 maart 1759. Huijden den 29e maart 1759 compareerde voor mij Jacobus van
Stipriaan notaris publicq bij den Ed. Hove van Holland geadmitteert binnen de stad Leijden
resideerende ende voor de naargen. getuijgen d’eersame Dirk Tiri weduenaar van Aartje Philps
woonende binnen deeze stad mij notaris bekend. Dewelke verklaarde zoo uijt zijn eijgen hoofde
als uijt kragte van de magt door zijne voornoemde huijsvrouw aan hem bij testament gegeven tot
voogden over zijne natelate minderjarige, uijtlandige off andere toezigt behoevende kinderen en
erfgenaamen te verzoeken en aan te stellen d’eersamens Pieter van de Velde sijn aanbehuwde
broeder en Johannes Bonebakker zijn goede bekende vriend, gevende aan dezelve zodanige last
en authoriteijt als voogden na regten competeert specialijk ook de magt van assumtie en surrogatie alsmede ’t verkopen van vaste en andere goederen zonder consent van den regter ende dat
alles met uijtsluijtinge van alle handen heeren magistraaten geregten en weeskameren en
specialijk die van de plaatse daar sijn compts sterfhuijs zal koomen te vallen. Aldus gedaan en
gepasseert binnen de stad Leijden ter presentie van Jan Ingeneger en Noach Sintieven als
getuijgen.
Ondertekend: dirk tierie
Weeskamer Seclusie LL167.
Dit betreft Dirk Tiri en Aartje Philps, zie ook hierna de akte van notaris Jacobus van Stipriaan, 1812-1762.
Notaris Jacobus van Stipriaan, testament nr 120, fiche 324.
Testament Dirk Tiri en Aartje Philps.
Marge bovenaan: Den compt. heeft aan mij nots. verklaart niet boven twee duijzend guldens
gegoed, in het amptgeld niet bekend te zijn, en is in deeze geen fideicommis geinseleert.
e
Gegrosseert. Testament van D’Eersame Dirk Tiri, weduenaar van Aartje Philps in dato 18
December 1762.
e
Huyden den 18 December 1762 des Avonds de klocke omtrent halvfijf uuren, compareerde voor
mij Jacobus van Stipriaan ... binnen de stad Leijden resideerende, ende voor de nagenoemde
Getuijgen: De Eersaame Dirk Tiri, weduwnaar van Aartje Philps, droogscheerder, woonende op de
Oude Cingel omtrent de Zantstraat binnen deeze stad ...
[Aanwijzing erfgenamen:] zijne twee dogters, met namen Antje en Willemijntje Tiri ...
Voorts verklaarde hij comparant dat zijne ernstige wille ende begeerte zoude weezen, en daar
toe ook zeer ernstig was versoekende en voor zoo veel des noods Authoriseerende bij deeze, de
natenoeme Persoonen welke hij comparant als voogden over zijne natelaaten minderjaarige
kinderen en Erfgenaamen heeft genomineert, omme zulks te amplecteeren, ingevalle op zijn
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overlijden deszelfs twee kinderen, off een van die beijden nog mogte weezen minderjarig, dat
deszelfs nalatenschap zoude blijven in zijn geheel en onverdeelt, en dat deszelfs huijshouding
zoude blijven continueeren voor gemeene reekening, ter tijd en wijlen de jongste van zijne
kinderen den ouderdom van vijff en twintig jaaren bereijkt, off tot eerder Huwelijken State zal
weezen gekoomen, zullen de middelerwijle zijne kinderen, zoo te samen als ieder van hun in ’t
bijzonder gehouden zijn des vermaant weezende, ten minste van halff Jaar tot halff Jaar, aan de
natenoemen voogden te geeven visie en opening van den staat en toestant des Boedels.
Stellende en committeerende voorts hij comparant tot voogden over zijne minderjarige kinderen
en Erfgenaamen, d’eersaamens Pieter van de Velde zijn aanbehuwde broeder, en Jan Berlijn, zijn
goede bekende vriend ...
[Dirk heeft nu als volgt getekend:] dirk tiri
Dirck overlijdt op 4 januari 1763, dus binnen een maand na het opstellen van zijn testament en
zeven jaar later vindt de uiteindelijke boedelscheiding plaats. De inventarisatie daarvan levert
interessante details op over het bezit en de inrichting van zijn woning aan de Oude Singel.
In huis had hij ter waarde van een half jaarsalaris aan contant geld liggen. Hij bezat bij zijn dood
vier huizen en had zelf een hypotheek verstrekt waarvan de restwaarde ƒ 200,00 bedroeg. Zijn
woonhuis bestond uit een voorhuis, binnenkeuken, achterhuis met plaats, (waarschijnlijk op de
eerste verdieping:) voorkamer (met) bedstede, achterkamer, portaal en een zolder. In de binnenkeuken was allerlei kook- en ander keukengerei te vinden en serviesgoed voor het nuttigen van
koffie, thee, melk, bier en wijn. Op de schoorsteen prijkte sieraardewerk en aan de muren hingen
drie schilderijen en een spiegeltje. In het achterhuis bewaarde hij ook kookgerei inclusief potten
en pannen. Op de plaats stonden ondermeer schoonmaakartikelen en het was het onderkomen
van een varken dat werd vetgemest. Veel mensen hielden thuis kippen, konijnen en grotere
dieren in hokken voor de eieren en de slacht. Menig Leidenaar ging daarnaast ’s nachts in een
bootje peuren. Dirck kon gasten ontvangen in de voorkamer waar twaalf stoelen stonden, een
hangoortafel, het mooiere aardewerk en metalen spullen waren te vinden. Hier was ook zijn bedstee waar hij allerlei kerkboeken bij de hand hield. In de achterkamer stonden nog een slaapbank
en een oud strobedje, waar misschien de kinderen in gelegen hadden. Verder bewaarde hij daar
zijn kleding en linnengoed. Op het portaal en op zolder vond men oude spullen, een doos met
kinderkleding, stukken laken en brandstof. Al met al is dit een doorsnee inrichting voor iemand
uit de middenklasse.
Verder bevat de boedelbeschrijving een opsomming van de kosten die voor en na Dirck’s overlijden tijdens zijn ziekbed en vanwege de begrafenis zijn gemaakt. Zoals gewoonlijk was sterven
financieel gezien een flinke aderlating voor de erfgenamen. Met name de dokter, apotheek en de
makers van de doodskist en rouwkleding hadden nog veel geld tegoed. Tot slot moest Dirck zelf
ook een hypotheek afbetalen en lagen er nog belastingaanslagen in het verschiet.
Notaris Jacobus van Stipriaan, akte 18, fiche 331.
(De akte van de inventaris beslaat totaal 27 pagina’s, 18-02-1763.)
Inventaris van den boedel ende goederen met de dood ontruijmt ende nagelaten bij wijlen Dirk
Tiri in zijn leven weduenaar en boedelhouder van Aartje Philps.
[Stuk met herhaling gegevens in het testament.]
Zijnde deezen inventaris gemaakt en in geschrift gesteld bij mij Jacobus van Stipriaan, notaris
publicq ..., ten versoeken ende op het aan ende te kennen geeven van de voornoemde Pieter van
der Velde en Jan Berlijn, in de voorschreeve hunne qualiteijt, ende gesteld in Guldens te veertig
grooten ’t stuk, stuijvers en Penningen naar advenant van dien als volgt.
Contante Penningen.
Op ’t afsterven van de overledene in den Boedel in diverse specien gevonden
de somma van ...

ƒ 230: : :

Ongemunt Zilver
Een paar zilvere schoengespen
Een paar dito broekgespen
Een paar dito slooten aan een kerkzakbijbel.
Onroerende goederen
Carlier, Matthijs, Gadron, Edelhoff,
Thiery, Braakman, Picard, Grognet

49

K.J.F. van Veen 2016

[Hier verkort overgenomen; zie verder de akte van scheiding.]
Oude Cingel omtrent de Zantstraat.
Is door den overledene zelfs gebruijkt ende bewoont geweest.
NZ Langegragt op de hoek van de Westvoldersteeg, met een huisje in de Westvoldersteeg.
Werd in huure gebruijkt bij Jan van Ek, om sestig Guldens ’s jaars, en rest de huure van
dien sedert den ...
Roskammerpoort, uijtkomende in de Oostvoldersteeg.
Werd in huure gebruijkt bij David ... om vijf stuijvers agt penningen ’s weeks, en rest de
huure van dien sedert den 15d November jongsleden.
Custingbrieff
Een custingbrieff bij en ten lasten van Johannes de Haan onder verband van een huijs en erve,
staande ende geleegen binnen deeze stad, aan de ZZ van de Binnenvestgraft, omtrent de
Rijneveststeeg, belend aan de eene zijde Willem van Hensen, en aan de andere zijde Jan
Tasseron, op den twintigsten maart 1760, ten behoeven van de overledene voor de Heeren
Scheepenen deezer stad gepasseert groot per reste ...
ƒ 200: : :
Resteert de Intrest @ 4 Per Cento sedert den 13 Maart 1762.
Volgt Huijsraad, meubilen en Imboedel mitsgaders kleederen ten lijve van de overleedene
behoort hebbende.
In ’t Voorhuijs
Een boekband
Twee Soldertjes
Vier gemeene stoelen
Een kapstok
Vier porceleijne schooteltjes

Een chocolaade kop
Twee melkkannetjes
Agt stux kleijn poppegoed
Een geverwd glaazezakje
Agt aardewerks schooteltjes
Twee porcelijne borden
Twaalff kelken
Drie bierglaazen

In de Binnekeuken
Vier gemeene stoelen
Een schenktafeltje
Een kopere doofpot
Twee dito blaakers
Een ijzere ketting
Een dito tang
Een dito schop
Een dito hakbijl
Een dito asketel
Een kopere theeketel
Drie oude schilderijen
Een kleijn spiegeltje
Twee oude Lampen
Een ijzere plaat
Twee stooven
Een vulnisblik
Een tinne kandelaar
Een lepelzak
Seven tinne lepels
Een koffijblikje
Een geverwd porcelijn rakje
daar inne
Twaalff koppen twaalff backen bruijn
koffijgoed
Ses dito en ses dito blaauw dito
Ses dito en ses dito Japans Theegoed
Vier Porceleijne koppen
Twee dito spoelkommen
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Voor de schoorsteen
Ses aardewerks schootels
Twee dito pullen
Ses stux kleijn poppegoed
Een schoorsteenkleed
Boven de deur
Vier defecte schooteltjes
In ’t Agterhuijs
Een schootelzak
Daarinne
Vier schootels
Twee borretjes
Een hangijzer
Een kopere ketel
Een tinne trekpot
Een dito theebosje
Een witte aardewerkskom
Een koper konfoor
Een ijzere koekepan
Een etenskasje
Een partij potten en pannen
Een partij flessen
Een ijzer potje
eenig schrobgereedschap
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Op de Plaats
Een wateremmer
Een kleijnder dito
In de Pottenbank
Een groote aardewerks schotel
Een dito suijkerpot
Een dito spoelkom
Een partij potten en pannen
eenige flessen
Een blik worsthoorntje
Een raagshoofd
Een varken

Een partij Octavo [boekformaat 8] en
duodecimo boekjes [kleinste boekformaat
12]
Op de Agterkamer
Een pulltrum
daar op
Een bijbel in folio, bij keur 1716
Een slaapbank
Een tinne schootel
Drie tonnetjes
Een wolle deken
Een oud stroobedje
Een paar oude gordijnen
Een oude blaauwe mansjapon
Een blaauwe Lakense jas
Een bruijne dito
Een couleurde Lakense rok
Een swart lakense camisool
Een couleur dito broek
Een swarte dito
En dito
Een dito lakense mantel
Een mans hoed
twee oude dito
Een paar nieuwe schoenen
Een paar oude dito
Een toeslaande tafel
Een noptafel
Een ijzer staandertje
Een kopere bak
Een dito tabaxdoos
Een geverwde kas
daarop
Vier aardewerks pullen

Op de Voorkamer
Twaalff Couleurde stoelen
de matten op de vloer
Een ijzere staande plaat
Een kopere asvarkentje
Een dito tang
Een hangoortafel
Een schilderije
Twee theeblaadjes
Een groote tinnen schootel
Twee dito zoutvaten
Een dito peperbos
Een dito theebosje
Twee kopere theebosjes
Twee dito kandelaars
Een dito snuijter
Een dito blikje
Een dito tregtertje
Een paar kleijne schilderijtjes
Drie oude aardewerks pullen
Twee porceleijne schoteltjes
Vier dito kopjes
Een porceleijne rakje
daar inne
Ses koppen ses backen Japans theegoed
Vijff dito en vijff dito bruijn koffiegoed
Een aardewerks trekpot
Een dito spoelkom
Negen stux kleijn poppegoed

In de kas
Elff nieuwe manshemden
twee oude dito
drie nieuwe beddelakens
drie oude dito
Ses paar boordmouwen
twee halve hemden
Sestien beddeslopen
twaalff servetten
Een tafellaken
twee sloopen
twee wolle mussen
twee hemdrokken
Een paar handschoenen
Een roode Vriese hemdrok
drie dassen
twee paar koussen
Een paar swarte dito

Voor de Bedsteede
Een paar oude gordijnen en Rabats
Een bed en Peuluw
Een dito Bed en Peuluw
en dito en dito
Drie wolle deekens
Twee beddelakens
Vier hoofdkussens
Vier peuluwen
Twee deelen van [dominee] Brakel
Een smijtegeld over de Catechismus [=
godsdienstboek]
Een cats trouwring, groot Octavo
Een kerk zak bijbel
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Op het portaal
Een ijzere staande plaat
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Een partij rommeling
Een doos met eenig kindergoed

Een blaauwe dito
Een swart dito camisool
Een swarte dito rok
Een oude couleurde dito
Vier elle blaauw laken
Vier elle figuur laken
Drie en een half El gemeen laken
Twee el blaauw dito
Een partij turff
Een partij hout
Een ladder
Een kaas stelling
Een partij rommeling

Op de zolder
Een kopere ketel
Een dito lamp
twee dito blakers
een dito koffijkan
Een dito martemmer
Een oud strijkijzer
Een kleerkas
Een schrijfleij
Een couleurde lakense rok

Doodschulden en andere lasten des boedels
Betaalt aan Dr Hermanus van Dinter voor dertig gedaane visitens ...
Betaalt voor sterkendrank ten tijde het afsterven geconsumeert
Betaalt voor het afleggen van den overledene aan twee persoonen
Betaalt voor bier en Excijns tijde het begraven geconsumeert
Betaalt voor koussen en band, schoenen voor des overleedens kinderen
Betaalt voor grijn tot rouwtassen voor dezelve
Betaalt voor vier paar muijlen voor dezelve
Betaalt aan de lijkdragers te samen
Betaalt aan de knegt van de gebuurte voor deszelfs dienst
Betaalt aan de nodiger ter begravenis voor deszelfs dienst
Betaalt voor melk, camilbloeme, vlier en verdere kleijnigheeden in de
huijshouding geconsumeert
Betaalt aan Gijsbert Pannekoek als daar toe geauthoriseert voor ’t regt
van begraaven in een huur grafsteede
Betaalt ter secretarije alhier voor ’t regt van ’t Gemeeneland met het zegel
Betaalt voor het zegel tot de afroepcedulle
Betaalt aan de dienders klokluijder en doodgravers
Betaalt voor diverse rouwgoederen ten gebruijke van de kinderen
gekogt te samen
Betaalt voor het maken van een ijke doodkist met de daartoe behorende
ijzere schroeven
Betaalt voor twee rouwwagens
Betaalt voor ’t maken en aandoen van de waade
Betaalt aan twee persoonen voor ’t halen van de baar
Betaalt voor tabak en pijpen op de begravenis geconsumeert
Betaalt aan N. Bruijer Glaazemaaker over verschot en verdient arbeijdsloon
Betaalt aan neteldoek voor de kinderen benodigt
Betaalt voor huur van kannen en glaazen opde begraavenis gebruijkt
Betaalt aan de bierdragers voor ’t inbrengen van ’t bier
Betaalt aan Abraham Antoine Willet Apotheker voor geleverde Medicamenten
Betaalt aan J: Tonhouten over leverantie van rouwgoederen ...
Betaalt aan Dr Casparus Bijlevelt voor tien gedaane visitens ...
Betaalt voor ’t Exhibeeren en registreeren van het testament ter Weeskamer alhier, met de expeditie aan de kamerbewaarder ...
Betaalt aan den notaris Jacobus van Stipriaan voor diverse vacatien en
besoignes, item het concipieeren, minuteren, passeeren en grosseeren van
dezen inventaris, met verschot van zegels als andersints te samen
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:

Staande verder nog te betalen de schuldbrieff met de daarop verloopen
intresse gevestigt op ’s Boedels Huijs op de Oude Cingel, omtrent de
de
Zantstraat op den 4 september 1755 door den overledene ten behoeven
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van Gerrit van Zwaaneveld voor de Heeren Scheepenen dezer stad
gepasseert, groot per reste ...

ƒ 275: : :

Item de ordinaris en extraordinaris verpondingen van ’s boedels Huijzen,
hier per...

Memorie

Aldus gedaan en geïnventariseert binnen Leijden; op 17-01-1763 op het aan en te kennen geeven
van de Eersamens Pieter van der Velde en Jan Berlijn in qualité als in ’t hoofd deezes gemeld,
woonende alle binnen deze stad, mij notaris bekend.
Dewelke verklaarden in ’t opgeeven dezes gehandelt en gewandelt te hebben ter goeder trouwe
deugdelijk en opregt, zonder hunnes wetens ietwes ter quader trouwe versweegen ofte agtergehouden te hebben, beloovende zoo hun na dezen nog ietwes tot voor off nadeel van deeze
boedel streckende te binnen mogte komen deezen inventaris daarmeede te zullen doen
amplieeren, presenterende de deugelijkheijd deezes des noods, en nader daartoe verzogt zijnde,
met solemneele eede te willen bevestigen.
Aldus gedaan, voltrocken en gepasseert binnen Leijden, ter presentie van Jan Ingeneger, en Jan
van Stipriaan als getuijgen, op 18 februarij 1763.
(Alle personen ondertekenen de inventarisatie.)

Notaris P. Soetbrood, 26-01-1770, akte 39.
... Den Heer Jan Arents Tas, Lector in de Mathesis aen ’s Lands Universiteit binnen deze stad in
qualiteit als weduenaer en boedelhouder van wijlen zijn overleden huisvrouw Juffrouw Anna (ook
wel genaemd Antje) Tiri, volgens testament, gepasseert voor den notaris Jacobus van Stipriaen ...
in dato 23-07-1765 ter eenre ende Juffrouw Willemijntje Tiri, meerderjarig ongehuwde persoone
ter andere zijde, woonende de comp. binnen deze stadt.
[Verwijzing naar het testament van vader Dirk Tiri, 18-12-1762...]
Dat vervolgens meergemelden Dirk Tiri zijne testamentaire dispositie op den 4e januarij van den
Jare 1763 metten dood hebbende bekrachtigt, opgemelde voogden zijnen boedel en nalatenschap bestaende.
Eerst een huis en erve staande en gelegen binnen deze stad, aen de Noordzijde van de Langegraft
met een huisje in de Westvoldersteeg, hier aen verheelt belent aen de eene zijde Engeltje Breemens, en aan de andere zijde de Westvoldersteeg, strekkende tot achter aen Michiel Paulaer.
Nog een huis en erve staande en gelegen binnen deze stad op de Oude Cingel omtrent de
Zantstraet belend aen de eene zijde Abraham van Alphen en aen de andere zijde Jacob de Vos,
streckende tot achter aen Abraham van Alphen voorn.
Ende nog een huis en erve staande ende gelegen binnen deze stad in zekere Poorte uitkomende
aen de Westzijde van de Westvoldersteeg belent wederzijde Aron Janz, streckende tot achter aen
Jan de Voos, en voorts in eenige weinige klederen en Meubelen behoorlijk hadde doen inventariseeren en geslagen onder hunne directie en vervolgen de onroerende goederen van tijd tot tijd
hadde verhuurt ende roerende goederen (uitgezondert de klederen en weinige meubelen) hadde
bewaert.
Dat de comparante ter andere zijde op den 10 dezen maend January hebbende bereikt den
ouderdom van vijf en twintig jaren vervolgens aen hun comparanten door voorgemelde voogden
was gedaen reekening en verantwoording van hunne gehoudene administratie mitsgaders afgift
van alle de goederen bij gemelde Dirk Tiri nagelaten voor zoo verre dezelve zijn onverkocht
gebleven volgens acte gepasseert voor den Nots. Pieter Keerwolf en zekere getuijgen binnen
Leijden in dato 12 dezen maend Januarij. [1770. Vermelding dat de] ... comparanten alle
goederen in alle min en vriendschap hadde gescheiden ...
Notaris P. Keerwolf, nr 141: Acte van Lequidatie en acquit, gepasseert in dato den 12-01-1770.
Comparanten Jan Arents van der Tas en Willemijntje Tiri. Vermelding dat de goederen door de
voogden op die dag zijn overgedragen aan de comparanten. De inventaris is opgesteld door
notaris Jacob van Stipriaan op 18-02-1763.
Begraafboeken vermelding Thiery vanaf 1665, onder andere:
 Dirck, kind van, 23/30-07-1718 B.
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Olivier, kind van 18/25-05-1720 B, ook in 1728.
Dirk (Thijm?) 09/16-08-1721 B (I).
Jan Dirk 04/11-02-1730 B.
Dirk, kind van Dirk 1738.
25/01-01/02-1744 Olivier Tierry (m.v. Jannetje de Vos), B.
Firi, Willemijntje, vrouw van Arij Rijke, BW, 14/21-09-1748.
Dirk, weduwnaar van Antje Filps, VK, 08/15-01-1763.
Jacoba, vrouw van Abraham Godefrooy, PB, 18/25-08-1759.
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Generatie 10 Thiery

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

Man
Olivier Thiery
ca 1635 te Armentiers
voor 1675 te Leiden?
Waals, NH
Langegraft (1666)
Lakenwerker (1666), greijnwerker
(1674 opgave)
Joseijn Thiery
Marie Cro

Huwelijk:

21-05-1666 ondertrouw te Leiden

Kinderen
1. Janneken
2. Josua
3. Dirck

Vrouw
Anna Wastijn
03-11-1641 te Leiden
24/31-5-1687? te Leiden?
NH
Langegraft (1666, 1674)
Huisvrouw
Dirck Wastijn
Maertgen Claes Bottermans

doop 13-02-1667 te Leiden, overl. voor 1675
doop 02-04-1668 te Leiden, overl. 04/11-03-1730 te Leiden
doop 14-08-1672 te Leiden, overl. 09/16-08-1721 te Leiden

Kinderen van Willem Pilaer en Anna Wastijn
1. Johannes
doop 02-06-1675 te Leiden, overl. na oktober 1738
2. Jacobus
doop 14-11-1677 te Leiden, overl.
3. Boudewijn
doop 22-09-1680 te Leiden, overl. voor 1684
4. Boudewijn
doop 11-07-1683 te Leiden, overl. voor 1685
5. Boudewijn
doop 15-11-1684 te Leiden, overl.
Kind van Willem Theunisz Pilaer en Rachel Jansdr. de Weever (eerste vrouw)
1. Susanna
doop 25-09-1672 te Leiden, overl. na november 1714

De vader van Dirck heet Olivier Thiery. Diens familie trok niet lang na zijn geboorte vanuit
Armentiers in Noord-Frankrijk naar het noorden en streek neer in Leiden. Olivier groeit op en
trouwt in mei 1666 met Anna Wastijn, eveneens telg van immigranten, maar zelf geboren in
Leiden. Ze krijgen een dochter die jong overlijdt, een zoon die ze de mooie naam Josua meegeven
en tot slot onze Dirck.
KO S179v, 21-05-1666, Waals.
Olivier Tierry, laeckenwercker, jongeman van Armentiers, woonende op de Langegraft, vergezelschapt met Passchier Tierrij, fijn broeder mede aldaer, huwt met Anna Wastijn, jongedochter van
Leijden, wonende op de Langegraft, vergezelschapt met Maertgen Claes, haer moeder op de
Langegraft.
NH-doopboek, kinderen van Olivier Thierry en Anna Wastijn
 13-02-1667 Janneken, MK, getuigen Paschier Tiery, Boudewijn Wastijn, Maertie Claesdr.,
Haesie Wastijn.
 02-04-1668 Josua, MK, getuigen Dirk Wastin, Claes Ligtvoet, Rebecca Lerloy, Janneke
Brockaer.
 14-08-1672 Dirck, MK, (pa: O. Fieuvre, ma -), getuigen Passchier Tiery, Haesgen Wastijn,
Susanna Ligtvoet, Anna Basteijn.
Niet lang na de geboorte van Dirck overlijdt Olivier, want op 20 juli 1674 gaat Anna in ondertrouw
met Willem Teunis Pilaer die zelf weduwnaar is en een dochtertje meebrengt. Zij zijn ongetwijfeld
via leden van de familie Lichtvoet met elkaar in contact gekomen, want Willem brengt bij de
trouwpartij zijn vriend Nicolaas Lichtvoet mee, terwijl dat de zwager van Anna is en ook haar
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schoonzus is een Lichtvoet. Twee ooms van zowel vaders- als moederszijde worden voogd van
Josua en Dirck, die dan zes en bijna twee jaar oud zijn. Willem en Anna krijgen samen nog vijf
zonen, waarvan er vermoedelijk slechts één overblijft, namelijk hun oudste kind Johannes.
Eerste huwelijk Willem Thonis Pilaer. KO S264, 01-07-1667.
Willem Tonisz Deekenstrijcker, jongman van Leijden woonende in de Jan Vossensteeg, ... huwt
met Rachel Jans, jongedr. van Leijden.
Kind van Willem Theunsz (Pilaer) en Rachel Jansdr. (de Weever)
 25-09-1672 Susanna, MK, getuigen Reijnier Everstock en Catrijntje de Blaas.
Weeskamer voogdijboek H155.
Passchier Tiry, greijnweever, oom van ’s vaders zijde, en Claas Wastijs, vol en baaydrayer, oom
van ’s moeders zijde, zijn voogden gesteld over Josua oudt 6 en Dirk oudt 2 jaren off elk daer
omtrent, nagelate weeskinderen van za: Olivier Tiry, greijnwerker, gewonnen bij Anna Wastijn.
Compareerende hebben de voogdije aengenoomen en eedt gedaen aen weesmeesteren en ten
dagen gerepudieerd. Circa 25 juli 1674.
Weeskamer voogdijboek H155, na Olivier Tiry: regeling voogdij voor Susanna, anderhalf jaar oud,
dochter van Willem Tonisz. Pilaer baeijstrijker en Rachel Jansdr. de Weever.
KO W94vd, 20-07-1674.
Willem Teunisz. Pilaer, weduwnaar van Raechell Ians, wonende op de Langegraft, vergezelschapt
met Nicolaes Lichtvoet, fijn bekende mede aldaer, huwt met Anna Wastijn, weduwe van Olivier
Tirie, wonende alfboven, vergezelschapt met Maertge Claes haer moeder in ’t St Elisabetten
Gasthuijs ende met Haesge Wastijn, haer fuster op de Langegraft.
NH-doopboek, kinderen van Willem Pilaer en Anna Wastijn
 02-06-1675 Johannes, MK, getuigen Claas Wastijn, Pieter Claasz., Maria le Feber.
 14-11-1677 Jacobus, MK, getuigen Jacobus Lichtvoet, Maria Pilaar.
 22-09-1680 Boudewijn, MK, get. Abram Lichtvoet, Maria Wastijn, Maria Lichtvoet.
 11-07-1683 Boudewijn, MK, getuigen Jsaak Pilaer, Abraham Ligtvoedt, Maria Wastijn, Maria
Ligtvoet.
 15-11-1684 Boudewijn, MK, getuigen Isaak Pilaar, Joel Culpa, Maria Wastijn, Maria Ligtvoet.
De drie jongens groeien samen op en kunnen goed met elkaar overweg. Het zijn allemaal lakenen greinwerkers die bij bruiloften en doopplechtigheden van elkaar’s kinderen graag hun gezicht
laten zien en ook best voogd willen zijn. Anna Wastijn maakt dit echter niet meer mee.
KO AA258, 12-11-1693.
Willem Pilae, weduwnaar van Anna Wastijn (... kind), wonende op de Langegraft, vergezelschapt
met Abraham Mote, zijn zwager, wonende aldaar, hertrouwt met J. Stoffels.
In 1689 is een Anna Verstein NH-doopgetuige bij een kind van Isaac Pilaar.
Dirk Tiry en Marijtje Conterse
Dirk Tiri met Catharina de Hey
Dirk Terie met Elisabeth Breet
Josua Tiere en Margrieta Haes
Johannes Pilaar met Jannetje Brengmans
Johannes Pilaar met Anna Maria Duijtenaer
Susanna Pilaar met Michiel van der Naam

15-08-1693
11-09-1705
17-09-1707
07-05-1694
04-05-1697
17-05-1709
07-12-1714

e

AA243v
1
e
DD160v
2
e
EE8v
3
AA289v
e
BB235v
1
e
EE152
2
FF294v stiefdochter

KO 1693.
Dirk Tiry, lakenwr., jongeman van Leijden, wonende op de Langegragt, vergezelschapt met Josua
Tiry, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Marijtje Couterse, jongedochter van Leijden, wonende
op de Langegraft, vergezelschapt met Annetge Agelaers, haer moeder wonende mede aldaer.
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KO 1694, Waals.
Josua Tiere, greinw., jongeman van Leijden, wonende aan de Langegragt, vergezelschapt met
Claes Wastijn, fijn oom mede aldaer, huwt met Margrieta Haes, jongedochter van Leijden.
KO 1697.
Johannes Pijlaer, lakenwercker, jongeman van Leijden, wonende in de Evertstraet, vergeselschapt
met Jfaack Pijlaer fijn oom in de Duijfentraetsteeg, huwt met Jannetie Breijnman, jongedochter
van Leijden.
KO 1705.
Dirk Tiri, weduwnaar van Maria Conterse, (4 kinderen), wonende op de Langegraft omtrent den
Maren, vergezelschapt met Josua Tiri, sijn broeder, wonende als vooren, huwt met Catharina de
Heij, weduwe van Jan van der Deijs, wonende op de Binnevestgraft bij de Marepoort, vergeselschapt met Magteld de Heij, haar suster, wonende als vooren @ met Elisabeth van der Soo, haar
night wonende op de Langegraft.
KO 1707.
Dirk Terie, (4 kind.), laaft weduwnaar van Catharina de Heij, woont op de Langegragt, vergezelschapt met Jofua Terie, sijn broeder, woont alsboven, huwt met Elisabeth Breet, jongedochter
van Leijden, woont in de Oost Havestraet, vergeselschapt met Jannetje Cleij, haer moeder woont
alfboven.
KO 1709.
Johannes Pilaar, weduwnaar van Jannetje Breugmans, (2 kind.), wonende in de St. Annastraat,
vergezelschapt met Josua Tirier, sijn broeder van halve bedde woont in de Cruijsstraet, huwt met
Anne Maria Duijtenaer, weduwe van Jacobus Goebertus (1 kind).
KO 1714, stiefdochter.
Michiel van der Naam, wedr van Jannetje Verhage, wonende op de Langegraft in de Blaauwepoort, huwt met Susanna Pilaar, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft, vergeselschapt met Anna Duijtenaar, haar behuwdt suster wonende in de Korte Langestraat.
Geen NH/RK dopen gezien van kinderen van Michiel van der Naam. Tot 1720 geen andere
huwelijken van de kinderen van Anna Wastijn en W.T. Pilaar gezien.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Josua Tiery en Margriet de Haas zijn o.a. in:
1695 Dirck Tiery en sijn H:vr: Maria Kouteris en Josua Kastel en sijn H:vr: Jannetgen Kievits.
1699 Johannes Pijlaar, Jannetgen Brugmans.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes Pilaer en Jannetje Brengmans zijn in:
1698 Josua Tieri en Margariet de Haas.
1699 Dirk Tiry en Maria Tiry.
1700 Josua Tiery en Margriet Haas.
Verder worden er geen kinderen van Johannes Pilaar meer gedoopt.
Weeskamer voogdijboek L216v.
Robbert Adolff schrobbelaar en Josua Tieri lakenwerker, beijde oomen, zijn voogden gestelt over
– twee – nagelaaten minderjaarige kinderen van Jannetje Brengmans, gewonnen bij Johannes
Pilaar. Compareerende hebben de voors. voogdije aangenoomen en aan HH weesmeesteren op
denzelven dito eedt gedaan. [29-05-1709] Den voorn.boedel is ten zelven dage gerepudieert. Pro
Deo.
Weeskamer voogdijboek O16.
Pieter van der Mark droogschr. aanbehuwd broeder en Jan van de Velde schrobbelr. aanbehuwd
oom zijn voogden gesteld over – 2 – nagelate minderjarige kinderen van Anna Maria Duijtenaar
verwekt bij Jan Pilaar rockjeswr. op de Langegt tusfen de Oostwestgt en de Zantstraet. Comp.
e
hebben de voogdije aangenomen en aende hren weesmr den 5 novemb. [1738] den eed gedaen.
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Den voorn. boedel is ten selven dage gerepudt.
Begraafboeken Thiery
 24/31-5-1687 Jannetie Wassteijn, Bolw.
 Dirk (Thijm?) 09/16-08-1721 B (I).
 Josua 04/11-03-1730 B.
 Anna Tierie, vrouw van Jan Sahoo, 13/19-02-1752.
Diverse gegevens
KO FF45, 04-07-1711. Onzeker is het volgende paar. Zie ook generatie 10 Braakman.
Jan Cehee, droogscheerder, jongeman van Leijden, woont agter de Walsche kerck, vergezeld door
een oom, huwt met Anna Dircx [= Thiery], jongedochter van Leijden, woont in de Cruijsftraet,
vergeselschapt met Elisabeth Dircx [= Thiery], haer suster, woont op de Uijtterftegragt.
Kleinkinderen, verband onzeker of niet van toepassing.
Elisabeth Tiri en Pieter Snarenburgh
Josua Tiri en Suzanna Stefaa
Maria Tiry en Pieter Gerijn
Isaak Tirri en Maria Boekhorst
Jan Tieri en Elisabeth Wassenburgh
Josua Teerie en M. Buijtendijk
Pieter Terie en Lijsbet Kool
Claas Tierrie en Abigael Susan
Elias Tierie en Lijsbet Rieko

22-04-1713
01-05-1723
27-07-1724
11-11-1729
05-08-1730
03-05-1738
22-06-1743
26-08-1747
14-08-1751

FF165
II140
II264 n.v.t.
LL64
LL123
NN112
OO121
PP79
QQ41

KO 1713: Elisabeth Teri, jongedochter van Leijden, Uyterstegraft, vergezelschapt met Anna Tiri,
haar suster, Agnietensteegh, huwt P. Snarenburg.
KO 1723: Josua Tiri is een zoon van Josua Tiri, wonende op de Oude Vest bij de Boomschijd van de
Posthoorn, huwt met S. Stefaa.
KO 1729: Isaac Tirri, weduwnaar van Lijsbet Basijn, wonende op de Broertjesgragt in ’t
Jerusalemshofje, vergezeld met Michiel Basijn, sijn swager, in de Kruijsstraat, met Maria
Boekhorst.
KO 1730: Jan Terie, prentedrukker, vergezelschapt met Elie Tieri zijn vader, beide wonende in de
Blaauwesteeg, huwt met E. Wassenburgh.
KO 1738. Josua Terri, weduwnaar van S. Stevaar, huwt met M. Buitendijck.
KO 1743: Pieter Terie, Blauwesteeg, vergezelschapt met M. Tijken, zijn moeder, met L. Kool.
KO 1747: Claas Tierrie (zie gegevens 1743) met A. Susan.
KO 1751: Elias Tierie, boekdrukkersknecht, (zie gegevens 1743) met L. Rieko.
Inv. nr. 4141 Bedeelden 1748/1749 w.s. kleinkind
Overmare Landzijde. 283 Josua Tierie H.S.H. 5:9:Bovenstaande Josua, zoon van Josua, onderhoudt contact met generatie 09 Thierry.
Bij een kind van Josue Castel en Jeanne Quiuer is o.a. Josue Tirie Waals doopgetuige in 1695.
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Generatie 11 Thiery

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

Man
Joseyn Thiery
ca 1600 te Armentiers
na 1643 te Leiden?
Waals
Armentiers, Leiden: Marendorp?
(1640), Langegragt (1644)
Drapier (1644)
... Thiery
NN

Huwelijk:

ca 1622 te Armentiers, of 2 /3 huwelijk in 1644 te Leiden vrouw?

Kinderen
1. Martijn?
2. Albert
3. Passchier
4. Olivier
5. Lysbeth?
6. Abraham?, Isaac?

e

Vrouw
Marie Cro
ca 1600
voor 1660?
Waals
Armentiers, (Leiden?)
Huisvrouw
... Cro
NN

e

doop ca 1623 te Armentiers, overl. na 1655 te Leiden?
doop ca 1626 te Armentiers, overl. na 1645 te
doop ca 1632 te Armentiers, overl. 27/28-11-1679 te Leiden
doop ca 1635 te Armentiers, overl. voor 1675 te Leiden?
doop 16-03-1642? te Leiden?, overl. na 1660 te
zie bij doopboeken

Rond 1600 kwam Joachim/Josein Thiery vermoedelijk in Armentiers ter wereld. Hij trouwt rond
1622 met ofwel een onbekende vrouw ofwel met Marie (del) Cro. Het paar krijgt daar
waarschijnlijk minstens vier zonen: Martijn, Albert, Passchier en Olivier. In juni 1641 duikt het
gezin voor het eerst in Leiden op als vader Joachim en zijn zonen zich bij de Waalse kerk melden.
Joachim gaat waarschijnlijk direct na aankomst biechten, wat gebruikelijk is onder hugenoten die
er een lange reis op hebben zitten en voor of tijdens hun omzwervingen niet in staat zijn geweest
geheel volgens hun geloofsovertuiging te handelen. De jongens melden zich in verschillende jaren
op het moment dat ze circa 21 jaar oud zijn.
Waals fiche CBG nr. 35
 Reçu membre de L’Eglise de Leide le juin 1641 Joachim Thieri par confession.
 Idem juni 1643 Martijn Thiry.
 Leide, s’est presente pour etre reçu par confession de foi à la Cene de fevrier 1646 Albert
Thiery j.h. accompagne de son pere Joachim Thierry. [Geen KO-huwelijk van Albert gezien.]
 Leide, s’est presenté pour etre reçu par confession de foi à la Cene de Aout 1651 Paschier
Thieri, jeun homme accompagne de sa mere Marie Cro [stiefmoeder?]. (Registre des
escoutons & respondans, 1627-1665.)
 Reçu membre de L’Eglise de Leide le aout 1651 Pasquier Thieri.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le decembre 1656 Olivier Thieri par confession.
Tussen de confessies door verchijnt Joachim met Marie du Croq aan zijn hand in de kerk. Vandaar
dat zij waarschijnlijk zijn tweede of misschien zelfs derde vrouw is; mits deze aantekening klopt,
want er staat niets hierover in het Waalse Gasthuiskerk-trouwboek of KO-boek. Tussen de
geboortes van zoon Albert en zoon Passchier zit geschat ongeveer zes jaar. Het is mogelijk dat
Joachim toen weduwnaar was; ook kunnen er enkele kinderen overleden zijn. Daarnaast bestaat
de optie dat hij eventuele dochters in Armentiers bij familie of vrienden heeft ondergebracht en
achtergelaten.
Waals fiche CBG nr. 35
 Anno 1644 à Leide Joachin Thieri voyez Marie du Croq [Waarschijnlijk is deze aantekening
gebaseerd op de doorgestreepte regel van 26 mei, Gasthuiskerk, huwelijk Jean generatie 12.]
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Als hij in 1644 is getrouwd met Marie Cro, dan heeft hij zijn dochter Elisabeth, die te Leiden in
1642 wordt gedoopt, bij een andere vrouw of voorechtelijk verwekt. Nog in 1645 en 1648 worden
de zonen Abraham en Isaac geboren waar verder niets meer over is vernomen. Ook zoon Albert
en dochter Elisabeth verdwijnen uit het zicht.
Waalse dopen kinderen van de mogelijke vader Josein Thiery en ... (geen huwelijk van een Josua
voor 1660 in Leiden):
 16-03-1642 Elizabeth, (ma: -), getuigen Gerard Schrijver*, Pierre Cockeel, Magdeleine Casier
et Jeanne Becu. (* Zie generatie 12 Schrijver, Van Wijk-tak?)
 23-07-1645 Abraham, (pa: Joachin, ma: -), getuigen Jan Fremault, Louis du Mortier, Jeanne
Lanbio et Marie Gilson.
 23-02-1648 Isaac, (ma: -), getuigen Jean Quaqueras, Jean de Bonne, Marie le Roy et Francoise
le Febve.
Josein/Joachim gaat aan de slag als drapier en zijn zonen vinden eveneens werk in de lakenindustrie. Als veruit de oudste trouwt eerst Martijn in 1644, pas dertien jaar later gevolgd door
Passchier en 22 jaar later door Olivier. Bij de kinderen van Martijn zien we vrijwel geen familie als
doopgetuigen verschijnen, maar wel bij die van Passchier en Olivier. De vele vermeldingen van
Wastijn, Le Febre en Lichtvoet-verwanten bij Passchier geven al aan hoe Olivier in contact kwam
met zijn bruid Anna Wastijn en haar schoonfamilie.
Martijn Terry en Maria Barteau
Passchier Tirry en Rebecca le Roy
Olivier Tierry en Anna Wastijn

20-05-1644
26-04-1657
21-05-1666

N105v zoon eerder huwelijk/neef?
Q31v
S179v

KO 1644, Waalse kerk, huwelijk 21-05-1644.
Martijn Terry, drapier, jongeman van Armentiers, woonende op de Langegraft, vergezelschapt
met Jofeijn Terry, drapier, zijn vader, oock aldaer, huwt met Maria Barteau, jongedochter van
Sedan.
KO 1657.
Passchier Tirry, greijnwercker, jongeman van Armentiers, woonende op de Langegraft, vergezelschapt met Claes Lichtvoet, huwt met Rebecca le Roy, jongedochter van Leijden, woont mede
aldaer, vergezelschapt met Susanna la Perre, haer moeder, mede aldaer.
KO 1666, Waals.
Olivier Tierry, laeckenwercker, jongeman van Armentiers, woonende op de Langegraft, vergezelschapt met Passchier Tierrij, fijn broeder mede aldaer, huwt met Anna Wastijn, jongedochter van
Leijden, wonende op de Langegraft, vergezelschapt met Maertgen Claes, haer moeder op de
Langegraft.
Geen passend huwelijk van Lijsbeth, Isaak en Abraham Thiery gezien qua leeftijd en KO W282v
Maria betreft een dochter van Rebecca le Roy.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Martijn Thiery en Marie Barteau zijn in:
1646 Jean Denijs, Elie Roui, Marquerite Blondau et Marie Chanteur.
1647, 1648, 1654, 1655 n.v.t.
1649 o.a. Elie Rouy.
1651 Pasquier Thiery, Noe le Fevre, Jenne Bracava, Marie Cole.
1653 Jean Denis, Jean Colet, Marquerite Blan, Carizelle Piter.
Het is duidelijk dat Martijn als aanzienlijk oudere broer zijn jongere broertjes niet kan vragen om
als doopgetuigen op te treden. Wel valt op dat ook zijn vader niet aanwezig is.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Passchier Tirije en Rebecca le Roy zijn in:
1660 (ma: -) Cornelis Claesen, Pieter le Febre, Lijsbet Tirye, Maria Tirye.
1657 (ma: -) Olivier Terij, Boudewijn Wastu, Susanna Lepeler, Haesje Wastu.
1661 (ma: -) Claes Lichtevoet, Pieter le Febre, Maria le Fevre, Lijsbet Tijerij.
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1663 Olivier Tiry, Marij Oudse, Annetje Wastijn.
1666 (ma: -) Guij Tierie, Jannetje Trokaer, Sara Jans.
1669 (ma: Rebecca de Coning) getuigen n.v.t.
In 1663 zet Passchier zich in voor een typische burenplicht. Wanneer iemand in een straat
overleed, hielpen de buren bij het afleggen van de gestorvene en het dragen van de kist vanuit
een huis naar de begraafplaats. Buurvrouwen hielpen vaak ook als één van hen ging bevallen. Ze
hadden over het algemeen aanzienlijk meer contact met elkaar dan tegenwoordig, alleen al
omdat veel van het dagelijks leven zich op straat afspeelde. De was werd op straat te drogen
gelegd, de matten werden voor de deur geklopt en in de negentiende eeuw zaten hele families ’s
zomers buiten voor hun huis op de stoep bonen te doppen. Wanneer er maar even iets interessants gebeurde, ontstond er direct een hele oploop van buurtkinderen en andere nieuwsgierige
bewoners. In de volgepakte huizen met hun dunne muurtjes ontging het anderen niet als er
ergens een feest of ruzie was.
Daar komt nog bij dat buurten van overheidswege georganiseerd waren en onder toezicht
stonden van een Heer der Gebuurte. Als iemand zich niet aan bepaalde regels hield (bijvoorbeeld
het schoonhouden van een gezamenlijk secreet), moest hij een boete betalen. Eens in de zoveel
tijd werd dan buiten op straat van de boetepot een groot feest georganiseerd waar iedereen van
jong tot oud en van arm tot rijk aan mee deed. Uiteraard kon niet elke buurman of -vrouw met
een ander overweg en diverse geschillen over een erfafscheiding of lozing van afvalstoffen
werden voor de schepenen uitgevochten.
Getuignisboek Y171v.
Compareerden voor de E.E. heeren ondergef. schepenen der stadt Leijden Gerrit Jans Reul,
laeckenwercker ende Paffchier Tirie, greijnwercker, beijde van competenten ouderdomme, ende
innewonende burgers alhier, dewelcke verclaerden bij solemnelen eede haer wettelijck gestaeft
ende affgenomen ten verfoucke van Lourens Stockie laeckenwercker, jegenwoordich woonachtich binnen de stadt Amstelredam, waer ende waerachtich te wefen dat des reqt. vrou, inde
maent april des jaers 1663 [vlek] fonder den pertinente tijt onthouden te hebben ten huijfe van
hem eerfte depofant is fieck geworden ende na den tijdt van acht dagen ’t fijne huijfe is comen te
overlijden getuijgende mede hij tweede depofant dat hij ten tijde de voorne Reqts vrouw met
namen Sijmetge ... opt sterven lach in huijs wierde geropen beneffens de andere buijren ende
defelve alfdoen heeft fien sterven. Gevende fij depofanten voor redenen van wetenfchap dat fij
alfdoen waren gebuyren van de meergenoemden reqt ende dat hij eerfte depofant als compeer
mede te begraven heeft gegaen ende hij tweede depofant dat hij de voorne Sijmetge ... heeft
helpen dragen, (ende begraven is opt nieuwe Bolwerck) leggende tuffchen de Mare ende Rheijnfburgerpoorten. Wijders niet getuijgende meer. Soo waerl. etc.
Actum den feftienden october xvj C fes en tfestich.
Eind november 1679 overlijdt Passchier als hij hooguit een jaar of vijftig oud is. Zijn vrouw
Rebecca le Roy blijft alleen achter en moet ineens de zaken van haar man afhandelen die een
kleine werkplaats had en waar zij, wat de administratie betreft, misschien nooit nauw bij
betrokken is geweest. Promt halen vlak voor de begrafenis een koopman uit Amsterdam en een
man uit Leiden stukken weefsel uit haar huis en lappen stof op die bij een drogerij ter verdere
afwerking uitbesteed waren. Twee knechten die voor Passchier werkten bevestigen Rebecca’s
verklaringen. Daarnaast schijnt er iets mis te zijn met een rekening voor verruwloon. Kennelijk
zijn de afnemers van de lappen stof en Rebecca het niet eens over hoeveel er door haar man
afgeleverd is. Het was de gewoonte om hooguit één of twee maal per jaar een totaalafrekening te
maken, zodat een nauwkeurige boekhouding wel belangrijk was. En dat was wellicht het
probleem, want Passchier kon niet schrijven en moest telkens de helpende hand van zijn dochter
Susanne en schoonzoon Jan van de Zoo oproepen om een transactie in de boeken vast te leggen.
Notaris L. Leffen, 1680, akte 4.
e
Minute attestatie van den 19 januarij 1680.
e
Op huijden den 19 januarij 1680 compareerde voor mij Leonard Leffen notaris Publijcq ende
voor de naebeschreve getuijgen Rebecka le Roij wede van Paffchier Turij ende Sufanna Tury,
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dogter mitfgaders Jan van der Zoo schoonfoon van de voorn. Turij alle wonende binnen defe
stadt ende zijnde van competenten ouderdom, dewelcke verclaerden ten verfoecke van de
crediteuren van Paffchier Tury voornt. waer ende waeraghtig te wefen dat haer depofanten
kennelijken is dat de voornoemde Turij met Sr. Abram Weffelaer coopman binnen defe stadt nu
eenige jaeren herwaerts doch niet lang voor sijn overlijden verscheijde ende vele coopmanfchappen heeft gedaen ia in het copen van turx garen van de voornoemde Weffelaer waer tegens
de voornoemde Turij aen den gemelten Weffelaer wederom verkoft ende leverde polomijten
ende fomtijts oock turxfe greijnen maer dat altoos bij de voorn. Weeffelaer zijn turx garen wierde
verkoft tot fekeren vastgestelden prijs, en waer tegens de voore. Turij alle zijne geleverde
greijnen aende voore Weffelaer mede tot sekeren vastgestelden prijs verkoft. Verclarende wel te
weten dat hij Turij noijt eenich fijet off canette garen van de voorne Weffelaar gekoft heeft.
Verclarende verders dat den voorne Weffelaer daechs naer t affsterven van de voorne Turij uijt
deffelffs fterffhuijs drie stucken polomijten heeft laten halen ende nogh een stuck nonnenfij
ongekalandert. Gevende voor redenen van wetenschap dat den voornoemden Turij altoos als hij
eenigh garen hadde gekoft jegens de depofanten heeft gefeijt gehadt dat hij t garen koft voor
een vastgestelden prijs, ende dat wederom Turij voor een vastgestelden prijs daer jegens leveren
moft polomijte greijnen ende dat de twee laetfte depofanten, vermits de voorne Turij niet
schrijven en kon, door ordre van de voorne Turij haar vader ende fchoonvader hebben gehouden
pertinente notitie van de stucken polomijten die aenden voorne Weffelaer zijn gelevert ende den
laetsten depofant dat hij omtrent een jaer geleden aende voorne Weeffelaer door ordre van zijn
schoonvader heeft uijt gefchreven ende gelevert gehadt een reeckening van geleverde greijnen
bedragende omtrent feftienhondert gulden waer bij den prijs wel uijtdruckelijk was gestelt door
ordre van de voorne Turij zijn schoonvader eijndigende onder prefentie van eede gedaen binnen
Leijden ende prefentie ... als getuijgen ten defen verfocht. (Getekend als hierna bij notaris
Gerstecoren in februari 1680.)
Notaris Justus Gerstecoren, 1680, akte 29.
Attestatie van den 21 februarij 1680 bij Cornelis Weffelfe van Seijft ende Jacobus Plancke
greijnwerkers, item bij Rebecka Leroij wede van Paffchier Tury, Jan van der Zoo ende Sufanna
Tury.
Op huijden den 21 februarij 1680 getuijgen ende verclaren wij Cornelis Weffelfen van Seijft ende
Jacobus Plancke greijnwerkers, item wij Rebecka Le Roij wedue van Paffchier Tury, Jan van der
Zoo ende Sufanna Turij, alle woonende binnen defe stadt ende zijnde van behoorlijken ouderdom
ten verfoecke van de crediteuren van den boedel van Paffchier Turij waer ende waerachtig te
wefen dat wij tot de doot van de voorne Tury die geftorven is op den 27 of 28 november 1679
voor hem als zijn kneghts hebben gearbeijt in zijn huijs niet anders als polomijten waer van den
jnflagh cauette garen ende de keten turx garen was, verclaren verders dat wij foo als de voornoemde Turij was overleden dat ter nogh onderhanden ofte op t getouw onaffgewroght waren
drie stucken van welke drie stucken ick Cornelis Weffelfe van Seijft een ende ick Jacobus Plancke
twee daar ten huijfe hebben gewroght door ordre van den curateur ofte de toefienders hebben
gegeven van’t geen daer ten huijfe was ende waermede wij de felve stucken hebben affgewroght.
Met welke verclaringe wij Rebecka le Roij, Jan van der Zoo ende Sufanna Tury ons comformeren,
als hebbende alle t felve gefien ende bijgewoont ten huijfe voornoemt als doenmaels ende nogh
in’t felve huijf behalve hij Van der Zoo wonende ende wij Van Zeijst ende Plancke verclaren
verders dat wij op t’aenraden van Sr. Franfois Vromans een van de gouverneurs van de greijnhal
defelve affgewroghte greijnen hebben gebraght ter halle wel 14 dagen off drie weeken naer de
doot van de voornoemde Tury.
Ende verclare ick Rebecka le Roij wede van Paffchier Turij dat corts naer mijn mans doot de wede
van Warnaer Jens uijt mijn huijs gehaelt heeft een reeke vant laetfte Jaer veruwloon bedragende
13,,13,,0 van t jaer 1679 waer op quitantie van haer hant gefchreven ftont die fij aen stucken
fcheurde in prefentie van mij en van Jan van der Zoo ende Sufanna Tury naer welck aenftucken
scheuren zij wede Jens ons vertoonde haer boeck ende fchreeff defelve 13,,13,,0 aff op de reeke
van den jare 1677 bedragende 38,,17,,0 alle t welck wij Jan van der Zoo ende Sufanna Tury
verclaren mee gefien te hebben, verclare verders ick Rebecka le Roij dat Smeltfingh waege ende
kalandermeefter alhier buijten mijn kennis ende ordre naer mijn mans doot uijt de drogerij van
Jan Rotty heeft gehaelt een stuck polomijt t welck hij buijten mijn kennis ende ordre soo mij
beright wert heeft gekalandert ende naderhant foo ick verstaen hebbe ter halle door hem
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gebragt ende aldaer vercogt is. Alle t welck daer bij geweeft onder prefente van eede. Actum ut
fupra.
Rebecca zet een teken dat lijkt op een T met een R er rechts tegenaan en Susanna tekent:
Sufanna Tiry.
[Niets bij civiele zaken op Rebecca le Roy of Tury hierover gevonden.]
Begraafboeken
 19 sept. 1664 Abraham Terry, Voorstadt, HK.
 07/14-11-1693 Abraham Thiery BW.
Diverse gegevens
CGB Waals fiche, niets over Armentiers.
Diverse mannen Le Fevre komen uit Armentiers en er zijn verschillende mannen met een vrouw
Le Roy getrouwd. Geen bruid met een Thiery. Vermoedelijk gaat het hier vooral om vrienden van
de familie Thiery via Le Roy. Waalse dopen vanaf 1645 geen Thiery-doopgetuigen bij Le Fevre.
Waalse gasthuiskerk jaar 1644 geen huwelijk Joseijn Thiery.
P.S. generatie 10 noemt eerste zoon Joshua.
Kleinkinderen, onzeker, niet van toepassing
Susanna Tierie en Hendrick J. Vaders 11-05-1691, AA74.
H.J. Vaders, greinwerker, huwt met Susanna Tierie, geboren te Leijden, jongedochter, wonende
op de Langegraft, vergezelschapt met Anna Wastijn, haar meu, aldaar.
(Getuigen bij de doop van hun kind in 1696 zijn n.v.t.)
Wie zijn: KO 11-04-1692 AA132.
Abraham Tirie, geboren te Leijden, jongeman, greinwerker, wonende op de Langegraft,
vergezelschapt met Isaek Tirie, zijn broeder, wonende aldaar, huwt met Marij Sitjou.
Cro is mogelijk Croix, bij Waalse dopen op die naam geen bekende getuigen gezien.
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Generatie 12 Thiery

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

Man
Jan? Thiery
ca 1580

Vrouw
NN
ca 1580

Armentiers?

Armentiers?
Huisvrouw
NN
NN

Huwelijk:

ca 1600

... Thiery
NN

Kinderen
1. Joseijn
2. Jan (neef?)
3. Guy (neef?)

doop ca 1600 te Armentiers?, overleden na 1643
doop ca 1615 te Ouplaine, overl. na 1643
doop ca 1617 te Armentiers, overl. na 1674

Over de afkomst van Joachim of Joseijn Thiery is vrijwel niets concreet bekend. Alleen is zeker dat
hij in Armentiers heeft gewoond en dat zijn kinderen contact onderhielden met Guy Thiery. Deze
Guy was mogelijk Joachim’s jongere broer of neef en bovendien een ondernemend type die als
garenverver heel aardig verdiende.
Hij werd Leids poorter in 1641. Vermoedelijk is Joachim niet lang na 1643 overleden en heeft Guy
zich als pater familitas over diverse gelijktijdig geëmigreerde verwanten ontfermd.
Van de vermoedelijke generatie 12 staan diverse huwelijken in de KO-klapper; zie hierna. Veel
mannen wonen op een adres aan de Langegracht. Dat zijn waarschijnlijk neven.
Joseijn Thiery en Marie Cro
Jean Tery met Mary Haller
Jean Tery met Marije Wurtte
Guwy Terij en Susanna de Latere
Guwy Tijrij en Jannetge Brouckaer
Guy Tyrij en Marie Bert

ca 1622
03-05-1639
26-05-1644
27-09-1640
17-07-1665
07-02-1675

Armentiers
M92
N106v
M166v
S116
W133

e

1
e
2
e
1
e
2
e
3

KO 1639.
Jean Tery de Jonge, geboren Armentyers, jongeman, grofgreinwerker, wonende Marendorp,
vergezelschapt met Jean Tery den Ouden, zijn vader, wonende aldaar, huwt met Mary Haller ...
vergezelschapt met Mary Barbary, haar bekende en toekomende meuje [aant: m./z. moeder] op
Marendorp.
KO 1640, Waalse kerk 14-10-1640.
Guwy Terij, veruwer, jongeman van Armentiers, woonende op Marendorp, vergezelschapt met
Jan Terij, zijn vader, oock aldaer, huwt met Susanna de Latere [haar moeder is een De Raet],
weduwe van Guilliame Verdijn.
KO 1644.
Jan Tery, geboren Ouplaine, weduwnaar van Maria Barbri, wonende in het Marendorp, huwt met
Marije Wurtte, weduwe van Henry Baerte, woonplaats Amsterdam.
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KO 1665, Waals.
Guwy Tijrij, weduwnaar van Susanna de Laetere, woont op de Nieuwe Hogewoert, vergezelschapt
met Samuel van Velde, fijn bekende mede aldaer, huwt met Jannetge Brouckaer, jongedochter
van Lannoy. Confent verleent om tot Valckenburch te mogen trouwen. Den 1:8:1665 voor den
armen -1-11-8. Sijn getrout tot Valckenburch volgens attestatie van D:Z: Wijngaerden predt.
aldaer den 2:8:1665.
KO 1675, Waals.
Guy Tyrij, weduwnaar van Jenne Brockaer, woonende op de Nieuwe Hogewoert, huwt met Marija
Bert, wed. van Jean Coutener, woont tot Rotterdam. Den bruijdegom is met behoorlijck attestatie
gecompareert. Moet attestatie van Rotterdam overbrengen [bruid].
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Guy Thiery en Susanna de Latere zijn in:
1642 Jan Thery, Jan le Foret, Marie Barbry et Claes de Ratte.
1647 Jacques Prouvost, Jean Mosfe, Judith Bausart et Jacquemine Causier.
Bonboek Nicolaasgracht, folio 51v, Middelftegraft.
 Is bij Davidt Pietersz Houtfager vercoft Guij Terij greijntrapier met een ledich erff ende een
huijfken op te plaets belaft mette voorf pacht met recht van verboucken noch met xvj C xl gl
voorgane cope te betalen met CL gls tjaers meije 1644 t’eerste om etc. ende noch een
cuftingbrieff van Lj gl te betalen meije 1654 xgl 1655 de vordere xlj gl bij overstellinge aen
Claes Moij secretaris tot Leijderdorp. 8.6.1643.
Marge: De gecaff cuftinghbr. van xvj C gl xl gl is alhier verth. den 13.5.1667.
 Is bij Guij Terij sp. bel. met een weefrente van xvj gls v st tjiaers vallende den xxiiij e meije om t
weefkint van Guilliame wedue. ... 5.5.1644.
 Is bij hem noch sp bel met de lofrente van L gl tjrs vallende xxvij en junij om Pieter ende
Paulus Godijn. 6.7.1647.
 Is bij Hendrick van Bosch greijnwever als getrout hebbende Anne Lefle te vorens wede van
Samuel Wedeijn cum focys gefamentlijck gerechtichde tot de goederen toebehoort hebbende
Sufanna Wedeijn overleden weefkints van Samuel Wedeijn haer aengecomen door overlijden
van Sufanna de Latre haer za. grootmoeder die laetst huijfv was van Guij Tirij vercoft aen
Cornelis Emans Brouwer bel. met v comans grooten fjrs mitten houde om eerst iij C gl gereet
ende noch een cuftinghb. van x C vj gl te betaelen met CL gl fjrs meije 1668 tje telckens
metten intereffe van tonbetaelde jegens den .pen xxtich bij overstelling aen Willem Walckier.
27.7.1667.
Bonboek Overmaerendorp Lantsijde, folio 571, Vrouwen Camp zuijtfijde.
 Kopregel. Olivier Brockaer.
 ...6.1677 Is bij Cornelis Kift notaris als curateur over den boedel ende goederen van Guij Tiry
verwer vercoft aen Gijfert Aelberts Nieupoort vrij om iiij C Lxxv gl te betaelen met CL gl gereet
ende Lxxv gl fjrs meije 1677 t je telckens metten intereft van tonbebaelde jegens vijff ten
hondert en is bij willich decreet defer vierschaer gelevert den 19.2.1676.
Bonboek Suijt Rijnevest, folio 70, Hogewoert Fuijtz.
 20.5.1665 Is met een huijs op’t Levendael bij hem [D.W. van Claveren] vercoft aen Guij Tijrij
verwer belast met de voorf. iij en Ve gl bovendien om etc.
 7.12.1668 Is bij hem sp belast met x C gl spruijtende van geleende pen., daer van jaerl intereft
betaelt zal werden jegens 4 ½ ten hondert om ’t weefkint van za. Pierre Locquifiere.
 8.6.1675 Is mettet huijs opt Levendael om onder anderen bij Guij Tirij verwer sp. belast met ij
M gl spruijtende van geleende pen. daer van jaerlijx intereft betaelt zal werden jegens vijff ten
hondert om Jofua van Belle coopman woonende tot Amsterdam.
 2.1.1685 Is bij Corns. Kift notaris als curateur over den boedel ende goederen van Guij Tiry
vercoft ende bij Pr. van Scherpenbrant notaris opgedragen aen d’heer Jofua van Belle vrij om
V M vj C xcv gl gereet gelth ende is bij willich deceet defer vierfchare gelevert den 7.7.1679.
Bonboek Suijt Rijnevest, folio 82, Levendael noortz.
 Kopregel DD of EE119vfo Guij Tiry.
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 8.6.1675 Is mede belast met de ij M gl hier vooren fol 70 geroert van dato etc.
 Nu d’ heer Jofua van Belle als op het vooren fol. 70.
Bonboek Suijt Rijnevest, folio 134, Gorftftraet Nz.
 6.11.1668 Is bij hem [Jaques Patou] met andere huijfen vercoft aen Guij Tiry, belast met v C gl
aencomende Jan Carette bovendien om ix C L gl gereet gelth.
 8.6.1675 Is bij hem onder anderen sp belast met ij M gl spruijtende van geleende penn. daer
van jaerlijx intereft betaelt zal werden jegens vijff ten hondert om Jofua van Belle coopman
tot Amsterdam.
 30.6.1677 Is bij Cornelis Kift notaris als curateur over den boedel ende goederen van Guij Tirij
vercoft aen Jannetge Champs wed van Jan Carette vrij om ij C xxxv gl gereet gelth ende is bij
willigh decreet defer vierschare gelevert den 19.2.1676.
Bonboek Suijt Rijnevest, folio 138, Gorftftraet zuijdz.
 6.11.1668 Is bij hem [Jaecq Patou] mettet volgende ende met noch een huijs hier vooren fol.
134 vercoft aen Guij Tiry belast defe huijfing met de bovenstaende iij C gl en t volgende met iij
C L gl aencomende Arnoldus van Leeuwen bovendien om ix C L gl gereet gelth.
 8.6.1675 Is bij hem mettet volgende ende onder anderen sp. belast met ij M gl [etc.]
 30.6.1677 Dese huijfinge is bij Corns. Kift notaris als curateur over den boedel ende goederen
van Guij Tiry vercoft aen ’t weefkint van Baerthout Matheus vrij om ij C xxiij gl gereet gelth
ende is bij willich decreet defer vierfchare gelevert den 19.2.1676.
Bonboek Suijt Rijnevest, folio 138v, Gorftstraat Zuijtz.
 6.11.1668 Aankoop van Jacques Patou, zie hiervoor.
 Lening ƒ 2.000,00 zie hiervoor.
 29.4.1676 Verkoop door notaris C. Kist aan Jan Cune, greijnwerker vrij om CLxxx gl.
Notaris A. Raven, akte 296 Guy Thiery, betreft voogdijschap De Latere, 29-08-1666.
Notaris A. Raven, akte 417 is het testament van Guwy Terij, verver en Jannatge Brocka, echtelieden, 19 april 1666. Zij wijzen de langstlevende als erfgenaam aan, die een deel van de nalatenschap aan hun wederzijdse vrienden mag geven en daarnaast schenken zij ¼ deel aan de Waalse
gemeente. De langstlevende is voogd. Alles wijst erop dat Guy niet echt een broer van de andere
Thiery’s is, maar eerder een neef.
Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674.
Pagina 61, bon Zuijd-Rijnevest, Nieuwe Hogewoerd zuidzijde, Guy Tiry, aanslag PG200, 29.3.4,
decimaal 29.16, folio 137b, P12030 en familiegeld 12053, vermogen 5000-6000.
Pagina 99 Guy Tiry, verver, klein familiegeld, aanslag 0.1.0, decimaal 0.05, folio 73b.









(Notaris Cornelis Kist nr 1151 is jaar 1676, 1152 is jaar 1677.)
Poorterboek, Guwij Terij 22 juli 1641, folio 32 v is als enige van toepassing.
Getuignisboeken Guy W253, betreft A. Boucquet in 1644.
e
e
Weeskamer Guy Tery, verwer, 11 Penningboek, folio 155 en 12 Pen.boek folio 158v.
Posthumus Bronnen Vijfde deel. Guy Tyry, garenverver, nr. 271, pag 735 noot 1.
Guy Tery, betreft familie Susanne de Latere zie W&A boek Q pag. 167v, inv. nr 5953.
Schuldboek ORA 50, deel S folio 298 Guij Tery.
Minuten CZ, RA inv. nr. 86. Deel A akte 6. Akte in het Frans. Guy Thierry te Leiden, genoemd in
acte betr. verkoop o.g. te Sally door Antoine Boucquet jr. (zie aldaar) aan Jan Baptiste Perche,
15-12-1674.

Niet van toepassing, kleinkinderen of andersoortige verwanten
KO M69vo, 12-01-1639. Waarschijnlijk een neef.
Jaecques Tery, geboren Armentiers, jongeman, greinwerker, wonende in het Marendorp,
vergezelschapt met Jean Tery, zijn oom, wonende aldaar, huwt met Jaecqueleine Behagle uit
Armentiers.
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KO M138vd, 29-03-1640.
Jaque Tery, weduwnaar van Jaqueline Behagle, wonende in de Cleijstraet, vergezelschapt met Jan
Tiry, zijn oom, wonende in het Marendorp, huwt met Mary D’asné uit Leijden, wonende op het
Rapenburg.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jacques Thiery en Jacqueline Behagle zijn in:
1639 Guy Thery, Jacquelijne Carlier et Marquerite Behague.
KO 1649. Denyse Tiry en L. Ouynge, ze komt uit Boulogne en brengt een bekende mee, n.v.t.
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Generatie 10 Braeckman

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

Man
Joost Arentsz Braeckman
ca 1637 te Teeckelenburg (D?)
na maart 1682
NH, Luthers
Levendael (1658), Zijtgraft (1680)
Leerling laeckenbereijder (16571659), lakenbereider (1658)
Arent Braeckman
Maertgen Jansdr.?

Huwelijk:

17-03-1658 te Leiden

Vrouw
Aeltge Abrahams van Buijren
ca 1637 te Leiden
oktober 1675-voor 1681
NH, Luthers
Middelstegragt (1658)
Huisvrouw
Abraham van Buijren
NN

Kinderen
Kinderen Joost Arentsz Braekman en Aaltje Abrahams van Buijren
1. Arent
doop 06-09-1659 te Leiden, overl. jong?
2. Anneke
doop 26-10-1662 te Leiden, overl. jong?
3. Margreta
doop 26-07-1665 te Leiden, overl. jong?
4. Abraham
doop 08-11-1672 te Leiden, overl. 26-04-1747 te Leiden
5. Claartje
doop 30-10-1675 te Leiden, overl. 29/10-05/11-1735 te Leiden
Kinderen Joost Arentsz Braekman en Sara Paulus
1. Annetje
doop ca 1680, overl. 11/18-11-1747 te Leiden
2. Barbara
doop 22-04-1682 te Leiden, overl. voor 1710
Kinderen Sara Poulis en Caerl Lambregt (van der Driffe)
1. Paulus
doop 04-06-1673 te Leiden, overl. 05-1709/12-1710 in Oost-Indië

(Zie voor aansluiting generatie 09 Godefroy.)
Joost Arents Braakman is geboren in “Teeckelenburg” dat vermoedelijk in het graafschap
Benthem in Duitsland ligt. Hij is samen met zijn broer Willem en mensen uit hun omgeving naar
Leiden getrokken. Hier gaat hij in de leer als lakenbereider en intussen leert hij de Leidse Aeltge
Abrahams van Buijren kennen. Zij trouwen in maart 1658 in de Pieterskerk. Vervolgens krijgen ze
een zoon die naar opa Arent Braakman wordt vernoemd in 1659 en twee dochters in 1622 en
1665. Zij laten deze drie kinderen in de Lutherse kerk dopen.
Inmiddels heeft Joost zijn vak onder de knie gekregen en meester Barent Weefbergh, die hem
ook bij zijn huwelijk vergezelt, legt daartoe een verklaring af. In de periode 1665 - 1672 is het
opvallend stil rond dit jonge gezin. Misschien verblijft het stel dan in het naburige Rijnsburg waar
Willem vertoeft.
Ze duiken in november 1672 weer in de sleutelstad op, waar zoon Abraham in de hervormde
Hooglandse kerk wordt gedoopt. Drie jaar later aanschouwt Claartje het levenslicht eind oktober
1675.
KO Q104v, 01-03-1658.
Joost Arensz Braeckman, laeckenbereijder jongeman van Teeckelenburg, wonende opt Levendael,
vergeselschapt met Baerent Neesburch, zijn bekende mede aldaar, huwt met Aeltge Abrahams
van Buijren, jongedochter van Leiden, wonende op de Middelstegragt, vergeselschapt met
en
Maertgen Jans, haar schoonmoeder mede aldaar. Marge: In de Pieterskerck getrout den 17
marty 1658.
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Getuignisboeken Y folio 34.
Compareerde voor de E: heeren onderges. schepenen der stadt Leijden Barent Weefbergh, Mr
Laeckenbereijder binnen defer stede. Ende heeft bij folemnelen eede hem wettelick gestaeft
ende affgenomen ten verfoecke van Joost Arents Braeckman, getuijcht ende verklaert warachtigh
te wefen, dat de voorn. Reqt. bij hem depofant den tijdt van twee jaeren aenden anderen het
ambacht van laeckenbereijden heeft geleert. Fulcx dat hij de ordonnantie opt stuck vandien
gemaeckt heeft voldaen ende naergekomen. Soo waerlick etc. Actum den negen en twintichsten
julij xvj C negen ende vijftich.
Lutherse dopen, kinderen van Joost Arents en Aeltge Abrahams van Buijren (ma: -)
 06-09-1659 Arent, getuigen Berent Weesberg, Stoffel Roggeman, Trientje Kneustings.
 26-10-1662 Anneke, getuigen Andrees van Elsieneus, Anneke huijsvrouw van Conradt Jeders,
Trintie Stoffels.
 26-07-1665 Margreta, getuigen Jan Jansen, Anneke Berens, Martje N.
NH doopboek nr 305, kinderen van Joost Arentsz Braeckman en Aeltie Abrahams
 08-11-1672 Abraham, HK, getuigen Willhem Arentsz en Sarah Paulus.
 30-10-1675 Claartje, PK, getuigen Michiel Jansz. van der Slagh en Claartje Jans.
Aeltge overlijdt tussen oktober 1675 en 31 augustus 1680. Dat is namelijk de dag waarop Joost als
weduwnaar hertrouwt met Sara Poulis. Zij heeft eveneens een eerder huwelijk met Caerl Lambregt van der Driffe achter de rug, van wie zij een in juni 1673 geboren zoon heeft. Sara Poulis is
waarschijnlijk bijna vijftien jaar jonger dan Joost. Het nieuwe paar krijgt er nog twee dochters bij.
KO X182v, 31-08-1680.
Joost Arentsz Braeckman, wedr. van Aeltge Abrahams van Duijren, wonende op de Zijtgraft,
vergeselschapt met Willem Jans van Crombrugge, fijn bekende in de Bakkersteegh, huwt met Sara
Poulis, weduwe van Caerl Lambrechts, wonende in de Kaerdesteegh, vergeselschapt met
Catharijna Jans haer bekende, wonende in de Bakkersteegh en Jaepge Jans haer bekende in de
Raemsteegh.
Het eerste huwelijk Sara Paulus met Caerl Lambregt van der Driffe kwam niet tevoorschijn. Het
staat niet onder Van der Driffe (zie akte 200 civiele zaken). De enige Kaerl Lambertsz die met een
Sara gehuwd is, is geen bezorger van een sluitend verhaal:
KO W13, 17-08-1673.
Kaerl Lamberts, weduwnaar van Marijtge le Mair, etc., huwt met Sara Hollevoet, weduwe van
Heijndrick Arents, Langegraft, vergeselschapt met Janneken Arents, haar schoonzuster in de
Kruijsstraet en Grietje Derveau, haar nicht, in de Scheijstraet.
KO O165, 18-06-1650.
Heijndrick Arentsz huwt met Sara Holvoet, weduwe van Levijn Lambert, Vliet, vergeselschapt met
Debora Cordenier, haar zuster, Backersteech.
(Het leeftijdverschil ten opzichte van het in 1682 geboren kind is erg groot.)
NH doopboeken, kind van Carel Lambregt en Sara Jans (Paulus)
 04-06-1673 Paulus, MK, getuigen Pieter Galopin en Maria Bergein.
NH-doopboek, kind van Joost Arentsz Braeckman en Sara Paulus
 22-04-1682 Barbara, PK, getuige Barbara Joosten.
Verder ook niets in Luthers boek. De naam Braeckman komt bijna niet voor.
Een Joost Braakman is in 1689 NH-doopgetuige bij Isaak van der Velde x Van der Berg.
Het gezin waarin Clara opgroeit, bestaat in 1682 uit vader Joost, stiefmoeder Sara, stiefbroer
Paulus van der Driffe (negen jaar), broer Abraham (tien jaar), Clara zelf (zeven jaar) en de
halfzusjes Annetje (circa twee jaar) en baby Barbara. De overige kinderen zijn kennelijk jong
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overleden. Abraham trouwt in april 1696 met Barbara Robberts Bellamart. Hij brengt als getuige
een bekende mee en aangezien vader Joost niet meer opduikt, is het aannemelijk dat hij
inmiddels is gestorven. Abraham heeft slechts één kind verwekt dat in 1705 (pas negen jaar na
het huwelijk) werd gedoopt.
Annetje en Clara trouwen respectievelijk in 1699 en 1700 en hertrouwen na het overlijden van
hun partner. Met name Annetge krijgt het dan (in 1712) druk, want ze had al twee kinderen,
terwijl haar nieuwe echtgenoot er nog eens zeven meebrengt. Deze man heet Aernout van Arum.
Hij is verwant aan Catharina van Arum die in 1728 met Abraham Thiery trouwt (zie generatie 09
Thiery). Tussendoor trouwden in 1722 Abraham Godefroy (zoon van Clara Braakman) en Jacoba
Thiery, zus van Abraham Thiery. Het laat zich raden hoe zij met elkaar in contact kwamen, want
Clara Braakman is dus de zus van Annetge en de schoonmoeder van Abraham Thiery’s zus Jacoba.
Annetge en Aernout vertrekken in 1716 naar Utrecht maar zij keert later weer terug. Allemaal
krijgen ze één of meerdere stiefkinderen cadeau.
Abraham Braekman en Barbara Robberts [Bellamart]
Abraham Braakman en Pietertje Geijting
Annetie Braekman en Jan Sehe
Annetge Braakman en Aernoud van Aarhem
Claertie Braekman en Jan Godefroy
Clara Braakman en Simon Hogenburgh

07-04-1696
17-12-1734
07-03-1699
02-04-1712
06-02-1700
04-11-1724

BB153
MM179
CC40
FF97v
CC95v
II291

e

1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2

KO 1696.
Abraham Braekman, drooghscheerder, jongeman van Leijden, wonende op de Hogewoert,
vergeselschapt met Jacob Tiljeu, fijn bekende in de Plaetsteeg, huwt met Barbara Robberts (2
kind.), weduwe van Bartholomeus van Gulick.
KO 1699.
Jan Sehe, wedr. van Marijtie Heinpeeck (kind), wonende in de Camp, huwt met Annetie Braekman, jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, vergeselschapt met Sara Pauls,
haar moeder op de Zijtgraft.
KO 1700, Waals.
Jan Godefroy, camslager, weduwnaar van Sara Dircx van Dijk, (3 kind.), wonende in de Angenietensteegh, vergeselschapt met Abraham van Dijk, sijn swager in de Ste Michielstraet, huwt
met Claertje Braeckman, jongedochter van Leijden, wonende in het Secilia Gasthuys, vergeselschapt met Sara Paulus, haar [stief-]moeder, wonende op de Zijtgraft.
KO 1712.
Aarnoud van Aarhem (7 kind.), wedr. van Marijtje van Immerseel, wonende in de Vrouwe Camp,
huwt met Annetje Braakman, (2 kind.), weduwe van Jan Sehé, wonende agter de VrouweKerk,
vergezeld met Anna Tiri, haar aanbehuwde dogter, wonende in de Kruijsstraat en met Barber
Bellamort, haar aanbehuwde suster, wonende op de Oostwestgraft.
KO 1724.
Simon Hogenburgh, greijnw, jongeman van Naarden, woonende in de Lege Werfsteeg, vergeselschapt met Willem Wallencourt, sijn bekende, huwt met Clara Braakman, weduwe van Jan
Godefroy, woonende in t Hofje van Jan Michiels, vergeselschapt met Jannetje Godefoy, haar
snaar, woonende op de Binnevestgraft op de hoek van de Geerstraat en Jacoba Thirie, haar
aenbehuwde dogter, woonende op de Langegraft.
KO 1734.
Abraham Braakman, weduwnaar van Barbara Bellemart, wonende op de Uitterstegragt,
vergezelschapt met Jan Stael, zijn aanbehuwde soon, wonende op den Rijn omtrent de
Paerdesteeg, huwt met Pietertje Geijting, wede van Jan de Haen, wonende op ’t Levendael
omtrent de Vrouwesteeg.
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Bij het enige kind in het NH-doopboek van Abram Braakman en Barbara Bellemardt is Francijntie
van Hecke getuige in 1705. Geen NH/-Luthers gedoopte kinderen van Aarnoud van Aarnhem of
Simon Hogenburgh gezien.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Sehe en Anna Braakman zijn in:
1700 Klara Brakman.
1701 Jan Godefroi, Agtje Knotter.
KO FF45, 04-07-1711.
Jan Cehee, droogscheerder, jongeman van Leijden, woont agter de Walsche kerck, vergezeld door
een oom, huwt met Anna Dircx [= Thiery], jongedochter van Leijden, woont in de Cruijsftraet,
vergeselschapt met Elisabeth Dircx [= Thiery], haer suster, woont op de Uijtterftegragt.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Sehe (zoon uit eerste huwelijk Jan Sehe) en Anna
Thierie zijn getuigen in:
1712 Anna Brakman.
1713 Pieter Snarenberg, Lijsbet Teri.
1715 Arnolus van Aarnhem en Annetje Braakmans.
Weeskamer M7v voogdijboek.
Jan Cehe, broeder @ Abraham Braakman, oom, beijde droogscheerders zijn voogden gesteld over
... naergelaten minderjarige kinderen van Jan Cehe, gewonnen aen Annetgen Braakman.
Compareerende hebben de voorf. voogdije aengenomen @ ter kamer op den 4en April 1712 eed
gedaen. Den voorn. boedel is ten selven dage gerepudieerd.
Attestaties Braakman, tevens Brakman.
 Annetie Braakman en Arnoldus van Aarnhem (m/v) naar Utrecht 02-11-1716 PK.
 Jannetie Braagman en Arnoldus van Aren (m/v) naar Amsterdam 31-03-1719.
Poulis Lambrechts van der Driffe is het feestgedruis deels misgelopen. Hij vertrok in 1704 met het
VOC-schip Donkervliet naar Oost-Indië en is daar uiterlijk in 1710 ongehuwd overleden. Abraham
Braakman schopt het tot meesterlakenbereider en leidt in die functie meerdere jongens op,
terwijl hij zelf in dienst is bij Pieter Tilburg. Zijn vrouw heeft bovendien een vergunning om thuis
brandewijn te verkopen die Abraham na haar overlijden overneemt. Tussen de bedrijven door
worden enkele, maar niet veel, kleinkinderen geboren.
Weeskamer voogdijboek L215.
Jan Godefroij en Abraham Braakman beijde droogscheerders, swaager en aanbehouwde broeder
zijn voogden gestelt over Paulus Lambregts meerderjaarige uitlandige zoon van Sara Paulus
gewonnen bij Carel Lambreght. Compareerende hebben de voorf. voogdije aangenomen en aan
de H.H. Weesmeesteren op den 3 meij 1709 eed gedaan. Den voorn. Boedel is ten zelven dagen
gerepudieert. [Waarom voogdij over man van 36 jaar oud?]
Rechterlijk Archief 86, Minuten Civiele Zaken, deel O, akte 200, 16-12-1710.
Opgesz.
Compareerden Pieter Willems de Smets, out Agtendertigh en Salomon Klinkersted out 33 jaaren,
ende verklaarden ten versoeke van Abraham, Annetie en Klara Braakman dat de persoon van
r
Poulus Lambregts door de wandeling genaamt Poulus van d Driffe (wiens ouders sijn geweest
Karel Lambregts vader, en moeder Sara Poulis, welcke Karel Lambregts al ontrent een à twee en
veertig jaren geleden is overleden en de moeder Sara Poulis ontrent Agtendertigh jaren geleden
u
aan Joost Arents Braakman getrouwt alle overleden binnen dese stad. In den jare 17 vier met
het schip Donckervliet voor de kamer Delft jongman sijnde naar Oostjudie is gevaren, aldaar
ongetrouwt (soo haar getuijge wert onderregt) is comen te overlijden, wijders dat sij getuijgen
wel sijn wetende, dat de voorn. Poulis Lambregts geen ouders, Broeders, off susters, heele off
halve derselver, kint, kinderen, off verdere descendenten meer heeft naar gelaten, dan sijn halve
broeder genaamt Abraham Braakman, en halve susters Annetie Braakman getrouwt met Jan
Schege en Klara Braakman getrouwt met Jan Godefrooy, requiranten in desen, alle drie gebooren
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binnen dese stad, gevende voor redenen van wetenschap dat sij getuijgen Lange jaren ommegange met de vader van de requiranten en moeder van hem Poulus Lambregt hebben gehadt en
hij derfte getuijge lange jaren op de Zijtgraft bij en omtrent deselve heeft gewoont soo waarl.
ten
Mofte haar comp god Almagtigh Helpen des ten oirconden dese getekent op den 16 december
1710.
(A. van Kerchem en H.J. Hoogeveen tekenen voor schepenen.)
Getuignisboeken AA folio 190v.
D’Ondergesz. Heeren schepenen der stad Leijden, verclaeren mitsdefen dat haar gebleecken is bij
attestatie van deecken en hooftmannen vant lakenbereijders gilde binnen dese stad van dato den
en
18 julij 1711. [Twee andere personen, daarna] folio 261 Jan van Grieken bij Pieter Tilburg onder
sijn Mr knegt Abram Braakman.
Meesterlakenbereijders alhier ider haar twee jaren hebben voldaan, zoo hebben wij etc. Actum
en
den 22 julij 1711.
Getuignisboeken AA folio 231. Zie als bij AA folio 190v.
“folio 323 Johannes de Reek bij Abram Braakman bevrijdende [neemt de verplichting/ belofte op
zich namens ...] de winkel van Pieter Tilburg.” 20-06-1716.
Getuignisboeken BB folio 5v (6). Zie als bij AA folio 190v.
“folio 72 Willem Werkhoven bij Pieter Tilburg onder fijn meesterknegt Abrah: Braakman bij atte:
e
van den 27 jan: 1720. Actum den 24 feb. 1720.
Lade Brandewijnverkopers, inv. nr. 2264, folio 85.
 Abraham Braakman, wedr. van Barbara Bellemart anders gent. Braakman loco sijn
huijsvrouwe die overleden is op de Uijtterstegr. dato den 22 aug. 1715
3:3:-.
 Barbara Bellemart anders genaamt Braakman. Gehuwd met Abraham Braakman, 22-08-1715
datum ingang vergunning, 03-02-1735 overleden: 3 Febr. 1735.
 Abraham Braakman, weduwnaar Barbara Bellamart, inv. nr. 2272, folio 68, Uijtterstegracht,
03-02-1735. Woont in ’t Catarinagasthuis, is overleden 27-04-1747.
Tamelijk opvallend is dat maar liefst twee tweede huwelijken stuk lopen. Om precies te zijn dat
van Abraham en dat van Clara. Zij scheiden allebei in 1735. Abraham is slechts drie maanden
getrouwd wanneer hij alweer van zijn nieuwe vrouw af wil. De schulden die vanwege het trouwfeest gemaakt zijn, waren nota bene nog niet eens afbetaald. Je vraagt je wel af waarom ze zo
snel willen scheiden. Misschien is er iets voorgevallen waardoor ze heel abrupt voor deze
drastische uitweg kiezen.
Anderzijds liet Abraham er zeker geen gras over groeien nadat zijn eerste vrouw gestorven was,
want hij trouwde slechts één maand na haar dood met Pietertje. Een half jaar na de scheiding
verhuist hij naar het Catharinagasthuis. Tegen betaling van een vast bedrag zal hij daar de rest
van zijn leven worden onderhouden en verzorgd. Aardig is dat er precies beschreven staat wat hij
te eten krijgt.
Aflezingenboek V circa 1730-1737.
 04-07-1735 Abraham Braakman en P.J. Heijning (zie standaardtekst bij generatie 09 Rondeau
en verder het document met de scheidingen).
Scheidingen C folio 115v.
Marge: [doorgekruist] Partijen met den anderen vereenigt zijnde, eerde deze zijn volkomen
beflag hadde, is daar mede verder gefuperfedeert.
Marge: Partijen nader verzogt hebbende dat deze mogte hebben zijn voorgang is de zelve op
4 maart 1735 gepaffeert.
Compareerden voor de Heeren mr Johan Van dr Mark en Mr Corns: van Dorp scheepenen der
stad Leijden als commiffen uit het midden van de heeren schout en scheepenen ten defen
gecommitteert, Abraham Braakman ter eenre en Pietertje Jacobse Heijning Deffelfs huijfve ter
andere fijde. Te kennen geevende sij comparanten hoe dat tuschen haar niet was die liefde en
eenigheijd als tusfen egte luiden wel werd gerequireert, en daaromme (:omme alle verdere
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verwijderinge en onlusten voor te komen:) te raden waren geworden op approbatie van de
heeren schout en scheepenen defer stad te fepareren van tafel bedde ende bijwooninge op de
volgende conditien, naementlijk dat ider van haar compten fullen hebben en behouden haare
cleederen ten haren lijve en gerijve behoorende.
Dat voorts den geheelen gemeene boedel tusfen haar compten ider voor de helfte zal moeten
werden verdeelt, mits dat de schulden staande het voorf huijwelijk gemaakt, alsmede de costen
ter saken defes gevallen, bij ider van haar voor de helfte fal moeten werden betaalt, dog dat de
schulden ende lasten na dato deses te maken, betaalt ende gedragen sullen moeten werden bij
den geenen die defelve fal hebben gemaakt, sonder dat den een voor den ander dienaangaande
aangesproken, geincommodeert, veelmin geexecuteert fal mogen werden.
Waaromme sij compten verfogten dat deefe naa gewoonte den volke mogte werden bekent
gemaakt, en afgeleezen, en deefe bij de heeren schout en scheepenen defer stad geapprobeert
en condemnatie gedecerneert mogte werden. Act: den 15 maart 1735.
De heeren schout en scheepenen der stad Leijden gehoord het rappord van welgemelde heren
commisfarisfen, hebben de voorenstaande separatie geapprobeert, soo als haar Ed: Agtb: defelve
approbeeren bij defen, en condemneren partijen hink inde inden innehouden en naar komen van
dien. Actum den 17 maart 1735.
Gasthuisarchief, provenierscontracten, inv. nr. 58, deel 2, folio 96.
Op den 28 Augufti 1735 is door de M:ren ende Regenten van de Catarina ende Caecilie gafthuijffen tot Leijden in het Catharina gafthuijs voorn. ingenoomen den persoon van Abraham
Braakman om aldaer als ordns: commensaal onderhouden te werden in eeten en drinken, havenis ende gemak te doen soo in siekte als gesondtheijdt, zijnde aldaar inbesteedt door Jannetje
Diependorft ende Joosje van Gulik, mits dat sij ingebragt werden met bedt bulfter met sijn toebehooren tot des inbesteeders lafte moeten onderhouden werden in reeding ende kleeding soo van
linnen als wolle ten sijne lijve ende bedde behoorende en dat sijn leeven lang geduurende waar
voor de M:ren ende Regenten voorn. op dato defes hebben ontvangen een somma van vier
hondert ende vijftig guldens.
Aldus gedaan ter caamere van t Catharina gafthuijs ten daage ende jaare voorn.
[Getekend:] ijannetie diependorst en ijoofie van gulik.
[Marge:] Op den 27 augu. 1736 is nader gecontracteerd dat Abr. Braakman, sal hebben het eeten
voor sijn bed, een pond boter ende drie witte broodjes s’weeks, verders als ordinaer waarvoor op
dato deezes ontvangen is dertig guldens.
Obiit den 26 April 1747.
NB. Sij gehooren dat fij nog vijf jaaren elk jaar sullen moeten betaalen tien guldens, dog indien hij
binnen die tijd komt te fterven, sal niet meerder moeten voldaan werden als het jaar daar hij
ingetreeden is.
e
[Onder:] Den 20 Aug. 1736 ontv. het eerste jaar nabetaaling
ƒ 10,Den 9 septemb 1737 het tweede jaar naabetaaling
ƒ 10,Den 18 aug. 1738 het derde jaar nabetaaling
ƒ 10,e
Den 17 aug. 1739 het vierde jaar nabetaaling
ƒ 10,Den 15 aug 1740 ’t vijfde jaar nabetaling
ƒ 10,-.
[KO-huwelijken van de genoemde vrouwen verschaffen geen aanwijzingen.]
Ditmaal is van meerdere kinderen bekend wanneer zij stierven. Clara sterft vlak na de scheiding
terwijl Abraham nog twaalf jaar in leven blijft.
Begraafboeken vanaf 1655 geen meldingen op Braakman; wel op Brakelman of Brack.
 27/11-04/12-1728 Braakman, Lijsbeth (kind van Philippus) B.
Hier direct voor staat Philippe Braak.
 6-13/11-1734 Barbera Belmart (vrouw van Abraham Braakman).
 29/10-05/11-1735 Braakman, Clara (vrouw van Gillis Hogenbark), B. [Gilles = Simon?]
 30/04-06/05-1747 Braakman (Abraham) man van Pietertje de Haar, HK. [= Geijting? Geen KOhuwelijk met P. de Haar.]
 Niets over Abraham bij de Catharina-gasthuisbegravenen.
 11-18 nov 1747 Braakmans (Annetje) weduwe van Aarnout van Aarnim, 2 BW.
 Op patroniem qua datum niets van toepassing.
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Generatie 11 Van Buyren
In de RK, Lutherse, Remonstrantse en Waalse boeken geen Abraham van Buyren aangetroffen.
Zijn naam komt wel voor in de NH-boeken, maar hij is volgens die registers geen vader van een
dochter Aeltje. Er zijn rond 1650 verschillende mannen die Abraham van Buyren heten volgens de
KO-registers, maar de gegevens aldaar geven geen enkel houvast.
Qua leeftijd toch niet passende ouders zijn: (KO N190, 29-12-1645) Abraham van Beuren, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende in de Cruijsstraet, vergezelschapt met Piere Pole, zijn
vader, mede aldaar, huwt met Heijndricgen Willems, jongedochter van Utrecht, woont op ’t
Noorteijnt, vergezelschapt met Aeltgien Willems, haar zuster, op de Visbrugge.
Zijn broer is waarschijnlijk Guilliaume Beuwiere (zie KO Q29v, 17-04-1657) die met Marija de la
Noy trouwt. Pierre Poleth is zijn stiefvader en dit paar gaat bij de Waalse gemeente ter kerke.
Hun naam is vermoedelijk verbasterd.
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Generatie 11 Braakman

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

Man
Arent Braakman
ca 1610

Huwelijk:

ca 1635

Kinderen
1. Joost
2. Willem

Vrouw
Maertgen Jansdr.?
ca 1610

Teeckelenburg, graafschap Benthem?
Huisvrouw
NN
NN

... Braakman
NN

geb. ca 1637 in Teeckelenburg, overl. na mrt 1682 te Leiden?
geb. ca 1640 in graafschap Benthem, overl. na 1672 te Rijnsburg?

In de eerste helft van de zeventiende eeuw moet er een gezin geweest zijn, vermoedelijk in het
graafschap Benthem in de buurt van de Duitse plaats Nordhorn, ten oosten van Almelo waar
vader Arent Braakman aan het hoofd stond. Hij en zijn vrouw kregen in elk geval twee zonen die
ze Joost en Willem noemden. Beide jongens trekken in westelijke richting naar Leiden. Joost is
rond 1637 geboren en wordt later lakenbereider. Zijn broer Willem is geschat drie jaar jonger en
hij werkt in 1663 als “lindewever”. Althans als hij degene is die in dat jaar poorter wordt van
Leiden. Willem trekt vervolgens door naar het vlakbij gelegen dorp Rijnsburg, waar hoofdzakelijk
protestanten wonen.
Tien jaar later blijkt dat Willem getrouwd is met Claertge Jansdr., naar wie Joost zijn dochter in
1675 vernoemt. Het paar laat in Leiden in mei 1673 een testament opstellen. Willem wil dat na
zijn dood al zijn kleding geschonken wordt aan zijn vrienden en bloedverwanten, bedeelt zijn
nicht Geertruijt Jans met ƒ 50,00 en zijn naaste vrienden en bloedverwanten gunt hij bovendien
nog eens ƒ 500,00. De enige voorwaarde daarbij is, dat zijn vrouw niet onder druk gezet mag
worden om het geld uit te keren. Claertge Jansdr wijst op haar beurt haar verwanten en de
diaconie-armen in Rijnsburg aan als mede-erfgenamen.
In het poorterboek geen Braakman of Joost Arents gezien; wel Willem Arents:
 11-04-1644 fol 51v
 09-12-1647 fol 81v
 14-08-1654 folio 133
laeckendrapier van Limmgh
 05-10-1665 folio 269
schoenmaecker van Keijferfelralen [Kaiserslautern?]
Poorterboek, 05-02-1663 folio 242.
[marge] Ont fa. 5 pond. Willem Arensz lindewever uijt Graefschap Benthem is op de getuijchenisse van Ifaack Nicolaes Bode met de Buffch ende Arijen Heijndricks lindewever als poorter defer
stede aengenomen den 5:2:1663.
Zeer waarschijnlijk is de volgende man een broer van Joost.
Notaris Nicolaes van Leeuwen, nr 6, akte 89, 05-05-1673.
Inden name des heere Amen. Bij den innehouden van defen jegenwoordigen openbaere
jnstrumente zij elck eenen kennelick dient behoort dat inde jaere naeder geboorte onfes heeren
ende eenigen saligmaecker Jefu Chriftj duijfent ses hondert ende drieentfeventigh inde maendt
meije op den vijfden dagh der felver maendt des naerdemiddags de klocke drie uijren voor mij
Nicolaes van Leeuwen openbaer notaris bij den hove van Hollandt op de nominatie van die van
Gerechte der stadt Leijden geadmitteert binnen defelve stede refiderende ter prefentie van de
naegenoemde getuijgen in eijgener perfoon gekomen ende verfchenen zijn, Willem Arents
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Braeckman ende Claertge Jans dr, echte man ende vrou wonende binnen den dorpe van Rhijnfburgh mij notaris bekent, beijde gefont van lighaem ende oordeel naer allen uijtersten schijn.
[Zij willen hun testament op laten stellen en bepalen in het bijzonder het volgende.]
Verklaerde hij testant te legateren ende bespreecken aen fijne vrunden ende bloetverwanten die
hem ab inteftato fouden moeten fuccederen, alle de wolle, zijde ende stoffe klederen, mitfgaders
het linnencleet dat tot fijn lijff behoort hebben fal, niets uijtgefondert foo evenwel dat hij
verstaet daer onder geen goude ringen off filver te behoren. Welcke goederen hij wil ende
begeert dat binnen ses weecken naer fijn overlijden fullen moeten werden uijtgereijckt, ende in
alle fijne verdere naertelate goederen, roerende onroerende Actien ende crediten die hij mitter
doodt ontruijmen ende achterlaten fal, verklaerde hij tot fijn eenige algehele ende univerfele
erffgenaem te maecken naemen ende jnstitueren de voorn. fijn lieve ende waerde huijfvr omd
alle de felve goederen bij haer vrij eijgentlick aengevaert behouden verteert vralieneert ende
daer mede gedaen ende gelaten te werden naer haer belieff ende welgevallen. Behoudelic ende
met defe laste nochtans, dat uijt de goederen die de felve fijne huijfvr van hem fal komen te
erven naer haer afsterven ende eerder niet bij die gene die haer erffgenamen fouden mogen fijn
fal moeten werden uijtgekeert ende voldaen, eerft aen Geertruijt Jans fijn testateurs nichte, een
fome van vijftigh guldens, ende noch aen fijne naeste vrunden en bloedverwanten een fomme
van vijff hondert guldens beijde eens t welck hij de felve is legaterende ende bespreeckende,
fonder dat hij testant wil off begeert dat defelve fijn huijfve eenige de minste cautie off verfeeckertheijdt daer voor gehouden fal fijn te stellen, als haer daervan bij defen excuferende ende
ontlastende ende ingevalle ijemand van de felve legatariffen haer daer over eenige moeijelickheijdt tfij in rechten off daer buijten quame aen te doen, verklaert hij teftateur niet te willen ende
begeren dat fodanigen jegendoender off jegendoenster ijets inbrachte defes negens t voorf
legaet fullen hebben, trecken of genieten. Ende fij testatrice de eerft stervende wefende,
verklaerde fij te legateren ende bespreecken aen Jacob Samuels foon van Samuel Samuels haer
testatrices broeder een fome van vijffhondert guldens eens. Noch aende diaconie Armen tot
Rhijnfburgh een fome van hondert guldens mede eens ende noch aen Trijntge Jans dr naergelate
dochter van haer testatrices voor overleden halve broeder Jan Cornelis ... [etc.]
Int vorder verclaerden zij compten te willen ende te begeren dat de voogdije over de hoeders van
hare erffgenamen ofte legatariffen die ten fterffdage van haere compten ende jeder van haer
minderjarigh bevonden foude mogen werden, wefen ende verblijven fal bij de naeste vrinden
ende bloetverwanten van ieders sijde, die daer toe bequaem fullen wefen. ... [Uitsluiting van de
weeskamer van Rijnsburg.
De acte is ondertekend door:] Willem Aerrenf Braeckman.
Rijnsburg NH-doopboek vanaf 1675-1595 geen doop kinderen van Joost of Willem Arents
Braakman. Geen lutherse kerk in Rijnsburg. Huwelijken 1627-1654, de laatste paar jaar gekeken,
n.v.t., hiaat tot en met circa 1670. In Leiden geen Lutherse dopen van Willem’s kinderen.
Onzeker, kleinkinderen en niet van toepassing
Begraafboeken
 28/8-4/9-1688 Guilliaem Brakelman (kastelijn), Burcht, PK. gen 11?
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Generatie 10 Picard

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Gerard Picard
ca 1640
in 1675
Waals
Sedan/Givonne, Roux aux bois
(1662),Boult aux bois (1665, 1666),
Imecourt (1671)
Mr. Charpentier (1662, 1671, 1675),
charpentier et meunier (1665)
Picard
NN

Huwelijk:

18-05-1662 te Sedan (Givonne)

Beroepen:

Kinderen
1. Jean
2. Jeanne
3. Elisabeth
4. Marie
5. Rachel

Vrouw
Marie Elin
20-04-1641 te Sedan
27/07-03/08-1720 te Leiden
Waals
Sedan (1662), Imecourt (1677),
Leiden: Moriaensteeg (1714)
Huisvrouw
Simon Elin
Marie Lienard

doop 05-04-1665 te Sedan, overl.
doop 13-06-1666 te Sedan, overl. 02-08-1747 te Leiden
doop ca 1668 te Sedan?, overl. 26-02-1677 te Imecourt
doop 25-05-1671 te Raucourt, overl. na 1689 te Leiden?
doop 10-10-1675 te Sedan, overl. 9-12-1675 te Sedan

Met het gezin waarin Jeanne Picard, gehuwd met Jean Rondeau, opgroeit, keren we wederom
terug naar een inmiddels vertrouwd geworden gebied: Sedan en naaste omgeving. Mensen die in
plaatsjes als Boult aux Bois, Imecourt, Raucourt en Fond de Givonne woonden, bezochten voor
belangrijke aangelegenheden vaak de Waalse kerk te Sedan.
Vader Gerard is meester timmerman en molenaar (1665) van beroep. Hij en Maria Elin huwen in
1662 en zij krijgen zeker vijf kinderen: een jongen en vier meisjes.
CBG, Waals fiche.
Mariés à Sedan le 18 mai 1662 (à Givonne) Picard, Gerard, fils de -, Mr. Charpentier, age de - ans;
demeurant à Roux aux bois, et Marie Elin, fille de feu Simons, Mr à Sedan et Marie Lienard, -.
CBG, Waals fiche.
 Baptisé à Sedan le 5 avril 1665 Jean Picart, fils de Gerard, charpentier et meunier à Boult aux
Bois, et Marie Elin, parrains Jean Rouau et Madelaine Elin sa feme.
 Baptisé à Sedan le 13 juin 1666 Jeanne Picart, fille de Gerar, dt à Boult aux Bois et Marie Elin,
parrains Simeon Elin et Jeanne Catel, sa femme.
 (Van Elisabeth geen doop gezien rond 1668.)
 Baptisé à Raucourt le 25 mai 1671 Marie Picard, fille de Gerard, charpentier à Imecourt et
Marie Elin, parrains -.
 Baptisé à Sedan le 10 octobre 1675 Rachel Picart, fille de feu Gerard, dt à Imécourt et Marie
Elin, parrains Guillaume Boulande et Rachel Procureur, sa feme.
De dochters Elisabeth en Rachel sterven vrij jong in Frankrijk. Maria Elin is in de loop van 1675
weduwe geworden. In oktober van dat jaar schenkt ze het leven aan Rachel die twee maanden
later al sterft. Volgens zowel het doop- als het begraafboek is Gerard dan reeds overleden. Marie
blijft met minimaal drie nog kleine kinderen achter.
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CBG, Waals fiche.
 Enterré/Désedé à Sedan le 9 decembre 1675 Rachel Picard, native de Sedan, age de
1 ½ mois, fille de feu Gerard, Mr. Charpentier à Imecourt et de Marie Elin. A l’enterrement
assisterent Jean Renaud, son oncle et Guillaume Boulande, son parin.
 Enterré/Désedé à Sedan le 26 Fevrier 1677, Elisabeth Picquart, native d’Imecourt, age de 8 ½
ans, fille de feu Gérard et Marie Elin, A l’enterrement assisterent Pierre Deceret, oncle et
Philippes Vuillenet, parrain.
Jeanne & Marie Picard en hun moeder Marie Elin ontvluchten later de onlusten in Wallonië.
Meerdere verwanten van moederszijde komen mee. Waarschijnlijk is Marie Elin onderweg
opnieuw getrouwd en wel met Jacob Nolet of Nonet. De registratie van dat feest ontbreekt, maar
de verbintenissen van haar dochters vinden in Leiden plaats.
Sjenne Picaer met Jean Rondou
Marij Picaer met Ely Renger

29-08-1687
20-08-1688

Z118v
Z200

KO 1687, Waals.
Jean Rondou, jongeman van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Jacobus Buson
zijn bekende wonende mede aldaer, huwt met Sjenne Picaer, jongedochter van Sedan, wonend in
de Kamp, geassisteerd met Judik Rolijn bekende mede in de Nieuwesteeg.
KO 1688, Waals.
Ely Renger, jongeman van Sedan, kleermaker, woont in de Camp, huwt met Marij Picaer, jongedochter van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met labrieff [weduwe] Katel haar
meuij in de Kamp.
In 1714 acht Marie Elin het wenselijk haar laatste wil door een notaris vast te laten leggen. Dit is
het enige document waarin zij zogezegd zelf aan het woord komt. Ze is er overigens vroeg bij,
want ze blijft nog jarenlang leven.
Weeskamer Seclusie V73.
In den namen des Heeren Amen Kennelijk fij een ijgenlijk dient behoort, dat in den Jare onfes
heren xvij C veertien, den xxvi dag der maent Meij, des mergens de Clocke omtrent 8 uijren, voor
mij Johannes Blocquau nots. publ. bij den Ed Hove van Holland op de nominatie van d’ EE achtb:
van de geregte der Stad Leijden geadmitteerd binnen de felve ftede, residerende, ende voor de
naerbes. getuijgen in eijgener perfonen gekomen ende verfchenen is, Maria Elin, wede in ’t laefte
huwelijk van Jacob Nolet, wonende binnen defer ftede, in de Moriaensteeg, fijnde mij Nots.
bekent gefont van lighame, gaende en ftaende haar &ftant redenen ende memorie volkomentlijk
gebruijkende, gelijk uijterlijk bleek, de welke verklaerde, etc. [letterlijk].
Eijndelijk verklaerde fij teftatrice tot voogden over de minderjarige uijtlandige off andere toefigt
behoevende Erffgenamen, die fij fouden mogen comen naer te laten, te hebben gefteld, ende
geauthorifeert, te weten Jan Voudaen [Rondeau], haar fchoonzoon, ende Tomas Poit, haar kleijnfoon, gevende defelve fodanige last magt en authoriteijt als alle testamentaire voogden naer
regt, reden, en billikheijt competeeren, dat mede bij ’t fterven van den een de langftlevende een
ander fal moeten fubrogeren, ende sulcx ten uijteijnde van de voors. voogdije alfoo te continueren, ’t gunt voors: ende wat voorts tot de voors. voogdije eenigfints fpecteert, als mede ’t
verkopen ende tranfporteren van d’onroerende goederen, gedaen ende uijtgevoert werden fal,
bij d’opgemelde voogden, inder tijd alleen, ende fulcx buijten alle laft confent op off toefigt, van
alle heren magistraten, weesmeesteren, en andere overigheden defer stede, en alle anderen die
daer over eenig gefag fouden behoren te dragen, als defelve en ijder van hun, in ’t bijfonder uijt
haer, naertelaten boedel met reverentie fecluderende ende uijtsluijtende bij defen.
Alle ’t welk fij teftatrice feijde ende verklaerde haar Testament ende uijterstewille te wefen,
ordonerende ende begerende, dat sulcx daer voren valideren, ende effect forteren fal ’t fij, als
folemneel teftament, codicif. gifte uijt fake des doots, ofte anderfints, foo ’t felve naer regten, of
couftumen, beft fal kunnen beftaen, niet jegenftaende eenige defecten, ommiffien, en alle belet
van dien. Verfoekende hier van gemackt ende gelevert te werden. Inftrument In Forma.
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Aldus gedaen ende gepaffeert binnen deser Stadt Leijden ter prefentie van Joan Blocquau Junior,
ende Cornelis Loa Loo Clercken als getuijgen hier toe verfogt. Onder ftond getekent ’t merk M
gefteld bij Maria Elin, weduwe van Jacobus Nolet, Joh. Blocquau Junior, Cornsz. la Loo ende J.
Blocquau not: publ.: lager stond Accordeert voor Extract en transport, met fijn originele met
verklaring dat in de voors. originele difpofitie geen Claufulen oft woorden staan, uijt cragte van
dewelke d’heren weefmr. defer Stede tot eniger tijden fouden zijn bevougt: voogden over de
minderjarige in defen ende der felve goederen te ftellen, bij mij, tot Leijden refiderende, op den 9
feptember 1720 en was getekend: J. Blocquau nots: publ.:
[hieronder aant.:]
Het voorgaande Extract in de vergadering van de EE Heeren Weesmeesteren der stad Leijden
overgeleeverd, ende aldaar geëxamineerd zijnde, hebben Jan Rondeau ende Thomas Poit
verclaard, de voogdije daar inne gemeld, dien conform aan te neemen, waar op goed gevonden
is, het zelve te doen registreren, volgens de Xe keure ter Weeskamer gedaan ter kamer voor en
e
bij Weesmeesteren, op den 11 September 1720.
Mij Jegenwoordigh W:V: Swieten.
Begraafboek
 27/7-3/8-1720 Maria Elin, VK.
Jeanne Picard is op 02-08-1747 te Leiden overleden, zie akte 77 nots. J. L’Ange.
Waals fiche CBG N37-39. Geen huwelijk of andere gegevens over Marie Elin en Jacob Noleth of
Nonet gezien tussen 1670-1680.
Overige gegevens
Een Henry, Jean en Jeremie Picart (gehuwd met Grandjean?) komen voor bij generatie 09/ (10)
Day, Van Wijk-tak, Raucourt in een latere periode. In 1717 zijn te Leiden Jean Rondeau et Jeanne
Picard Waalse doopgetuigen bij Jeremie Picard en Marie Grandjean (van hen geen huwelijk in
Leiden volgens KO). In Leiden trouwen geen mannen Picard voor 1700 uit Sedan.
Oudere gegevens van Picart op het Waalse fiche in het CBG zijn:
 In 1680 wordt een Jeremie Picart te Raucourt gedoopt als kind van Jean Picart en Elisabeth
Grandjean.
 Ontvangen voor het regt op het trouwen te Amsterdam den 14 maart 1708 Picquart, Jeremias
in de klasse van ƒ --, en Bransijan Maria.
 Zij trouwen te Amsterdam op 08-04-1708.
 In 1709 worden zij en hun dochtertje te Amsterdam genaturaliseerd.
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Generatie 11 Grognet

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

Man
Marquin? Grognet
ca 1581
22-10-1656 te Sedan
Waals
Vestre, Sedan?
Huissier (= deurwaarder, bode)
... Grognet
NN

Huwelijk:

circa 1608

Kinderen
1. Barbe
2. Catherine
3. Marquin
4. Marquerite?

Vrouw
Nicole Desinter?
ca 1585
na ca 1613
Waals
Vestre, Sedan?
Huisvrouw
... Desinter?
NN

doop ca 1609 te Vertre, overl. 13-03-1674 te Sedan
doop ca 1611 te Vestre, overl. 15-08-1671 te Sedan
doop ca 1613 te , overl.

(Zie voor aansluiting generatie 10 Aubert.)
Barbe Grognet trouwde rond 1630 met Isaac Aubert. Zij is vermoedelijk een dochter van Marquin
Grognet en Nicole Desinter. Deze personen zijn rond 1580/1585 geboren en circa 1608 in het
huwelijk getreden. Dat paar woonde in een plaatsje genaamd Vertre of Vestre en Marquin was
werkzaam als deurwaarder of bode. Een deel van hun leven speelt zich af in Sedan.
De informatie over hen is zeer beperkt, zodat de gezinssamenstelling zoals die hier is gepresenteerd, niet zeker vaststaat. Maar het is toch leuk om aan te nemen dat hier wederom sprake is
van een dubbele familieband, die ontstaat nadat vier kinderen uit de geslachten Aubert en
Grognet elkaar het ja-woord geven.
Barbe Grognet en Isaac Aubert
Marquin Grognet et Susanne Perichon
Caterine Grognet et Gedeon Aubert

ca 1630 te Sedan of Vertre?
05-07-1633
19-05-1639

Waals fiche CBG Aubert/Grognet
 Mariès à Sedan le 5 juillet 1633, Marquin Grognet, fils de -, huissier, age de -, et Susanne
Perichon, fve de Claude Ragon. (Of is dit een tweede huwelijk van de vader?)
 Mariés à Sedan 19 mai 1639 Gedeon Aubert, fils de -, serger, age -, demeurant Loisy en Brie,
et Caterine Grognet, fille de Marquin Wuissier et feue Nicole Desinter. (Dit zijn zowel een
broer als een zus van het paar generatie 10.)
Waals fiche CBG Grognet
 Enterré/Désedé à Sedan le 22 octre 1656 Marquin Grongnet, age de 75 ans, fils de -.
 Enterré/Désedé à Sedan le 15 aout 1671 Catherine Grognet, age de 60 ans, native de Vestre. A
l’enterrement assisterent Jacob Aubert et Marie Denizet.
 Enterré/Désedé à Sedan le 13 mars 1674, Barbe Grognet, native de Vertre, age de 65 ans,
femme d’Isaac Aubert, vingeron. A l’enterrement assisterent son marie et Henrij Genet son
gendre.
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