Overzicht families van Poptie

[Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Poptie. Zie voor de verzamelde gegevens
over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.]
Aansluitend op de stamreeks van de familie Poptie komen nu de families van de echtgenotes aan
de orde. Achtereenvolgens zijn dat, afgezien van de reeds apart beschreven geslachten Boekooy
en Van Wijk, de geslachten Geestman, Godefroy, Rondeau, Aubert en Cordier. Over de ouders
van Jeanne Barthélemy is hoegenaamd niets bekend, dus blijft een beschrijving van haar
verwanten verder achterwege.
Man

Vrouw

Willem Frederik Poptie

Jansje Boekkooy

04

Johannes Poptie

Jansje van Wijk

05

Johannes Poptie
Joris Geestman
George Geestman
Caspar Geestman
Joris Jaspers Geestman
Jasper Geestman

Susanna Geestman
Catharina Carlier
Maria Matthijs
Lijsbeth Bartels Gadron
Annetgen Harmansdr. Edelhoff
...

06
07
08
09
10
11

Jean Paupetit
Abraham Godefroij
Jan Godefroij
Pierre Godefroy

Maria Godefroy
Jacoba Thieri
Clara Braakman
Franchoyse Empise

07
08
09
10

29
32
38

Jean Paupetit
Jean Rondeau
(Jean Rondeau

Susanne Rondeau
Jeanne Picard
Susanna Bala)

08
09
10

48
78

Jaqcues Paupetit
Isaac Aubert

Jeanne Aubert
Barbe Grognet

09
10

82

Jean Paupetit
(Pierre Cordier

Gabrielle Cordier
Elisabet Bocquellart)

10
09

86

Gilles Paupetit
... Barthélemy

Jeanne Barthélemy
...
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Generatie 07 Geestman

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

Man
Vrouw
Joris Geestman
Catharina Carlier
15-05-1734 te Leiden
26-03-1732 te Leiden
30-12-1780/06-01-1781 te Leiden
na nov. 1792, voor 1796? te
RK, NH
NH
Oude Voldersgracht (1755),
Oostvoldersteeg (1755)
Schaapepoort (1778-1784)
Schoenmakersknecht (1755)
Huisvrouw
Joris Geestman (ook: George) Johannes Carlier
Maria Matthijs
Catharina Markus

Huwelijk:

01-08-1755 te Leiden

Kinderen
1. Johannes
2. Marijtje
3. Pieter
4. Susanna
5. Jannetje
6. Catharina
7. Jacobus
8. Jan
9. Catharina

doop 14-09-1755 te Leiden, overl. w.s. heel jong
doop 28-11-1756 te Leiden, overl. 29-08-1832 te Leiden
doop 29-04-1759 te Leiden, overl. 06/13-10-1804 te Leiden
doop 13-01-1762 te Leiden, overl. 20-08-1832 te Leiden
doop 28-12-1763 te Leiden, overl. 09-05-1797 te Leiden
doop 25-03-1766 te Leiden, overl. 26/09-03/10-1767 te Leiden
doop 13-07-1769 te Leiden, overl. 18/25-08-1770 te Leiden
doop 23-10-1774 te Leiden, overl. 01/08-08-1775 te Leiden
doop 30-11-1777 te Leiden, overl. 24/04-01/05-1779 te Leiden

(Zie voor aansluiting generatie 06 Poptie.)
Susanna Geestman die in 1792 met Johannes Poptie trouwde, komt uit een heel andere familie
dan haar man. Ten eerste is zij een afstammeling van Duitsers en ten tweede wisselt het geloof
binnen haar familie zo ongeveer per generatie. Wat ze wel gemeen hebben is hun emigrantenverleden, hun band met de textielsector en hun keuze voor vrouwen die eveneens alles behalve
van Hollandse komaf zijn.
Haar ouders zijn Joris (ook wel Josef of George) Geestman en Catharina Carlier (ook wel Selier).
Catharina is in maart 1732 te Leiden geboren en is twee jaar ouder dan haar eveneens in Leiden
geboren en getogen echtgenoot. Als uitzondering op de regel heeft Joris voor een andersoortig
ambacht gekozen. Hij is ten tijde van hun ondertrouw op 1 augustus 1755 schoenmakersknecht.
Dit vak heeft hij niet van zijn vader geleerd, want die overleed reeds toen Joris vier jaar oud was.
De ouders van Joris zijn katholiek, maar in 1744 doet zijn broer in elk geval een concessie door
voor de hervormde gemeente in ondertrouw te gaan. Toch is Joris de enige telg die zowel in de
protestantse Hooglandse kerk trouwt en zijn kinderen hervormd laat dopen. Geen enkel familielid
van zijn kant woont die gelegenheden bij, uitsluitend Catharina’s familie is van de partij.
Opvallend is ook dat de kinderen niet de typisch katholieke namen krijgen die in Joris’ familie
voorkomen, zoals Franciscus en Joris.
Overigens heeft het paar haast om te trouwen want anderhalve maand later dient hun eerste
zoon zich al aan. Zij krijgen totaal vier jongens en vijf meisjes; Suzanna is de vierde telg in de reeks
en zij brengen de meesten naar de dichtstbijzijnde Marekerk voor hun doop. Opmerkelijk is dat
nadat het eerste zoontje waarschijnlijk jong sterft, de volgende vier kinderen volwassen worden,
maar de laatste vier kinderen geen van allen hun derde levensjaar halen. Tussen de
laatstgenoemden door heeft Catharina vermoedelijk tevens één of meer miskramen gehad.
Mogelijk is zij na 1763 erg verzwakt of doorlopend ziekelijk geweest. Misschien had het gezin
constant te weinig geld om genoeg voedsel en brandstof te kopen. Ten slotte had heel Leiden het
in de tweede helft van de achttiende eeuw erg zwaar.
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KO QQ239v, 01-08-1755.
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.
NH-doopboeken klapper 419, kinderen van Joris Geestman en Catharina Carlier
 14-09-1755 Johannes, MK, getuigen Hannes Karlier en Katrijna Markes.
 28-11-1756 Marijtje, MK, (aant. 07-12-1802), getuigen Hannes Karli en Kaatje Markus.
 29-04-1759 Pieter, MK, (aant. 31-12-1783), getuigen Pieter de Vos en Zantje Carli.
 13-01-1762 Susanna, MK, (aant. 10-09-1781), getuigen Susanna Carlie.
 28-12-1763 Jannetje, MK, (aant. 10-09-1781), getuigen Susanna Carrelie.
 25-03-1766 Catharina, HK, getuigen Jacobus van Bieme en Susanna Karelie.
 13-07-1769 Jacobus, HK, getuigen Jacobus van Biemen en Ceijntje Carlie.
 23-10-1774 Jan, MK, getuigen Jacobus van Bume en Susanna Carlier.
 30-11-1777 Catharina, PK, Jacobus van Biem(en) en Susanna Kareli.
De naam van de vader staat ook als Gustman geschreven. Joris en Catharina zijn tussen 1755 en
1777 de enige en eerste hervormde Geestman-ouders.
Joris overlijdt rond de jaarwisseling van 1780/81, Catharina achterlatend met vier bijna volwassen
kinderen. Volgens de toenmalige norm lag de leeftijdsgrens bij 25 jaar om als volwassen
beschouwd te worden.
Als eerste trouwt zoon Pieter rond 1780 en mogelijk heeft zijn vader het huwelijk nog bij kunnen
wonen, maar de registratie daarvan is onvindbaar. Marijtje is de oudste dochter en trouwt in
februari 1783, 26 jaar oud met Sacharias Bink.
Intussen is Pieter alweer weduwnaar geworden. Hij hertrouwt met Johanna Heus, een niet eerder
gehuwd meisje. Daarna zijn Susanna en Johannes Poptie aan de beurt. In april 1796 trouwt als
laatste Jannetje Geestman met Gerrit de Ridder. Nadat zij al in mei 1797 in het kraambed sterft,
hertrouwt deze man met Susanna Poptie, het jongere zusje van Johannes. Jannetje is samen met
haar doodgeboren kindje in één kist begraven. Steeds zijn de broer en zusjes elkaars getuigen. De
kinderen zorgen weer voor nageslacht waar zij zelf over en weer doopgetuige voor zijn.
Pieter Geestman met Maria Miog
Pieter Geestman en Johanna Heus
Marijtje Geestman en Sacharias Bink
Susanna Geestman en Jan Poptie
Jannetje Geestman en Gerrit de Ridder
(Gerrit de Ridder en Susanna Poptiet

ca 1780? niet KO/RI-register
07-10-1790
YY21
28-02-1783
WW207
19-04-1792
YY91
21-04-1796
A70
19-01-1798
A210)

e

1
e
2

KO 1783.
Sacharias Bink, baaijwr., jongeman van Leijden, wonende in de Tweelingstraet, huwt met Marijtje
Geestman, jongedochter van Leijden, wonende in de Tweelingstraet, vergezeld met Pieter
Geestman haar broeder wonende op de Beestemarkt.
KO 1790.
Pieter Geestman, weduwnaar van Maria Miog, wonende op de Lange Langegragt, vergezelschapt
met Marijtje Geestman, zijn suster, wonende alsvoren, huwt met Johanna Heus, jongedochter
van Leiden, wonende op de Langegragt.
KO 1792.
Jan Popie, lakenverwerskn., jongeman van Leijden, wonende in de Galgstraat, vergezelschapt met
Susanna Popier, zijn zuster, wonende alsvooren, huwt met Susanna Geestman, jongedochter van
Leijden, wonende op de Heeregragt, vergezelschapt met Maria Geestman, haar zuster, wonende
op de Langegragt. Hooglandse kerk 19-04-1792.
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Schepenen 1796.
Gerrit de Ridder, lakenwr., jongeman van Leijden, wonende op de Langegracht, vergezelschapt
met Gerrit de Ridder, zijn vader wonende als voren, huwt met Jannetje Geestman, jongedochter
van Leijden, wonende in de Galgstraat, vergezelschapt met Susanna Geestman, haar zuster
wonende als voren. (t je gebod den 23 april 1796, t ije gebod den 30 april en t iije gebod 07 meij,
getrouwd voor en op dato als vooren.)
Curiosa uit de impost op begraven.
Kraambed, pagina 3.
Jannetje Geestman, 33 jaar, overleden 09-05-1797, Pro Deo register 43, 13-05-1797, huisvrouw
van Gerrit de Ridder met haar doodgekomen kind begraven in eene kist.
Deel toelichting:
“Alle onvermogende, de welcke in geen van de voorsz. classen begrepen zijn ende het voorsz.
recht niet sullen kunnen betalen, zal werden gegeven een acte ofte verklaringe sonder zegel,
waer op in de plaets van dien sal wesen gestelt pro Deo, ofte voor den Armen.” Heffing ingegaan
op 15-11-1695.
Bij de doop van de twee kinderen van Pieter Geestman met Maria Miog in juli 1781 en 1782 is
alleen familie van Maria Miog aanwezig.
KO vanaf 03-05-1780 tot en met 26-07-1871 gekeken, maar geen huwelijk gevonden van dit paar.
Via NH-/Waalse dopen op familienaam Miog evenmin iets gevonden.
Op 1798 is Susanna Geestman getuige bij de doop van een kind van Pieter Geestman en Johanna
Heus volgens het NH-doopboek.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Sacharias Bink en Marijtje Geestman zijn in:
1785 Pieter Geestman en Marijtje Mieijog.
1788 Zuzanna Geestman.
1790 Zantje Geestman.
1794 Jan Poppelie en Susanna Geesman.
Maria Geestman is in 1810 getuige bij de doop van een kind van Joris Bink.
Weeskamer voogdijboek T71v.
Nicolaas van Ende/Zacharias Bink zijn beide tot voogden gesteld over Pieter Geestman oud 7
jaren, nagelaten kind van Pieter Geestman verwekt aan Johanna Heuze, spinster, wonende op de
Korte Langegraft. Comp. op den 17-03-1806. De voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd.
Catharina Carlier leeft volgens het bevolkingsregister nog in november 1792, maar laat zich
verder niet meer zien. Vanaf 1770 verhuisden Joris en Catharina enkele malen met hun kinderen
in de traditionele wisselmaanden mei en november. Vlak voor zijn tweede huwelijk wonen broer
Pieter en zus Susanna samen in bij een ander gezin, terwijl Catharina in een poort een huisje als
hoofdhuurster tussen mei 1788 en november 1792 ter beschikking heeft. Waar ze vervolgens
heen gaat staat niet vermeld.
Bevolkingsregister 1762 Leiden
 Ca 1762, SA 1818, nr 7 en 33; idem SA 1817, nr 33. Joris Geestman, vrouw en 4 kinderen. Fiche
nummer 7, namen der huurders, Jores Geestman, man, vrou, 4 kindre, bewoning 1770? Fiche
nummer 33 (1817) geen extra gegevens.
 Ca 1762, SA 1765, nr 25. Joris Geertman, vrouw en kinderen.
 Ca 1762, SA 1803, nr 12. Joris Geestman, vrouw en 5 kinderen. Fiche nummer 12, namen der
huurders, Jooris Geestman, vrouw, en 5 kinderen [jaar 1773?].
 Ca 1762, SA 1761, nr 8. Joris Geestman, vrouw en 2 kinderen. Fiche nummer 8 op fiche In de
Schaapepoort, bijwoonders Joris Geestman de vrouw 5/10 1778 [vlek] kinderen, vert. 2/4
1784.
 Ca 1762, SA 1761, nr 26. Geestman, weduwe Joris. Fiche nummer 26. In de poort, namen der
huurders: Deude [de weduwe] van Joris Geeft Man ingekoomen 17 meij 88, 16 november
1792 verhuijst de wed Jooris Geestman.
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 Ca 1762, SA 1817, nr 27. Geestman, weduwe van Joris en 3 kinderen. Fiche nummer 27,
namen der huurders, de weduwe van Jooris Geesman, vrouw en 3 kinderen.
 Ca 1762, SA 1765, nr 25. Geesman, weduwe. Fiche nummer 25, bijwoonders, weu
[= later boven gezet] Joris Geertman en zijn vrou en kinder 2, d 24 meij 1784, 20 september
1784. n.v.t.
 Ca 1762, SA 1800, nr 19. Geestman, Susanna. Fiche nummer 19, bijwoonders, Susanna
Geestman en Pieter Geestman, inkomst 1 meij 1790.
Diverse huizen worden mede bewoond, gehuurd of verhuurd door een Pippingen, zie kleinkind
Joris Geestman, generatie 08.
Bevolkingsregister 1829.
Nummer 159, wijk V, Galgstraat, 11 inwoners per huis, Susanna Geestman, 67 jaar, geboren te
Leiden, getrouwden: 1, spinster, protestant: 1, aanmerkingen: gesep.vr. van Joh. Poptie.
Zoals bekend is, overlijdt Jannetje vrij jong, namelijk als ze pas 33 jaar oud is en zij laat haar man
Gerrit zonder kinderen achter. Pieter is de volgende die overlijdt; hij is in 1804 toch ook pas 55
jaar en vader van een vijfjarig zoontje. Om nog even terug te komen op de raadselachtige bijnakinderloosheid van Johannes Poptie en Susanna Geestman: haar broer verwekt (ogenschijnlijk?)
binnen veertien jaar slechts drie kinderen, haar zus Maria krijgt er “slechts” vier en haar zusje
Jannetje geen één maar zij is misschien zwanger gestorven. Ervan uitgaande dat een gezond
echtpaar toch al gauw zeven kinderen voortbrengt, steken deze aantallen daar mager bij af.
Nadat Pieter sterft, blijven Marijtje en Susanna als enige kinderen in 1804 over. Terwijl Susanna
gescheiden van haar man woont, verhuist Marijtje op een gegeven moment naar het Minnenhuis
waar vader Van Wijk de scepter zwaait. De zussen worden bejaard en uiteindelijk wisselen zij
bijna tegelijkertijd in augustus 1832 het tijdelijke voor het eeuwige, waar ze van hun dagelijkse
zorgen verlost zijn.
Begraafboeken, meldingen op naam Geestman.
 26/09-03/10 1767 Kaatje Geestman, kind van Joris, PB.
 18-25/08 1770 Geestman, Jacobus, kind van Joris, PB.
 Jan, kind van Joris, PB, 01/08-08-1775.
 Caatje, kind van Joris, PB, 24/04-01/05-1779.
 Casper, kind van Joris, PB, overl. 02/09-12-1780 te Leiden.
 Grietje, kind van Joris, Valke BW overl. 29/04-06/05-1786 te Leiden.
(Misschien zijn dit kinderen van Joris Geestman, getrouwd met Catharina v.d. Berg?, een andere
Joris. Geen KO/RI-register huwelijk gezien.)
 Joris Geesman, man van Catrina Carlier. PB tussen 30-12-1780 en 06-01-1781.
 Geestman, Jannetje, huisvr. van Gerrit de Ridder. PB tussen 13/20 mei 1797.
 Pieter Geestman, man van Johanna Heus, VB, 06/13-10-1804.
Akte 699 Susanna.
Op 20-08-1832 verschijnen Johannes Poptie, 68 jaar oud, lakenverver, Galgstraat nr 249 en
Johannes Wassenaar, 54 jaar oud, lakenverver, Galgstraat nr 250. Zij verklaren dat op 20 augustus
is overleden in het huis aan de Binnenvest wijk 1 no. 116 Susanna Geestman, geboren te Leijden,
oud 70 jaar, huisvrouw van Johannes Poptie, dochter van Jozef Geestman en van Catharina Selier,
beide overleden. (Johannes Poptie kan niet schrijven.)
Akte 838, Maria.
Op 29-08-1832 verklaren Hendrik de Water en Jan Priester, beide wonende in het Minnenhuis,
wijk 8, dat op 29-08-1832 in het Minnenhuis wijk 8 is overleden Maria Geestman, geboren te
Leiden, oud zes en zeventig jaren, gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe Zacharias
Bink, dochter van Joris Geestman en Catharina van den Berg [sic] beide overleden.
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Overige gegevens
Huwelijksakte 15, 04-02-1819, kleinkind.
Pieter Geestman, vlaker, zoon van Pieter Geestman, begraven te Leijden tusfchen den zesden
enden dertienden october achttienhonderd vier, blijkens akte de morte in dato 16 December
1818 en van Johanna Heus, spinster ...
Huwelijksakte 84 of 169, 09-09-1824, kleinkind.
Alida Bink, jongedochter, oud 40 jaren, dochter van Zacharias Bink ... en van Marijtje Geestman,
spinster wonende op de Langegracht alhier tegenwoordig en toestemmende.
Schepenen vanaf 1795: Huwelijk Catharina Geestman en Pieter Smit C179, 10-05-1805, is n.v.t.
Weeskamer voogdijboek P168. n.v.t.
Betreft kinderen van Jannetje Gijsman en Hendrik Rijnvis (huwelijk 14-10-1746, PP34). Catje van
der Togt, gesepareerde huisvrouw van Abraham Gijsman is grootmoeder. Dit is echt een andere
familie Gijsman. Zie ook NH-doopboek.
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Generatie 08 Geestman

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
George Geestman
17-12-1679 te Leiden
06/13-12-1738 te Leiden
Luthers, RK & Franse Carmelieten
Eerste Specksteegh op de Langegraft (1704), Fockersteegh bij de
Lakenhal (1709, 1710), Crauwelsteeg (1717)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Lakenwerker (1704), wolspinder
(1717), laakenspinder (1723)
Caspar Geestman
Lijsbeth Bartels Gadron

Huwelijk:

29 en 30-05-1717 te Leiden

Vrouw
Maria Matthijs
ca 1695 te Leiden
21/28-11-1767 te Leiden
RK
Crauwelsteech (1717), Haerlemstraet
op den hoek van de Duijsentraetsteeg
(1734), Legewerfsteeg (1737), Claresteeg (1744), Oude Voldersgracht
(1755)
Huisvrouw
Joannis Matthijs
Jannetje de Broe

Kinderen
1. Caspar doop 21-11-1718 te Leiden, overl. 15-09-1755 te Leiden
2. Agatha
doop 07-04-1720 te Leiden, overl. 15/22-01-1780 te Leiden
3. Joanna
doop 28-10-1721 te Leiden, overl. 17/24-01-1722 te Leiden
4. Matheus
doop 07-04-1723 te Leiden, overl. jong?
5. Anna
doop 19-01-1725 te Leiden, overl. 27/01-03/02-1725 te Leiden
6. Cornelis
doop 30-03-1726 te Leiden, overl. 25/05-02/06-1726 te Leiden
7. Hermanus
doop 12-05-1727 te Leiden, overl. jong?
8. Joanna
doop 12-05-1729 te Leiden, overl. 31/03-07/04-1731 te Leiden
9. Kind?
geb. ?, overl. 03/10-02-1731 te Leiden
10. George
doop 15-05-1734 te Leiden, overl. 30/12/1780-06/01/1781 te Leiden
Kinderen van Joris en Adriaentgen Joris van Cappelle (zijn eerste vrouw)
1. Franciscus
doop 24-03-1705 te Leiden, overl. 02/09-01-1706 te Leiden
2. Elisabetha
doop 18-10-1706 te Leiden, overl. leeft in 1747
3. Georgius
doop 27-01-1708 te Leiden, overl. jong?
4. Maria
doop 30-03-1709 te Leiden, overl. 06/13-04-1709 te Leiden
5. Maria
doop 23-04-1710 te Leiden, overl. 18-12-1742 te Leiden
6. Joanna
doop 06-12-1711 te Leiden, overl. 26/12/1711-02/01/1712 te Leiden
7. Geertruda
doop 11-04-1713 te Leiden, overl. 10/17-07-1734 te Leiden
8. Margarita
doop 11-04-1713 te Leiden, overl. 22/29-04-1713 te Leiden
9. Anna
doop 20-08-1714 te Leiden, overl. 22/29-09-1714 te Leiden

Joris is de jongste uit een gezin van totaal negentien kinderen die zijn vader bij twee vrouwen
heeft verwekt. Vader Geestman heet ook Joris of George en is in december 1679 te Leiden in de
Lutherse kerk gedoopt. Van deze geloofsgemeenschap zijn veel Duitse families lidmaat.
Als hij 24 jaar oud is, huwt hij met Ariaentge Jorisdr. van de Cappel. Hij is een lakenwever of werker en brengt zijn stiefvader Francois Friolet mee. Binnen negen maanden verschijnt hun
eerste zoon die de naam Franciscus krijgt. In minder dan tien jaar tijd krijgen Joris en Ariaentge
wel negen kinderen, waaronder een meisjes-tweeling in 1713.
KO DD80vd, 12-07-1704.
Joost Geestman [aant.: m/z Joris, Luthers], lakenwr, jongeman van Leijden, woont in de Eerste
Specksteegh op de Langegragt, vergezelschapt met Frans Friole, fijn fchoonvader [= stiefvader]
woont alsvooren, huwt met Adriaentge Joris [van de Capel], jongedochter van Leijden woont op
Geestman, Godefroy, Rondeau,
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de Houck van de Courtsteeg op de Oude Vest, vergezelschapt met Lijsbet Jans, haar moeder,
woont als boven.
RK-doopklapper 34, kinderen van Joris/Georgius Gestman/Geesman/Geestman/Keijsman en
Adriaentgen/Adriana Joris van Cappel/Copel (zijn eerste vrouw). Zij zijn in die tijd de enige RKouders Geestman.
 24-03-1705 Franciscus, Z, getuigen Franciscus Friolet, Maria doe Maeker.
 18-10-1706 Elisabetha, Z, getuigen Stephanus van der Grast, Cacilia Mollier.
 27-01-1708 Georgius, Z, getuigen Henricus Javelle, Catarina Hendricks.
 30-03-1709 Maria, B, getuigen Joannes Bossan en Petronella van Heijmeren.*
 23-04-1710 Maria, Z, getuigen Petrus van der Velden, Helena Helders.**
 06-12-1711 Joanna, Z, getuigen Jacobus Vermarck en Jacoba Gozens van Ruit.
e
 11-04-1713 Geertruda, B, get. 1 kind: Arie van Detere en Helena Helders Hemde.**
e
 11-04-1713 Margarita, B, get. 2 kind: Joannes Renflaer en Barbara Pyriola.
 20-08-1714 Anna, Z, getuigen Joannes Reffelaar en Helena Joris van Capelle.
* Zie generatie 09 Passant/Van der Steen-tak. ** Zie generatie 09 Van der Velde/ Boekooy-tak.
Joris Geestman is als zwager in de Fockersteeg bij de Lakenhal huwelijksgetuige bij Pieter Cappel
die in december 1709 trouwt met Elisabeth de Haan.
KO EE204, 15-03-1710.
Abraham van Capel trouwt met Lijsbeth van Wijckvlieth. Abraham wordt vergezelschapt met Joris
Geestman, zijn zwager in de Fockersteegh. Geen bekende doopgetuigen Capel gezien.
Zoals heel vaak vroeger voorkwam sterft één van de twee baby’s vrij kort na de geboorte, in dit
geval na drie maanden. Het was eigenlijk al een klein wonder dat gewone baby’s, laat staan
meerlingen bleven leven wanneer je bedenkt hoe door onwetendheid met alles onhygiënisch
omgesprongen werd en hoe slecht de (kunst-)voeding meestal was. Daarnaast hield men er naar
onze huidige opvattingen rare gewoontes op na. De uitdrukking heet gebakerd verwijst naar de
praktijk waarbij een kindje letterlijk boven open vuur gewarmd werd.
Genoemde kinderschare is in de rooms-katholieke kerk ten doop gehouden. Deze gemeenschap
vormde in Leiden duidelijk een minderheid. Het zal geen verwondering wekken dat enkele
katholieke niet-verwante getuigen ook voorkomen bij mijn andere spaarzame katholieke Leidse
voorouders in de familietakken Boekooy en Van der Steen.
Ariaentje en Joris houden drie kinderen in leven, maar zijzelf wordt niet oud. Enkele jaren na de
komst van de jongste is zij overleden en Joris heeft toch wel dringend een vrouw nodig die voor
de kinderen kan zorgen. Althans, bij een snel volgend tweede huwelijk was vaak noodzaak eerder
de directe aanleiding dan liefde. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen genegenheid was,
maar mensen konden nu eenmaal niet op allerlei instanties terugvallen en niet altijd was de
familie in staat om langdurig andermans kinderen op te vangen. In dit soort gevallen wilde de
pastoor of dominee wel eens als koppelaar optreden. In mei 1717 nemen Frans Friolet van
vaderszijde en Abraham Joris van Cappel van moederszijde de voogdij aan over de drie halfwezen
Lijsbeth, Marijtge en Gerardtge (Geertruda).
Weeskamer voogdijboek M83v.
Frans Friolet, wolspinder, aangebehuwd grootvader en Abraham Joris van Capel, schrobbelaar,
oom, sijn voogden gesteld over Lijsbeth, oud 10 jaren en een halff, Marijtge seven en Gerardtge
vier jaren off ijder daar omtrent, nagelaten minderjarige kinderen van Adriaentge Jorisdr. van
Capel, gewonnen bij Joris Geestman, wolspinder in de Krauwelsteeg. Compareerden hebben de
voorschr. voogdije aangenomen en aende H.H. Weesmeesteren op den 24 meij 1717 eed gedaen.
Den voorn. boedel is ten selve dage gerepudieerd.
Op 1 mei 1717 staat Joris samen met Maria Matthijs voor de schepenen in het stadhuis om in de
echt verbonden te worden. Na de gebruikelijke drie geboden trouwen ze daar op 29 mei voor de
wet en bovendien op 30 mei bij de Franse Karmelieten voor de kerk. Tussen elk gebod zit een
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week en dat geeft anderen de gelegenheid om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het
voorgenomen huwelijk. De echtelieden hangen hetzelfde geloof aan, blijkt hieruit. Is dat niet het
geval, dan wordt de termijn tussen elk gebod verlengd.
Vooral het gemengde huwelijk wordt met alle ten dienste staande middelen bestreden. In preken
en geschriften is het een steeds weerkerend thema waardoor de indruk gewekt wordt dat dit
ongeveer het ergste is wat met huwbare zoons of dochters kan gebeuren, een reactie overigens
die vergelijkbaar is met wat men ook binnen andere kerkgenootschappen kon aantreffen. Het
zieleheil stond immers op het spel. Overgang naar een andere christelijke kerk werd gezien als
geloofsafval en in de beleving verschilde die nauwelijks van het verval tot het “ongeloof”. De
bezorgdheid voor het zieleheil ging veelal gepaard met het besef dat, zo al niet de
huwelijkspartner uit de eigen kerk, dan toch zeker de toekomstige generatie voor de kerk verloren
dreigde te gaan. De gevolgen daarvan voor de verhouding tussen de bevolkingsgroepen waren
hier meer prominent in de aandacht dan bij het optreden tegen de contraceptie. Van
roomskatholieke zijde werd in voorkomende gevallen geëist dat de “niet-gelovige” partner zich
zou “bekeren” of dat anders in ieder geval de belofte werd verkregen dat de eventuele kinderen
roomskatholiek zouden worden opgevoed. Deze handelwijze heeft in heel wat gezinnen tot
blijvende tweespalt geleid, hetgeen de opvoeding van de kinderen, ook de godsdienstige
opvoeding, natuurlijk niet ten goede kwam.
D)
Bron: Gezinsgeschiedenis, over bekering, pagina 27, zie .
Het is voorgekomen dat de hervorming zo ver doorsloeg dat werd voorgeschreven dat een ieder,
dus ook de rooms-katholiek, “in die reformierden kercke” moest trouwen. Zoals voorheen de
gereformeerden weigerden “na der papistischer wijs” te huwen, zo ligt het voor de hand te
veronderstellen dat de rooms-katholiek er niets voor voelt ten overstaan van een dominee trouw
te beloven. In Rijnland wordt in 1576 voor dit probleem de oplossing gevonden door naast het
kerkelijk huwelijk de wereldlijke vorm te introduceren. Erkennend dat nog “veel personen de
pausselijke religie” toegedaan zijn voor wie “in haar conscientie” het bevestigen van hun huwelijk
in de nieuwe kerk bezwaarlijk is, wordt de mogelijkheid geschapen de huwelijksafkondigingen te
doen plaatsvinden of op zondag in de gereformeerde kerk met daarop volgende de kerkelijke
huwelijksbevestiging of op zaterdag voor de vierschaar van Rijnland, waarna het hoogste
rechtscollege van Rijnland “heurluyder trouwe voor wettig verklaart”, waarvan akte wordt
verleend en boek wordt gehouden. In 1580 komt naast de zondag voor de geboden ook de
marktdag.
D)
Bron: Gezinsgeschiedenis, Concilie van Trente in 1563, pagina 33, zie .
Maria Matthijs is ongeveer vijftien jaar jonger dan haar man en prima in staat om kinderen te
krijgen, want nu zet Joris samen met haar nog eens tien kinderen op de wereld. Alleen, het blijft
een kunst om ze gezond en wel groot te brengen. De helft sterft zeker jong, van twee kinderen is
onbekend hoe het hen verder vergaat en drie kinderen bereiken volwassenheid. Dat zijn de
oudste zoon Caspar, oudste dochter en tweede kind Agatha en telg nummer tien; voorvader Joris.
Hij scheelt maar liefst 27 jaar met zijn oudste halfzus Elisabeth. Vermoedelijk is zij dan al een
aantal jaren geleden uit huis vertrokken.
RI-register, klapper 27, J70v.
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.
RK huwelijken Franse Carmelieten, 1688-1727.
Getrouwd 30-05-1717, aangetekend 01-05-1717. Georgius Gijsman en Maria Mathijs. Getuigen
Ludovicus Bouman en Catharina Cuijpers. (Laatstgenoemde is bij zeer veel huwelijken aanwezig.)
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RK-doopboeken, kinderen van Joris Geestman en Maria Mathijs.
 21-11-1718 Caspar, Z, getuigen Johannes / [Mathijs?], Joanna de / [Broe?].
 07-04-1720 Agatha, B, getuigen Albertus Tragh en Agatha Splenter.
 28-10-1721 Joanna, K, getuigen Jacob Jansse en Jannitie Matthijs.
 07-04-1723 Matheus, Z, (ma Agatha Theijs), getuigen Carolus Mattheijs en Catharina Janse
Quast.
 19-01-1725 Anna, Z, getuigen Theodorus Bosman en Maria Jans.
 30-03-1726 Cornelis, Z, getuigen Adriaan van de Teringh en Cornelia van Copelle.
 12-05-1727 Hermannus, K, getuigen Bartholomeus Friolet en Adriana Caue.
 12-05-1729 Joanna, Z, getuigen Joannes van Weeken, Elisabetha Geesman.
 15-05-1734 George, Z, getuigen Johannes Mathieu en Maria Geesman.
Begraafboeken Geestman
 02/09-01-1706 Kind van Joris, Bolw.
 06/13-04-1709 Kind van Joris, Bolw.
 Kind van Joris, B, 26/12/1711-02/01/1712.
 Idem, B, 22/29-04-1713.
 Idem, B, 22/29-09-1714.
 Kind van Joris, B, 17/24-01-1722.
 Idem, B. 27/01-03/02-1725.
 Neeltje, kind van Joris, B, 25/05-02/06-1726.
 Jannetje, kind van Joris, B, 31/03-07/04-1731.
 Ongedoopt kind van Joris, B, 03/10-02-1731.
 Gerretje, jongedochter, B, 10/17-07-1734.
In 1723 moet opnieuw het één en ander worden geregeld met de weeskamer vanwege het geld
(ƒ 115,00) dat de kinderen van hun grootmoeder aan moederszijde erven. In een kasboek worden
alle inkomsten en uitgaven van de boedel nauwkeurig aangetekend. Van elke nalatenschap
bewaarden de weesmeesters in een op naam gestelde aparte doos de stukken.
Weeskamer voogdijboek M214.
Joris Geestman, laakenspinder, vader werd voogd gesteld over Lijsbeth oud sestien jaaren ende
vijff maanden, Maria dertien jaaren en elf maanden & Gerritgen 10 jaaren ende 11 maanden of
ijder daar omtrent nagelaate minderjaarige kinderen van Ariaantgen Jooris van Capel, gewonnen
bij de voorn: Joris Geestman, mitsgaders nog den selven J: Geestman ende Arij van Detering*,
schoenmaaker, oom, beijde als voogden over de gemelde kinderen, mitsgaders over de minderjaarige kinderen van Abram Joris van Capel met namen Joris oud vijf ende Ariaantge seven jaaren
of ijder daar omtrent, nagelaate minderjaarige kinderen van de voorn: Abraham Jorisz. van Capel,
gewonnen aan Lijsbeth Robberts van Weijtvleit, lakenspinster op de Middelstegraft en dat
wegens de nalatenschap van Lijsbeth Jans Blijenburg der voorn: kinderen grootmoeder.
Compareerde heeft de voogdije aangenomen en aan de H.H. Weesmeesteren op den 17 maart
1723 eed gedaan.
Fiat acte van uijtbrooft ter somme van twee honderd dertig guldens als voor ijder de helft de
somme van een honderd vijfftien guldens.
*Raadhuis-inteekenregister: Arij van Detering is in 1706 getrouwd met Neeltje van Capel;
Elisabeth Blijenburg is haar moeder.
de

Weeskamer 17 penningboek 1474 a, Caffab. fol. 652
[rechts] Jorif Geeftman, fijn drie minderjarige kinderen met namen Lijfbet oud 16 jaren @ 5
maenden, Maria oud 13 jaren @ 11 maenden, Gerritje oud 10 jaren @ 11 maenden, gewonnen
aen Ariaentje Jorisdr van Capel, als mede erffgen. ab intestato van Lijfbeth Jansdr. Blijenburgh in
haer leeven huijfvrouw van Jan Hendrikfe Vetpot, haerl. grootmoeder van des moeders fijde.
Op den 12 april 1723 heeft Jan Hendrikfe Vetpot voorn. alhier opgebragt defm. van een hondert
vijftien gls in vold. van de voors drie kindren haer portie in de nagelate erffenis van de voorf.
Lijfbet Jansdr. Blijenburgh fijnde 1/3 part, volgens acte van uijtkoop tuffe hem Vetpot als wedue-
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naer van de voorf Lijfbet Jans, ende de refp. erffgen. voor defe kinderen bedongen. Ende heden
voor weesmren gepafft dus hier j C xv gls.
[Dit betreft overigens niet de voorouderlijke familie Capel.]
[links] Den 13 april 1723 uijtgetelt aen Ariaen onderger. alhier gestelde voogden, met confent van
weefmren gifteren gedragen vijftien gls. omme weder voor ... verleden voor de minderjaringe
nodege aan te koopen onder belofte van behoorlijke verantwoordingen Xv gl.
Getekend: Arij van Deteren, dit is het [bliksemschicht teken] merk van Joris Geeftman.
Den 12 meij 1723 es opgedragen op Gerrit Jan Bosch fol. 1484 defa van vijf en veertig gl. get. elf
e
sts. ende daer voor van den felve alhier bij tranfporte betrouwen een cap van 45-0- het 3 reg. J
fol. 15 met het verloop van dien fedt. den 20 jb. 1722 xLv gl xj sts.
Den 3 junij 1723 overgedragen op Maerten van Ketwijk ... bij tranfporte bekomen capl van 20: uit
@ 30 gl. ... met t verloop van dien sedt. den 19 mart @ 10 april 1723.
[midden onder]
L gls xvj sts.
de

Weeskamer 17 penningboek 1474a Caffab. fol. 653.
In den doos van Joris Geeftman.
[Dit betreft twee kinderen van Abraham Joriffe van Capel.]
de
Weeskamer 17 penningboek folio 200 betreft kinderen van Abraham Jorisz van Capel, waarbij
Joris Geestman betrokken is.
de

Weeskamer 18 penningboek fol. 199.
[Overbrenging restant iij gl xiij sts.]
[rechts] Den j en gb: 1731 overgebracht van de gr. en kl. partijen van defe kamer fo. -, defa van
twintig gls ene st. over 9 jaren intr: van 45 gulden en 8 jaren van 20:11:- en 30:-:- gl cap. tj 2 en 3 r
kl p. fol. 15 63 fl en 387 vervallen in iedere regard den 19 maart, 10 apr. 20 rb 1723, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 en 31 aff de 100 en 200 penn. [belasting] over alle drie jaren
xxgl 1 sts.
ta
Dito overgebracht van Marg Boucquet fo 489 defa. van dertig guls agt sts. fef penn ende daer
voor aen defelve getranfpt het bovengen. capl van 30 gls t r reg kl p fo 387 met het verloop van
dien t zedt den 10 ... 1731 xxx gls viij st 27 pen.
Den 5en oktb. 1734 [van diverse kleine leningen wordt geld overgebracht].
[links: Diverse uitkeringen en berekende kosten voor het administreren.]
Het is niet bekend of Elisabeth getrouwd is, al kan Jan van Beek/Van Weeken met wie zij samen in
1729 en in 1747 doopgetuige is, haar man zijn. Grappig is dat zij in 1729 doopgetuige is bij haar
eigen halfzusje.
Wanneer haar jongere zus Maria 24 is, trouwt deze als eerste van de kinderen met Jan van den
Broek. Zij krijgen slechts één kind en dit huwelijk duurt niet lang. Als weduwe die met schoonmaken haar brood verdient, hertrouwt ze binnen 2 ½ jaar met Hendrik Meijers. Deze man was
misschien een vriend van haar eerste echtgenoot, want beide heren waren afkomstig uit de
Meierij van ’s Hertogenbosch. Reeds op 32-jarige leeftijd overlijdt Maria zelf. Haar kind moet door
het Roomse Armbestuur onderhouden worden. In 1744 trouwen broer en zus Agatha en Casper
Geestman met ... broer en zus Joris en Margaretha Geijer. Dit is een wel vaker voorkomend
fenomeen. Tot slot trouwt Joris met Catharina Carlier in 1755.
Maria Geestman met Jan van den Broek
Marijtie Geestman met Hendrik Meijers
Agatha Geestman met Joris Geijer
Kaspar Geestmans met Margaretha Geijer
Joris Geesman en Catharina Carlier

29-10-1734
05-01-1737
24-04-1744
12-09-1744
01-08-1755

e

K205
1
e
K247
2
L114
OO192v
QQ239v

RI-register 1734.
Jan van den Broek rokjesw. uijt de Meijereije van s Hertogenbosch, wonende op ’t Galgewater,
huwt met Maria Geestmans, jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet over de
Donkersteeg, vergezelschapt met Marijtje Matthijsz. haer moeder wonende op de Haerlemstraet
op den hoek van de Duijsentraetsteeg. De bruidegom heeft behoorlijk consent van deffelfs
moeder vertoont overgelevert. t je gebod den 30 october 1734, t ije gebod den 6 november, t iije
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gebod den 13 november. Getr: voor d Heeren Pieter van Hoogmade en Mr Cornelis van Dorp
schepenen op den 13 novemb: 1734.
RI-register 1737.
Hendrik Meijers, rokjesw., jongeman van Hijselint in de Meijerije van den s: Bos, wonende in de
Loijerstraet, huwt met Marijtie Geestman, weduwe van Jan van den Broek (één kind), wonende
op de Haerlemstraat over de Legewerfsteeg, vergezelschapt met Marijtje Matthijsz. haar stiefmoeder, wonende in de Legewerfsteeg en Aaltie van den Bergh, haer bekende wonende op de
Haerlemstraat over de Legewerfsteeg. t je gebod den 12 januarij 1737, t ije gebod den 19 dito, t
iije gebod den 26 dito. Getrout voor de H:H: Mr Nicolaes de Bije @ Mr Johan Agidius van Egmond
van der Nijenburgh schepenen op den 26 januarij 1737.
(De familie Van den Broek kent de familie Geijer.)
RI-register 1744.
Joris Geijer, rokjesw., jongeman van Leijden, wonende in de Heeresteeg, huwt met Agata Geestman, jongedochter van Leijden, wonende in de Claresteeg, vergezelschapt met Marijtje Mattijsfe,
haer moeder in de Claresteeg. t je gebod den 25 april 1744, t ije gebod den 2 meij, t iije gebod
den 9 dito. Getrouwt voor de Heeren Mr Nicolaes Willem van Leeuwen @ Mr Johan Egidius van
Egmond van der Nijenburg schepenen op den 9 meij 1744.
KO 1744.
Kaspar Geestmans, Warmofiersknegt, jongeman van Leijden, wonende in de Claresteeg, vergezelschapt met Marijtje Matthijs, fijn moeder, wonende als vooren, huwt met Margareta Geijer,
jongedochter van Leijden, wonende in de Claeresteeg, vergeselschapt met Agata Geestman, haer
snaer wonende in de Heerefteeg. De bruijd moet voort gaen van ’t tweede gebod behoorlijk
consent van haar vader vertonen.
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.
Geen eventueel huwelijk van Elisabeth Geestman met Johannes van Weeken of Beek rond 1728
KO/RI-register gezien en geen RK dopen.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Jan van den Broek en Maria Geestman zijn in:
1735 Joris Geestmans en Maria Matthijse.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Meijers en Maria Geestman zijn in:
1737 onder andere Elisabeth Geestman.
1739 Willem van Engelen en Maria Heesemans (?).
1740 Casper Geestman en Achi Geestman.
1741 Casper Geestman en Lijsi Geestman.
Idem bij Hendrik Meijers en Machtilda Meijers (geen KO/RI-register huwelijk gezien):
1744 onder andere Gaspar Geestman.
1747 Jan van Beek en Lijsi Geestman.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Casper Geestmans en Grittie Geijer zijn in:
1745 Jan Geijer en Grittie Mathijsen.
1747 Joris Gijer en Achi Gijsman.
1750 Joris Gaar [Gijer] en Agata Geijsmans.
1752 n.v.t.
1755 onder andere Agatha Geestman.
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RK-doopgetuigen bij de kinderen van Joris Geijer en Agatha Geestman zijn in:
1745 onder andere Maria Matthijse vidua [= latijn: weduwe] Georgij Geestman.
1746 en 1748 onder andere Maria Geestman.
1750 Gaspar Geestman en Marijte Matthijsen.
1754 Henricus Simon en Maria Matthijse.
1757 Albert Bruijns en Maria Matthijse.
Zij laten voor het laatst in 1762 een kind dopen.
Weeskamer voogdijboek N240, 16-01-1737, nr 3.
Joris Geestman, grootvader en Jan Mosselaen Linden gebede vrind zijn voogden gesteld over
Marijtie oud ander halft jaar, nagelaten minderjarig kindt van Jan van den Broek, verwekt aan
Marijtie Geestman schoonmaakster op de Haerlemstraat over de Legewerfsteeg. Compareerden
hebben de voogdije aangenomen en aan de Heeren Weesmeesteren den 16 id den Eed gedaan
beijde voorn. boedels zijn ten selve dage gerepudieerd.
ARKA inv. nieuw nummer 880 familieboek, folio 207.
Rokkies weever Hendrik Meijers oud 36 jaaren en zijn vrouw schoonmaakster Maria Geestman,
oud 29 jaaren overleeden den 18 decemb 1742 oud 31 jaaren, eertijdts getrouwt met Jan van den
Broek [plus kinderen].
Weeskamer voogdijregeling O folio 83v.
Kasper Geestman, warmoesier oom en Cornelis Boomhouwer lakenwr mede oom, zijn voogden
gesteld over – 2 – nagelatene minderjarige kinderen van Marijtje Geestman, verwekt bij Hendrik
Meijers Rockjeswr. in de Vestestraat. Comparanten hebben de voogdije aangenomen en aan de
H.H. Weesmren den 13 maij 1743 den eed gedaan. Den voorne: boedel is ten selven dage
gerepudieerd.
Nogal wat arme Leidenaren beproefden hun geluk door in dienst te gaan bij de VOC wanneer het
niet lukte om thuis werk te vinden of gewoon uit zucht naar avontuur. Overleed deze persoon,
dan konden de achtergebleven bloedverwanten zijn gage opvragen mits hij niet was gehuwd en
een vrouw achterliet. Willem Geijer was zo iemand. Misschien had hij zes jaar in Oost-Indië
gewerkt en was hij op de terugweg toen hij bij Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika overleed. Het
duurde soms jaren voordat het geld uitgekeerd werd, maar de leden van de familie Geijer, die
later door de RK-armmeesters werden ondersteund, konden elke cent goed gebruiken. Ook de
familie Geestman redde het in de slechte tweede helft van de achttiende eeuw niet meer zonder
bedeling.
RA inv. 86 Minuten van Civiele Zaken, deel GG, folio 144.
Compareerden voor de onderges. H.H. scheepenen Mrn der stadt Leijden Jan van Gelderen en
Johannes Verheijk, beide van competenten ouderdomme en wonende binnen deze stadt,
dewelke verklaarden ter requisitie van Jan Geijer, den ouden, Adriaan Geijer, beijde uijtlandigen,
item Gijsje Geijer, meerderjarige ongehuwde dogter, Grietje Geijer, getrouwt met Casper
Geesman, en Joris Geijer, meerderjarig misgaders Cornelia Geijer en Pieternella Geijer althans
nog minderjarig, waar en waragtig te weezen, dat den eersten requirant is de wettige vader, de
tweede, derde, vierde en vijffde requiranten de wettige volle broeders en fusters item de twee
laatste requiranten de wettige halve broeders van ’s vaders zijde, van Willem Geijer van Leijden,
die in’t jaar 1738 voor soldaat met het schip Loverendaal, van de kamer van Zeeland, jongman en
ongetrouwt zijnde naar Oostindiën is gevaren en (zo zij deposanten onderrigt werden) op den 7
Maart 1744 aan De Caap overleeden ... Akte 15 augustus 1747.
Overige kaartjes ex-ARKA nu Huize Sint Maarten archief:
 Maria Geestman vrouw van Hendrik Meijers, 31 jaar, overleden, oud nr. 282, fol. 38.
 Caspar Geestman, warmoeziersknecht, getrouwd met Margriet Geijers, oud 34 jaar in 1753,
zie oud ARKA nr 284, folio 364, overleden 15-09-1755.
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ARKA, familieboek inv. nr. 877, folio 41.
Maria Geestman overleeden den 18 december 1742. Eertijts weduw van Jan van den Broek en
laastmaal getrout met Hendrik Meijers bij haar eerstgenoemde man verwekt en op haar overleijden nagelaaten een minderjarig kind. Op versoek van haar voorn. schoonvader Hendrik
Meijers en aengehuwde groot moeder Maria Broek weduw van Joris Geestman het voorsz.
minderjaerig kind den 2 januarij 1743 bij de Roomsche Armen aangeslaegen zijnde gedoopt en
genaamt als volgt Maria van den Broek ...
ARKA, familieboek, folio 94, jaar 1758.
Caspar Geestman en Margriet Geijers Egte Luijden beijde overleden zijnde, hebben de navolgende 5 kinderen nagelaten, die bij den Roomschen Armen aangeslagen zijn den 31 Janrij 1758.
Joris Geestman, gedoopt bij de Eerw. paters Minderbroeders in de Kuijpersteegh den 24 Junij
1745.
Caspar Geestman, gedoopt alsvooren den 14 april 1747.
Anthony Geestman, gedoopt alsvooren den 24 may 1750.
Catharina Geestman, gedoopt alsvooren den 3 novemb: 1752.
Johannes Geestman, gedoopt alsvooren den 25 Augustij 1755.
Joris is grotendeels zonder vader opgegroeid, want deze overleed toen zijn jongste pas vier jaar
oud was. Maria Matthijs stond daarna alleen voor de opvoeding van Joris, vier, Agatha, achttien
en Casper, twintig jaar oud. Waarschijnlijk droegen de oudste twee hun steentje al sinds een jaar
of tien bij. Toch blijkt ook weer dat dit gezin het niet breed had, aangezien ze geen eigen huis
bezaten en zowel dochter Maria’s zoontje als de kinderen van Casper als wezen later door het
katholieke armbestuur onderhouden moeten worden. Kennelijk konden hun ooms en tantes daar
niet voor opdraaien. Maar de familie is wel hecht en Maria Matthijs ziet heel wat kleinkinderen
verschijnen voordat zij in 1767, geschat ongeveer zeventig jaar oud sterft.
Begraafboeken Geestman
 Joris, man van Marijtje Mattijse, B, 06/13-12-1738.
 Marijtje, vrouw van H. Meijering. B, 15/22-12-1742.
 Caspar, man van Grietje Geijers, PBw, 13/20-09-1755.
 21-28/11-1767 Maria Mathijsse (wed. van Joris Geestman), PB.
 Agatha Geesman, huisvrouw van Joris Gijer, PB, 15/22-01-1780.
Overige gegevens
RI-register O133. Kleinkind via Casper Geestman en Grietje Geijer.
Hendrik Guldens met Catharina Geestman, geboren te Leijden, jongedochter, wonende in de
Scheepmakersteeg, vergezelschapt met Elisabeth Wal, haar suster, wonende alsvoren. Getrouwd
18-02-1792.
Overlijdensakten. Catharina 21-02-1814, overl., gehuwd met H. Guldens.
ARKA nr 289 = vanaf mei 1998: nr. 1209. Dit is het register van verstrekte Akten van Cautie door
het RK bestuur. In de index staat kleinzoon: Anthony Geestman na[ar] IJsselsteijn, nr. 180.
Huwelijk Joris Geestman met Jannetje van Pippingen is in 1778.
Ex-ARKA nu Huize Sint Maarten Joris Geestman, knoopmakersknecht, getrouwd met Jannetje van
Pippingen, wordt in 1785 bedeeld en is dan 40 jaar oud. Hij is w.s. een kind van Caspar Geestman.
Kleinkind.
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Generatie 09 Geestman

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Caspar Geestman
21-01-1637 te Leiden
tussen 1679-aug. 1682 te
Luthers
Beestenmarckt (1672)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Lakenwerker (1672)
Joris Jaspersz. Geestman
Annetgen Harmansdr. Edelhoff

Huwelijk:

14-09-1672 ondertrouw te Leiden

Kinderen
1. Joris
2. Marijtje
3. Bartholomeus
4. Joris

Vrouw
Lijsbeth Bartels Gadron
ca 1648 te Leiden
na 1713
Waals, Luthers, RK
Oude Beestemart (1672), Langegraft
(1682), Driehoepelsteegh (1711),
Doelesteegh (1714)
Huisvrouw
Bartholomeus Gadron
Maria le Naif/Maria Jean Pasquet

doop 01-12-1672 te Leiden, overl. 23/29-01-1678 te Leiden
doop 23-01-1675 te Leiden, overl. na 1733?
doop 30-08-1677 te Leiden, overl. jong?
doop 17-12-1679 te Leiden, overl. 06/13-12-1738 te Leiden

Kinderen van François Friolet en Lijsbeth Gadron
1. Fransiscus
doop 30-12-1683 te Leiden, overl. voor 1685
2. Fransiscus
doop 25-12-1684 te Leiden, overl.
3. Bartholomeus
doop 10-12-1686 te Leiden, overl. na 1733
4. Joanna
doop 07-07-1688 te Leiden, overl. na 1719
Kinderen van François Friolet en Catharina d’Overdan (zijn eerste vrouw)
1. François
doop 30-05-1668 te Leiden, overl. 21-10-1668 te Leiden
2. François
doop 12-02-1671 te Leiden, overl.
3. Marie
doop 19-08-1674 te Leiden, overl.
4. Caterine
doop 21-10-1676 te Leiden, overl. na 1705
5. Barbe
doop 18-06-1679 te Leiden, overl. tussen 1721-1726
6. Françoise
doop 08-10-1681 te Leiden, overl. 16/22-01-1684? te Leiden?

Dit gezin wordt aangevoerd door Caspar Geestman en Lijsbeth Bartels Gadron. Zijn ouders komen
uit het oosten en die van haar uit het zuiden, maar zelf zijn ze in Leiden geboren. Caspar is als
bruidegom in 1672 35 jaar oud, Lijsbeth is vermoedelijk zo’n negen jaar jonger. In elk geval
wonen ze in dat jaar bij elkaar in de buurt en was hun relatie al geruime tijd innig, want Lijsbeth is
6 ½ maand zwanger.
Het paar laat de kinderen in de Lutherse kerk of thuis dopen. Deze geloofsrichting werd in
Holland gedoogd zolang men niet openlijk diensten hield. Kennelijk voelen Lijsbeth’s qua geloof
zwalkende ouders zich daar niet prettig bij, want zij blijven weg. Samen krijgen ze vier kinderen,
waarvan alleen de jongste, Joris in leven blijft.
Op 31-10-1517 spijkerde de Duitse monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen, waarin hij een
aanval deed op sommige misbruiken in het katholicisme, aan de slotkerk van Wittenberg, en
luidde daarmee de Hervorming of reformatie in.... [Calvijn begon met zijn verkondigingen in 1536
in Genève.] ... De katholieke kerk reageerde op deze hervormingsbewegingen met de contrareformatie: de kerkelijke leer werd scherper omlijnd en allerlei misbruiken die in het katholicisme
waren binnen geslopen, werden tegengegaan.
M)
Bron: Onze literatuur, pagina 36-37.
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KO V240v, 14-09-1672.
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.
Lutherse dopen, kinderen van Casper Geestman en Lijsbeth Gadron
 01-12-1672 (in huijs) Joris, getuigen Claes Krabbe en Annetje Edelhoff.
 23-01-1675 (in huijs hebben Caspar Geestman en sijne huysvrouw een kind laeten doopen
genaemt) Marijtje, getuigen Arnold Nier, Christina Hoburg, Maria Jansen.
 30-08-1677 Bartholomeus (alleen pa: Caspar Joorsen), getuigen Harmen Joorsen, Jurgen
Jacobsen van Dantzig, Trientje Joorsen.
 17-12-1679 Joris, getuigen Harman Geestman, Cornelis Palladanus, Cornelia van Leeuwen,
Trijntje Edelhoff.
Caspar is voor augustus 1682 reeds gestorven, want in die maand hertrouwt Lijsbeth met
Francois Friolet, die zelf zijn eerste vrouw verloren heeft en enkele kinderen van Joris’ leeftijd
meebrengt. Opnieuw worden vier kinderen geboren, waarvan er zeker twee volwassen worden.
Deze kinderen krijgen hun doop in de katholieke kerk en ditmaal duiken oma Marie le Nef en
oom Abraham Gadron wel op.
Weeskamer voogdijboek I161v.
Bartholomeus Gadron, lakenwerker en Harmen Geestman, lakenberijder, oom, zijn voogden
gesteld over Joris, oudt 3 jaar, Maria, oudt 8 jaren of der daar omtrent nagelate weeskinderen
van Casper Geestman gewonnen bij Elisabeth Gadron. Compareerden hebben de voogdije
aengenomen en eed gedaen aan weesmeesteren en ten dagen alsvooren. Voorn. boedel is ten
zelve dage bij weesmeesteren gerepudieerd. Akte 07-09-1682.
RK-dopen, kinderen van François Friolet en Catharina ... Matthieu (1668), d’Overdan (1671),
Matty (1674), Matevie (1676), de Sédan (1679) en Crosse (1681).
 30-05-1668 François, Z, getuigen Simon Gaspar en Marie Pierre.
 12-02-1671 François, Z, getuigen Gaspar Gaspar en Caterine Friolet.
 19-08-1674 Marie, Z, getuigen François Dounon en Marie Friolet.
 21-10-1676 Caterine, Z, getuigen George Martin en Marquerite Michele.
 18-06-1679 Barbe, Z, getuigen Nicolas Massin en Marie Friolet.
 08-10-1681 Françoise, Z, getuigen Michel André en Elisabeth Pierre.
RI-register F188, 29-08-1682.
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.
RK-doopboek, kinderen van François Friolet en Lijsbeth Gadron
 30-12-1683 Fransiscus, Z, getuigen Simon Gaspar en Maria le Nef.
 25-12-1684 Fransiscus, Z, getuigen Abraham Gadron en Marie le Nef.
 10-12-1686 Bartholomeus, B, getuige Maria Luneef.
 07-07-1688 Joanna, B, getuigen Adam Dammes, Jannetie Diricks.
Het is toch frappant dat Lijsbeth zelf Waals is gedoopt en vervolgens met haar kinderen naar
eerst de Lutherse en later de rooms-katholieke kerk overstapt. Het was haar zeker allemaal om
het even, maar haar kinderen maken duidelijker een keuze. De meesten van hen trouwen
namelijk katholiek bij de Franse Karmelieten, wat relatief slechts weinig mensen in Leiden deden.
Eerst trouwt voorvader Joris in 1704. Twee jaar daarna trouwt zijn stiefzus Catharina Friolet en
vervolgens zijn halfzusje Jannetje in 1711. In mei 1714 is het dubbel feest wanneer zowel halfzus
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Barber als halfbroer Bart Friolet huwen. Haar man is een zekere Karel Matthijs en laat dat nu
weer de broer zijn van Joris’ tweede vrouw Maria Matthijs met wie hij in 1717 hertrouwt. Tot slot
huwt een Catharina Friolet in 1720 met Harmen de Gravekamp en zijn “Carolus Matheus en
Barbara Fride” doopgetuigen bij hun kind. Zij kan een dochter uit het tweede huwelijk van
Lijsbeth met Francois Friolet zijn.
Joris Geestman met Adriaentge J. van de Capel
Joris Gijsman met Maria Matthijs
Barber Friolet met Karel Matthijsz
Bartolomeus Friolet met Ariaantje Cavee
Catharina Friolet met Jan Michielszn
Catharina Friolet met Harmen de Gravekamp
Jannetje Frielet met Cornelis Boomhouwer

DD80v
J70v
I14
J14v
H83v
J125
FF42

12-07-1704
01-05-1717
05-05-1714
12-05-1714
23-01-1706 k.
05-01-1720 k.
19-06-1711

e

1
e
2
e

1 huw
e
2 huw?

KO 1704.
Joost Geestman [aant.: m/z Joris, Luthers], lakenwr, jongeman van Leijden, woont in de Eerste
Specksteegh op de Langegragt, vergezelschapt met Frans Friole, fijn fchoonvader woont
alsvooren, huwt met Adriaentge Joris [van de Capel], jongedochter van Leijden woont op de
Houck van de Courtsteeg op de Oude Vest, vergezelschapt met Lijsbet Jans, haar moeder, woont
als boven.
RI-register 1706.
Jan Michielsz. spinder jongman van Esden woont inde Specksteeg op de Langegragt,
huwt met Catharina Friolet jongedochter van Leijden woont inde Specksteegh op de Langegragt,
vergeselschapt met Lijsbeth Gaderon haer moeder woont alsvoren.
Getrouwd op den 13-02-1706.
RK-huwelijken Franse Carmelieten.
Aangetekend 23 januari 1706, getrouwd 13 februari 1706 Joannes Michaelis en Catharina Friolet,
getuigen Maria Roberts en Catharina Cuijpers.
KO 1711.
Cornelis Boomhouwer, spinder, jongeman van Leijden, wonende in de Doelesteegh,
huwt met Jannetje Frielet, jongedr. van Leijden, wonende in de Driehoepelsteegh, vergeselschapt
met Elisabeth Gaderom, haar moeder, wonende als vooren.
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 1714 Carolus Mathijs en Barbara Friolet, getuigen
Cecilia van de Ruijt en Margarita Nieuwburgh.
RI-register 1714.
Bart Friolet, lakenwr. jongman van Leijden, wonende in de Sack bij den Doelen, vergeselschapt
met Frans Friolet sijn vader, wonende als vooren, huwt met Ariaantje Cavee, jongedogter van
Leijden, wonende in de voors. Sack. Getrouwt voor d H:H: Van de Velde ende Affendelft
schepenen op den 12 meije 1714.
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
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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.
RI-register 1720, kind uit Francois’ tweede huwelijk met Lijsbeth?
Harmen de Gravekamp, laeft wedr van Maria Dienkers woond in de Vijf Sinnefteegh opt Oude
Levendael, vergeselschapt met Barber Friolet sijn bekende woond in de Hoefijserspoort op de
Zijtgragt, huwt met Catharina Friolet jongedochter van Leijden woond in de Vijf Sinnefteegh opt
Oude Levendael, vergeselschapt met Frans Friolet haar vader woonende op de Sijtgragt.
Getrouwd op [13 sic] 20 januari 1720.
RK-huwelijken Franse Carmelieten.
Aangetekend januari 1720, getrouwd 21 januari 1720 Hermanus de Graevecamp en Catharina
Friolet, getuigen Cecilia van der Ruijt en Catharina Cuijpers.
Geen RK- of Lutherse dopen van kinderen van Jan Michiels en Catharina Friolet gezien.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Boomhouwer en Jannetje Friolet zijn in:
1712, 1714, 1716 n.v.t.
In april 1720 is dit echtpaar zelf NH-doopgetuige bij een Boomhouwer-telg.
Zie ook generatie 09 Mathijs:
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.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Carolus Mathijs en Rachel Brugman (zijn tweede vrouw) zijn
in:
1726 (tweeling) onder andere Joris Geestman en Maria Mathijs.
1734 Bert Friolet en Adriana Cavé.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Bartholomeus Friolet en Adriana Cave zijn in:
1717 Gerosius Geijsman, Maria Matheijs.
1719 George Gelsman, Maria Mathijs.
1720 en 1727 n.v.t.
1723 George Gieersman, Maria Matheis.
1730 Joannes van Emerk, Catharina Weesman.
1731 Joannes Passant en Pitronella van Eijmere.
RK-doopgetuigen bij de kinderen van Harmen de Gravekamp en Catharina Friolet zijn in:
1720 Carolus Matheus en Barbara Fride.
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 [= Klimmende Leeuwsteeg] 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.
De meeste leden van dit gezin werken in de lakenindustrie. Dat het geen vetpot is, wordt snel
duidelijk als we naar hun adressen kijken. Het zijn voornamelijk stegen, poorten en slopjes, zoals
de Driehoepelsteeg, (Eerste) Speksteeg, Doelensteeg, Kuiperspoort, Crauwelsteeg, Hoefijzerpoort, “Vijf Sinnefteegh” en, zoals zo gedetailleerd genoemd wordt “de Clemenierfteeg [=
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Klimmende Leeuwsteeg] bij de Haarlemmerftraat over de brouwerije van ’t Fortuijn”. Gezien de
doopgetuigen die bij de kleinkinderen verschijnen, gaan ze gemoedelijk met elkaar om. Buiten
dat is er weinig meer over hen te achterhalen dan enkele begraafdata.
Begraafboeken Geestman
 23/29-01-1678 Kind van Caspar Geestman, HK.
Begraafboeken 1665-1745 Friolet en Vriolet
 21-10-1668 Kind van Fransois Vriolle, Langegracht, HK.
 16-22/1-1684 Kind van Frans Friolet, HK.
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Generatie 10 Geestman

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Joris Jaspers Geestman
ca 1600 in het Sticht van Munster
na 1661, voor 1675 te
Luthers
Houtmarct (1628, 1633, 1635),
Beestemarckt (1657), Kruijsstraat (1659)
Droogscheerder (1625), lakenbereijder (1630, 1635), meester
laeckenbereijder (1632-1662)
Jasper Geestman
NN

Huwelijk:

16-12-1635 te Leiden

Beroepen:

Kinderen
1. Caspar
2. Harmen
3. Joris
4. Johannes

Vrouw
Annetgen Harmansdr. Edelhoff
ca 1610 in het Lant van der Mark
na 1674
Luthers
Steenschuijr (1635), Narmstraat
(1654), Vestestraet (1673)
Huisvrouw

Harmen Edelhoff
NN

doop 21-01-1637 te Leiden, overl. tussen 1679-aug. 1682 te
doop 13-02-1638 te Leiden, overl. 02/09-11-1697 te Leiden
doop 10-04-1639 te Leiden, overl.
doop 20-01-1647 te Leiden, overl.

Kinderen van Joris Jaspers Geestman en Hendrickgen Cornelisdr. Stien (eerste vrouw)
1. Trijntje
doop 08-02-1626 te Leiden, overl. na 1681
2. Cornelis
doop 26-07-1628 te Leiden, overl. 22-10-1628 te Leiden

Zoals vaker bij Leidse families het geval is, heeft de generatie die de grote stap waagt om vanuit
het buitenland naar Holland te emigreren, iets meer te besteden dan hun nakomelingen. Dit
komt meestal doordat families in het land van herkomst al ruim de tijd hadden gehad om met
vakmanschap iets op te bouwen en omdat zij hun bezittingen vlak voor vertrek verkochten. Voor
de eerste emigranten was de werksituatie in bepaalde periodes ook gunstiger dan in de tijden die
hun kroost meemaakten, zoals gedurende de economische teruggang vanaf 1680.
De ouders van Casper Geestman waren vluchtelingen, hetzij om politieke, geloofs- of economische reden. Duitse ingezetenen gingen eeuwenlang gebukt onder families die de plaatselijke
bevolking zodanig belastten dat ze zelf hun prachtige kastelen konden bekostigen. Er bestond
nog een soort horigen-systeem, dus machthebbers hadden vrij spel. Bovendien werd het land
tussen 1618 en 1648 voortdurend geplunderd en verwoest door diverse legers tijdens de
Dertigjarige Oorlog.
Mogelijk wilde Casper’s familie om die laatste reden niet langer blijven. Zijn vader Joris Jaspers
Geestman is rond 1600 geboren in het Sticht van Munster. Hij komt vrijwel zeker zonder familie
zijn geluk beproeven in Holland. In april 1625 trouwt hij met de Leidse Hendrickgen Cornelisdr.
Stien en er komen twee kinderen die in de Lutherse kerk het doopsel ontvangen.
RI-register B171, 12-04-1625.
Joriaen Jafpers Geijfman, droochscheerder, jongeman van St van Munster, vergezelschapt met
Jan Jansz. Baet, zijn bekende, huwt met Hendrickgen Corn.dr. Stien, jongedochter van Leijden,
vergezelschapt met Jannetje Cornelisdr. haer moeder.
Luthers doopboek nr 10, kinderen van Joris Geestman en Henrickgen Corn. Stien
 08-02-1626 Catrina, (ma: -) getuigen Jochem Jochsen Tyran en Gretie Cornels Steen.
 26-07-1628 Cornelis, getuigen Frederik Frederiksen de Quade, Janneke Cornelis.
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Henrickgen overlijdt in december 1633; haar man met de zevenjarige Trijntje achterlatend. Twee
jaar daarna trouwt Joris met Annetgen Harmansdr. Edelhoff, een meisje uit het “Lant van der
Mark” bij Essen in Duitsland. Zij schenkt het leven aan Casper in 1637 die drie jongere broers
krijgt in 1638, 1639 en 1647. Het ligt een beetje voor de hand dat er tussendoor nog enkele
kinderen zijn geboren, maar niets wijst daarop. Als getuigen verschijnen familieleden van
Annetgen en enkele Duitse vrienden van het paar. Intussen wordt het zo geregeld dat Joris dertig
gulden van “40 groten t stuck” naar de weesmeesters zal brengen ten behoeve van zijn dochter
uit het eerste huwelijk, terwijl hij de jaarlijkse rente daarvan mag gebruiken voor haar onderhoud. Het lijkt een gering bedrag, maar het is meer dan andere volwassen geworden kinderen
vaak in handen krijgen.
Begraafboeken op naam Geestman en patroniem Jaspers
 22 okt 1628 Kind van Joris Jaspersz., Houtmarkt, PK.
 12 dec 1633 Huisvrouw van Joris Jaspersz., Houtmarkt, PK.
Begraafboeken 1636-1676 geen Geestman of kind van Joris Jaspers.
Weeskamer Kleine Bewijzen D folio 82v. De rand valt weg.
Wij weefmeesteren der stadt Leijden hier onder geteijkend doen cont eenen ijgelicken dien t
behoort dat voor ons in onfe vergaderinge ter weefcamere der zelver stede gecomen ende
verschenen is Joris Jasperszn Geijfman laeckenbereijder vaeder over Trijnten out omtrent tien
jaren zijn overgebleven weeskind, t welck hij gewonnen heeft bij Hendrickgen Cornelis dr zijn za:
huijsvrau ter eene ende Cornelis Cornelis steenbacker tot Leijderdorp, oome mit Joachum Tierens
laeckenbereijder gebeden vrunt inde name als gestelde voochden over t voorf weeskind ter
andere zijden. Verclaerende ende bekennende zij compten in qualite voors. voor haer hanfen
ende naercomelingen met onfen advife confent goet vinden als oppervoochden van alle onmondigen ende anderen toeficht behouvende ... anderen in alre minne ende vruntfchap ende ... ende
over een gecomen te zijn als zijl. doen mitfdefen. Nopende t bewijs vant voorf weeskind za:
moeder nae gelaten erffeniffe. Alles ten aenfien van den staet ende gelegentheijd des boedels de
voochden zoo zijl. onder ende aen onfe handen gedaen verclaerde genouchfaem bekent in
vougen als volcht, te weten dat de vaeder in voldoeninge als vooren binnen den tijt van twee
eerftcomende jaren op brengen ende voldoen zal alhier ter camere een fomme van dertich
guldens te xl groten t stuck die welcke bij den voochden voornt mit onfen advijf ende goet vinden
op jntereffe beleijt werd en zall daer van de vaeder trecken ende genieten zal de jaerl. rente ende
vruchten tot fubfidie van t onderhout van t voorf weeskind zoo lange het felve geduijren zal.
Hieren boven zoo beloofde de vaeder voorf zijn voornt. weeskint te onderhouden ter tijt ende
wijlen toe tzelve ten huwelijk staete ouderdomme van vijfentwintich jaren gecomen off tot
lichtinge van goederen geadmitteert zal wefen. [Hij belooft het kind goed op te voeden,
standaardtekst.] Akte 30-11-1635.
Weeskamer voogdijboek D108. (Zie ook de kopie.)
Cornelis Corneliszn, steenblaeker tot Leijderdorp, oom ende Joachim Joachums Tieray Laeckenbereijder gebeden vrint sijn voogden gesteld over Trijntge out omtrent x jaren nagelate weeskint
van Henrixgen Cornelis za: gewonnen bij Joris Jaspers Geijsman, laeckenbereijder. Compareerden
hebben de voogdije aengenomen ende eet gedaen aen weefmren ende ten dage voorschreven
28:11:1635.
Dese dochter heeft op huijden schepenenquitantie gepasseert ende ter zelven dage door handen
van Jochum Jochumse Tiray ontvangen de somme van dertich guldens over haer moederlich
bewijs. Actum den je maert @ 1650. Trijntje ondertekent: Trinten IJoris.
Weeskamer Quitanties voljaarden F folio 413.
Voor schepenen van Leiden verschijnt “Trijntgen Joris dr. voljaerde dochter van za. Henricge
Cornelis dr, gewonnen bij Joris Jaspers Geestman laeckenbereijder.”
Zij heeft de goederen en papieren in ontvangst genomen, akte 01-03-1650.
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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.
Lutherse dopen, kinderen Joris Geestman en Annetgen Harmensdr. Edelhoff
 21-01-1637 Jasper, getuigen Johan van der Lind, Dethmar Meier, Neeltie Jans.
 13-02-1638 Herman, getuigen Pieter Boie, Jochem Keller, Trintie Evers.
 10-04-1639 Joris, getuigen Oester Mattisen, Claes Herder, Clartie Jans.
 20-01-1647 Johannes, getuigen Henrich Albertsen Hollinghoff, Herman Edelhoff, Anneke Jans.
Joris is actief als droogscheerder en tussen 1632 - 1662 als meester lakenbereider. In de
eerstgenoemde functie verbeterd hij een weefsel door de uit de stof stekende vezeleinden te
verwijderen. Dit gebeurde door met een zeer grote schaar plat over het op een tafel gespreide
weefsel te knippen. Het wordt ook wel lakenbereiden genoemd. Als meester leidt hij een hele
serie knechten op tot lakenbereider die hij zelf in dienst heeft. Vermoedelijk draagt hij zijn zaak
over op zijn zoon Harmen nadat deze in 1661 volgens zijn eigen vader met goed gevolg de
leerperiode van twee jaar volbracht heeft. Harmen heeft het vak dus bij pa onder de knie
gekregen en zal zelf ook jarenlang jongens opleiden.
Getuignisboek Q270.
Compareerde voor den ondergeschr. schepenen der stadt Leijden Joris Jafpertszn Geestman out
omtrent xxxiij jaren wonende binnen defer stede ... [betreft voltooiing leerperiode knecht Michil
Weijmers], actum den fevenden augufti xvj C ende dertich.
Getuignisboeken (Zie voor een standaardtekst akte Y82v hierna.)
R203v
Pieter Buquoy bij Joris Jaspers Geijftman, mr laeckenbereijder, akte
26-08-1632.
S191v
Jacob Cornelis van Colderhof bij Joris Jasperszn Geijftman, ongepasseerd, circa
21-08-1634.
S202
Jacob Cornelis van Colderhof bij Joris Jasperszn Geijftman, 28-08-1634.
T129v
Roeloff Frans Mes bij Joris Jaspers Geijstman, heeft geleerd hoe hij moet
“laeckenbereijden, scheren, rouwen ende friferen”, akte 21-08-1636.
X88v
Aaron Cheval bij Joias Jafpertszn Geijstman, meester laeckenbereijder, heeft
[idem] geleerd., akte 22-04-1648.
X175v
Gerrit Gerrits Karre bij Joris Fafpers Geijftman, idem akte 04-06-1650.
X274v
Helmer Helmerszn Pral bij Joris Jafperts Geestman, mr laeckenbereijder alhier,
akte 18-04-1654.
Y105v
Valenthijn Gerrits Reijnhart bij Joris Jaspers Geestman, idem, akte 01-06-1662.
Getuignisboek Y82v.
Compareerde voor de E. Heeren onderges. schepenen der stadt Leijden Joris Jaspers Geespman
Mr Laeckenbereijder binnen defer stede. Ende heeft hij compt bij solemnelen eede hem wettelijck gestaeft ende affgenoomen ten verfoecke van Harmen Joris Geefpman getuijcht ende verclaerd waerachtich te wefen dat den voorn. reqt. bij hem deposant den tijt van twee jaren aen
tie
anderen het ambacht van laeckenbereijder heeft geleerd fulcx dat hij d’ord op’t stuck vandien
gemaect heeft voldaen ende naegecoomen. Soo waerlick etc. Actum den feftienden Auguftij xvj C
een en tfeftich.
[Tegelijkertijd aanvang overdracht zaak op zoon Herman?]
De oudste dochter Trijntje trouwt in 1654 met Claas Crabbe, eveneens een Duitser, geboren in
Holstein. Van de kinderen uit het tweede huwelijk groeien Casper en zijn één jaar jongere broer
Harmen op. Zij trouwen kort na elkaar in 1672 met respectievelijk Lijsbeth Gadron en Christina
Hoeburg. Het jaar daarop huwt Trijntje als weduwe van Claas opnieuw met een oosterling:
Jurijaen Jacobsz van Dansich (Gdansk). Alle mannen zijn lakenwerker of -bereider van beroep.
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Trijntgen Joris Geestman en Claas Crabbe
Trijntje Joris Geestman met Jurijaen J. van Dansich
Caspar Geestman en Lijsbeth Gadron
Herman Geestman en Christina Hoeburg

11-11-1654
10-11-1673
14-09-1672
11-10-1672

D151
W34vd
V240
V247

e

1
e
2

RI-register 1654.
Claes Crabbe, laeckenwercker, jongeman van Holsteijn, wonende op de Oude Voldersgraft, huwt
met Trijntgen Joris [Geestman], jongedochter van Leijden, woonende in de Armstraat [Narmstraat], vergezelschapt met Annetjen Harmans, haer moeder mede aldaer.
Getrouwt voor Buijtevest @ van Samen schepenen den 22:11:1654.
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 1672.
Herman Geestman [Luthers], laeckenbereijder, jongeman van Leijden, woonende op de Beestemarckt, vergezelschapt met Hans Arensz. van der Heijde, zijn bekende op de Haerlemstraet, huwt
met Christinae Hoeburch, jongedochter van Leijden, woonende in de Groenesteeg.
KO 1673.
Jurijaen Jacobsz. [van/uit Dansich, lakenwerker], wed. van Margaretha Deckenes, wonende op de
Langegraft, huwt met Trijntge Joris, weduwe van Klaas Krap, wonende als boven, vergezelschapt
met Annetge Harmens, haer moeder wonende in de Vestestraet en met Christina Houburch, haer
fchoonfuster op de Heeregraft.
Lutherse doopgetuigen bij Harmen Geesman en Christina Hoeburg zijn in:
1675 onder andere Trijntje Geesmans.
1677 onder andere Casper Geesman.
In augustus 1691 wordt hun laatste kind gedoopt.
Geen kinderen Krap/Crabbe in NH, RK. In het Lutherse doopboek staat vermoedelijk in 1657 een
kind waar echter geen bekende getuigen bij present zijn en de moeder wordt niet genoemd.
Doopgetuigen bij kinderen van Juriaan Jacobs (van Danzich) niet Luthers op naam of patroniem
aangetroffen, wat logisch is gezien de leeftijd van zijn vrouw.
Getuignisboeken
Y332v
Mathijs Oosters bij Herman Joris Geestman, mr lakenbereijder alhier, akte
07-06-1678.
Z32
Leendert Kuster bij Herman Geestman, einde leertijd bij een meester lakenbereider, akte 20-08-1681.
Z80v
Jan Delkam bij Herman Geestman, idem, akte 11-05-1684.
Z100
Jan Jacobs Fesende bij Herman Geestman, idem, akte 01-08-1685.
Z139
Stoffel Harmense Keeck bij Harman Geestman, idem, akte 17-07-1687.
Z181
Juriaen Backman bij Herman Geestman, idem, akte 18-08-1689.
Z218v
Paulus Decker bij Herman Geestman, idem, akte 23-06-1691.
Z236
Lucas Jansz bij Herman Geestman, idem, akte 26-09-1692.
Z255
Daniel de Coster bij Hermanus Geestman, idem, akte 22-08-1693.
Z290
Jan Alberts Marfeman bij Harmen Geestman, idem, akte 17-08-1695.
AA17
Dirck van Outshoorn bij Herman Geestman, idem, akte 27-06-1697.
AA62v
Juriaan Belcamp bij de wede Herman Geestman, idem, akte 30-06-1699.
AA91
Paulus Hergaard bij Jan de Groot, mr knegt van de Wede Geestman, bij
attestatie in dato den 9 Julij 1701.
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Zoals gemeld neemt Harmen kennelijk de zaak over van zijn vader. Via een erfenis van zijn vrouw
verkrijgt hij een pand in de Groenesteeg waar hij in 1673 ƒ 700,00 tegen de relatief hoge rente
van 6% op leent en in 1685 koopt hij een nabij gelegen pand in de Veststraat voor ƒ 375,00. Als
bijverdienste verkoopt hij thuis brandewijn. Mogelijk in verband met hun bezittingen stellen
Harmen en zijn vrouw Christina in 1674 hun testament op en zij wijzen de langstlevende van hen
als erfgenaam aan. Daarnaast gunt Harmen zijn moeder de helft van het gereedschap in zijn
droogscheerderij als zij hem uiteindelijk overleeft. Tot dit gereedschap behoort vast ook hetgeen
dat zijn vader eerder overdroeg.
In 1674 wordt Harmen genoemd in het kohier klein familiegeld dat in dat jaar is opgesteld. Deze
belasting op inkomsten is echter nooit geheven omdat de Staten daar een stokje voor staken.
Klein familiegeld was onderdeel van een nieuw belastingstelsel* dat voorheen alleen gebaseerd
was op een vermogensheffing (bijvoorbeeld de 200ste penning). Een aanslag van twee stuivers,
zoals bij Harmen, zou grofweg neerkomen op een inkomen tussen de 730 en 1.105 gulden per
jaar. Hij beschikt echter volgens het kohier van de 200ste penning niet over een minimumvermogen van ƒ 1.000,00. Of hij wist zich armer voor te doen dan hij in werkelijkheid was, maar
dat is gezien de genoemde hypotheek niet zo waarschijnlijk.
* De achtergrond hiervan is het Rampjaar 1672, het jaar waarin de Republiek door Engeland,
Frankrijk, Munster en Keulen werd aangevallen. Het was pijnlijk duidelijk geworden, dat een
grotere militaire inspanning geleverd moest worden om de veiligheid van de Republiek te
waarborgen. Bron: Leidse Lasten.
In 1694 komt Harmen op voor de belangen van een kind uit zijn vrouw’s familie waarvan hij
voogd is. Er is namelijk onenigheid over een al dan niet geheel afgeloste custingbrief. Blijkbaar
zijn de terugbetalingen niet goed geadministreerd en moet een mondelinge verklaring voldoen.
Harmen overlijdt uiteindelijk in november 1697 in de Vestestraat. Zijn vrouw zet het bedrijf nog
even voort. Christina krijgt in 1706 bovendien het nodige te stellen met haar dochter. Deze heeft
namelijk te maken met een aanhoudende schuldeiser en als het haar te veel wordt, neemt ze de
benen zonder aan haar moeder te laten weten waar ze uithangt. Christina blijft met alle narigheid
zitten en mag de zaakjes voor haar kind regelen. Vanaf 1712 kan zij toch rekenen op een
prelegaat van haar dochter.
ONA, Notaris Jacobus van der Stoffe, inv. nr. 1191, jaar 1673, akte 233.
Huijden den sevenden Decemb. 1673 compareerden voor mij Jacob van der Stoffe nots publ. tot
Leijden refiderende ende voor de nabes. getuijgen d’eersame Harmen Geestman ende Christina
Houburch egte luijden, wonende binnen defer stede, mij nots bekent. Ende bekenden fij compten
elx een voor al ende int geheel als principale schuldenaer ende fulcx d’een voor d’ander vasttaende met verfaeckinge van de benefitien van twee of meer schuldenaren mitfgaders senatus
confulti vellaeni ende autentivasi qua ..inlr de cragten vandien haer door mij nots bekent
gemaeckt, wel ende deugdelic schuldig te wefen aen ende ten behouve van de Eerbare Jaquemijntge Ardinois weduwe van za: Jacob Poock ofte deffelfs regt vercrijgende een some van seven
hondert guldens te xl tich grooten t’stuck, spruijtende ter faecke van deugdelicke geleende ende
aangetelde penningen haer compten (fulx sij verclaerden) voor de onderteijkeninge defes
toegetelt. Belovende derhalven fij compten van de felve seven hondert guldens intrest te dragen
ende te fullen betalen jegens ses guldens van ijder hondert in’t jaer, te reeckenen t’federt huijden
af ter effectuele voldoeninge ende afloffinge toe, welcke voldoeninge ende aflossinge fij compten
tot allen tijden vermogen ende oock gehouden fullen fijn te doen nade voorgaende behoorlicke
wederfijdige waerschouwinge van drie maenden in eender some waer van dienvolgens het eerfe
jaer intrest verfchenen fal fijn op den sevenden decemb. in den toecomstige jare xvj C vierentfeventich, fullende de voors. intresten jaerlix betaelt werden vrij gelt van alles fonder eenige de
minste cortinge ’t fij van hondertsten ofte twede honderten penningh, ofte wat schattinge noch
anderswegens het voorgemelte capitael souden mogen opcomen, hoe defelve fullen werden
genaemt geen uijtgefondert, hier onder ende tot naercominge van ’tgene voorf staet waerop fij
compen bij defen verbindende hare personen ende goederen geen ter werelt alfgefondert ...
[standaard leningtekst].
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Aldus gedaen ende verleden binnen Leijden ter prefentie van de onderges. getuijgen.
Getekend: harmen geeftman, christina hoeburchg.
Bonboek Noord-Rijnevest folio 22v Groenesteech noortzijde.
 Bezit familie Houburg.
 7:12:1673. Is bij Herman Geeftman, ende Chriftina Houburch echteluijden zijnde zij Chriftina
Houburg dochter ende eenige erfgenaem van haer za: vader Maerten Houburg sp: verbonden
tot naerder verfeeckertheijt van fodanige notariale obligatie als zij voor den Nots. Jacobus van
Stoffe ende feeckere getuijgen op den 7:12:1673 ten behoeve van Jaecquemina Ardinoys
wedu. van za: Jacob Poock heeft gepaffeert innehoudende vij C gl hooftfoms. Marge: De brief
van 700 gl is alhier vertoont en gepaff. den 7:12:1700.
 Is mettet volgende bij Cristina Houburch wede. ende boedelhouster van Herman Geeftman
vercoft aen Wouder Oosters belast met vij C gl aencomende de wede. van Jacob Poock
bovendien om V C gl. gereet gelt. 16:9:1700.
Bonboek Noord-Rijnevest folio 23 Weder Veststraet oostzijde noortwaertaen.
 20:2:1685 Is bij Joris Oostburch als getrout hebbende Lijfbeth Daniels te vorens wed. en
boedelhoutster van Pouls le Seck vercoft aen Herman Geeftman vrij om iij C Lxxv gl te betalen
met CLxxv gl gereet ende L gl sjrs meije 1686 tje telckens metten intereft van tonbet. jegens
vier ten hondert. De brief van 375 gl is alhier vertoont ende gecaff. den 21/12:1699.
 Nu Wouter Oosters als opt voorgaende [circa 1700].
Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674.
Pagina 118, Noord Rijnevest (de wijk rond de Herengracht) klein familiegeld, Herman Geestman,
brandewijnschenker, aanslag 0.2.0, decimaal 0.10, folio 161, nr. 27011.
Notaris H. van den Bosch, 1674, akte 70.
In den name des Heeren Amen. Kennelick fij een ijder dient behoort dat op huijden den leften
decemb. anno 1674 des avonts de clocke omtrent fes uijren voor mij Herman van den Bosch
openb. nots tot Leijden refiederende ende voor den nabes. get. in eijgener perfoonen gecomen
ende verfchenen fijn d’eerfamen Herman Geeftman ende d’Eerbare Chrisftina Hoeburch echte
man ende vrouw, wonende in de Groenesteech op den hoeck van de Vestenstraet mij nots. wel
bekent beijde clouck ende gefont van lichamen, hare redenen, memorie ende verftant wel
machtich ...
[Standaard testament tekst, te niet doen oude testamenten, de langstlevende is algehele erfgenaam en voogd.]
Ende in cas hij compt eerft voor fijne huijfvrouwe quam te overlijden ende fijne moeder Annetge
Harmens noch int leven mochte fijn foo verclaert hij compt aen defelve te maecken ende
befpreken de helft van alle gereetschap tot de droochscheerderij behorende ende dat voor ende
in plaetfe van der felver legitime portie haer naer rechten competerende.
Aldus gedaen verleden ende gepaffeert ten comptoire mijns nots. staende tot Leijden ...
Getekend: Harmen Geeftman en Christina Hoeburch.
Lade drankverkopers. Brandewijnverkoper inv. nr. 2264 fol 26 (of 126).
Harmen Geestman. In de Groenesteegh, 08-04-1687 datum vergunning.
Weeskamer seclusie K folio 196. (Zie ook notaris H. van den Bosch hiervoor, dezelfde akte is
overgeschreven in het seclusieboek.)
“In den name des Heeren Amen Kennelick fij een ijder dient behoort dat op huijden den sesten
december anno xvj C vierentfeventigh des avons de klocke omtrent ses uijren voor mij Herman
van den Bosch openbaar nots. ... verschenen zijn de eerf. Herman Geeftman ende Eerb. Criftina
Hoeburg echte man ende vrouw wonende in de Groenesteegh op den hoek van de Vestestraet,
mij nots. wel bekent, beijde kloeck ende gefont van lighaamen ...” Ze stellen de langstlevende tot
voogd over hun kinderen, uitsluiting weeskamer. Gecontroleerd na voorlegging door de weesmeesters op 30 november 1697. Christina Hoeburg neemt de voogdij na het overlijden van haar
man aan.
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RA Minuten van Civiele Zaken, inv. nr 86, deel G, folio 237.
Compareerde voor de onderges. schepenen binnen defer stadt Leijden Pieter Keerwolff kruijdenier weduenaer van za. Maertge Boeije in deffelffs leven wedue ende boedelhoutster van wijlen
Tijmen Varenkroeg, ende Harmen Geestman lakenbereijder als voocht over de eenige naergelaeten dochter Maertge Boeije gewonnen aen de voorfeijde Tijmen Varenkroeg, wonende binnen
defer stede. ...
Ende de voorf. laeste depofant mede attesterende dat hij de voorf. Maertge Boeije in haer leven
heeft hooren feggen dat de voorf Pieter Trouchet de cooppenn. van t voorfeijde huijf ende erff
inde Watersteeg aen haer hadde afgelost ende voldaen en zulxch hij deposant wel is wetende dat
hij in fijn voorfeijde qualite ten laste van de voornoemde Pieter Trouchet wegens ende uijt
krachte van de voorf. custingbrieff niet en heeft te eijffchen nochte te pretenderen. Act. den 23
junij 1694.
[Tijm Varenkroeg is Luthers, lakenbereider, woont op de Breestraat en huwt voor de tweede maal
met Maertge Boeije. Onder andere Stientje Hooborgh is in 1675 Luthers doopgetuige bij zijn
kind.]
ORA, inv. 144, deel A, requesten aan de Vierschaar, folio 94v.
Aan de Ed. Agtb. schout en schepenen der stad Leijden.
Geeft met schuldige eerbiedigheid te kennen Christina Hoeburg dat haar dogter door mistrostigheijd van dat zij haar schuldeijffer geen contentement kan geeven is vertrocken, zonder te weten
waarheen. Weshalven versogt zij supplt dat provisioneel den bode van’t quartier tot sequester
offte geauthoriseerde tot wel zijn van de schuld eijfferen mogte werden aangestelt.
T welk doende etc. en is get. Christina Hoeburg.
In margine stont. D’ H.H. schout en schepenen der stad Leijden gelet op ’t verfoek bij de nevenstaande reqte gedaan authoriseren mits defen Cornelis Koning bode van’t quartier omme de
goederen van de dogter van Christina Hoeburg provisionelijk te inventariferen ende te bewaren.
e
Actum den 19 maart 1706. Mij prefent en is get. G.D. Munt.
Het was gebruikelijk dat een klerk van het gerecht (bestaande uit burgemeesters, schout en
schepenen) pas na goedkeuring de rekesten in het net overschreef.
ONA, notaris Pieter van Dieningen, jaar 1712, akte 91.
Margaretha Geestman, weduwe van Abraham de Vogel stelt op 22 mei 1712 haar testament op
“... Ende fulx op nieus bij defen disponerende soo verclaarden fij compte te jnstitueeren tot hare
mede erfgenaem hare moeder Cristina Houburgh wede van Harmen Geestman en dat alleenlijck
inde simpele ende nackte legitieme portie haar naar regten in haar compts agtertelatene goederen competerende...” De rest van de goederen gaat naar haar zusje Anna, gehuwd met Hendrik
Busscher. Ze prelegateert aan hem al haar leesboeken en bijbel ... “ende wijders te prelegateeren
aan haare voorne moeder Cristina Houburgh alle haer comparantes verdere ongemunt gout ...
Voorts prelegateert sij nogh aen de meergemelde hare moeder Cristina Houburg ende haare
suster Anna Geestman te samen alle haar comparantes dagelijxe ende andere klederen item alle
het linde, huijsraet ende imboedel dat op haar overlijden bevonden sal worden omme tussen de
selve hare moeder ende suster half ende half gedeelt ende naa haar genomen te werden.
Ende in alle de verdere ende andere goederen egeene uijtgesondert die fij compte eenighsints
metterdood ontruijmen ende agterlaten sal institueert fij comparante tot haare algeheele erfgenamen haare voorne moeder Cristina Houburgh alleenlijk voor het vrugtgebruijck haar leven
langh gedurende ende in de eijgendom van dien haare comptes voorn. suster ...
Soo nogtans ende met dese conditie dat gedurende het leeven van de meer gemelde haar
comptes moeder, haar comptes swager Hendrick Busscher ende ook haare voorne suster Anna
Geestman ofte wel bij overlijden van ijmant van haar, de langstlevende van haar beijde vemogen
sal te blijven bewoonen ende gebruijcken haar comptes huijsinge ende erve staande ende gelegen binnen deser stede aande zuijdzijde van de Oude Hogewoert op de hoeck van de St. Jorissteegh mits het selve huijs in alle nodige ende behoorlijke reparatie onderhoudende alsmede
betalende alle de ordinaris ende extraordinaris verpondingen, 100st penningen ende bongelden,
gedurende het gebruijck van’t voorf huijs gevordert werdende ende daarenboven nogh jaarlijx
ten behoeve van haar comptes voorne moeder uijtkeerende een somme van vijftigh guldens te xl
grooten stuck.

Geestman, Godefroy, Rondeau,
Aubert, Cordier

26

K.J.F. van Veen 2016

Willende voorts sij compte dat op’t overlijden van haar voorn. moeder tot een legaat sal moeten
werden uijtgekeert ende voldaan aen ende ten behoeve van de Luijtersche kercke alhier ter stede
een somme van honderd guldens te xl grooten stuck. ...”
ONA, notaris Pieter van Dieningen, jaar 1712, akte 119 en 120.
Akte 119 is opgesteld op 14 juli 1712. Kleinkind Margaretha Geestman is inmiddels overleden en
Christina Houburg geeft aan het testament gezien te hebben, “... verklarende derhalven naa rijpe
overleg van saken, bij desen te verkiesen de jaarlijkse vrugten ende innekomsten haar leven langh
gedurende, soo in diervoegen ende onder alsulcke conditien als inde voors. testamente int breder is ter neder gestelt, waar toe in defen om kortheijtshalven werd gerefereert, renuncieerende
vervolgens van alle regt van legitime ende alle andere behulpmiddelen van regten die haar
anders eenigsints te baate fouden mogen koomen. Beloovende overfulx sij compte haar allesfints
na de wille ende begeerte van haar overleden dogter te sullen schicken ende te gedragen ...”
Christina tekent in oud sierlijk schrift: Cristina Hoeburchg de wed Geestman.
Akte 120 bevat de inventaris van de nagelaten boedelbeschrijving, waarvan Christina het vruchtgebruik krijgt. Haar dochter behoorde ongetwijfeld tot de middenklasse en had een dienstmeisje.
Aangezien zij een kleinkind is, blijft een uitgebreide beschrijving hier achterwege.
Begraafboeken op naam en patroniem
 02/09-11-1697 Harmen Geestman, Vestestraat, HK.
In de periode 1679-1710 zijn alleen kinderen van Joris, Harmen, Caspar en Maarten Geestman
begraven.
Overige gegevens
RI-register D234, 13-07-1657, kleinkind, geen Lutherse/RK-dopen gezien.
Harman Geesman, geboren ’t Sticht Munster, jongeman, cleermaecker, wonende op de
Steenschuyr, vergezelschapt met Joris Jaspersz. Geesman, sijn oom op de Beestenmarckt, met
Catharina Euencamps, geboren bij Munster. Getrouwd 29-07-1657.
RI-register D297, 18-07-1659, kleinkind, geen Lutherse/RK-dopen gezien.
Dirck Geesman, geboren te Munster, jongeman, cleermaecker, wonende in de Scheijstraet,
vergezelschapt met Joris Jaspersz. Geesman, sijn oom in de Kruijsstraet, met Grietgen Haeyers,
geboren te Dorsten, Getrouwd 03-08-1659.
Margrieta Geestman en Abraham de Vogel
Maerten Geesman en Lijsbeth Kerkhof
Anna Geestman en H.N. Bussché
Anna Geestman en Dirck Reebein

07-04-1695
13-05-1701
29-10-1706
12-02-1717

BB59
CC206
DD246
GG164

= kleinkind
= kleinkind
= kleinkind
= kleinkind

KO 1695. Abraham de Vogel, backer, met Margrieta Geesman, jongedochter van Leijden,
wonende in de Groenesteeg, vergezelschapt met Christina Hoeburg, haar moeder, wonende
mede aldaar.
KO 1701. Luthers. Maerten Geesman, wonende op de Oude Heeregraft, vergezelschapt met
Abraham de Vogel, zijn zwager, met L. Kerkhof is een zoon van Christina Hoeburg.
KO 1706. H.N. Bussché, backer, huwt met Anna Geestman, jongedochter van Leijden, wonende
op de Bredestraet, vergezelschapt met Christina Hoeburg, haar moeder, wonende op de
Beestenmarckt.
KO 1717. Betreft Anna Geestman, weduwe van Hendrik Bussche.
Getuignisboeken, betreft mogelijk kleinkinderen van generatie 10 Geestman
X185v
Hector Fornier bij Pieter Ghijfman, mr laeckenbereijder, idem, akte 06-08-1650.
Z118v
Jan Gijfman bij Wilhelm van Heemskerck, mr lakenbereider, akte 22-07-1686.
AA25
Maarten Geestman bij Jan Janszn Barbe, idem, akte 10-10-1697.
AA230
Abram Gijsman bij Pieter Anthonij Bonenfant, idem, akte 22 juli 1716.
BB121
Klaas Vegt bij Jan Geijsman, idem, akte 06-02-1727.
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Niet van toepassing of onzeker
Engeltgen Geesman en Huyck de Mortier
Engeltgen Geesman en Jan Gavaer

04-09-1647
22-02-1653

O9
O320

w.s. n.v.t.
w.s. n.v.t.

KO 1647.
Huyg de Mortier, lakendrapier, vergezelschapt met Pieter de Melicain, zijn oom, met Engeltgen
Geesman, geboren te Warendorp, jongedochter, wonende op de Oude Maren, vergezelschapt
met Anneken Geesman, haar zuster, Nieuwe Maren. (Huyg de Mortier komt in het NH-doopboek
als vader voor; geen vermelding van de moeder, geen bekende getuigen.)
KO 1653 Waals.
Jan Gavaer, lakenwever, met Engeltgen Geesman, weduwe van Huijg du Mortier, wonende op de
Langegraft, vergezelschapt met Annetgen Geesman, haar suster, wonende op de Nieuwe Maren.
(Waals. Jean Gavar en Avelotte Gesman laten in 1658 een kind dopen. Engeltie is in 1663 nog
Waals doopgetuige bij de familie Gavar. In NH-doopboek niets gevonden.)
KO M141, 03-04-1640. Wie zijn:
Phillipe le Conte (p.s. is vertaald: de Graaf) met Annetgen Jansdr [Geesman?], uijt het land van
Munster, jongedochter, op de Maren, vergezelschapt met Annetgen Norel, haar bekende, aldaar.
In 1642 is volgens het Waals doopboek Pierre Gesman getuige. Zij laten t/m 1655 in de Waalse
kerk kinderen dopen. Zie ook dopen Schrijver gen 12?
Weeskamer Annetge Geestmans wedue van Philip le Compte Seclusie E298, woont op de Nieuwe
Maere, is ziek van lichaam, benoemt tot voogden Sr. Jan Durieu haren swaeger [verband le
Compte], Pieter Leper brouwer haren bekenden vrunt ende Jan Badon lakendrapier. Maart 1682.
De tekst wordt onderaan aangevuld. w.s. n.v.t.
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Generatie 08 Godefroy

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Abraham Godefroij
20-11-1701 te Leiden
02/09-04-1785 te Leiden
NH
Lockhorststraat (1722), Voldersgragt (1740), Langegraft bij de
Maren (1759, 1760), Langegragt
op den hoek van de Breedepoort
Droogscheerder (1722),
wolwasser (1765, 1766)
Jan Godefroij
Clara Braakman

Huwelijk:

18-04-1722 ondertrouw te Leiden

Beroepen:

Kinderen
1. Klara
2. Jan
3. Dirk
4. Katie
5. Jan
6. Alida
7. Jan
8. Maria
9. Aartje/Aefje
10. Willemijntje
11. Abraham

Vrouw
Jacoba Thiery
27-11-1697 te Leiden
18/25-08-1759 te Leiden
NH
Molensteegh op de Langegraft (1722),
Langegragt (1723, 1724), Oude
Voldersgragt (1743, 1746)
Huisvrouw
Dirck Thiery
Marijtje Conterse

doop 09-12-1722 te Leiden, overl. na 1760 te Haarlem?
doop 17-09-1724 te Leiden, overl. 13/20-04-1726 te Leiden
doop 06-03-1726 te Leiden, overl. meerdere mogelijkheden
doop 21-12-1727 te Leiden, overl. w.s. jong
doop ?, overl. 28/01-04/02-1730 te Leiden
doop 25-07-1730 te Leiden, overl. 22/29-09-1759 te Leiden
doop 24-08-1732 te Leiden, overl. 30/08-06/09-1732 te Leiden
doop 09-08-1733 te Leiden, overl. 16/23-05-1789 te Leiden
doop 27-09-1735 te Leiden, overl. 01/08-10-1735 te Leiden
doop 24-02-1737 te Leiden, overl. 13/20-12-1738 te Leiden
doop 08-07-1739 te Leiden, overl. 08/15-08-1739 te Leiden

(Zie voor aansluiting generatie 07 Poptie.)
Met de familie Godefroy keren we langzaam terug naar het zuiden. Maria Godefroy, die in 1760
met Jan Poptie trouwt, is het achtste kind van Abraham Godefroy en Jacoba Thiery. Ze zijn beiden
in Leiden geboren en Abraham is droogscheerder van beroep. Als 15-jarige jongen heeft hij vast
wel iets gemerkt van de droogscheerdersstaking uit 1716. (Zie het verslag over de families
Boekooy en Stouten, generatie 10 De Haen.)
Binnen een jaar na het trouwfeest krijgen ze het eerste van elf kinderen. Slechts drie daarvan,
namelijk de dochters Klara, Alida en Maria worden volwassen.
KO II27v, 18-04-1722.
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.
NH-doopboek klapper 423, kinderen van Abraham Godefroy en Jacoba Thiery
 09-12-1722 Klara, MK, getuige Klara Brakman.
 17-09-1724 Jan, MK, getuigen Jan van der Velde en Lisebeth Breet.
 06-03-1726 Dirk, PK, getuigen Jan Godefroy en Lijsbeth de Leeuw.
 21-12-1727 Katie, MK, getuigen Abraham Tiri en Katie van Arim.
 25-07-1730 Alida, HK, getuige Alida Schee.
 24-08-1732 Jan, MK, getuigen Jan de Jager en Catrijn Leswijn.
 09-08-1733 Maria, MK, getuigen Arij Rijke en Willemijn Tiri.
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 27-09-1735 Aartje, HK, getuigen Dirk Firi en Aartje Philips.
 24-02-1737 Willemijntje, MK, getuigen Arie Rijken en Willemijntje Tieri.
 08-07-1739 Abraham, PK, getuigen Arie Rijke en Willemijntje Tieri.
Begraafboeken Godefroy
 13-20/4-1726 Johannes, kind van Abraham Godefrooy, B.
 28/1-4/2-1730 Jan, kind van Abraham Godefrooy, B.
 Jan, kind van Abraham, B, 30/08-06/09-1732.
 Aefje, kind van Abraham, B, 01/08-10-1735.
 Willemijntje, kind van Abraham, B, 13/20-12-1738.
 Abraham, kind van Abraham, B, 08/15-08-1739.
Misschien werd het gezin in 1759 door ziekte getroffen want Jacoba Thiery sterft in augustus en
Alida in september als ze 29 jaar oud is. Deze dochter is nooit gehuwd. Abraham voelt er weinig
voor om alleen achter te blijven en trouwt vier maanden na het overlijden van Jacoba al met
Maria van Onderwater die zelf ook weduwe is. Zij krijgen geen kinderen samen. Deze korte
termijn tussen overlijden en volgend huwelijk is opvallend aangezien er deze keer geen jonge
kinderen zijn die verzorging behoeven; althans niet van zijn inbreng. In feite is Clara reeds in 1743
aan de hand van Abraham Harting de deur uit gegaan en Maria trouwt als laatst overgebleven
kind in 1760. Overigens kreeg de toen twintig jaar oude Clara gelijk drie kinderen uit haar man’s
eerste huwelijk cadeau. Nadat zij haar man heeft verloren, vertrekt zij naar Haarlem waar zij
enkele jaren later in het huwelijk treedt met een weduwnaar.
In 1765 is Abraham 64 jaar en werkzaam als wolwasser. Op 3 oktober 1766 stapt hij met Maria
naar notaris Soetbrood om zijn testament te bespreken. Je zou toch denken dat ze op die datum
wel iets vrolijkers konden ondernemen. Voor de notaris is het in elk geval toch een gewone werkdag.
KO RR178, 17-11-1759.
Abraham Godefrooy, weduwnaar van Jacoba Terrie, wonende op de Langegragt omtrent de
Maren, vergezelschapt met Pieter Godefrooy, zijn broeder, wonende in de Vrouwe Kerksteeg,
huwt met Maria van Onderwater (1 kind), weduwe van Dirk van der Kade, wonende op de Oude
Cingel omtrent de Scheijstraet.
KO OO 229, jaar 1745 is het huwelijk van Dirk van der Kaden met Maria van Onderwater, jongedochter van Leijden en weeskamer voogdijboek P125, 23-11-1759, betreft de regeling voor het 8jarige zoontje van “Dirk van der Kaede en Marijtie van Onderwaater, naeijster woonende op de
Oude Vest bij de Lakenhal”, waarover o.a. oom Cornelis van der Kaade “glaasemaaker voogd” is.
Clara Godefroy en Abraham Harting
Clara Godefrooy en Zeeger van der Sprang
Maria Godefrooy en Jan Poptie

25-10-1743
17-02-1760
09-05-1760

OO144v
Haarlem
RR203

e

1
e
2

KO 1743.
Abraham Harting, (3 kindren), wed. van Leena Klaesdr., wonende in de Koenesteeg, huwt met
Clara Godefroy, jongedochter van Leijden, wonende op de Oude Voldersgragt, vergezelschapt
met Jacoba Tierie, haer moeder, wonende als vooren.
NH-huwelijk te Haarlem.
Den 17 february 1760. Zeeger van der Sprang, weduwnaar van Haarlem, over t Harmen Jansens
Velt met Clara Godefrooy, van Leijden, wede van Abraham Harding op de Raamgragt. Getuigen
Marijtje Verbruijssen en Caatje Kronenbergs.
Marge: Zijn den 2 maart 1760 alhier getrout.
KO 1760, Waals.
r
Jan Poptie, drogetw ., jongeman van Leijden, wonende in de St. Urselensteeg, vergezelschapt met
Susanna Rondeau, zijn moeder, wonende als vooren, huwt met Maria Godefrooij, jongedochter
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van Leijden, wonende in de St. Urselensteeg, vergezeld met Abraham Godefrooy, haar vader op
de Langegragt bij de Maren. Hooglandse kerk 09-05-1760.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham Harding en Clara Godefroy zijn in:
1744 Abraham Godefroy en Jakoba Terij.
1745 Abraham Godevroy en Jacoba Tierje.
1750 Abraham Godefroy en Jacoba Tierie.
Bij het enige kind van Seger van der Sprang en Clara Godefroy dat in september 1761 te Haarlem
in de Hervormde kerk wordt gedoopt, komen geen bekende getuigen opdagen.
Attestaties (de rest op naam Godefroy is n.v.t.):
Claartje Godefroy, hebbende gewoond op de Oude Voldersgragt, naar Haarlem,
02-11-1755, PK.
Notaris J. Thijssen, jaar 1765, akte 128 en 129.
Dit betreft de voogdij over de kinderen van Cornelis van der Kaade waarbij Abraham Godefroij
wolwasser, wonende binnen deze stad als voogd genoemd wordt.
Notaris P. Soetbrood, jaar 1766, folio 417.
De teftateuren hebben verklaart tot geen twee duijzent gulden gegoet, nogte in het amptgeld
niet bekent te zijn, en is in deezen geen fideicommis.
No. 80 Testament gepaf. in dato den 3en october 1766.
Op huijden den derden october feeventien hondert ses en sestigh des nademiddags de klokke
omtrent drie uuren compareerden voor mij Paffchier Soetbrood notaris publicq bij den Ed. Hove
van Holland geadmitteert binnen de stad Leijden refideerende ende voor de naargenoemde
getuijgen. De eersame Abraham Godefroij wolwasser en de eerbaare Marijtje Onderwaater,
egtelieden, woonende op de Langegragt op den hoek van de Breedepoort binnen deeze stad mij
nots bekent, hebbende haar verstand, reedenen ende memorie wel magtig ende ten vollen
gebruijkende naar allen uijtwendigen schijn.
[Standaard testamenttekst]
Soo verklaarde hij comparant eerstelijk ter dispositie komende tot zijn eenige algeheele en universeele erfgenaamen te nomineeren en te institueeren zijn comparant voorkinden door hem in
eerder huwelijk verwekt, mitsgaders zijn comparants voornoemde jeegenwoordige huijsvrouw
ieder van hun hooft voor hoofd en bij egaale portien in een geregt kinds gedeelte ende bij vooroverleijden van een of meer van zijne kinderen des vooroverleedens wettige descendent of
descendenten bij reprezentatie en zulx te samen in alle de goederen die hij comparant in eeniger
handen manieren metterdood zal komen te ontruijmen ende naar te laten, met vollen regten van
institutien.
[Maria Onderwater benoemt haar voorzoon tot universele erfgenaam. Indien geen van beide op
het moment van overlijden nog kinderen heeft, zijn zij elkaars erfgenamen. Ze benoemen tot
voogden “Arie van der Kaden en Cornelis van der Kade hun comparanten schoonvader en
schoonbroeder”, uitsluiting van de weeskamer. Abraham zet een + teken en Marie zet haar
handtekening.]
In jaren overleeft Abraham feitelijk het hele gezin. Hij wordt 83 jaar terwijl geen enkel kind de
zestig bereikt en Jacoba Thiery 58 jaar werd.
Begraafboeken Godefroy
 25 sept-2 oct 1751 Abraham Harding, man van Clara Godefroeij.
 Jacoba [Thiery], vrouw van Abraham Godefrooy, PB, 18/25-08-1759.
 Alida, jongedochter, PB, 22/29-09-1759.
 Overleden Abraham, man van Maria Onderwater, PB 02-09 april 1785.
 Overleden Maria, weduwe van Jan Poptie, PB 16-23 mei 1789.
 Clara Godefroy niet in Haarlem gezien.
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Generatie 09 Godefroy

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Jan Godefroij
01-05-1661 te Leiden
07/14-11-1722 te Leiden?
Waals, NH
St. Michielsgraft (1684, 1686), de
Kamp (1691), Angenietensteegh
(1697-1722?, 1700, 1711), Lange
Angenietensteegh (1713, 1717),
Lockhorststraat (1722)
Kamslager (1684, 1700), droogscheerder (1709), koordeklosfer (1710)
Pierre Godefroij
Franchoyse Empise

Huwelijk:

06-02-1700 ondertrouw te Leiden

Beroepen:

Kinderen
1. Abraham
2. Isaac

Vrouw
Clara Braakman
30-10-1675 te Leiden
29/10-05/11-1735 te Leiden
NH
[w.s.: naast het] Secilia Gasthuijs
(1700), Lange Angenietensteegh
(1723), ’t Hofje van Jan Michiels
(1724)
Huisvrouw
Joost Arentsz Braeckman
Aaltje Abrahams van Buyren

doop 20-11-1701 te Leiden, overl. 02/09-04-1785 te Leiden
doop 17-06-1703 te Leiden, overl. 23/30-06-1703 te Leiden

Kinderen van Jan Godefroy en Sara Dircx van Dijk (zijn eerste vrouw)
1. Pieter
doop 26-06-1685 te Leiden, overl. 30/06-07/07-1685 te Leiden
2. Jean
geb. 13-09-1686 te Leiden, overl. na 1733, voor augustus 1738
3. Dirk
doop 26-01-1689 te Leiden, overl. 07/14-09-1748 te Leiden
4. Judith
doop 02-12-1691 te Leiden, overl. jong?
5. Pieter
doop 26-04-1693 te Leiden, overl. na 1758
Kind van Arije Bloelant en Sara Dirks van Dijk
1. Klaasje
doop 13-01-1673 te Leiden, overl. voor 1684

Abraham kwam, zoals wel vaker het geval is, uit een samengevoegd gezin wegens het overlijden
van één der ouders. Zijn vader Jan Godefroy is in 1661 te Leiden geboren. Hij trouwt in 1684 met
Sara Dirks van Dijck, die haar eerste man Arij Bloelant reeds verloren heeft. Aangezien Sara al in
1673 met deze man trouwde, was ze waarschijnlijk zo’n tien jaar ouder dan Jan Godefroy. Een
maand voordat zij met Arij trouwt krijgt ze haar eerste kind, dat overleden is voor 1684.
KO V271v, 10-02-1673.
Arije Hendricxsz Bloelant, caefdoeckwercker jongman van Leijden woont achter de Vrouwekerck,
vergeselschapt met Pieter Vos fijn swager op de Oude Vest, huwt met Saertge Dircx [van Dijk]
jongedochter van Leijden woonende in de Michielsstraet, vergeselschapt met Abijgael Pieters
haer schoonfuster in de Harenstraet.
NH-doopboek, kind van Arije Bloelant en Sara Dirks, voorechtelijk:
 13-01-1673 Klaasje, PK, getuige Aaltje Joris.
Jan verdient de kost als kamslager (maker van kammen om wol mee te ontwarren) en het paar
krijgt vijf kinderen.
KO Y167, 28-04-1684, Waals.
Jan Godefroy, kamflager, jongeman van Leijden, wonende op de St. Michielsgraft, vergezelschapt
met Pieter Godefroy, zijn broeder in de Donkersteeg, huwt met Sara van Dijck, wed. van Ary
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Floelan, wonende op de St. Michielsgraft, vergezelschapt met (ondermeer) Annetge Woets haer
bekende op de St. Michielsgraft. [Aant.: Y198.]
NH/Waals-doopboek, kinderen van Jan Godefroy en Sara Dirks van Dijk
 26-06-1685 Pieter, HK, getuigen Pieter Godefroy, Pieter van Dijk, Marij Godefroij en Margriet
le Leu.
 15-09-1686 Jean, Waals né 13-09-1686, getuigen Corneille van de Hoenel et Anne Geis.
 26-01-1689 Dirk, MK, getuigen Johannes van Dijk, Maria de Graaf.
 02-12-1691 Judith, PK, ’s Sondags ’s avonds, getuigen Cornelis van dr Hoeven, Annetje Gijs.
 26-04-1693 Pieter, MK, getuige Magdalena Godefroij.
Bij het huwelijk van Cornelis van der Hoeve en Annetge Gijs in 1686 zijn de twee getuigen: Jan
Godefroy, bekende van Cornelis op de St. Michielsgraft en Sara van Dijk, bekende van Annetge op
de St. Michielsgraft. Dit zijn dus bevriende buren.
In 1697 koopt Jan een pandje in de Lange Agnietenstraat. Sara overlijdt in december 1699 en laat
hem met drie koters treuren. Maar niet voor lang, want hij hertrouwt spoedig met Clara
Braakman. Uit dat huwelijk wordt Abraham geboren. Zijn enige broertje Isaac sterft als baby van
nog geen twee weken. Het is opmerkelijk dat dit de enige twee kinderen van Jan en Clara zijn.
Clara is namelijk veertien jaar jonger dan Jan en krijgt reeds op haar 27ste haar laatste kind.
Misschien viel het haar wel zwaar om drie stiefzonen op te voeden waarvan de oudste slechts
tien jaar jonger was dan zijzelf. Dit is een echt mannengezin. Abraham groeit als halfbroertje van
de drie overgebleven jongens op uit het eerste huwelijk van zijn vader.
KO CC95, 06-02-1700, 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 moeder [stiefmoeder], wonende op de Zijtgraft.
Weeskamer voogdijboek L folio 62.
Pieter Dirksz. van Dijk, greijnwerker, ende Abraham van Dijk, droogscheerder, beijde oomen, zijn
voogden gestelt over Jan out 14, Dirk out 11, ende Pieter out 7 jaar ofte ijder omtrent, naargelate
weeskinderen van Sara Dirksr. van Dijck, gewonnen bij Jan Godefroy. Comparerende hebben de
voogdije aangenomen ende op 12 februarij 1700 Eedt gedaan. Den voors. boedel is ten zelve
dage gerepudieerd.
NH-doopboek, kinderen van Jan Godefroy en Clara Braakman
 20-11-1701 Abraham, MK, getuigen Abram van Dijk en Anna Godefroy.
 17-06-1703 Isaak, MK, getuigen Abraham Vermoten en Jannetje Godefroy.
Rechterlijk Archief inv. nr. 86, Minuten Civiele Zaken, deel O, akte 200.
Jan Godefroij gehuwd met Klara Braakman. Regeling nalatenschap Paulus Lambregts,
16-12-1710. Zie generatie 10 Braakman voor deze akte.
Wederom verdienen alle gezinsleden hun brood in de textielsector als kamslager, lakenwerker of
-wever en als droogscheerder. Wanneer de jongens trouwen is hun vader steeds de getuige en
Jan en Clara zijn ook graag van de partij wanneer hun kleinkinderen worden gedoopt. Dat gaat
door totdat Jan vermoedelijk in 1722 sterft. Clara ziet zich het jaar daarop genoodzaakt het pand
in de Lange Agnietenstraat te verkopen. De nieuwe eigenaar komt uit een bekend geslacht: het is
namelijk Jan Rondeau, de opa van Jan Poptie. De trouwdata liggen opvallend dicht in de buurt
van de traditionele verhuismomenten: 1 mei en 1 november of in de loop van die maanden.
Misschien vond Jan het bovendien wel grappig om op de zeventiende van de elfde in het jaar
zeventien elf te trouwen. Iets minder amusant is dat zijn dochter op haar twintigste verweest en
in het houkinderenhuis belandt.
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Bonboek Overmare Rijnzijde (Landzijde) folio 494, Lange Agnietenstraat Noordzijde.
 Is bij Anthony van Polanen bode met de roede bij executie ... verkogt aan Jan Godefroy vrij om
Lxxv gl. gereed geld ende is bij onwillig decreet door vierschaar gelevert. Decreet. [1697]
 04-12-1723. Is bij Clara Braekmans, weduwe van Jan Godefroy met wien sij onder gemeenschap van goederen is getrouwt geweest voorschreven helft nagel. Jan, Dirck en Pieter
Godefroy alle kinderen en erfgenamen ab intestato van de gemelde Jan Godefroy voor de
wederhelft ad Jan Pudoo [=Rondeau] vrij om CXXXIV gl gereed gelt.
 01-03-1749. Is bij Simon Rondeau en Jan Poptie, executeur van den testamente van Jeanne
Picard, weduwe Jan Rondeau verkogt aan Cornelis van Leeuwen als vader en voogd over zijn
minderjarige zoon Pieter van Leeuwen en zulx ten behoeven van dezelve minderjarige vrij om
LXXX gld gereed geld. [Zie generatie 09 Rondeau.]
Raadsel: Waarom is Abraham niet genoemd hierboven bij 04-12-1723? Zie ook de waarbrief van
de verkoop van het pand. Hij was geen kind uit het eerste huwelijk, kon hij daarom geen
aanspraak maken?
Waarbrieven Clara Braakman 1723 nr 373 Agnietestraat.
Wij ... Schepenen in Leijden, oirconden dat voor ons gekomen ende verschenen sijn Clara Braakman, wedue van Jan Godefroy, met wien sij onder gemeenschap van goederen is getrouwd
geweest voor d’eene helfte, nog Jan, Dirk ende Pieter Godefroy, alle kinderen en erfgenamen ab
intestato van den opgemelde Jan Godefroy; voor de wederhelfte, verklarende verkogt te hebben,
ende opgedroegen dienvolgende bij desen aen ende ten behoeven van Jan Rondoo, een huijs,
ende erve staande ende gelegen binnen dese stede aan de Noordsijde van de Agnietestraat,
belend aan de eene sijde Jan Luijmens, ende aen de andere sijde Matthijs Appel, strekkende tot
agter aan het Cecilia Gasthuijs.
Vrij sonder eenige belastingen. [Oude waarbrieven 7 meij 1697.]
... ende dat met een somme van een hondert en vier en dertigh guldens te XL grooten ’t stuk, in
gereede gelde. Compareerde mede voor ons schepenen Jan Rondoo, kooper in desen, de welke
verklaarde de koop invoegen voorz. te accepteren ende aen te nemen. In oirconden desen met
onfe segelen bevestigt op den 4 decemb. A: 1723.
Den 10 maart 1724 opgegeven aan de vrouw van de kooper.
Jan Godefroy en Elisabeth van Leeuwen
Dirck Godefroy en Catharina Claasdr. van der Back
Pieter Godefroy en Catharina Chimaer
Abraham Godefroy en Jacoba Tiri
Abraham Godefroy en Maria Onderwater

17-11-1711
29-04-1713
23-04-1717
18-04-1722
17-11-1759

FF4v
FF169
GG179
e
II27v
1
e
RR178 2

KO 1711.
Jan Godefroy, lakenwr., jongeman van Leijden, woont in de Coppenhinksteegh, vergezelschapt
met Jan Godefroy, sijn vader, woont in de Angenietensteeg, huwt met Elisabeth van Leeuwen,
jongedochter van Leijden, woont in de Groenepoort op de Haerlemstraet.
KO 1713.
Dirck Godefroy, droogscheerder, jongeman van Leijden, wonende in de Lange Agenietensteegh,
vergezeld met Jan Godefroy, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Catharina Claasdr. van
der Back, jongedochter van Leijden, wonende in de St. Annestraat.
KO 1717, Waals.
Pieter Godefroy, droogsch., jongeman van Leijden, wonende in de Lange Angenietensteegh,
vergezeld met Jan Godefroy, sijn vader, wonende als vooren, huwt met Catharina Chimaer,
jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet.
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
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van Leijden, wonende in de Molensteegh op de Langegraft, vergezelschapt met Elisabeth Breet,
haar behuwdt moeder wonende alsvooren.
KO 1759.
Abraham Godefrooy, weduwnaar van Jacoba Terrie, wonende op de Langegragt omtrent de
Maren, vergezelschapt met Pieter Godefrooy, zijn broeder, wonende in de Vrouwe Kerksteeg,
huwt met Maria van Onderwater (1 kind), weduwe van Dirk van der Kade, wonende op de Oude
Cingel omtrent de Scheijstraet.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Godefroy en Elisabeth van Leeuwen zijn in:
1711 Jan Godefroy en Clara Brakman.
1713 Dirk Godefroy en Catrina van der Bak.
1717 Jan Godefroy en Clara Braakman.
1719 Pieter Godefroy en Catharina Gimaar.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Dirck Godefroy en Catharina van den Bak zijn in:
1714 Jan Godefroy en Stephania Ballengooy (= familie Van der Bak).
1715, 1727 en 1734 Jan Godefroy en Lijsbeth de Leeuw.
1718 Jan Godefroy en Clara Brakman.
1725 en 1729 Pieter Godefroy en Cathrijn Gemaar.
1732 Abraham Godefroy en Jacoba Ferrie.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Godefroy en Catharina Chimaar zijn in:
1718 Jan Godefroy en Clara Brakman.
1724 Dirk Godefroy en Jannetje Godevroi.
1725 Abram Godefroy en Koba Firi.
1729 Dirk Godefroy en Catharina van der Bak.
Rijnland index Inneemboek Hou- en Armkinderen, folio 282.
 Datum: 07-07-1738
 Aanbrenger: Aernout van Rensen*
 Buurt: West Wijdenbergh
 Kind: Marijtje, ged. K 3-3-1718
 Vader: Jan Godefroij, van Leijden
 Moeder: Lijsbet de Leeuw, van Leijden
 Reden: Beijde alhier overleden en begraven
 Opmerkingen: Met consent uijtgegaan den 1 Meij 1743.
* De aanbrenger is vaak een “heer der gebuurte”.
De buurten stonden telkens onder toezicht van een bestuur, bestaande uit een “deken” of “heer”
met naast hem enige “hoofdmannen”, een structuur die wij in deze periode ook nog aantreffen bij
de gilden. Verder had iedere buurt waarschijnlijk zijn eigen “buurtknecht”, terwijl sommige
Haagse buurten ook nog een secretaris hadden en een enkele buurt zelfs over een eigen advocaat
beschikte. In dezelfde stad werden de deken en zijn hoofdmannen doorgaans aangeduid als de
“officieren”, de “regering”, de “regeerders” of de “regenten” van de buurt. De hoofdmannen
werden ook wel “vredemakers” genoemd...
De Leidsche buurten hadden bovendien opvallende namen. Een Leidenaar kon wonen in
“Hadrianopolen” of in “Constantinopolen”, in de “Graeflicheijt van Ierusalem ende Ierico”, in
“Klein Egypten”, “Padmos”, het “Kerstenrijck”, het “Sions Rijck”, het “Vreuchdenrijck”, of anders
in het “Rijck van Pallas”, “Barbariën”, “Compostelle” of “Galissiën”. Veel van deze namen waren
ontleend aan een klooster of een gasthuis.
N)
Bron: Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850, pagina 233/234 Buurten.
Clara hertrouwt in 1724 met een nog niet eerder gehuwde man uit Naarden. Het is geen gezegende verbintenis, want zij en Simon Hogenburgh krijgen geen kinderen en in oktober 1735 besluiten
ze ook nog te scheiden. In die eeuw kwamen relatief veel scheidingen voor, maar meestal kun je
slechts raden naar de exacte reden, want gewoonlijk vraagt men de scheiding aan omdat “die
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liefde en eenigheijd als tuffen egte luijden wel werd gerequireert” verdwenen is. Ze spreken af
wie welke goederen mag houden en bij het stadhuis wordt afgeroepen dat het stel uit elkaar is,
zodat elke middenstander in de stad weet dat de één niet meer uit naam van de ander iets kan
kopen. Simon houdt zijn werkgereedschap; Clara haar bed met toebehoren. Ze zal het nodig
gehad hebben, want triest genoeg was ze hoogstwaarschijnlijk tijdens de scheidingsprocedure
ernstig ziek. Binnen een maand na de uitspraak is ze overleden. De kinderen zullen het hele
gebeuren met lede ogen hebben aangezien.
KO II291, 04-11-1724.
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.
Scheidingen C folio 131.
Marge: Partijen zijne met concent van D:Ed:Agtbe weder bij den anderen gekomen 30 junij 1736
[sic].
Compareerden voor de Heeren Abraham Alenfoon en Jacob Heijnszoon, scheepenen als
commiffen uit het midden van de heeren schout en scheepenen ten defen gecommitteert, Simon
Hogebirk, ter eenre en Clara Braakman deffelfs huijfve ter andere sijde. Te kennen geevende sij
comparanten dat tuffen haar niet was die liefde en eenigheijd als tuffen egte luijden wel werd
gerequireert, ende daaromme (:omme alle verdere verwijderingen en onlusten voor te komen) te
raden waren geworden op approbatie van de heeren schout en scheepenen defer stad te
separeren van tafel bedde en bijwooninge op de volgende conditien namentlijk. Dat ider van haar
compten fullen hebben en behouden hare cleederen ten haren lijve en gerijve behoorende. Dat
voorts den eersten compt: nog fal behouden zijn getouw en de kammen, alsmede een peulue,
drie hoofd kusfens en twee deekens. Waar tegen de tweede compt: sal hebben een bed, twee
hooftkusfens en twee deekens. Mits dat alle de schulden en lasten des boedels bij ijder voor de
helfte fal moeten werden gedragen ende betaalt. Dat voorts de fchulden ende lasten na het
pasfeeren defes te maken, betaalt en gedragen fullen moeten werden bij den geenen die defelve
fal hebben gemaakt, fonder dat den een voor den ander dienaangaande aangesprooken
geincommodeert, veel min geexecuteert sal mogen werden. Waaromme sij compten: verfogten
dat deefe na gewoonte den volke mogte werden bekent gemaakt en afgeleefen, en bij de heeren
schout en scheepenen defer stad geapprobeert, en condemn: gedecerneert mogte werden.
e
Act: den 17 oct: 1735.
De Heeren schout en scheepenen der stad Leijden gehoord het rapport van welgemelde heeren
Comm: hebben de voor en ftaande separatie geapprobeert, soo als haar Ed: Agtb: defelve
approbeeren bij deefen en condemneeren partijen hinc inde inden innehouden en naarkomen
van dien. Act: den 18 octobr. 1735.
Aflezingenboek V, 25-10-1735.
e
Afgeleesen den 25 octob. 1735 bij mij D. van Roijen.
Also ... [diverse personen, waaronder:] Simon Hogebirk en Clara Braakman, egte luijden gescheijden zijn van tafel, bedde en bijwooninge volgens de respectieve contracten voor de Heeren
scheepenen deefer stad gepasfeert, zoo werd een ijder bij deesen gewaarschouwt omme geene
goederen aan de voorne persoonen te vercoopen ofte te crediteren met jntentie omme deselve
daar voor in t gemeen te verbinden aengezien den geenen die de voorfz. persoonen na deefen
ietwes zullen komen te vercoopen ofte te crediteren alleenlijk sullen moge convenieren den
geenen met welke sij particulierlijk fullen hebben gehandelt sonder dat van nu voortaen den een
voor des anders schulden sal weefen convenibel veel min geexecuteert, ofte eenige molestie
mogen werden aangedaan.
[PS: in de aflezingboeken zitten mooie emblemen van de stad Leiden.]
Tot slot nog een melding uit het gerechtsdagboek die mogelijk betrekking heeft op zoon Jan uit
dit gezin, een ander zaakje waar Dirck iets van afweet en een notitie uit een register van bedeelde
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armen uit 1748/1749 over Jan. Let wel dat de naam Jan Godefroy rond die tijd op meerdere
personen kon slaan.
Gerechtsdagboek UUU, folio 207v.
Johannes Godefroij.
Die van den geregte der stadt Leijden hebben bij defen den supplt aangenoomen en geadmitteerd tot packer van de saij hal deser stede in plaatse van Arij van Berckel die vermits fijn
ouderdom ende swackheijt op sijn verzoek daar van is geexcuseert. Mits hem gedraagende naar
de ordonnantie op den voors. dienst alreede gemaakt ofte alsnogh te maaken, ende aan handen
ren
van Burgem ende regeerders deser stede doende den behoorlijken eed. Mitsgaders ter
secretarije defer stede betaalende ten behoeve van den armen Twee guldens tien stuijvers.
e
Actum defen 14 september 1730. Mij jegenwoordigh get. P v. Groenendijck.
Minuten Civiele Zaken, Rechterlijk Archief 86, deel EE, akte 132, 02-01-1740.
Compareerden voor de onderges. H.H. Scheepenen der stad Leijden Mattijs van Ballegooy en Dirk
Godefroy, beijde van competente ouderdomme ende wonende binnen deese stad. [Betreft
verder uitsluitend de familie Ballegooij.]
Inv. nr. 4141 Bedeelden 1748/1749.
Nieuwmaren 342 de Wed. Jan Godefroy H.S.H.

2:15:-.

Begraafboeken Godefroy
 Jan, kind van, BW, 30/06-07/07-1685.
 Jan, vrouw van, BW, 12/19-12-1699. [= Sara D. van Dijk?]
 Jan, kind van, BW 23/30-06-1703.
 Johannes (dochter van ?), Heeresteeg, PK (JL), 31-12-1706/08-01-1707.
 Jan, kind van, B, 12/19-03-1718.
 Jan, kind van, B, 09/16-08-1721.
 Jan, B, 07/14-11-1722.
 29/10-05/11-1735 Braakman, Clara (vrouw van Gillis Hogenbark), B. [Gilles = Simon?]
 Dirk, man van Kaatje van der Wak, 2 BW, 07/14-09-1748.
 Overleden Abraham, man van Maria Onderwater, PB 02-09 april 1785.
Overige gegevens
KO NN180, 15-05-1739, kleinkind?
Jan Godefroy, schoenmakersknecht, jongeman van Leijden, wonende op de Haerlemstraet over
de Kerksteeg, vergezeld met Dirk Godefroy, zijn oom, wonende op de Binnenvestgracht over het
Rijnsburgerbolwerk, met Susanna Vervark.
Getuigen bij de doop van hun kind in 1740 zijn Jan en Sara Godefrou.
Begraafboek
 Jan Godefroy, man van Santje Vervarck, 2 BW, 17/24-04-1745.
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Generatie 10 Godefroy

Gegevens
Naam:
Geboren:

Man
Pierre Godefroy
ca 1630 bij Bergen in Henegouw

Overleden:
Geloof:
Adressen:

na 1690, 1702/1707 te Leiden?
Waals
St. Michielsstraet (1653)

Beroepen:

Vader:
Moeder:

Greijnwercker (1653), bidder ter
begrafenis (1669), kamslager (1671),
greinkammenmaker (1671)
... Godefroy
NN

Huwelijk:

29-12-1653 te Leiden

Kinderen
1. Marie
2. Pierre
3. Anne
4. Jean
5. Sara
6. Jeanne
7. Magdelaine
8. Jehanne

Vrouw
Franchoyse Empise
ca 1630 bij Basse (La Bassée of
Baisieux bij Lille?)
11-04-1685 te Haarlem?
Waals
St. Aechtenstraet (1653), Ste Michielsgraft (1680), Haarlem (1681-1685)?
Huisvrouw

... Empise
NN

doop 08-11-1654 te Leiden, overl. 05/12-03-1695 te Leiden
doop 11-10-1656 te Leiden, overl. circa 1711
doop 03-11-1658 te Leiden, overl. na 1729 te (ca 1734?)
doop 01-05-1661 te Leiden, overl. 07/14-11-1722 te Leiden?
doop 30-05-1663 te Leiden, overl. na nov. 1718, voor 1720
doop 28-06-1665 te Leiden, overl. voor 1673
doop 13-11-1667 te Leiden, overl. 02/09-01-1700 te Leiden
geb. 13-12-1672 te Leiden, overl. na 1723

Jean Godefroy is in de Waalse kerk gedoopt en ging later zelf meestal naar de hervormde kerk
waar Nederlands werd gesproken. Zijn ouders daarentegen waren eerste generatie emigranten
uit het zuiden en bezochten, zoals gebruikelijk was onder deze groep, trouw de Waalse kerk waar
in het voor hun beter verstaanbare Frans diensten werden gehouden. Aan het hoofd van dit gezin
en van deze stamreeks staan Pierre Godefroy greinwerker uit Bergen in Henegouwen en Franchoyse Empise, jongedochter uit een plaatsje bij “Basse”, die rond 1630 zijn geboren. Ze krijgen
een behoorlijke schare kinderen, namelijk minimaal acht en blijken daar goed voor te kunnen
zorgen, want maar liefst zeven telgen groeien daadwerkelijk op. Als doopgetuigen dagen uitsluitend mede-emigranten op die deels verwant zijn aan de familie van Franchoyse en verder uit
vrienden van het paar bestaan. Pierre is duidelijk zonder bloedverwanten naar Leiden gekomen.
KO P31, 11-12-1653, Waals.
Pieter Godefroy, greijnwercker, jongeman van Bergen in Henegouw, woonende in de St. Michielsstraet, vergezelschapt met Jean Peltier, fijn bekende in de St. Aechtenstraet, huwt met
Franchoijse Anpees [Empise] jongedochter van bij Baffe, woonende in de St. Aechtenstraet,
vergezelschapt met Franchoyse Lijber, haer moeij mede aldaer.
Getrouwd: Waalse kerk 29-12-1653.
Waals fiche in het CBG.
 Reçu membre de l’Eglise Leide, februari 1654, Pierre Godefroy.
Waals doopboek (Pierre en Franchoyse laten rond 1660 als enigen op naam Godefroy kinderen
dopen.)
 08-11-1654 Marie, getuigen Louys Guillemart, Jeanet Francoyse Libert, Jeane Clarisfe.
 11-10-1656 Pierre, getuigen Michel Housé, Jaques Libert, Marie de la Ferriere, Esther Brichi.
 03-11-1658 Anne, getuigen Nicolas Libert, Jean Sitobert, Elisabeth Lestienne, Marie Renier.
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 01-05-1661 Jean, getuigen Jaques Hollebeecq, Anthoine de Mortier, Anne Tavernier, Judith de
Lannoy.
 30-05-1663 Sara, getuigen Gille du Fresne, Joris Drolenvaux, la vefve de Daniel de la Court et
Marie le Sage.
 28-06-1665 Jeanne, getuigen Pierre Fagnart, Abraham Libert, Marie del Poutre, Anne des
Camps.
 13-11-1667 Magdelaine, getuigen Jaques Faguart, Abraham Libert, Marie Poutre et Marie
Faiguart.
 14-12-1672 Jehanne, née le 13-12-1672 getuigen Jacques Faignart et Marie Libert.
In zijn nevenfunctie treedt Pierre overigens op als bidder ter begrafenis in 1669. Dit hield in dat
hij bij familie, vrienden en andere belangstellenden langs de deur kwam om het droeve nieuws te
brengen dat iemand overleden was en om hen voor de bijwoning van de ter aarde bestelling uit
te nodigen. Verder maakt hij zelf greinkammen. Aangezien voor vrijwel elke functie of productie
van artikelen allerlei keuren werden uitgevaardigd door het stadsbestuur en vergunningen
moesten worden aangevraagd, richt Pieter zich tot het gerecht. Tegen betaling van een bedrag
waarmee de armenkas wordt gespekt en na het declameren van een eed waarmee hij zich verplicht om zich aan de regels te houden, worden zijn verzoeken gehonoreerd.
Gerechtsdagboek 81, folio 267 en 268v. (Er is maar één Pieter volgens KO.)
Bidders ter begraffeniffen.
Die van de gerechte der stadt Leijden hebben bij defen Frans Suijts aengenomen ende geadmitteert tot Bidder ter begraeffeniffe in plaets van Samuel Blaere die in gafthuijf is jngenomen,
mits doende alfvoorens aen handen van de Burgemeesters ende regierders defer stede den
behoorlijkcen eedt ende henz. gedragende naer de keure ende ordonnantie op de voorne bidders
ter begraeffeniffe alreede gemaeckt ofte alfnoch te maecken, ende ter secretarij defer stede ten
behouve van den Armen betaelende een fomme van twee guldens tien stuijvers. Actum den vj en
januarij @ 1669. Mij jegenwoordijch ende was geteijckendt F. Meerman.
[Daarna diverse andere personen, waaronder:]
Gelijcke appoftille verleent aen Pr. Godefroij mits voor den armen betaelende een fomme van 50
stuijvers. Actum den xvj en Augusti @o 1669.
Gerechtsdagboek 83, folio 44.
Aende E. Achtb. Heeren van de gerechte der stadt Leijden. Geeft reverentelijck te kennen Pieter
Godefroy kammeslager van sijn hantwerck binnen defer stede hoe dat hij supplt hem felve soude
laten gebruijcken tot het maken van alderhande greijn kunnen [kammen?] ten dienste van U Ed.
Achtb. jngefetene hem dien aengaende geaddreffeert heeft gehadt aende gouveneurs van de
greijnhalle alwaer hem supplt wierdt te gemoet gevoert dat sulcx niet en vermochte te geschieden sonder consent van U Ed. Achtb. oock eerst ende alvoorens doen moste den eet van
getrouwigheijt nopende sijn voorst. hantwerck mits welcke so keert hij supplt hem selve aen u E.
Achtb. heren oodtmoedelijck verfouckende voorn versouck gelieft toetestaen gebruijckelijck, t
welck doende etc. In marcine stont geappofteleert die van de Gerechte der stadt Leijden hebben
bij defen den supplt geconfenteert ende toegestaen omme alhier ter stede alderhande greijn
kammen te mogen maecken mits doende den eedt opt maecken van defelve cammen
en
geemaneert. Actum den x december 1671. Mij jegenwoordig ende was geth. F. Meerman.
Vanaf 1680 trouwt het ene na het andere kind en gezamenlijk zorgen ze voor flink wat nageslacht
waarbij de kinderen over en weer als doopgetuige optreden. Verschillende (schoon-)zonen
werken in de lakenindustrie als droogscheerder, kamslager en calanderknecht, terwijl er ook een
instrumentmaker in de familie zit en zoon Pieter zowel winkelier als “naftelingmaker” is.
Nasteling, zie Nesteling = (o.a. jonge vogel, vissoort, bepaald type aarden kruik met nauwe hals,
en:) ... ook wel in den zin van nestel als onderscheidingsteeken. || Nestelingen op de schouders
dienden om den breeden bandelier van degen of patroontasch op te houden. Zij waren de voorloopers der épauletten. ... WNT
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Maria Godefroy en Johannes van der Caeij
Marijtge Godefroy en Thomas van Wilmstadt
Jan Godefroy met Sara [Dircx] van Dijk
Jan Godefroy met Claartje Braakman
Pieter Godefroy met Catharina de Hoy
Pieter Godefroy met Trijntje Willems [Meur]
Pieter Godefroy met Marijtje van Tettero
Sara Godefroy en Daniel Alckme(ij)er
Annetge Wouters en Abraham W. van Dijck
Jannetje Godefroy en Abraham Vermote

23-08-1680
29-05-1693
28-04-1684
06-02-1700
20-10-1684
26-10-1691
11-11-1695
03-08-1686
03-01-1681
07-03-1698

X179
AA229
Y167
CC95
Y198
AA105v
BB121v
Z42
X209
BB281

e

1
e
2
e
1
e
2
e
1
e
2
e
3

KO 1680, Waals.
Johannes van der Caeij, instrumentmaker, jongeman van Sluijs in Vlaenderen, wonende in de St.
Jorissteegh, huwt met Marijtie Godefroy, jongedochter van Leijden, wonende in de Donkersteegh, vergezelschapt met Franchina Empies, haer moeder op de Ste Michielsgraft.
KO 1681.
Abraham Willemsz. van Dijck, droogscheerder, jongeman van Leijden, vergezelschapt met Pieter
Galle, zijn schoonvader, beiden in de St. Jorissteegh, huwt met Annetge Wouters [m.z. Pieters?],
geboren te Leijden, jongedochter, wonende in de Haerlemstraet, vergezelschapt met Marijtje
Godefroy, haar zuster, wonende in de Kerksteegh.
KO 1684, Waals.
Jan Godefroy, kamflager, jongeman van Leijden, wonende op de St. Michielsgraft, vergezelschapt
met Pieter Godefroy, zijn broeder in de Donkersteeg, huwt met Sara van Dijck, wed. van Ary
Floelan, wonende op de St. Michielsgraft, vergezelschapt met (o.a.) Annetge Woets haer bekende
op de St. Michielsgraft.
KO 1684, Waals.
Pieter Godefroy, winckelier, jongeman van Leijden, wonende in de Donckersteegh, vergezelschapt met Jan Godefroy, fijn broeder op de St. Michielsgraft, huwt met Catharijna de Hoy,
jongedochter van Leijden, wonende op de Haerlemstraet, vergezelschapt met Marijtje van de
Kellenaer haer moeder mede aldaer.
KO 1686, Waals.
Daniel Alckmeer [= Halpmeijer], calanderknegt, jongeman van Leijden, wonende in de Camp,
huwt met Sara Godefroy, jongedochter van Leijden, wonende in de St Elijsabethfteeg, vergezelschapt met Marijtje Godefroy, haer suster in de Coornbrugsteegh.
KO 1691.
Pieter Godefroy, weduwnaar van Catharina de Hoy (1 kind), wonende in de Donckersteeg, vergezelschapt met Jan Godefroy, fijn broeder in de Kamp, huwt met Trijntje Willems, jongedochter
van Noordwijkerhout, wonende in de Donckersteeg. Consent verleent om tot Noordwijkerhout te
mogen trouwen 9:11:1691.
KO 1693, Waals.
Thomas van Wilmstad, (1 kind), weduwnaar van Diewertje Waelswijck, wonende in de Jan
Vossensteegh, huwt met Marijtje Godefroy (kind) weduwe van Johannes van der Kaij, wonende in
de Kerksteegh, vergezelschapt met Annitge Godefroy, haar suster op de hoek van de Ste.
Michielstraet en met Bejatrice Hamp, haar schoonfuster op de Oude Vest.
KO 1695.
Pieter Godefroy, weduwnaar van Trijntie Willems Meurs, wonende op de Maere, -, huwt met
Marijtie van Tetteroo, jongedochter wonende tot Noordwijck binnen. Den bruijdegom is met
behoorlijcke attestatie gecompareert. [Bruid:] Moet attestatie van Noordwijck overbrengen.
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KO 1698, Waals.
Abraham Vermote, (kind) weduwnaar van Marijtie Lelijevelt, wonende op de Langegraft, huwt
met Jannetie Godefroy, jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft, vergezelschapt
met Annetge Godefroy, haer suster in ’t Klooster.
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 moeder [stiefmoeder], wonende op de Zijtgraft.
Bij de doop van kinderen van Johannes van der Caeij en Maria Godefroy zijn getuigen in:
1681 o.a. Pieter Goedefroy en Anna Goedefroy.
1682 o.a. Pieter Godefroy.
1687 o.a. Jan Godefroy en Beatrix Ramp (zij is gehuwd met een Van der Kaeij).
Bij de doop van kinderen van Abraham van Dijk en Annetje Godefroy zijn getuigen in:
1681 o.a. Pieter Godefroy en Francijntje Impies.
1683 o.a. Pieter Godefrooy en Johannes van der Kaay.
1685 o.a. Maria Godefroy.
1692 Daniel Almeijer, Sara Godefroy, Josijntje van der Velde.
1699 Magdaleentje Godefroy.
(De familie Willemstadt kent de familie Van Dijk.)
Bij de doop van kinderen van Pieter Godefroy en Catharina de Hoy zijn getuigen in:
1687 Pieter Godefroy en Maria van de Kellenaer.
1688 Jan Godefroey en Magdalena Hoey.
1689 Jan de Hony (= Hoeij?) en Marij Godefroy.
Bij de doop van kinderen van Daniel Halpmaijer en Sara Godefroy zijn getuigen in:
1691 Abraham van Dijk en Annetje Godefroy.
1692 Jan Godefroy en Jannetje Godefroy.
1693 Jannetje Godefroy.
1696 Magdaleentje Godefroy.
1697 Jannetje Godefroy.
Bij de doop van kinderen van Abraham Vermote en Jannetje Godefroy zijn getuigen in:
1701 Jan en Klara Godefroy.
1702 Jan Godefroy.
1704 Abraham van Dijk en Anna Godefroy.
1709 Jan Godefrooy en Klara Braesman.
Zij laten in 1716 hun laatste kind dopen.
Thomas van Willemstad en Maria Godefroy laten in 1695 een kind dopen zonder bekende
getuigen. Bij de doop van kinderen van Pieter Godefroy en Trijntje Willems geen bekenden
gezien, evenmin bij de doop van kinderen van Pieter Godefroy en Marijtje Tetteroo.
Als de bovengenoemde driemaal getrouwde Pieter toch geen zoon blijkt te zijn, dan is het
mogelijk dat vader Pieter reeds voor 1684 overleden is of in Haarlem overleed, want hij is geen
enkele keer huwelijksgetuige bij zijn zonen. In Haarlem komt bij de NH-huwelijken een verbintenis voor tussen een zekere Piere Godefroy, weduwnaar en Willemijntje Stokkes (28-04-1686).
Deze Piere woont “op ’t Sparen” en heeft attestatie van de Waalse kerk, gedateerd 19-05-1686.
Een plaats van herkomst is niet vermeld. In dezelfde plaats is op 04-11-1702 een Pieter Godevroy
in de Waalse kerk begraven.
Verschillende kinderen verliezen hun partner en hertrouwen. Daarom worden er regelingen voor
het voogdijschap getroffen en testamenten opgesteld. Hierbij blijkt dat de meesten weinig te
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verteren hebben en een kind van dochter Sara moet zelfs door het armbestuur opgevangen
worden na Sara’s dood. Het gaat hier om Isaak Halphmeijer die in april 1706 is geboren. Met deze
jongen heeft zij heel wat te stellen gehad. Een half jaar voordat ze overlijdt, vraagt Sara aan het
gerecht toestemming om hem op te laten sluiten in het “Blockhuijs op de Vlieth alhier” omdat hij
“sig foo quaadaardig aanftelt dat na geen raad of vermaning luijfterende, niet wil werden ende
sig bij quaad geselschap begeeft, invoegen dat niets anders te wagten staat, als dat [hij] tot een
quaad eijnde fal geraken”. Wat hij eigenlijk precies heeft uitgespookt is niet bekend, maar hij is in
elk geval nog niet met justitie in aanraking gekomen. Waarschijnlijk is Sara op dat moment weduwe en kan zij haar dertien jarige zoon zonder de harde hand van zijn vader niet goed in het gareel
houden. Sara moet het verblijf van haar zoon zelf bekostigen. In het blokhuis werden belhamels
waarschijnlijk in het blok vastgezet. Stoute kinderen in het Leidse weeshuis kregen voor straf
letterlijk een zwaar houten blok met een ketting aan hun been bevestigd.
Gerechtsdagboek MMM, folio 211.
Sara Godefroij.
Aan de Ed. Gr. Agtb. Heeren die van den Geregte der stad Leijden.
Geeft met schuldige eerbiedigheijd te kennen Sara Godefroij hoe dat haren soon Isaac Halpmaijer
oud omtrent 13 jaaren sig foo quaadaardig aanftelt dat na geen raad off vermaning luijfterende,
niet wil werden ende sig bij quaad geselschap begeeft, invoegen dat niets anders te wagten staat,
als dat tot een quaad eijnde fal geraken. Waaromme sij supplte haar is kerende tot U Ed. Gr.
Agtb. ootmoedelijk verfoekende dat U Ed. Gr. Agtb. haar fupplte gelieve te confenteren ende toe
te staan dat fij den voorn. haren soon in’t Blokhuijs op de Vlieth alhier fal mogen doen beftellen.
Onder st. T welk doende ende was get. Dit merk is X gestelt bij Sara Godefroij.
In margine stont geappostilleert. Die van den geregte der stad Leijden hebben bij defen om
redenen in de reqte gemelt aan de supplte geconsenteert ende toegestaan, dat sij haren soon
Isaac Halpmaijer in t Blokhuijs alhier tot haar suppltts costen fal mogen doen fetten ende
e
confineren. Actum defen 12 Decemb. 1718. Lager st. Mij Jegenwoordig was get. P.v.
Groenendijck.
Het blokhuis stond aan de Vliet. Door het weeshuis werd een huis op het terrein van een voormalige scheepswerf gebouwd waar lastige weeskinderen in bedwang werden gehouden doordat
ze een blok aan hun been kregen. Het huis werd in de loop van de achtiende eeuw weer opgedoekt.
Het kwam wel meer voor dat mensen door toedoen van een familielid in een “dolhuijs” ofwel
geestelijk gehandicapten tehuis of in een beterhuis terecht kwamen. In een beterhuis werden via
officiële weg leden van de hogere stand weggemoffeld die hun familie (dreigden) te schande (te)
maken of het familiefortuin er via een losbandige leefstijl doorheen joegen. Ze konden zo letterlijk jarenlang gevangen worden gehouden, terwijl er niet zelden een onderliggend motief meespeelde, namelijk het bemachtigen van de gezamenlijke erfenis. Geestelijk gehandicapten en
demente bejaarden werden in eerste instantie door familie verzorgd. Maar als ze een gevaar voor
zichzelf en anderen werden of als niemand toezicht kon houden, belandden ze in een tehuis waar
ze een dak boven het hoofd hadden en eten en drinken kregen. En daar is alles mee gezegd, want
dergelijke mensen werden niet behandeld door deskundige medici of psychiaters. Een veel voorkomende reden om iemand op te laten nemen was overigens de voortdurende angst voor een
brand die door onoplettendheid met al het ontvlambare materiaal en open vuur in huis in een
oogwenk kon worden gesticht.
De dochters Annetie, Maria en zoon Pierre hebben het iets beter. Maria krijgt bijvoorbeeld
ƒ 500,00 in handen als zij haar huis in de Lange Korenbrugsteeg verkoopt dat haar overleden man
vijf jaar eerder had gekocht. Dochter Annetie heeft de beschikking over een woning in de Pieterskerkstraat. Zij is kennelijk een zelfstandig handelende zakenvrouw, want in 1708 legt zij een
verklaring af ten behoeve van een Amsterdamse. Ze vertelt dat zij en anderen “lange tijd met de
requirante hebben genegotieert ende oock verscheijde malen hebben gelogeert ten huyse van de
requirante tot Amsterdam”. Overigens gaat het hier om een verslag over drankmisbruik en
agressief gedrag, een veelvuldig voorkomend fenomeen in die tijd. Verder staat ze in 1730 garant
voor een gekocht huis ad ƒ 2.100,00 (akte 6).
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Hoeveel zoon Pieter met zijn handeltje verdiende, is onduidelijk, maar hij heeft in elk geval reden
om bij hertrouwen een testament op te stellen. Hij woont in de Donkersteeg, wat vierhonderd
jaar geleden al een levendig winkelstraatje was. Vanwege zijn voorgenomen huwelijk in 1691 stelt
hij eerst het erfdeel van zijn zoon uit zijn vorige verbintenis ad ƒ 200,00 veilig.
Bonboek Burgstreng, folio 90v Lange Korenbrugsteeg.
 Is bij Adriaen de Wolff eerste clerck ter griffie defer stede loco Jacob van Willigh bij executie
vercoft aen Johannes van der Kaeij belast mette voorf pacht om xv C xl gl te betalen met iij C
gl gereet ende cL gl tjrs meije 1687 t je telckens metten interest van tonbetaelde jegens 4 ½
ten hondert ende is bij onwilligh decreet defer vierfchare gelevert den 9:5:1686.
 Is bij Maria Godefroy wede ende boedelhoutster van Johannis van der Kaij vercoft aen
Hendrick Hauwelier belast mette voorf pacht noch met x C gl uijt voorgaen coope te betalen
aen Mr Pieter van Campen, bovendien om v C gl gereet gelt. 6:1:1691.
Waarbrieven 1686; niets op naam van de koper of verkoper.
Bonboek Over ’t Hof, folio 358 Pieterskerkstraat.
 11-05-1724. Is bij Hendrik van Eijk [familie Van Dijk], etc. verkocht? aan Annetie Godefroy,
weduwe van Abraham van Dijk, als moeder en voogd over hare vijff minderjarige kinderen
Pieter, Francina, Abraham, Isaac en Anna van IJck gewonnen bij haar voorn. man vrij om een
custingb. van VC gl te betalen met CL gl gereet, en Lxxv gl s’jaers den j meij 1725 d’je paeij
ende dat telckens metten interest van’t onbetaelde jegens 4 ½ ten hondert.
 04-05-1734. Is bij de gesamentlijke erffgenamen van Annetje Godefroy, weduwe van Abraham
van Dijk verkogt aan Rudolph Hano vrij, (vermits de custing groot per reste nog iij C gl na het
C
opdragen defes is affgetz:) om iij Lxx gl. gereet geld.
Attestaties, waarschijnlijk van toepassing:
Sara Godefrooy naar? [lett., mogelijk Haarlem], van het Michielsgrachtje, 23-09-1685.
Weeskamer seclusie H 11v.
Op 30-05-1686 verschijnen voor notaris Pieter van Tiel Pietersz. te Leijden d’ eerfame Pieter
Pietersz Godtdefroy naftelingmaker ende de eerbare Catharijna de Hoij egteman ende vrouw,
wonende binnen defer stede in de Donkersteegh, beijde cloeck ende gefont van lighamen.
Standaard testamenttekst, de langstlevende neemt de voogdij aan en in dit geval is dat Pieter op
31-10-1691.
Weeskamer seclusie J 228.
Op 20-1-1691 verschijnen voor notaris “Petrus Abertus van Dorp ... te Leijden ... de eerfame
Pieter Godefroy Pietersz., winckelier, ende de eerbare Trijntge Willemsdr. Meur egteluijden,
woonende binnen defe stadt mij nots. wel bekent, beijde kloeck ende gefont van lighaem gaende
ende staende haar verftandt redenen ende memorie wel magtig.”
Standaard testamenttekst, teniet doen vorige akten etc.
Pieter Godefroy benoemt tot universele erfgename zijn vrouw “Trijntje Willems dr. Meurs sijne
welbeminde huijfvr met ende benevens de kint off kinderen die hij testateur fal komen naartelaten met egale ende gelijcke portie” ... “Dogh ingevalle het mogte komen komen te gebeuren
dat fijn teftateurs voorkint gewonnen bij Catarina de Hoij fijne overleedene huijfvr voor hem
testateur voor hem quame te overlijden fonder wettige affcomelinge te sijnen testateurs fterffdage int leven naartelaten, foo verklaarde hij teftateur op nieuws te difponerende ende tot fijne
eenige univerfeele ende algeheelen erffgenaem te hebben gemaakt genoemt ende geinftitueert
gelijk hij doet bij deefen de gemelte Trijntie Willems dr. Meur fijn welbeminde huijfvr. ...
Maar bij aldien hij testateur defer werelt mogt komen te overlijden fonder kint kinderen ofte
wettige defcendenten ofte defcendenten int leven naar te laten en dat op fijn teftateurs fterffdagh nog in levende lijve was fijn testateurs vader Pieter Godefroij, foo verklaarde hij teftateur in
fodanige gevallen (maar anders niet) de voorn. fijne vader te inftitueeren in een fomme van
vijffentwintigh guldens ende dat voor ende in plaatfe van de legitime portie de voorne fijne vader
naar regten competeerende. Dog ingevallen de voorn. Pieter Godefroy des testateurs vader met t
geene voorf staat niet mogte fijn foo verklaarde hij teftateur hem alleenlijk te inftitueeren inde
naakte ende fimpele legitime portie.
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Es nog fijn testateurs expreffe wille ende begeerte dat in cas hij testateur voor sijn voornt. huijfvr
mogte komen te sterven ende dat alsdan fijn voorkint hier vooren genoemt nog in leven waren
ofte dat fijn voornde vader (indien hij teftateur fonder kind, kinderen ofte wettige descendent
ofte descendenten naar te laten quam te overlijden) nogh int leven was, ende den felven fijnen
vader met de voorf gemaackte fomme van vijf entwintich gulden in plaetf vande legitime portie
niette vreden mogte fijn dat alsdan fijne meergemelte huijfvrouw in beijde de voorf gevallen, zal
vermogen aen te ftaen (indien t haer gelieft) te weten de in meubele goederen op taxatie van
roijmrs defer stede ofte scheepenen van de plaets daer de goederen gelegen foude mogen fijn
ende de meubele op taxatie van geswoore prijscerfers, ofte andere onpartijdige luijden desverftaende.”
Zijn vrouw benoemt haar welbeminde man tot universele erfgenaam, met bepaalde condities
indien er nog kinderen leven. De langstlevende mag een voogd benoemen.
“Aldus gedaen gepafft ende verleeden binnen Leijden ten huijfe van de compten staande in
Donkersteegh ...” Pieter Godefroy neemt voor de weesmeesters op 24-06-1695 de voogdij aan.
Notaris Justus Gerstecoren, 1691, akte 54.
Acte van Bewijs ende Uijtcoop tuffchen d’eerfame Pieter Godefroy weduwnaer van Catarina de
Hoij ende Sr. Abraham Libert coopman, in qualite als geadfumeerde vooght over zijn Godefroijs
e
minderjarige soon. In dato den 26 October 1691.
Op huiden den 26 octob: 1691 compareerde voor mij Justus Gerftecoren notaris publijcq ende
voor de nabes. getuijgen d’eerfame Pieter Godefroy weduwnaer van Catarijna de Hooij ter eenre
ende Sr. Abraham Libert coopman alhier ter stede in qte als geadfumeerde voogt over Lucas zijns
eerfte compts minderjarigen zoon ende innervolgende moederlicke bewijs ende verders nochte
anders niet, ter andre zijden beijden wonende binnen defe stad, mij nots. wel bekent. Te kennen
gevende den eerften compt. hoe dat hij van meninge was fich te begeven ten andren huijwelick
voor welken hertrouwerij hij heeft willen vaststellen zijn voorf kints moederlick bewijs, waer over
hij eerfen compt vervolgen nae voorgaende gemaeckten staet ende overflach des boedels, met
den tweden compt gedaen was geaccordeert op naer volgende wijfen. Dat hij eerften compt als
vooght aenneemt t’felve kint eerlick na de staet des boedels te fullen opbrengen, ende inder tijt
uijtfetten alles in comformite van de testamente bij hem eerfte compt voor fijn voorne. Huijfvrouwe gemaeckt voor den nots Pieter van Tielt de jonge in dato des 30 meij 1686 ende dat hij
soo haest ’t voorf kind zal gekomen zijn tot deffelffs ouderdom van 25 jaeren off eerder huijwelix
dag als dan aen t’felve fal moeten uijtkeren foo als hij belooft bij defen een some van twee
hondert guls in gelt, ende waer mede den tweden compt uijt den naeme van t felve kind verclaerde te nemen volkomen contentement laetende ende overgevende alle de vordere effecten des
boedels aen de eerften compt met alle de fchulden ende lasten defelven boedels waer van hij
belooft t felve zijn kint geheel ende al te fullen bevrijden en fulx defelve penn. fuijvers inder tijt te
fullen voldoen ende betaelen, alles ten waer defelven tweden compt goetdagt voor des kints
meerderjarigheit off eerder huijwelix dag t’felve bewijs van tweehondert guldens opte eijffen
ende in te vorderen t’welk den tweden compt altoos zal mogen doen sonder ijemants tegenfeggen, mits t’felve werdende wel beluijt off geemploijeert tot alimentatie van t voorne kind offte
tot fodaenige andre nodige voorvallen als fich in tijden ende wijlen mochten openbaeren,
belovende mede den eerften compt tot allen des vermaent zijnde tot verfekertheijt van denfelve
penn te fullen stellen goed cautie verbindende hij eerfte compt voornt naer komen vant geen
voorf. staet fijn perfoon ende goederen en hij twede compt deffelffs kints goederen defelve
onderwerpende de exec. van allen gerecht ende regteren ende specialijc den Hove van Holland,
alles oprecht ende verfochten hier van acte gelevert te werden. Aldus gedaen tot Leijden.
Getekend: Pieter Godefroij en Abraham Libert.
Weeskamer seclusie P 100.
Op 06-02-1696 verschijnen voor notaris Adriaen Mens tot Noortwijk: de eerfame Pieter Godefroy
winckelier ende de eerbare Maria Willems dr van Tetterode egte man ende vrouw woonende in
de Kerkftraet alhier tot Noortwijk.
Zij stellen de langstlevende tot oppervoogd, die zelf een tweede voogd mag kiezen.
Maria Willems dr van Tetterode neemt de voogdij aan op 20-07-1711.
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Weeskamer voogdijboek K folio 138v.
Lucas van der Kaij cleermaecker ende Leijn van der Kay schipper op Uijtrecht beijde oomen fijn
voogden gestelt over ... naergelaeten weeskinderen van za: Johannes van der Kaij gewonnen bij
Maria Godefroij. Compareerende hebben eet gedaen aen weesmeesteren den 10 junij 1693. Den
voorf boedel is ten zelve dage gerepudieert.
RA inv. nr. 86, minuten Civiele Zaken, deel N, akte 59.
Op huijden den tweeden augusti 1708 compareerden voor mijn Pieter van Dieninge, nots. publ.
te Leijden ... de nabeschreven getuijgen Annetje Godefroy, huijsvrouw van Abraham van Dijk
[plus negen andere personen], alle woonende binnen dese stad, mij notaris bekent, dewelcke
verclaarden ter requisitie van Stijntge Harmens Cocq, huijsvrouw van Alexander Koens, woonende tot Amsterdam, waar en waaraghtigh te wesen dat sij Luijden ... lange tijd met de requirante
hebben genegotieert ende oock verscheijde malen hebben gelogeert ten huyse van de requirante
tot Amsterdam ende dat sij luijden noijt anders aan de requirante hebben gezien, als een goed
ende ordintelijck gedragh ende comportement soo als een brave en deugdelijke vrouw betaamt,
ende specialijck sij Annetge Godefroy dat sij de nagt tussen maandagh ende Dijnsdag jongstleden
sijnde geweest den dertigsten ende eenendertigsten van de maand julij heeft gelogeert ten huijse
van de requirante ende dat alsdoin omtrent s’avonds ten 12 uuren te huijs quam de man van de
requirante in desen, genaamt Alexander Coens, makende en groot getier ende geraas in huijs
tegen sijn vrouw ende dogter deselve scheldende met alle vervaarlijek vloicken ende dreijgende
deselve alles quaads te doin, twelck duurde tot de kloike twee uuren des nagts, sodanigh dat sij
Annetge Godefroy in alle die tijd niet koste ruste. Drinckende hij Alexander Coens sigh in de Brandewijn droncken. [De anderen leggen soortgelijke verklaringen af en zeggen door deze toestand
geen zaken meer te willen doen met Stijntje.]
(In akte 62 staat een soortgelijke verklaring waaruit blijkt dat Alexander zijn vrouw Stijntge met
een mes achterna heeft gezeten, dat zij uit huis was gevlucht en dat zij met haar dochter bij
iemand anders onderdak had gevraagd. Vermoedelijk runde Stijntje een herberg. Het zou leuk
zijn om te weten waarom of voor welke zaken Annetje Godefroy regelmatig in Amsterdam komt.)
Weeskamer voogdijboek L folio 228v.
Adriaan Koning Mr. Cleermaker en Jan Godefroy, koordeklosfer beijde oomen zijn voogden
gesteld over - 5 - nagelate minderjarige kinderen van Abraham van Dijk, gewonnen aan Annetgen
Godefroy. Comparerende hebben de voogdij aangenomen en op 3 maart 1710 eed gedaan. Den
voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd.
Weeskamer seclusie P 117.
Herhaling van de eerdere verklaring dat op 30-05-1686 zijn verschenen voor notaris van Tield
Pietersz. te Leiden: de eerfame Pieter Pieters Godefroij naftelingmaker ende de eerbare
Catharina de Hoij egte man ende vrouw woonende binnen defer stede in de Donckersteeg, ...
bijde clouck ende gefont van lichamen.
[Verwijzing naar de registratie van Seclusie H folio ii verfo.
Idem verwijzing naar het wees en armboek X folio 242. Aansluitend:]
Aande E:E: Groote Agtb. Heeren die van de Geregte der stad Leijden.
Geeft reverentlijk te kennen Maria Willems dr van Tetterode wede van Pieter Godefroij die eerft
te wijve heeft gehad Catharina de Hoij overleden alhier ter stede, hoe dat beijden de voorn. Overledenen malkanderen met seclusie van de weefkamer hebben gesteld tot voogd off voogdeffe
over de kind off kinderen die zij met den anderen zouden komen naer te laten ende mede met
magt van adfumptie uijt wijfend t extract van die felver uijtterfte willen ten defen annex dat de
voorne Catharina de Hoij eerft ende nu onlangs Pieter Godefroij overleden zijnde fonder ijmand
anders tot voogd over haar beijder kind te hebben geadfumeerd ofte gejnrogeerd ende de
voorne overledenen te famen een foon hebben nagelaten die alfnog minderjarig is, over fulx van
noden heeft voogden die deffelffs jntereft konden waernemen ...
[Zij vraagt de weesmeesters om voogden aan te stellen en draagt een paar bekenden voor.]
Actum 14-08-1711.
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Rijnland 1972-1976, index Inneemboeken Hou- en Armkinderen.
1. Datum 22-05-1719.
2. Aanbrenger: Jacobus Fedder.
3. Buurt: Sintannerijk.
4. Kind: Isaak Hallemeijr, ged. 11-04-1706.
5. Vader Daniel Hallemeijr, van Leijden.
6. Moeder: Sara Godefroy, van Leijden.
7. Beijden alhier overleden en begraaven.
8. Obiit.
RA inv. nr 86, Minuten Civiele Zaken, deel S, akte 198.
Dit betreft de boedel van Annetje Steur. Er compareerden onder andere: “... Annetje Godefroij,
weduwe van Abram van Dijk, Willem en Abram van Dijk mitsgaders Corn. Koning als voogd over
de twee minderjarige kinderen van Abraham van Dijk. ... de lasten meerder waren dan de effecten ... namentlijk dat gemelde Adriaan Koningh eens voor al sal uijtkeeren, aan Willem, Pieter,
Abram, Francijn en Jannetje van Dijk ijder ses gulden, als mede aan de moeder Annetje Godefroy
weduwe Abram van Dijk, twaalff gulden, voor kleederen en onderhout van haar twee minderjarige kinderen, en wijders dat meergemelte Adr. Koningh sal quijtschelden, gelijk hij doet bij
desen, de 52 gulden die Annetje Godefroy aan de voorne: boedel schuldig was ... 10 julij 1719.”
Notaris A. Kleijnenberg 1730, akte 6.
Op 16-01-1730 vind de verkoop plaats tussen Adam van Loo als verkoper en Jan Brinkman als
koper van een huis in de Paardesteeg, vanouds genaamd De Mercurius voor ƒ 2.100,00.
“Wijders constitueerde sig tot borgen voor de voldoeninge ende nakoming van de koop hier
vooren gemelt Claas Portman ende Annetje Godefroij wede van Abraham van Dijk onder renuntiatie van de benefitien ordinus divisonus et excuffionis ende sij Annetge Godefroij in haar
requard nog van de benefinien senatus consulti velliani de kragten van dien deselve borgen door
mij nots ten vollen ende naar behooren onderregt.”
Getekend: annetie van den dijk.
Uiteraard komt aan hun leven ook een eind, maar in de meeste gevallen is het de vraag wanneer
precies. Er woonden in Leiden erg veel mensen met de naam Godefroy en zij behoorden lang niet
allemaal tot de hier beschreven familie, zodat elke begrafenisregistratie op meerdere personen
kan slaan.
Begraafboeken Godefroy gezien vanaf 1655, onder andere:
 3 x kind van Pieter tussen 1689 - 1695. Dit zijn vermoedelijk kleinkinderen.
 Marij, BW, 05/12-03-1695.
 Magdalena, PK, 02/9-01-1700.
 Pieter, b.d. Menstenkerk, VK, 30/09-07/10-1702.
 Pieter, BW, 29/01-03/02-1707.
 Jannetje, BW, 26/07-02/08-1710.
 Jan, B, 07/14-11-1722.
 Jan, B, 25/12-1728 - 01/01-1729.
In Haarlem geen Sara Godefroy of Francoise Empise begraven.
Generatie 11 Empise
De naam Empise is een zeldzaam verschijnsel in Leiden. Over Franchoyse’s familie is zeer weinig
bekend en met de sporadische naamdragers die in de stad verbleven lijkt geen verband te
bestaan.
Waals fiche in het CBG vermeldt over Empise onder andere:
 Er zijn bijna geen Empises. De eerste in Leiden = Reçu membre de l’eglise de Leide juni 1615
Laurens Empis et femme Antoine Willems par témoignage de l’eglise de Calais (voyes
Willems).
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 Reçu membre de l’eglise de Leide avril 1653 Françoise Empisse, confession. (Het was gebruikelijk dat Waalse vluchtelingen na aankomst in een veilig land zo snel mogelijk gingen biechten.)
 Reçu membre de L’Eglise de Haarlem le 19 Janvier 1681 Francoise Empice, par témoignage de
-. Désedè le 11 avril 1685. [Geen attestatie Leiden]
Er bestaat een verband tussen de volgende personen van de familie Liber en de familie Empise.
Jean Lijbar met Anna Tavernier 15-04-1659 KO Q219 waals, uit Basse, broer Nicolaes.
Claes Libare met Jannetgen Claeris 15-03-1647 KO N254, waals, bij Rijssel, broer Herri.
Herrij Lyber met Bastien de la No 15-04-1645 KO N149v, uit Herlier, neef Anthony du Bon. Geen
huwelijk van Abraham Libert gevonden.
KO O319v, 21-02-1653, Waals.
Michiel Houfe weduenaar van Jaecquemijne Lybault woont in de St Aechtenstraet, vergefelschapt
met Franchois Lanfel fijn fwager woont inde Cleijftraet, huwt met Franchofe Libert, jongedochter
van Herlij in Artois woonende aen Binnevestgraft bij de Reijnfburgpoort, vergeselschapt met
Jenne Claris [zie KO N254, met Nicolas Libert] haer schoonfuster woonende op de Haerlemstraet.
Waalse doopgetuigen bij een kind van Jehan Liber en Anne Tendrine [Tavenier?] zijn in:
1671 Jacques Fonguars et Abraham Libert, Françoise Empis et Catherine Plançons.
Doopgetuigen Faignart en House Waals gezien, getuigen niet echt van toepassing.
De meeste doopgetuigen zijn waarschijnlijk aangetrouwde familie via Libert of vrienden.
Over de hierna vermelde Pierre, Ivon, Lodewijk en Abraham Empise is allerlei losse informatie
beschikbaar, maar zijn horen vermoedelijk toch niet bij de familie.
ORA 508 Schuldboek R, Ivon Empies, zie ook nots Frans van Singelhoek en nots Scharpenbrant
rond 1651 en 1656, kinderen zijn Abraham Empies, getrouwd 1670 en Maria Empies, gestorven
1655. Geen duidelijke aanwijzingen voor verband. Buurtkwesties Langegracht 1660: Ivon Empis.
Waals fiche in het CBG vermeldt over Empise onder andere:
 Pierre Empis doet in april 1656 confessie te Leiden.
 Anno 1691 Elu diacre de l’eglise de Leide Pierre Empire.
 Piere Empies en Cateline de la Noy, 08-02-1691 mariés à Leide.
Leidse lasten, 2 belastingkohieren uit 1674.
Pagina 111, Bon Overmare Landzijde, kan St. Aagtenstraat zijn, Pieter Empies, backer, aanslag
klein familiegeld 0.2.0, decimaal 0.10, folio 129b, nr. 21015. Stamnaam Hempis. Een Abraham
Empies is ook bakker.
Waals fiche CBG E14.
 In october 1677 laten Pier Empies en Albertijn Allertdr. een kind in de HK dopen.
Zie voor bakker Pierre Empies ook het bonboek en waarbrieven.
Notaris P. van Scharpenbrant 1684, Abraham Empies, bakker nr 109.
Schuldboek DD, folio 188 Lodewijk Hempis, 1721, is te onduidelijk.
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Generatie 09 Rondeau

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Jean Rondeau
12-03-1665 te Sedan
[22/02-01/03-1727 te Leiden?]
Waals
Sedan en Leiden: Nieuwesteeg
(1687), Lange Agnietenstraet (1723)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

?
Jean Rondeau
Susane Bala

Huwelijk:

12-09-1687 te Leiden

Kinderen
1. Pierre
2. Marie
3. Susanne
4. Judith
5. Jeanne
6. Simon
7. Philippe
8. Jean
9. Isaac
10. Elisabeth
11. Simeon
12. Jean

Vrouw
Jeanne Picard
13-06-1666 te Sedan
02-08-1747 te Leiden
Waals
Sedan en Leiden: Kamp (1687),
Moriaansteeg op de hoek van het
Klooster (1712 t/m 1733)
Huisvrouw
Gerard Picard
Maria Elin

geb. 06-08-1688 te Leiden, overl. voor/na 1735 in buitenland?
geb. 04-01-1690 te Leiden, overl. 23/30-04-1763 te Leiden
geb. 02-12-1691 te Leiden, overl. 01/08-02-1772 te Leiden
geb. 21-11-1693 te Leiden, overl. 01/08-03-1738 te Leiden
geb. 01-02-1696 te Leiden, overl. jong?
geb. 22-08-1697 te Leiden, overl. voor 1705
geb. 16-05-1699 te Leiden, overl. jong?
geb. 24-07-1700 te Leiden, overl. voor 1708
geb. 15-09-1701 te Leiden, overl. jong?
geb. 20-09-1702 te Leiden, overl. 23/30-12-1730 Leiden?, voor 09-1735
geb. 21-01-1704 te Leiden, overl. na 1767 te
geb. 06-07-1707 te Leiden, overl 22/02-01/03-1727? Leiden? (d.d. pa?)

In 1819 trouwt Johannes Poptie met Jansje van Wijk (zie generatie 05) en zo komt Van Wijk in de
familie. Via haar moeders’ familie Dee kwam eveneens aan vrouwelijke zijde het geslacht van
Judith Poit erbij (zie generatie 08 Dee, Van Wijk-tak). De ouders van Judith zijn Thomas Poit en
Maria Rondeau. Aan laatstgenoemde is uitgerekend de familie Poptie weer verwant. Johannes’
overgrootvader was namelijk getrouwd met Susanne, de zus van Maria Rondeau.
Man
Willem Frederik Poptie
Johannes Poptie
Johannes Poptie
Jean Paupetit
Jean Paupetit

Vrouw
Jansje Boekkooy
Jansje van Wijk
Susanna Geestman
Maria Godefroy
Susanne Rondeau

Huwelijk
1849
1819
1792
1760
1721

Generatie
04
05
06
07
08

De families Paupetit, Poit en Rondeau zijn allemaal afkomstig uit Sedan. Ooit was dit eveneens
een welvarende stad met een belangrijk centrum voor theologen en een lucratieve textielindustrie. Totdat ook hier de protestanten bedreigd werden en een massa ervaren en bekwame
vaklieden haar heil elders zocht. Sedan is net als andere plaatsen deze uittocht nooit meer
helemaal te boven gekomen.
De ouders Jean Rondeau en Jeanne Picard zijn geboren en deels getogen in Sedan. Samen met
verschillende andere familieleden komen ze naar Leiden waar het paar in 1687 huwt. Er trokken
minimaal enkele honderden inwoners uit Sedan naar Leiden, waar ze dus wederom vertrouwde
gezichten op straat tegenkwamen. Jean is wellicht de persoon die eerder dat jaar de Waalse kerk
te Harlingen aan doet.
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CBG Waals fiche R106-107.
 Jean Rondeau, Reçu membre de L’Eglise de Leide le Fevrier 1687 par temoignage de l’Eglise de
Harlingen.
KO 29-08-1687, Z118v Waals.
Jean Rondou, jongeman van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Jacobus Buson
zijn bekende wonende mede aldaer, huwt met Sjenne Picaer, jongedochter van Sedan, wonend in
de Kamp, geassisteerd met Judik Rolijn bekende mede in de Nieuwesteeg.
Waals fiche R106-107. Mariés à Leide le 12 Septembere 1687 Jean Rondeau et Jeanne Picar.
Vervolgens krijgen ze maar liefst twaalf kinderen, van wie steeds de exacte geboortedatum genoteerd is in het Waalse doopboek. Tot in 1659 worden kinderen met familienaam Rondeau daar
gebracht, vervolgens zijn er 29 jaar lang geen dopen, waarna in 1688 vader Jean weer de eerste
aanbrenger is van kleine Rondeau-tjes.
Waals doopboek nr 85, kinderen van Jean Rondeau en Jeanne Picard
 08-08-1688 Pierre, né 06-08-1688, getuigen Pierre Rondeau, Elisabeth de Marolle.
 08-01-1690 Marie, neé 04-01-1690, getuigen Elie Raigneur et Marie Picard.
 05-12-1691 Susanne, neé le 02-12-1691, getuigen Jacob Husson et Susanne Rondeau.
 29-11-1693 Judith, neé 21-11-1693, getuigen Denis Drolenvaux et Anne Broutin sa femme.
 03-02-1696 Jeanne, neé 01-02-1696, getuigen Simeon Elin et Jeanne Horquelin.
 23-08-1697 Simon, né 22-08-1697, getuigen Simon Elin et Anne Trouillart.
 20-05-1699 Philippe, né 16-05-1699, getuigen Philippe Conte et Marie Elin.
 25-07-1700 Jean, né 24-07-1700, getuigen Jean Rondeau et Marie Huson.
 18-09-1701 Isaac, né 15-09-1701, getuigen Isaac Genet et Marie Husfon.
 24-09-1702 Elisabeth, neé 20-09-1702, getuigen Philippe Husfon et Marguerite Husfon.
 23-01-1704 Simeon, né 21-01-1704, getuigen Simeon Elin et Magdelaine Elin.
 06-07-1707 Jean, né 06-07-1707, getuigen le Pere et Marie Rondeau.
Waals-doopgetuigen bij de kinderen van Pierre Vilain en Elisabeth Gendron:
1689 Jean Rondeau et Jeanne Picar.
1696 Pierre Chaudron et Elisabet Huber.
(Zie ook generatie 09 Chaudron/Van der Steen-tak en generatie 11/Van Wijk-tak!)
De huwelijksgetuigen Jacob Husson en Judith Raulin zijn in feite ver verwant aan Jean Rondeau en
leden van de familie Husson komen ook mee naar de kerk voor de doop van de kinderen. De
enigen die steeds ontbreken zijn Jean en Jeanne’s ouders, behalve in 1699, dan verschijnt
Jeanne’s moeder. Waarschijnlijk is zij haar dochter een aantal jaren later achterna gereisd of
verbleef ze jarenlang elders.
Binnen vijf jaar na de geboorte van de jongste, gaat de oudste dochter alweer in ondertrouw. De
rest laat nog een poosje op zich wachten, maar uiteindelijk huwen totaal vijf van de twaalf
kinderen. Zij krijgen ook nakomelingen en zijn zelf getuige bij de doop van kinderen van bevriende of verwante echtparen. Ongeveer anderhalf jaar voor zijn huwelijk met Maria Rondeau haalt
Thomas Poit eerst zijn vakmanschapsdiploma bij een bekende uit haar familie.
Rechterlijk Archief inventaris nr. 79, getuignisboek AA180v.
Opgesz. Ondergesz: H.H. Schepenen der Stad Leijden verclaren mitsdezen dat haer gebleecken is,
bij attestatie van deecken en hooftmannen vant Laeckenbereiders Gilde binnen dese Stad, van
dato den ..., dat Folio 127 Thomas Poite bij Jean Poupart [niet te verwarren met Jean Poptie]
Meesterlakenbereijder alhier zijne twee jaren als leerknegt heeft voldaan, foo hebben wij
dienvolgende wel willen verleenen deze acte, omme de ver.ne: Poite te dienen daar ende foo t
behoort. Actum den 23 julij 1710.
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Zie KO CC11, Waals, 14-08-1698, Jean Poupart, jongeman van Sedan, lakendrapier op de Hoygraft, geass. met David Cosingh zijn oom te Amsterdam, huwt met Susanna Elin, weduwe van
Jaecques du Clou, o.a. geass. met Louise Liebau [weduwe van Paul Elin, kleinkind via Simon, zoon
generatie 11 Elin]. Als Waalse doopgetuige komt onder meer voor in 1703 Anne Trouillart vefve
de Simon Elin. Zie ook notaris J. Blocquau, inv. nr 1539, jaar 1718, akte 88, 89. Erfgenamen van
Susanna Elin weduwe van Jan Poupart.
Maria Rondeau en Thomas Poit
Susanna Rondau en Jan Poptie
Simeon Rondeau en Anne du Chêne
Simeon Rondeau en Maria Goddar
Elisabeth Rondeaux en Michiel del Boy
Judith Rondeau en André Jacquet

18-03-1712
22-08-1721
24-04-1728
17-07-1733
22-10-1728
12-01-1731

FF93
HH260v
KK232
MM77v
KK269v
LL152v

e

1
e
2

KO 1712, Waals.
Thomas Poit, droogscheerder, jongeman van Sidan, woont in de Camp, geassisteerd met Daniel
Foret, sijn bekende, woont alfboven, huwt met Maria Rondou, jongedochter van Leijden, woont
in de Moriaansteegh, geassisteerd met Sjenne Picaart, haer moeder, woont alfboven.
[De Moriaansteeg, Mariënsteeg of Moer Annensteeg was vroeger een steegje dat van de Oude
Vest naar de Cæciliastraat liep.]
KO 1721, Waals.
Jan Poptie, weduwnaar van Jannetje Jean, wonende op de Nieuwe Voldergraft, vergezelschapt
met Abraham Poptie, sijn oom,wonende in de Scheijftraat, huwt met Sufanna Rondau, jongedochter van Leiden, wonende in de Moriaansteegh op de hoek van ’t Clooster, vergeselschapt
met Jannetje Picar, haar moeder, wonende als vooren.
KO 24-04-1728, Waals.
Simeon Rondeau, droogschr., jongeman van Leijden, woonende in de Moriaansteeg, vergezelschapt met Jeanne Picard, sijn moeder, wonende als vooren, huwt met Anne du Chêne, jongedochter van Sedan, woont op de Breedestraat, vergezeld met Marie Ratie, haar bekende in de
Scheijstraat.
KO 22-10-1728, Waals.
Michiel Delboy, kousew., jongeman van Langedok in Vrankrijk, huwt met Elisabeth Rondeaux,
jongedochter van Leijden, woont in de Moriaanfteegh bij de BlauwePoort, geassisteerd met
Jeanne Picaar, weduwe van Jean Rondeaux, haar moeder, woonende in de Moriaanfteegh.
KO 1731, Waals.
Andre Jacquet, weduwnaar van Francoise Stevenon, huwt met Judith Rondeau, jongedochter van
Leijden, woonende op den hoek van de Moriaanfteegh, geassisteerd met Jannetje Picaer, haar
moeder, woonende als vooren.
KO 1733.
Simeon Rondeau (1 kind), weduwnaar van Anne du Chaine, woonende in de Galgstraat,
geassisteerd met Jeanne Pikaar, zijn moeder, woonende in de Moriaansteegh, huwt met Marie
Goddaar, jongedochter van Leijden.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau zijn in:
1712 Jean Rondeau et Anne Lescluse.
1714 Jean Chardron et Madeleine Picar.
1716 Pierre Rondeaux et Elisabeth Marie.
1717 Jean de Pisfet et Judit Rondeau.
1719 Jean l’Espagnol et Susanne Rondau.
1720 Jean Villaret, Judith Renier.
1722 André Bruyere et Elisabeth Rondeaux.
1723 Jean Popti et Susanne Rondeaux.
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1725 Charles Cande et Jeanne Marie de Champs.
1726 Thomas Poite et Elizabeth Poite.
1729 Simeon Rondeaux et Anne du Chenne.
Simeon Rondeau en Jeanne Picard zijn te Leiden in 1730 Waalse getuigen bij de doop van een
kind van Simeon Rondeau en Anne du Chenne. In 1732 komt o.a. Magdalaine Picard mee (Waals).
Nog voor zijn huwelijk volbrengt Simon zijn leertijd als lakenbereider.
Getuignisboek BB127, waarschijnlijk betreft dit zoon Simon.
De ondergesz. Heren Schepenen der stadt Leijden verklaren bij deze, dat haar gebleken is bij atte
van deken ende hooftmannen van ’t lakenberijdersgilde, binnen deze stadt van dato den 28 junij
1727 dat ... en folio 288 Simon Rondau bij Jan Willers Mr lakenberijders alhier, ider haar twee
jaren als leerknegt hebben voldaan, zo hebben wij dienvolgende wel willen verlenen deze acte,
e
om de voorn. personen te dienen daar ende zo ’t behoort. Act. 9 julij 1727.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Simeon Rondeaux en Marie Goddar zijn in:
1734 Simeon Rondeaux et Jeanne Picard.
1735 n.v.t.
1737 Jean Darpetie et Susanne Rondeaux.
1739 o.a. Jeanne Picard.
1740 o.a. Genne Picard.
1742 Jeanne Picard.
Simon en Marie zijn in 1768 samen nog NH-doopgetuigen bij hun eigen kleinkind.
Dochter Elisabeth wordt niet oud. In 1730 is zij ernstig ziek en dit is reden genoeg om naar de
notaris te stappen. Ook Simon Rondeau krijgt met de minder fraaie kant van het leven te maken
als zijn eerste vrouw op redelijk jonge leeftijd sterft. Zijn zwager Jean Poptie en diens zwager
nemen de voogdij over zijn driejarige zoontje aan.
Weeskamer Seclusie BB3.
Op 23 november 1730 verschijnen voor de Leidse notaris Jacobus Camper “den Eerfamen Mighiel
del Boy ende de Eerbare Elifabet Rondo, egte man en vrouw, woonende in de Lange Scheijftraat
... sijnde hij teftateur kloek en gefond, & zij teftatrice siekelijk te bedde leggende, niet te min
bijde haar verftand redenen en memorie wel magtig ...”
Ze stellen de langstlevende tot universele erfgenaam en ook tot voogd over de kinderen, met
macht om zelf bezittingen te verkopen en de weeskamer wordt uitgesloten. De getuigen zijn
“Dirck Keur, Mr. Backer en Chriftoffel Le Hue ... gebuuren van de compten.”
Op 13 april 1733 neemt Michiel del Boy de voogdij aan.
Weeskamer voogdijboek N177.
Jean Poptie, Lakenwerker, oom, en Pieter Del Zenne [zie Jean’s eerste vrouw], mr Broodbakker,
gebede vrund, zijn voogden gesteld over Simon Rondeau oud drie jaren, nagelaten zoon van
Anna du Chene, gewonnen bij Simon Rondeau, droogschr. in de Galgstraat.
Comparerende hebben de voogdije aengenomen ende op den 22 dito [juli 1733] eed gedaan. Den
voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd.
Intussen kopen vader Jean, zoon Simon en schoonzoon Andries Jacquet enkele panden. De
afgelopen 250 jaar zijn de verkoopvoorwaarden van onroerend goed eigenlijk niet eens zoveel
veranderd, zo blijkt uit een voorgedrukte tekst van op openbare veiligen verkochte huizen. Het
huis in de Lange Agnietenstraat (folio 494) koopt Jean Rondeau van een weduwe die een
voormoeder is van (let op!) de vrouw van de zoon van Jean Poptie, gehuwd met zijn dochter
Susanna Rondeau (ofwel Maria Godefroy, echtgenote van zijn kleinkind Jean Poptie Junior). Het
gebeurt regelmatig dat een voorouderlijke familie uit een bepaalde tak in Leiden, in contact komt
met voorouders uit een andere tak. Mijn Leidse overgrootouders huwden in 1885 en waren
generatie nummer 03. Wanneer al hun voorouders in Leiden zouden wonen, zouden dat bij
generatie 10 rond het jaar 1700 al totaal 256* personen plus hun kinderen zijn. Daarnaast was
het overgrote deel werkzaam in de textielindustrie, gereformeerd, afkomstig uit het zuiden en
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maatschappelijk gezien ruwweg elkaars gelijke. Geen wonder dat sommige gezinnen die elkaar
rond 1700 slechts oppervlakkig kenden, via het huwelijk van mijn overgrootouders alsnog met
elkaar verbonden raakten. Ook al konden ze dat in hun eigen tijd nog niet bevroeden.
* generatie 03 = 2 personen, generatie 04 = 4, generatie 05 = 8, generatie 6 = 16, generatie
07 = 32, generatie 08 = 64, generatie 09 = 128 en generatie 10 = 256 personen.
Bonboek Overmare Landzijde folio 557 Ste Michielsstraetgen suijtfijde.
 8:10:1710 Is volgens defelve qualiteijt als hier vooren fol. 469 breeder staet geextendeert
vercoft aen Jan Rondou vrij om ij C lx gl gereet gelt. [Vorige eigenaar is Joris Drollenveaux
gehuwd met een dochter van Philip de Kan.]
 Op den 4 octob: 1750 is alhier overgelevert extract uijt de scheijdinge des boedels van wijlen
Jeanne Picaar wedue wijlen Jean Rondeau gepasseert voor den nots Jozua L’Ange Josue zoon
en getuijgen binnen deeze stad in dato den 17 julij 1748 tusschen de gezaamentlijke kinderen
en kindskinderen en geinstrueerde erfgen. van voorn. Jeanne Picaar waaruijt consteert dat dit
huijs is aanbedeelt Jean Poppeti in huwelijk hebbende Suzanna Rondeau. Is bij hem verkogt
aan Steven van der Pluim vrij om jC gl gereed gelt.
NB Dit huis moet staan hier voor fol. 469. Is in de verponding bekend met nr. 42.
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 561: St. Mich. str.
 11-05-1717. Is bij hem verkogt aan Marie Elin, weduwe van Jacob Nonet vrij om Lxxx gl gereed
geld.
 25-05-1748. Is bij Simon Rondeau en Jean Popeti Executeur van den testamente van Jeanne
Picard, weduwe en boedelhoudster van Jean Rondeaux, welke Jeanne Picard is geweest een
dogter en mede erfgenaame van Maria Elin, laast weduwe van Jacob Nonet, verkogt aan
Bartholomeus van den Bergh vrij om XC gl. gereed geld.
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 565: St Mich. Str.
 Maria Piket, weduwe van Hendrik ...
 17-04-1727. Is met een huijs nieh. 3 lammesch. poort uijtkoomende in de Langegr. be..ooft
c
aan Jeanne Picard, weduwe van Jan Rondeau, vrij om IIIJ gl gereet gelt.
 01-06-1748. Is bij Simon Rondeau en Jean Popeti, executeur van de testamente van Jeanne
Picard, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Jean Rondeaux verkogt aan Jan Poit vrij
c
om ij Lxxx glt: gereed geld.
 01-06-1748. Is bij hem sp. belast met ijcLxxx glt. ter zake van geleende penn. daar van
jaarlijxse interest betaald zal werden tegen 4 van ’t honderd, om Jean Micol.
Bonboek Overmare Landzijde folio 478v Maerendorp noortfijde, hier wert de Jofepsteech overgesprongen.
 Is bij hem [Casper Vermaes] vercoft aen Andries Jacquet vrij om een custingb van vj C L gl te
betalen met cL gl gereet en C gl sjaers den 15 februarij 1730 gl d eerfte paeij ende dat telckens
metten intereft vant onbetaelde jegens 4 ten hondert. 19:3:1729.
 Is bij Jan Buijk notaris als curateur over den boedel ende goederen van Andries Jaquet verkogt
aan Jacobus van Deventer vrij om vj C xx gls gereed geld ende is bij willig decreet defe
vierschare gelevert den 6 meij 1731.
Bonboek Zijloord folio 285b Langegraft in de Gange.
e
 Nu op Maria Pille als in ’t 7 reg. folio 565 breeder staat geextendeert.
e
 Nu op Jenne Picard wed. van Jean Rondau als int 7 reg. folio 565.
 -:5:1733 Is bij haar vekogt aen Cornelis van Aken, vrij om Lxv gls. gereed geld.
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 494 Lange Agnietenstraat Noordzijde (zie generatie 09
Godefroy).
 04-12-1723. Is bij Clara Braekmans, weduwe van Jan Godefroy met wien sij onder gemeenschap van goederen is getrouwt geweest voorschreven helft nagel. Jan, Dirck en Pieter
Godefroy alle kinderen en erfgenamen ab intestato van de gemelde Jan Godefroy voor de
wederhelft ad Jan Pudoo [= Jan Rondeau] vrij om XNNNY gl gereed gelt.
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 01-03-1749. Is bij Simon Rondeau en Jan Poptie, executeur van den testamente van Jeanne
Picard, weduwe Jan Rondeau verkogt aan Cornelis van Leeuwen als vader en voogd over zijn
minderjarige zoon Pieter van Leeuwen en zulx ten behoeven van dezelve minderjarige vrij om
LXXX gld gereed geld.
Bonboek Overmare Rijnzijde folio 553 Josephsteeg [ook wel Zionsteeg genoemd].
 25-06-1732. Is bij Maria van der Kleij weduwe en boedelhoudster van Maarten van Berendregt verkogt aan Judicq Rondeau, weduwe van Andries Jacquet, vrij om LXXX gls gereed geld.
 Is bij Jan Buijk, notaris als executeur over den boedel en goederen van Judith Rondeau,
weduwe van Andries Jacqet, verkogt aan Jozua L’Ange en Douwe Salma, vrij om CLxxx gls
gereed geld en is bij willig decreet desen vierschaar gelevert den
9 maart 1734.
Bonboek Hoge Morsch folio 444: Kleistraat (Dit betreft vermoedelijk zoon Simon.)
 07-05-1733 Is volgens dezelfde qualiteit als in het 5 reg fol 470 verkogt aan Simon Rondeaux
vrij om iiijLxxx gls gereed geld.
 20-05-1758 is bij hem verkogt aan Lammert Noteboom vrij om CLxx gl gereed geld.
Notaris I. Luzac 1758/59 Simeon Rondeau verkoopt huis in de Cleijstraat, folio 21,
28-01-1758. Zie bonboek Hoge Morsch 444. Vanaf pagina 19 staan de gedrukte verkoop voorwaarden voor onroerende goederen.
Voorwaarden, Daar naar men alhier, volgende de Biljetten tot dien eynde alomme gedaan
aanplakken, verkoopen wil, de onroerende goederen, dewelke daar bij te koop geftelt, veyl
gemaakt, ende hier naar breeder uytgedrukt, ende verklaart zijn.
I.
Erft fullen de verkoopers, de verkofte partijen ofte partye, leeveren, bij brieven van
opdracht ende eijgendom, voor schepenen defer stede, tot koften van de koopers te
verlijden, ende dat vrij of met foodanige belaftingen als hier naar bij de partijen, of elke
partije fal werden verklaart, ende de voorfz. verkogte partijen daar bij belovende te vrijen
ende waaren van alle kommer ende befwaringen, die daar op federt de jongfte verkoopinge gebracht ofte geftelt fouden mogen zijn, onder generaal verband van de goederen
der refpective verkoopers, ende deel plichtingen hier naar genoemt, fonder anders, dog in
gevalle op ’t belastingboek defer stede, op de verkogte partijen of partije nog onafgeteijkent bevonden mogte werden, eenige cufting, of rente-brieven, foo fal de kooper ’t
felve moeten gedogen, maar foo den kooper hem daar mede befwaart mogte vinden, foo
fullen de verkoopers in dien gevalle op ’t verfoek van den kooper de verkogte partijen ofte
partijen leeveren bij willig decreet van de vierfchare defer stede Leijden, tot koften van
den kooper of koopers alleen, ende fonder dat de verkoopers in eenige onkoften van dien
of ’t houden van eenige praeferentie gehouden fullen zijn, of dat den kooper te dier
oorfaake de betaalinge van fijn beloofde koop-penningen, of eenig gedeelte van dien fal
vermogen op te houden.
II.
De koopers fullen de penningen bij hen te belooven, gehouden zijn te betalen vrij gelds
van alles, ’t zij van verpondingen, beden, fubventien, fchattinge, honderdfte, vijftigfte,
twintigfte, tiende, meerder, of minder penningen, of eenige anderen ommeflagen, hoe die
genoemd, of bij wien die alreede opgeftelt, ende ommegeflagen zijn, of nog fullen werden,
alwaar ’t ook fulks dat bij plakkaten ofte ordonnantien alreede uijtgegeven of nog uijt te
geven, toegelaten ware, of werde, op gelijke renten of cuftingen kortingen te doen, wat
claufulen van te niet-doeninge dezelve ook zoude mogen begrijpen, als van den innehouden, ende de kragten van alle zoodanige plakkaten ende ordonnantien, ende elken
van dien van nu alfdan, ende dan als nu uijtdrukkelijken vertijende, ende af-ftant doende
bij defen. Ende dit alles foo gereede penningen als jaarlijkfe termijnen op ijder verfchijndag praecijs, niet jegenftaande dat de brieven van opdragt niet verleden fouden mogen
wefen, of fal den gebrekingen anderfints gehouden zijn daar van intreft te betalen jegens
den penning feftien, van den vervaldag af tot de effectuele voldoenninge toe, fonder
nogtans de betalinge den dien infigte te dilaijeren.
III. Ende fullen de koopers voor de betalinge verbinden fpecialijk de gekogte partijen, ende
generalijken alle haare andere goederen, roerende ende onroerende, jegenwoordige ende
toekomende, geregtigheden ende innefchulden, ende daar vooren, mitfgaders voor de
Geestman, Godefroy, Rondeau,
Aubert, Cordier

53

K.J.F. van Veen 2016

voldoeninge van de vordere voorwaarden, gehouden zijn op ftaande voet vafte borgen te
ftellen, ’t zij een of meer, ten genoegen van de verkoopers, met vertichtinge der beneficien van rechten, die men noemt Ordinis Excuffionis, ende Divifionis, mede brengende ’t
beneficie Ordinis Excuffionis, dat men den felffchuldigen ofte faakweldigen eerft foude
moeten executeren, ende ten uijterften mytrechten, eer ende alvooren men op de borgen
geraakt foude zijn, ende beneficie Divifionis; dat men de fchulden tuffchen twee of meer
t’famen verbonden ftaande, naar rato van de perfoonen fouden moeten fplitfen of
deelen; ende fulks elk niet dan na advenant hun gedeelte fouden mogen aanfpreeken,
waar van, ende van de krachten van dien, men mitsdefen verftaat de voorfz. borgen ten
vollen en naar behooren onderrecht te zijn.
IV. Ende fullen fulks de koopers met haare borge of borgen, van alles t’haren koften gehouden zijn voor schepenen defer stede, te verlijden behoorlijke brieven, ten behoeve van de
verkoopers, of den geenen die de felve verkoopers nomineeren fullen.
V.
De koopers zullen van elke gulden defer koope die zij bieden, ende zulks ook naar beloop
van de laften die op de partijen fullen werden gefteld ende gelaten, gereed een rantfoen
betalen een halve ftuyver, daar van d’eenen helfte ter diftributie ende bescheijdenheijt
van de verkoopers in de gelagen fal werden verteerd, ende behouden de verkoopers de
wederhelft aan hen-lieden, omme ’t felve te bekeeren, daar, ende fulks haren goeden raad
gedragen zal, met verklaringe, indien daar boven verteerd, ofte niet verkogt en werd, dat
een yder fijn gelag, of fijn gedeelte aan ’t kort zal moeten betalen.
VI. Sullen ook de koopers gehouden zijn te betalen het recht van de Pieters Kerke binnen
defer stede, de felve uijt faake van het roepampt toekomende; mitsgaders ook den
geheelen impoft van den veertigften penning, met de tiende verhoging ten dienfte van
den lande opgeftelt, ende boven dien nog den tachtigften penning ten behoeve van den
armen alhier, ter diftributie van de E:E: Heeren Burgemeefteren, al fonder eenige kortinge
aan de beloofde Penningen te mogen doen.
VII. Soo wie eenig geld trekt, of bod bied, fal ftaande voets indien ’t de verkoopers belieft,
gehouden wefen vafte ende verfeekerde borgen te ftellen, een of meer, om de jegenwoordige voorwaarden te voldoen, indien hem de koop gegunt mogte werden.
VIII. Men wil defe verkoopinge doen bij guldens, van veertig grooten ’t ftuk met verhoogen of
verlagen, ten gelieven van de verkoopers; ende fal de meeftbiedende of die ingevalle van
af-flag, laagft fal hebben gemijnt, kooper zijn, indien hy deef voorwaarden voldoet, ende
het de verkoopers belieft, maar anders niet.
IX. Indien bij ’t mijnen van twee of meer teffens, quaeftie geviel, wie van henluijden ’t voorwoord hadden, ende men dien niet wel en konden onderfcheijden, zoo fal ’t de verkoopers in foodanigen gevalle vrij ftaan, omme t’ haaren believen ende befcheijdenheijd den
koop te mogen gunnen eene van den twiftigen mijners, die ’t hen luijden belieft, of fullen
anderfints ’t felve partije weder op mogen veijlen, tot dat yemand befcheijdenlijken fal
hebben gemijnt, alles fonder tegenfeggen van yemand.
X.
Des men elk eenen mitfdefen waarfchouwd, dat alle geboden van waarden gehouden
werden, niet alleen ter palmflag toe, maar ook daar naa, tot het voldoen van dees voorwaarden toe, of foolange de verkoopers, of eenige van hun in de herberge daar de verkoopinge is geleijt, fullen blijven. In voegen dat indien de geenen die den palmflag gegeven
werden, gebreekig waren van dees voorwaarden te voldoen, het in ’t vermogen van de
verkoopers fal zijn yemand in eenig voorgaande gebod ftaande, de koop toe te flaan op
fijn gebod, fonder yemands bekroon of tegenfeggen, onvermindert de verkoopers haar
geregtigheijd op den gebreekigen, nopende het minder gegouden, of fullen de verkoopers,
’t geene bij fulk eene gebreekigen fal zijn gekogt, ’t zij huijden of op eenen anderen
bequamen dage, tot haaren believen ende befcheijdenheijd andermaal mogen veijlen,
ophangen, ende verkoopen, tot voordeel van de verkoopers, indien ’t meerder quam te
gelden, ende tot achterdeel van den gebrekigen quam daar minder af, om bij den felven in
gereeden gelde te werden betaald, ende bij fante van dien ’t felve kort, mitfgaders de
koften van de wederveijlinge ende verkoopinge indien die gebeurt, aan den felven
gebreekigen te werden inne gewonnen ende verhaal; met foodanigen dadelijken ende
gereeden executie als de verkoopers gelieven zal, in alle ’t welke de verkoopers haar keur
mitfdefen zijn behoudende.
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XI.

Item, of ’t gebeurde dat fich naar defe eenige sevituten of dienftbaarheden mochten
openbaren, anders dan in defen geëxpreffeert werden, foo fullen de koopers de felve op
hun gekogte moeten houden ende gedoogen, mits dat hen luijden daar van vergoedinge
fal werden gedaan ter defcretie ende befcheijdenheijd van Rooy-Meefteren deefer stede.
XII. De koopers fullen haar gekogte moeten aanvaarden met foodanige brandgereetfchap als
in defelve althans is, ende bevonden fal werden, mits dat de verkoopers in geen vergoedinge van de oude, of opbrengen van nieuwe, tot eenigen tijden, uijt krachte van defer
stede keuren willen gehouden zijn.
XIII. Ende indien de voorgaande, of volgende voorwaarden, of in eenige poincten van dien,
misverftant, of duyfterniffe werden bevonden, of dat den Bode hem in ’t veylen of af-flaan
quame te abuferen, daar van behouden de verkoopers mitsdefen aan hun de uijtlegginge
en verklaringe.
Op alle welke voorgaande generale mitsgaders de navolgende particuliere conditien en voorwaarden zo is Simon Rondeaux, van meeninge alhier in ’t openbaar te doen veijlen, en te verkopen.
Een hegt, sterk en weldoortimmert huijs en erve, staande ende geleegen binnen deese stad, aan
de zuijdzijde van de Cleijstraat, belend aan d’eene zijde Johannes Weijdekelder, en aan d’andere
zijde Abraham Schrevelius. Al ende zulx het voorsz. huijs ende erve jeegenwoordig getimmert
ende gemaakt staat, gebruijkt ende bewoond werd, met alle het geene daar inne aard off nagelvast is, de verkoper in Eijgendom toebehorende.
De verkopinge van het voorsz. huijs en erve werd gedaan vrij en sonder eenige belastinge.
Wijders met sodanige voor ende nadeelige conditien servituten, vrijdommen ende waaringen als
begreepen staan in d’oude waarbrieven actens en contracten, mitsgaders andere bescheijden
e
daar van zijnde de jongste van dien van dato 7 meij 1733 welke den verkoper alle voor so verre
hij die magtig is aan den koper sal overleeveren omme zig daar na te gedragen zonder dat de
verkoper in eenige meerdere off andere overleeveringe mogte ook niet in het stellen van eenige
waarborgen waar voor ’t ook zoude mogen weezen gehouden wil zijn. De kooper sal het voorsz.
huijs ten sijne pericule, schade ende baaten moeten aanvaarden dadelijk en met het geeven van
den Palmslag dog moeten gedogen dat de jegenwoordigen eijgenaars het selve huijs nog sullen
e
mogen blijven gebruijken en bewonen tot 1 meij 1758 zonder diesweegen aan den koper ietwes
verschuldigt te zijn. Ende zijne uijttelovene kooppenningen schuldig ende gehouden zijn te
e
betalen op den 1 meij 1758 voorsz. met ende beneevens het doen van den opdragt ten eenemaal in contanten en gereeden gelden. Den koper sal ten zijnen lasten moeten neemen alle
ordinaire en extraordinaier verpondingen en andere reele lasten als voor den jaare 1758 reeds
zijn geconsenteert, off nog geconsenteert zoude mogen werden. Nog aan den notaris op deeze
verkopinge vacerende, voort t maken van de voorwaarde, boven ’t regt van’t kleijn zeegel
moeten betalen drie gulden. En aan den Armen deeser stad Eene gulden.
Opgestoken ƒ 5.5.- voor den hoogsten insteller.
Getrokken bij Lambert Noteboom op zijn bod van ƒ 175.-.Opgestooken 10.10 op de verhooging van ƒ 35.-.Na voorgaande afslag is koper van het voorgemelte huijs geworden Lammert Noteboom om een
fomme van een honderd vijff en seeventig gulden.
Dit merk [krabbel] is gestelt bij Lammert Noteboom.
Aldus gedaan ende geveijlt verkogt ende gekogt in voegen hier vooren gemelt in ’t Heeren
Logement aan den Burg binnen Leijden den 28 januarij 1758.
Getekend: Simeon Rondeaux.
Na alle perikelen rond de onroerende goederen, keren we weer terug naar roerige tijden uit het
leven van Thomas Poit en Maria Rondeau. In 1714 verschijnt Thomas Poit namens zijn zuster
Anne Poit voor de Waalse kerkeraad en Jeanne Picard voor haar dochter Judith Rondeau. Het is
interessant om te weten dat er een zus van Thomas in Leiden opduikt, want bij het onderzoek
naar de familie Van Wijk bleek dat hij vrijwel geen verwanten in Holland had.
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740.
de
Pagina 147. Le 4 Mart 1714 Jeanne Picard femme de Jean Rondeau a comparu un confiftoire pur
repondre pour Judith Rondeau.
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Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740.
Pagina 150. Thomas Poit a repondre pour Anne Poit sa soeur le 2 mai 1714.
Favoriete locaties voor bijeenkomsten van werknemers waren vaantjes. Dit waren bescheiden
winkeltjes, vaak aan huis, waar een bepaalde drank verkocht werd, onder strenge regels en
voorwaarden die het stadsbestuur hier aan stelde. Zo moest de sterke drank elders genuttigd
worden, maar die bepaling negeerden vaantjeshouders nog weleens. In 1718 heeft Thomas Poit
eveneens een vergunning om brandewijn te mogen verkopen; dit was voor hem een soort
bijverdienste. Hij neemt dit recht over van Johannes Conter, die elders in dit verslag zal
terugkeren (zie generatie 10 Conterse).
SA II, inv. nr 2264, folio 65. Brandewijnverkoper (inschrijving vergunninghouder).
4 april 1718. Thomas Poit in de Camp. Loco Johannes Conter 5:0:-.
Ondertussen wijzigt de gezinssamenstelling voortdurend. Nog voordat de oudste kinderen het
huis verlaten, valt het gezin Poit op tamelijk dramatische wijze uiteen. Ogenschijnlijk was alles
koek en ei. Thomas zorgt dat er geld in het laatje komt, het paar gaat te kerk bij de vrij streng
gereformeerde Waalse gemeente, krijgt een flinke kinderschare waar ze blijkbaar goed voor
zorgen en dan ineens duikt er een document op, waaruit duidelijk wordt dat Thomas en Maria
elkaars gezelschap totaal niet meer kunnen verdragen. Om te voorkomen dat de situatie uit de
hand loopt, scheidt het stel aan de vooravond van de 3-oktoberviering van tafel en bed (een
volledige scheiding was voor gelovige mensen helemaal uit den boze.)
Maria krijgt de gehele boedel toegewezen, exclusief de (waardevolle) kleren van Thomas zelf. Hij
dient haar een gulden per week te geven ter alimentatie van de kinderen die zij bij zich in huis zal
nemen en opvoeden. Op 2 oktober 1731 is de scheiding een voldongen feit. Thomas zal zich wel
redden, ook al moet hij ongeveer een dag in de week werken om zijn kinderen te onderhouden.
Maar Maria komt in een tamelijk benarde positie terecht. Die ene gulden in de week zou niet
toereikend zijn om acht opgroeiende koters in de leeftijd van circa twee tot zestien jaar oud te
voeden. Hoogstwaarschijnlijk werkten Elisabeth, Judith en Susanna al. Kinderen verdienden
weinig, maar alle beetjes hielpen. De oudste nog levende zoon Jean is kennelijk vrij snel na de
scheiding naar familie of bekenden in Berlijn vertrokken en zijn jongere broer Jacob volgt hem
geruime tijd later. Zoon André was pas elf, maar werd misschien ook aan het werk gezet. Alleen
Jeanne Marie, Abraham en Jeanne hield Maria dan over. Deze kinderen waren nog erg klein. In
maart 1738 kan Maria Rondeau het toch allemaal niet meer in haar eentje bolwerken en moeten
haar zes jongste kinderen naar het Waalse weeshuis. In 1747 heeft zij bij haar familie een schuld
van zo’n ƒ 200,00 uitstaan, onder andere wegens huur. Maria ontvangt steun van de Waalse kerk,
maar moet haar aandeel in de erfenis van haar moeder daarom wel afstaan.
Scheiding Thomas Poit 02-10-1731, akte C57.
den
Comp voor de Heeren Mr Nicolaas de Bije en Mr Simon van Gerwen, als comiesfen uit het
midden van de h.h. schout en Scheepenen ten deefen gecommitteert Thomas Poit ter eenre en
Maria Rondeau deffelfs huisvr. ter andere sijden. Te kennen geevende hoe dat tusfchen haar
Comparanten niet was die Liefde en eenigheijd als tusfchen egte Luiden wel werd gerequireert,
ende daaromme (omme alle verdere verwijderingen en onlusten voor te komen) te rade waren
geworden op approbatie van de H.H. Schout & Scheepenen defer stad te separeeren van tafel,
bedde & bijwooninge, op de volgende conditien, namentlijk.
Dat sij Comparante hebben en genieten zal den geheelen boedel, des dat den eersten comparant
daar uit trecke sal alle fijne wolle kleederen waarmeede hij is gaande en ftaande alsmeede twee
dassen, twee hembden en een oude rok.
Dat de kinderen bij den anderen verwekt gealimenteert zullen moeten werden bij haar tweede
comparante, zo nochtans dat den eersten comparant daartoe weekelijx fal moeten contribueren
eene gl:
Dat de fchulden ende lasten na het pasfeeren deefes te maken, betaalt & gedraagen zullen
moeten werden bij den geenen die defelve fal heben gemaakt, zonder dat den een voor den
ander dienaangaande aangefprooken geincommedeert, veelmin geexecuteert zal mogen werden,
waaromme zij comparanten versogten dat deefe na gewoont & den volke mogte werden bekent
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gemaakt, ende afgeleezen ende bij de heeren Schout en Scheepenen defer stad geapprobeert en
condemnatie gedecerneert mogte werden.
Act: den 29 septemb: 1731.
[De bovenstaande regeling wordt op 2 october 1731 bekrachtigd.]
Aflezingenboek V 1730-1737. (Mondelinge verkondiging vanaf de pui van het stadhuis.)
Afgeleezen den 13 Nov. 1731.
In praesentie van de HHn. Schout, Burgermn en Schepen meestren.
Alfoo [diverse personen, waaronder:] Thomas Poit @ Maria Rondeau - egte Lieden, gescheijden
zijn van tafel, bedde en bijwooninge, volgens de respective contracten gepasseert voor de Heeren
Scheepenen deefer Stadt; soo werd een ijder bij deesen gewaarschouwt, omme geen goederen
aan de voorn. perfoonen te vercopen of te crediteren, met intentie omme deselve persoonen
daarvoor in t gemeen te verbinden, aangezien den geenen die de voors. perfoonen naer deefs
ietwes sullen komen te vercoopen ofte te crediteeren, alleenlijk sullen mogen convenieren den
geenen met welke sij particulierlijk zullen hebben gehandelt, zonder dat van nu voortaan den een
voor des anders schulden sal weesen convenibel, veel min geexecuteert, off eenige molestie zal
mogen werden aangedaan.
(Dit is een standaard aflezingstekst, die na een aantal scheidingen wordt verkondigd.)
Verder ook in het aflezingenboek:
12-12-1732 Geval van grafschending op het Papegaays Bolwerk. Een lijk is weggevoerd en er
wordt een premie van maar liefst ƒ 300,00 uitgeloofd om de daders te vinden.
30-12-1735 Verbod op het zelf afsteken van vuurwerk, zoals “vierpijlen, poppen en klaterboffen”.
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740.
Pagina 397, dit betreft kleinzoon Jean Poit die in 1741 te Berlijn trouwt.
Mecredy 23 mars 1735. Tomoignage demande par le nomme Pouët.
Lecture aiant eté faitte dans la compagnie d’une lettre ecrille de Berlin, par laquelle le frére du
nommé Pouët demande, que nôtre confiftoire accorde une atteftation a fon frere, dont il affure,
que la conduitte a été réguliere pendant tout le temf, qu’il a vêcu chez lui. La compagnie confiderant, que le dit Pouët aprez avoir été suspendu de la Se Cene dans nôtre Eglise pour scandale
donné, l’eftoit retiré a Amfterdam, avant que fa fufpenfion fut leveé, et ij avoit demeuré quelques anneé, enfuitte dequoi il etoit allé a Berlin, sans qu’elle ait pû avoir des preuves suffisantes
de la repentance du dit Pouët, ne se trouve paf en êtat de donner l’atteftation requise, et juge,
que l’examen de cette affaire doit étre remis a’la prudence du comfitoire de Berlin, ce dont sera
donné connoiffance au sufmentionneé frere du dit Pouët.
Archief Waalse Gemeente, inv. nr 361 Register van de weeskinderen 1716-1918.
Folio 59/60 entre dans la maison le 12 Mars 1738 Jean, Andre, Jacob, Jeanne, Abraham en Jeanne
Poite [de oudste kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau geboren tussen 1720 en 1729.
Jacob vertrekt in 1743 naar Duitsland. Ook de achterkleinkinderen Poit komen nog tot
halverwege de negentiende eeuw als weeskinderen voor.]
Archief Waalse gemeente 535, inv. nr 345, pag. 9, 10, 66, 73, 75,76, 77, 78, 230, 262, 272 en 282,
kinderen van Thomas Poit en Maria Rondeau; waaronder André en Abraham Poit die op 12 maart
1738 in het Waalse weeshuis zijn gekomen en zij krijgen vanaf die datum kleding.
SA II, inv. nr 4141, Bedeelde armen 1748/49.
Naamen der Armen die bedeelt zijn door de Gereformeerd Waale Diaconie der stad Leijden
zedert half Augustus 1748 ofte Noch door de zelve bedeelt werde.
Ve. Thomas Poët Nieuw-Maaren no 558/23.
SA II nr. 4141. Bedeelden in 1748/1749.
... van de Gantsche on [of min?]-vermogende ingezeetenen binnen de stad Leijden, welke van de
publijcque Aal moessen worden gesustendeert of te bedeelt, blijkende alle dezelve bij specifique
Lijsten door diaconen Armmeesteren of andere Uijtdeelaers van publijcque Liefdegaaven (voor
zooverre doenlijk) overgeleeverdt.
[De onderstaande nummers verwijzen w.s naar de nummers in het bonboek.]
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Zuijdrapenb.
206 de wede Pieter Rondau arm 2.15.207 de Wede Thomas Pot, arm 2.15.-

generatie 09?, hier direct na staat:
generatie 09 Poit, Van Wijk-tak

Jean Rondeau is in de jaren twintig overleden en Jeanne Picard stapt als weduwe in 1735 naar
een franstalige notaris om voor het eerst haar wensen en erfgenamen te laten registreren. Zoals
te verwachten was, benoemt zij haar kinderen (en in plaats van haar reeds overleden dochter
Elisabeth, diens zoon Jean del Bois) elk voor een identiek deel als erfgenaam. Met één uitzondering. Haar oudste zoon Pierre, geboren in 1688, verblijft in het buitenland, maar heeft kennelijk al
geruime tijd niets meer van zich laten horen. Hij komt voor het laatst in 1721 in de acta van de
Waalse kerkeraad voor, waar ook André Jacquet in 1726 voor een zeer zware gewetenskwestie
verschijnt.
Daarom weet zelfs zijn moeder niet of hij nog wel in leven is. Derhalve bepaalt ze dat zijn erfdeel,
dat slechts de simpele legitieme portie is, tot vier jaar na Jeanne’s overlijden door haar zoon
Simeon beheert dient te worden.
Tien jaar later keert Jeanne zich tot notaris L’Ange om opnieuw haar testament te bespreken. Nu
vermaakt ze “le bourse d’argent” aan twee kleinkinderen die naar haar zijn vernoemt. Voor de
rest wijst zij met vrijwel dezelfde bepalingen dezelfde erfgenamen aan. Pierre is dus nog steeds
niet opgedoken.
Jeanne Picard overlijdt op 2 augustus 1747. Nog geen drie maanden eerder heeft zij voor het
laatst een gewijzigde versie van haar uiterste wil door notaris Josue L’Ange laten optekenen. Van
de “bourse d’argent” is nu ineens geen sprake meer. Jammer voor haar naamgenootjes.
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740.
Pagina 185. (Demande de Pierre Rondeau pour ij etre admis.)
Le 19 mars 1721 mecredi.
Le jourdhui Pierre Rondeau feu prefeuré demandaur detre receu a la pair de l’eglise. Comme il a
en la lascheré de communier en france cher les catholiques Romains afin d’herirer de quelque
bien la compagnie la charge de fe reprefeurer dans fix mois.
Waals archief nr 535, inv. nr 45 Kerkeraadsacta 1696-1740, pagina 8.
Le 22 decembr. 1726 Andre Jaquet a fait abiuration des erreurs de L’eglise Romains.
De volgende citaten uit Met Goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780
verduidelijken enkele termen en kwesties die in de hierna staande notariële akten of elders in dit
O)
boek aan de orde komen.
Pagina 171. Zonder testament heet ab intestato vererven. ... Representatie was toegestaan, wat
inhoudt dat afstammelingen van vooroverledenen als erfgenaam konden optreden.
Pagina 172. De kinderen werd dikwijls een legitieme portie toegezegd bij het overlijden van een
van de ouders. Een legitieme portie was het gedeelte van het vermogen, waarop bloedverwanten
recht hadden en waarover de erflater niet bij testament mocht beschikken. In Holland was dit
ongeveer een derde van het erfdeel. Na het overlijden van de langstlevende ouder volgde de rest
van de erfenis.
Fidei-commissair = de erfgenaam wordt gelast de erfenis in stand te houden en deze later aan een
ander, de fidëi-commissarius, uit te keren. De achttiende eeuwse elite gebruikte deze bepaling
vaak om te zorgen dat de kleinkinderen de erfenis in handen kregen en bijvoorbeeld de echtgenoot van hun dochter het geld niet kon verkwisten. Dit is een officieuze vorm van onterving.
Executeur-testamentair = belast met de afwikkeling van het testament. Normaal regelde de
langstlevende met behulp van enige naaste familieleden de afwikkeling. De E.T. was gewoonlijk
iemand uit de kring van naaste vrienden en kreeg gewoonlijk geen vergoeding.
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Notaris A. Beguin, akte 44, 1735.
La testatrice à declaree à moij notaire quélle ne posede pas quatre mille florins.
[Standaard testament in het frans van Jeanne Picard, weduwe van Jean Rondeau die op 05-091735 voor notaris Ambrosius Beguin verschijnt.]
Et sur cela venant à la disposition nouvelle jcelle testatrice à declare comme elle fait par la
present d’avoir fait nomme et jnstituez pour ses seuls heritiers universels tous ses enfans s’cavoir
Pierre Rondeaux, Marie Rondeaux femme de Thomas Poit [op dat moment leefde dit paar
gescheiden], Susanne Rondeaux femme de Jean Peau Petit, Judith Rondeaux veuve de feu Andre
Jaquet, Simeon Rondeaux, item Jean Delboij fils de Michel Delboij et de feu Elizabeth Rondeaux,
chacun d’eux par tetes et portions egales et par predecede ...
... d’ailleur icelle testatrice à declare que comme son fils le dit Pierre Rondeaux es hors du pais
[uitlandig] (ne scachant s’il est mort ou en vie) desirant pour cet effet que la portion que lui
compete en la succession que la dite testatrice lui pourra venier à delaisser, demeurera le temps
de quatres annees consecutives entre les mains du dit Simeon Rondeaux apris la mort de la dite
testatrice, sans pourtant que le dit Simeon Rondeaux sera tenu ni oblige de mettre ou donner
caution ni de paijer aucuns interest et en cas le dit Pierre Rondeaux ne revient, avant que les dits
quatres annees serons echuts ou qu’il est decede sans avoir laisfes enfans ou descendans
legitimes en tel cas jcelle testatrice à declare d’avoir substitue pour la dite portion ses dits enfant
ou descendans legitimes par representation et cela avec plein et entier droit de sub et jnstitution.
[Ze benoemt “Simeon Rondeaux son fils et Jean Peaupetit son gendre” als executeurs en
voogden.]
Getekend: signe jeanne picar veve de jean rondeaux.
Notaris Josue L’Ange, 1745, akte 29.
La testatrice à declare de ne pas posfeder ƒ 2000:00 comme ausfi il ny est inserre aucuni clausule
fidei commis.
Au nom de Dieu Amen.
Ce jourd hui le 15me d’Aout 1745 l’apres midi à cincq heures comparité par devant moij Josue
L’Ange Josue fl. notaire public admis par la cour d’Hollande residant dans la ville de Leijden et les
tesmoins bas nommez Jeanne Picar veuve de feu Jean Rondeaux demeurant dans cete ville, à
moij notaire connu. Aijant et posfedant ses sens memoire et entendement, laquelle declare de
vouloir disposer de ses biens defon propre mouvement bon gre pure et franche volonté
nooquant casfant et annullant par ce presente tous les testamens codicils et autres actes de
derniere volonte que le ditte compte à ou pourroit avoir ci devant fait, soit en particulier ou avec
quelqu autre personne que ce foit ou puisfe etre.
Et fu ce venants à sa disposition nouvelle declare la comparante de lequer as sa petite fille Jeanne
Rondeaux son lid. et en cas de predecedz à sa soeur Marie Rondeaux et à sa petite fille Jeanne
Poppeti, le bourse d’argent.
En outre la compte declare d’instituer Pierre Rondeaux dans la simple portion legitime laquelle lui
revient selon la riquer du droite dans les biens, que la ditte compte viendra à delaisfer par sa
mort.
D’ailleur declare le comparante dans tous fes biens restants instituer pour ses seuls et universeles
meritiers scavoir Simeon Rondeaux, Marie Rondeaux veuve de Thomas Poit, Susanne Rondeaux
femme de Jean Poppeti, et Jean del Bois fils mineur d’Elisabet Rondeaux et Michel del Bois et
encas de predecedz de l’un ou plufieurs deses dits enfants ou heritiers, les descendans par representation en son beu et place, pour en foire et dispover librement à leur bon plaisir, et comme de
choses à elles appartenantes, en verta de la presente institution.
Et afin que la presente disposition voit bien execute la testatrice nomme et constituel pour executeurs duelle et ausfi pour tuteurs des heritiers et legataires mineus hors du pais ou aijant besoin
de l’aide d’autres quelle pourroit venir à delaisfer, les susdits Simeon Rondeaux et Jean Poppeti
leurs donnant telle pouvoir et authorite qu à executeurs et tuteurs dedroit, raison et equitte
appattient et compette et specialement que par la mort et autre incommodite de l’un le susvivant endevra surroger un autre et ainsi continues jusques à la fin de la ditte execution et tutelle
de plus avec pouvoir et puisfance de vendre et transporter les restants des biens meubles et
immeubles, letout et en tous cas al’exclusion de la Chambre des Orphelins comme ausfi de tous
autres seigneurs Juges et Justices du lieu ou la testatrice pourroit venir à mouvir.
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Ce que la ditte testatrice declare d’etre son testament et derniere volonte difirant qu icelui
s’acommplisfe et aije son plein effect comme testament codicille ou autrement qu il pourra mieux
valoir et subfister non obftant les omisfions qu’ils si pourroit trouver.
S’act et pasfe dans la susditte ville de Leijden en presence de Abraham van Oijen et Gerard
Leembruggen comme tesmoins à ce requir.
Getekend: jeanne picar veve de jean rondeaux.
Direct na haar overlijden volgt de inventarisatie van de boedel en op 13 december 1747 wordt de
nalatenschap over de kinderen verdeeld. Hier volgen de zeer interessante en verhelderende
stukken over de afwikkeling, haar bezit en de betrokkenheid van de gezinsleden.
Notaris Josue L’Ange, akte 47.
La Comparante à declaré de ne pas posfeder ƒ 2000: et dans cette disposition point eftre inserre
ancienes clausules fidei commisfaires.
Au nom de Dieu Amen.
e
Ce jourdhuij le 10 Maij 1747 avant midy à dix heures, comparat par moy Josue L’Ange ... notaire
public ... dans le Ville de Leijden, et les tesmoins sousfignez Jeanne Picar veuve de feu Jean Rondeaux, demeurant dans cette ville, à moi notaire connu.
Laquelle declare de vouloir disposer de ses biens defon bongré pare et fanche volonté revoquant
à celle fin tous et bels testaments ou actes de derniere volanté, que la ditte comparant à ou
pourroit avoir ci devant fait ou pasfé soit en particulier ou avec quelquautre: Et sur ce venont as à
disposition nouvelle la comparante declare d’instituer Pierre Rondeaux dans la fimple portion
legitime, laquelle lui revient selon la rigeur du droit dans les biens que la ditte comparante
viendra à delaisfer apres sa mort.
Et dans tous les restants des ses biens la comparante declare d’instituer pour ses seuls et universeles heritiers, sçavoir Simeon Rondeaux, Marie Rondeaux, veuve de Thomas Poit, Susanne
Rondeaux femme de Jen Poppeti et Jean el Bois fils d’Elisabet Rondeaux et en cas depredecedez
de l’un ou plusieurs des dits heritiers, les descendans par representation en leur bieu et place,
pour en fair et disposer librement al leur bon plaisir, et comme des choses à elles appartenantes,
en vertu de la presente institution.
Et afin que sa presente disposition soit brien execute, la testatrice nomme et constitue pour
Executeurs d’icelle et ausfe pour tateurs des heritiers mineurs, hors du pais, ou aijant besoin del
aide autruij quelle pourrait venir adelais feu les sus dits Simeon Rondeaux et Jean Poppeti leurs
donnant tel pouvoir et authorite qu’a des Executeurs et tateurs en tout cas appartient, specialement que par la mort et autre incommodite de l’un, le survivant endevra surroger ain autre,
meme avec puisfance de vendre et transporter les meubles et immeubles, le tout et en tous cas à
l’exclusion des chambres des orphelins, comme ausfi de tous autres seigneurs, juges et justices du
Lieu, ou la comparante pourrait venir à mourir ce que la ditte comparante declare d’etre fou
testament et derniere volonté, defirant quicelui subfiste et s’accomplisfe en tout comme testament, codicille, ou auttrement qu’il pousra mieux valoir et subfister non obftant les ommisfions
qails sij pourrait trouver.
Ainsi fait et pasfe dans la susditte ville de Leijden en presence de Gerard Leembruggen et Jacob
Lenooy, comme tesmoins.
Getekend: Jeanne Picar. [Vermoedelijk sprak en begreep Jeanne de Franse taal nog altijd beter
dan de Hollandse.]
Notaris Josue L’Ange, akte 132.
Inventaris van den boedel en goederen soo roerend als onroerende actien en crediten geene
uijtgesondert, zoo ende in diervoegen als dezelve bij Jeanne Picar, wedue wijlen Jean Rondeaux,
gewoond hebbende en overleden binnen deze stad in de St. Urselensteeg op den 2 Augustus
deses jaars 1747 metter dood is ontruijmt ende naagelaten.
[Uitvoerige herhaling van de bepalingen in het testament, akte 47, met vermelding van alle
eerder genoemde erfgenamen.]
Gemaakt ende in geschrifte gestelt bij mij Josue L’Ange Josuezoon notaris publijcq ... ten verfoeke
ende op het aan ende te kennen geven van de voorgenoemde executeurs en voogden, ende
gestelt als volgt.
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Onroerende goederen
Huijsen ende erven binnen de stad Leijden
Eerst een huis ende erve staande ende gelegen op den hoek van de St. Urselensteeg belend
volgens de laatste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau van dato 8 october 1710 aande
eene zijde Jan de Waal, ende aan de andere zijde de St. Ursulensteeg.
[Zie boedelscheiding hierna, een deel is in gebruik bij Jeanne Picar, ander deel verhuurd aan Jean
Poppeti.]
Nog een huijs ende erve staande ende gelegen aan de noordzijde van de St. Michielsftraat anders
genaamt het Klooster, belend volgens de jongste opdragtbrieff ten behoeven van Jeanne Picard
wedue van Jean Rondeau aan de eene zijde Philip Catoir ende aan de andere zijde Jannetje
Coppijn.
[Zie boedelscheiding, is verhuurd aan de weduwe van Philippe Husfon.]
Nog een huijs ende erve staande ende gelegen aan de noordzijde van de Agnietenstraat belend
e
volgens de laatste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau van dato den 4 december 1723
aan de eene zijde Jan Luijmers ende aan de andere zijde Matthijs Appel.
[Zie boedelscheiding, is verhuurd aan Jacobus Koffrie.]
Ende nog een huis ende erve staande ende gelegen aan de zuijd zijde van de St. Michielsftraat of
Klooster belend volgens de jongste opdragtbrieff ten behoeven van Jacob Nolet van dato 22 maij
1717 aan den eene zijde Daniel Hecke, ende aan de andere zijde Maria van de Casteele.
(... Hetzelve is verhuurt aan Margriet Norté om seven stuijvers ’s Weeks ...)
Contante Penningen ten sterfhuijse bevonden
Dezelve bedragen in allerhande specien tesamen de fomme van Eenhondert fes en veertig gulden
tien stuijvers, dus hier
ƒ 146:10:Ongemunt Goud en Silver
Een goude ketting drie dik met een dop
Een goud ringetje
Een silvere beeker
Een tasbeugel en haak
Een cintuur gespie
Meubilen Huijsraad en Imboedel Klederen en anders
In de sijkamer
Een hangoortafel
Een huijtmande met rommeling
Vijff schootels voor de schoorsteen
eenig klein aardewerk
Een partij potten en pannen
Een tinne kan
Een waterpot
Een trekpot
Een olijkannetje
Een soutvatje
Een klisteerspuijt
Een trekpot
Een voetje
Twee kopere doofpotten
Een koffij ketel
Een strijkijser
Een houte kandelaar met een kopere blaker
Een domper
Een ijsere aspot
Een tang
Een schop
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Twee geele gordijnen en rabat voor de
bedftede
Een vierkante tafel
Ses stoelen
Een spiegel
Een ledige ijke kast
Een ledige kist
Een halspel
Een vuijlis blik
Een bed en peuluw
Drie kusfens
Een catoene deken
Twee wolle dekens
Drie groene gordijnen
Een schoorsteenkleet
Twe schoermantels
Een bijbel
Een geverruwde kast
daarop
Drie aarde pullen
Daarinne
Vijfftien lakens
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Vijfftien sloopen
Agtien hembden
Vijffentwintig servetten
Acht fijtsels
Vijffentwintig sakneusdoeken
Vierentwintig lindedoeken
Ses Halsdoeken
Agt kleijne doekjes
Vijff schorten
Twee kuijven
Twee paar lubbens
Twintig koppen
Vijftien trekmatzen
Negentien koraet mutzen
Seventien mutzen
Vijff kam mutzen
Seven paar mouwen
Drie paar handschoenen
Een Japon en Rok
Twee bruijne japonnen
Een moff
Vier beddejacken
Drie borstrocken
Negen rocken
Een fwarte kap
Een fchortje
Ses paar kousfen
Twee en veertig porceleijne fchoteltjes
Agt en dertig koppies
Vier kommen
Een suijkerfchoteltje
Twee hontjes
Een theebusch
en verders eenig rommeling
Een mart en water emmer
Omtrend seven ton turff
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Actien en Inneschulden
Maria Rondeaux wedue van Thomas is schuldig aan de overledene, eerst wegens ... (zie verder de
boedelscheiding opsomming ƒ 198,00).
Vrouw van Jacobus Koffrie (idem ƒ 9,00).
Jean Poit (zie boedelscheiding)
Schulden en lasten des boedels
(Doodschulden, zie boedelscheiding.)
Andere Schulden en Lasten
(Zie boedelscheiding, de eerste vier posten.)
Zullen de verdere schulden en lasten des boedels bij t doen der rekening nader komen te blijken
... Memorie
Hierna volgt een standaardslottekst waarin ondermeer het volgende staat: Op 13-12-1747
verschijnen Simeon Rondeaux en Jean Poppeti bij de notaris en zij verklaren dat de inventarisatie
die op 02-08-1747 is gehouden, naar ieders beste weten is gedaan en mocht er hun nog iets te
binnen schieten, dan zullen zij dat melden.
Getekend: Simeon Rondeaux Jean Paupetij.

Notaris Josue L’Ange, jaar 1748, akte 77.
Rekening ende verandwoording van sodanigen ontfang en uijtgaaff als Simeon Rondeau en Jean
Poppetti in qualité hier na gemelt hebben gehad ende gedaan, aangaande den boedel en goederen zoo ende in diervoegen als dezelve bij Jeanne Picar weduwe wijlen Jean Rondeau op den 2
Augustus 1747 metter dood is ontruijmt en agtergelaten, hebbende ingevolge hare testamentaire
dispositie gepasfeert voor mij Notaris en Getuijgen in dato den 10en Meij 1747 tot haar mede
erffgenaam inde simpele en naakte legitieme portie geinstitueert haar soon Pierre Rondeau ende
in alle hare overfchietende goederen tot haar eenige ende universeele erffgenamen gestelt te
weeten Simeon Rondeau, Marie Rondeau, wedue van Thomas Poit, Susanne Rondeau, huijsvrouw van Jean Poppetti, en Jean del Bois, nagelate minderjarige zoon van Elisabet Rondeau,
verwekt bij Michel del Bois; voorts tot executeurs van hare teftamente mitsgaders voogden over
hare minderjarige uijtlandige en andere toezigt behoevende erffgenamen gestelt de opgenoemde
Simeon Rondeau en Jean Poppetti; met magt van asfumtie en surrogatie, item seclusie van alle
geregten en weeskameren en specialijk van deeze stad, breder blijkende bij de voorz. testamente,
waartoe ten desen wert gerefereert. Welke rekening en verantwoording de rendanten eerft zijn
doende den een aan den anderen soo in privé als N:Uxs mitsgaders nog in qualité als voogden
eerst over den uijtlandigen Pierre Rondeau en nog over den minderjarigen Jean del Bois, alsmede
nog aan de Heer Diaconen van de Walsche Armen binnen dese stad, als het regt tot de navolgende erffenisfe verkregen hebben bij overgifte van Maria Rondeau wedue van Thomas Poit [zij
ontvangt in 1748/1749 van de Waalse diaconie steun], mitsgaders nog den staat schifting scheijding en verdeeling, vereffening ende begrooting na aftrek alvorens van de legitieme waarinne
Pierre Rondeau als hiervoren is geinstitueert tusfchen de meergemelde rendanten soo in privé als
N:Uxs:, mitsgaders nog in qualiteijt als voogden over den voorn.: Jean del Bois, ende sulx ten behoeven van deselve Jean del Bois ter eenre item gemelde Heeren Diaconen als hier voren cesfie
hebbende van Marie Rondeau wedue Thomas Poit, ter andere zijde.
Geformeert in agtervolg van den inventaris dezes boedel op den 13 december 1747 voor mij
notaris en getuijgen gepasfeert en geslooten. Zijnde deze gemaakt en in geschrifte gestelt bij mij
Josue L’Ange Josue zoon, notaris publicq bij den Ed: Hove van Holland geadmitteert, binnen de
stad Leijden refiderende ten verfoeke van de rendanten vorengemelt ende gestelt in guldens van
veertig grooten het stuk ftuijvers en penningen na beloop van dien als volgt.
Ontfang
In agtervolg van den Inventaris deses boedel int hoofd dezes gemeld.
Nopende ’s boedels huijs en erve, staande ende gelegen op den hoek van de St. Ursulensteeg
belend volgens de laaste opdragtbrieff ten behoeven van Jean Rondeau, van dato 8 october 1710
aan de eene zijde Jan de Waal ende aande andere zijde de St. Ursulensteegh, op den jnventaris
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folio 2 recto et verfo gemeld, het zelve is gedeeltelijk bij den overledene selfs gebruijkt geweest,
en ten deele verhuurt aan Jean Poppeti om dertig guldens ’s jaars en komt van deselve ontfangen
de fomme van twee en twintig guldens tien ftuijvers over ¾ jaars huur, verfchenen federt meij
1747 tot february 1748 tijde de aanvaarding van t zelve huijs bij den koper, dus hier de voorz:
somme van
ƒ 22:10:En is het voorz: huijs ende erve op den 15 december 1747 op ’s Heeren Logement aan den Burg
volgens Publicque voorwaarden verkogt en opgehouden voor rekening van Jean Poppetti
getrouwt met Susanne Rondeau voor ende om de fomme van tweehondert vijffentagtig guldens
om aan dezelve N:Uxs: hier na bij scheijdinge tot gelijke fomme te werden aanbedeelt hier voor
Memorie
’s Boedels huijs ende erve staande ende gelegen aan de Noord zijde van de St. Michielsftraat
anders genaamt het Klooster, op den inventaris folio 2 verfo gemeld, het zelve is verhuurt
geweest aan de wedue Philippe Huysfon om ƒ 36:” ’s jaars en komt van deselve ontfangen de
fomme van fesentwintig guldens feventien ftuijvers makende met de drie fts bij haar betaalt en
verfchoten de fomme van ƒ 27:- wegens ¾ huur vant voorz. huijs, verfchenen primo februarij
1748 dus hier de voorz.
ƒ 26:17:En is het voorz. huijs ende erve volgens Publique voorwaarden alsvoren verkogt aan Jan Poit om
en voor de fomme van tweehondert tagtig guldens, dewelke benevens het doen der opdragt zijn
ontfangen, dus hier de voorz. fomme van
ƒ 280:’s Boedels huijs ende erve ftaande ende gelegen aan de noord zijde van de Agnietestraat op den
jnventaris folio 3 gemeld, het zelve was verhuurt aan Jacobus Koffrie om ƒ 30:- s jaars te betalen
alle maand met twee guldens tien stuijvers en komt van deselve ontvangen de fomme van twaalff
guldens en tien ftuijvers wegens vijff maanden huur vant voorz. huijs à ƒ 2:10:- per maand
gerekent van den 1en Augustus 1747 tot den 1en januarij 1748 dus hier de voorz.
ƒ 12:10:Rest mitsdien alsnog ten lasten van de voorn. Jacobus Koffrie, de huure van dien sedert primo
januarij 1748.
Het voorz. huijs ende erve is ten dage als voren publicq opgeveijlt en verkogt aan Dirk van
Leeuwen om ende voor de fomme van vijffenseventig guldens, dog vermits den koper eenige
dagen na den verkoopdag is gevlugt zonder dat men weet waarheen, zo is den opdragt aan hem
niet kunnen geschieden, en vervolgens de koop penningen niet ontffangen, blijvende dus het
zelve huijs alsnog int gemeen ende in den boedel ... Memorie.
’s Boedels huijs ende erve ftaande ende gelegen aan de zuijd zijde van de St Michielsftraat off
Klooster op den jnventaris folio 3 gemeld, het zelve was verhuurt aan Margriet Norté om seven
stuijvers ’s weeks en komt ontfangen van deselve de fomme van seven gulden in voldoeninge van
e
haare wekelijkse verfchenen huure van seven ftuijvers per week te rekenen van den 29 julij 1747
tot dato der aanvaarding vant voorz. huijs, dus hier de voorz. fomme van
ƒ 7:En is het voorschreve huijs ende erve en dage voorengemelt bij publicque opveijlinge verkogt aan
Bartholomeus van den Berg om en voor de fomme van ’t negentig guldens, dewelke dan ook
benevens het doen der opdragt zijn ontfangen dus hier de voorz. fomme van
ƒ 90:Belangende de contante penningen ten fterffhuijse bevonden op den jnventaris folio 3 verso ter
fomme van Eenhondert fes en veertig guldens tien stuijvers gemeld, dezelve werden alhier
verandwoort tot gelijke
ƒ 146:10:Nopende het ongemund goud en silver op den jnventaris folio codum gemeld, ’t zelve is
getaxeert door Jan van den Hoed Mr. Silver smit alhier ter ftede op een somme van Eenhondert
dertien guldens elff ftuijvers, dewelke zijn ontfangen dus hier de voorz. fomme van
ƒ 113:11:’s Boedels meubilen huijsraad en imboedel klederen en anders op den inventaris van folio 3 vso
e
tot 5 ro gemelt dezelve zijn op den 29 september 1747 op het vrijdags week erff huijs verkogt na
aftrek der onkosten om een somme van Eenhondert feven en festig guldens dertien ftuijvers,
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twaalff penningen en dezelve werden alhier verandwoort tot gelijke fomme van
ƒ 167:13:12
Nopende het handfcrift tot lasten van Maria Rondeau wedue Thomas Poit en ten behoeve van
e
den overledene, op den jnventaris folio 5 gemeld van dato 27 december 1731 ter fomme van
ƒ 100:alsmede de renten van dien ter somme van
ƒ 28:Nog wegens de twee jaren verfchenen kamerhuur ter fomme van
ƒ 60:ende nog wegens coffijgeld de fomme van
ƒ 10:Zijnde dus tefamen een fomme van
ƒ 198:Alle ’t zelve zal bij haar hier na op den ftaat werden ingebragt om vervolgens aan haar tot gelijke
fomme hierna bij scheijdinge te werden aanbedeelt Memorie
Aangaande de negen guldens die de vrouw van Jacobus Koffrie als op den jnventaris folio 5
gemeld aan de overledene schuldig is geweest dezelve werden alhier voor ontfangen gebragt en
verantwoord tot gelijke fomme van
ƒ 9:Nopende de fchuld tot lasten van Jean Poit, wegens verschuldigde kamerhuur van t huijs op de
hoek van de st. Urfelensteegh, op den jnventaris folio 5 verfo gemeld, daarvan komt dan den
zelven ontfangen de fomme van agt en twintig gulden over een jaar huijs huur van’t voorz: huijs
verfchenen van den 1en februarij 1747 tot den 1 februarij 1748 tijde het doen der opdragt dus
hier de voorz. fomme van
ƒ 28:Nog ontfangen van eenig verkogte turff alsmede voor twee oude plaaten een kribbe, en drie
planken
ƒ 7:16:Somma totalis van den ontvang bedraagt

911:7:12

Jegens welken voorschreeven ontfang wederom gedaan is den naarvolgenden Uijtgaaff
(Marge steeds bij quit: of bij affirm:.)
Voort regt van’t Gemene land met ’t zegel
ƒ 3:3:12
Voor het graff en fooijtje op het Bolwerk
ƒ 1:7:Aan de knegt van de buurt
ƒ -:18:Aan de buurt
ƒ -:4:Voor huur van de Rouwmantels
3:12:Voort halen van de berrij
-:6:Aan Jan Adelaar Timmerman voort maken van de kist
:-:Voor de kruijtekoeckjes
1:16:Voor huur van flappen en glazen
-:13:8
Aan bier accijns en thuisbrengen
10:8:Aan de Nodigers ter begraffenisfe voor gedane diensten
5:-:Aan twaalff lijkdragers
3:12:Aan pijpen en tabak
-:15:Aan coffij thee en suijker
ƒ 4:11:Aan brood booter en kaas
1:7:Andere betaalde schulden en lasten des boedels
Aan Daniel Bruijer glasemaker
Aan doctor Engelke wegens gedane vifites
Voort wasfen van eenige goederen
Aan de heer J.v. Akeren de ordinaris verponding van ’s boedels voorz.
huijsen d’ao 1747 met het zegelgeld
Aan den notaris L’Ange voort maken en pasfeeren van des overledens
testamentaire disposite met het uijtleveren van een gros en verfchot
van zegels en getuijgen tefamen
Aan den zelven voort maken en instellen van ’s boedels jnventaris met
verfchot van zegels item het uijtleveren van een gros met de vacatien en
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besoingnes daarover en omtrent gevallen tefamen
19:5:Aan Jacobus Vrijslagh baas metzelaar wegens gedane reparatien en
geleverde materialen
15:5:Aan Daniel Bruijer glazemaker ter zake voorz.
3:12:Aan Jan Adelaar timmerman
-:9:Nog verschooten off betaald in diverse posten wegens gedane reparatie
alsmede het schoonmaken der huijsen tijde de verkooping
3:13:Uijtgeleijt aan trekgelden tijde de verkooping van ’s boedels huijsen ende
erven
88:19:Betaalt wegens kamerhuur en vertering tijde de voorz. verkoping almede
voort salaris der bodens tesame
13:13:Aan den notaris L’Ange zijn verdient salaris en verschot wegens ’t opveijlen
en verkopen van s boedels meergenoemde huijsen wegens ’t drucken placken
klinken item leezen der voorwaarden, en veijlloonen der boodens, alsmede
voort opmaken der generale en particulier voorwaarden, het uijtleveren
van een extract authenticq met verfchotten van zegels, item besoingnes en
vacatien dies wegens gehad en gedaan na aftrek der Rantfoenen te samen
de fomme van
ƒ 34:6:8
Komt Susanne Rondeau wegens een vierendeljaars oppasfen van de
overledene in haar ziekte alsmede voor haar vuijl huijs tijde de begraaffenis
en anders te samen
ƒ 30:-:Nog komt Simeon Rondeau ter zake voors. wegens oppassen
ƒ 8:-:Komen de executeurs in deezen eerlijke beloninge ter zake van hare menigevuldige
moeijtens en devoiren item vacatien ter invorderinge dezes gehad en gedaan
te famen een s.
ƒ 30:-:En komt den notaris L’Ange voort opmaken en instellen van deze rekening
en scheijding met het doubelt van dien idem de menigvuldige moeijtens en
vacatien daar over van tijd tot tijd gehad en gedaan met verschot van
zegels en getuijgen tefamen
ƒ 26:3:Den gantschen masfa van den uijtgaaf beloopt
345:17:8
Ende den ontfang hiervoren folio 5 is
911:7:12
Jegens den anderen vereffend ende geliquideert zijnde, komt meerder ontfangen dan uijtgegeven
de fomme van vijffhondert vijff en sestig gulden tien stuijvers vier penningen
Segge ƒ 565:10:4
Staat van de deelbare Effecten
Eerst werd alhier op den ftaat gebragt den fomme van vijffhondert vijffen sestig gulden tien
stuijvers vier penningen die als hier boven bij het slot dier voorgaande reeckening bevonden
werden meerder ontvangen dan uijtgegeven te zijn, dus hier de voorz. fomme van
ƒ 565:10:4
Nog werd bij off van wegen Jean Poppetti N:Uxs alhier op den ftaat gebragt de fomme van
tweehondert vijffentagtig gulden zijnde fodanige fomme als waar op ’s boedels voorschreeve
huijs ende erve ftaande ende gelegen binnen deze stad op den hoek van de St. Ursulensteegh
e
hier voren folio 2 recto et verso gemeld waarvan de publicque opveijlinge op den 15 december
1747 is geschied, voor hem Poppetti is opgehouden, om aan den zelven ter dier fomme hier na bij
scheijdinge te werden toe ende aanbedeelt zoals hier na dan ook zal geschieden, dus hier de
voorz. fomme van
ƒ 285:-:Gelijk mede bij off van wegen de heeren Diaconen voor rekening van Marie Rondeau wedue
Thomas Poit alhier op den ftaat gebragt de fomme van Eenhondert agt en ’t negentig gulden
zijnde sodanige fomme als dezelve wedue Poit als hier voren folio 4 verfo bevonden werd, foo
wegens handfchrift en intresfen als kamerhuur en coffijgeld, alsnog aan dezen boedel schuldig te
zijn om aan haar ter dien fomme zo als hier na zal geschieden bij scheijdingen te werden
aanbedeelt dus hier de voorz. fomme van
ƒ 198:-:Bedragen het deelbare tesamen de fomme van 1048:10:4
Van welk voorz. deelbaare ter montante als hier voren van een fomme van ƒ 1048:10:4
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moet afgaan en werden affgetrocken de legitieme portie als waar inne des
overledens soon Pierre Rondeau bij testamente als hier voren is geinstitueert ten bedrage van
ƒ 104:17:4
Blijvende suijver deelbaar de fomme van
ƒ 943:13:Waarvan een vierde part bedraagt 235:18:4
Volgt scheijdinge en aanbedeelinge
Simeon Rondeau in qualite als int hoofd gemelt komt eerst uijt eijgen hoofde voor sijn een vierde
in de suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van
ƒ 235:18:4
In voldoening van dien den zelven hebben en genieten zal zoals aan hem bij deezen werd
aanbedeelt Eerst de fomme van negen en veertig gulden eene stuijver twaalff penningen welke
Jean Poppetti N:Uxs. als hier na te veel in zijn aandeel is toebedeelt, en door hem ook is
gerestitueert dus hier de voorz.
ƒ 49:1:12
Ende nog tot supplement uijt het slot der voorgaande rekening in contanten gelden de fomme
van
ƒ 186:16:8
Makende alsoo te samen
ƒ 235:18:4
Waar van moet weren affgetrocken ’t geen voor hem is gekort bij den ontvangst der verkogte
meubilaire goederen ter somme van
ƒ 46:14:Nog wegens ’t aanftaan van de goude soepring tot
6:5:Te samen
ƒ 52:19:Blijft voor hem over
ƒ 182:19:4
De heeren diaconen van de Walsche Armen binnen deze ftad als representerende in hunne
qualiteijt Marie Rondeau wedue van Thomas Poit komen mede voor een vierde in de suijvere
deelbare masfa der effecten de fomme van
ƒ 235:18:4
In voldoeninge van dien dezelve hebben en genieten zullen zo als aan haar mits deezen werd
aanbedeelt.
Eerst de fomme van eenhondert agtennegentig guldens die zij als hier voren op den staat folio 8
heeft ingebragt als bevonden zijnde in differenten posten schuldig te wezen, dus hier de voorz.
fomme van
ƒ 198:-:Ende nog tot supplement uijt het slot der voorgaande reeckening in contante gelden de somme
van
37:18:4
Makende dus haar voorz. portie als hier boven
ƒ 235:18:4
Waarvan moet werden affgetrocken t geene voor haar is gekort bij den ontfangst der verkogte
meubilen etc. ter fomme van
ƒ 8:1:4
Dus voor haar blijft resteeren
ƒ 227:17:Jean Poppeti als in huwelijk hebbende Susanne Rondeau, mitsgaders deselve Susanne Rondeau
komen mede voor haar vierde inde suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van
ƒ 235:18:4
In voldoeninge van dien dezelve hebben en genieten zullen zo als aan haar mits dezen in vollen
vrijen eijgendomme werd aanbedeelt.
Een huijs ende erve staande ende gelegen binnen deze stad op den hoek van de St Ursulensteegh, welk na de gedane opveijlinge voor dezelve is opgehouden op tweehondert
vijff entagtig guldens, en welke als hier voren folio 7 op den hant is uijtgetrocken tot gelijke
ƒ 285:-:Dan alzoo des selfs portie off ¼ maar is monterende een fomme van ƒ 235:18:4 foo hebben
dezelve teveel de fomme van ƒ 49:1:12. Die zij als hier voren folio 9 aan haar broeder Simion
Rondeau hebben goedgedaan en uijtgekeert.
Memorie
Simeon Rondeau en Jean Poppetti in qualité als voogden over Jean del Bois komen voor het
laaste vierde in de suijvere deelbare masfa der effecten de fomme van
235:18:4
In voldoeninge van dien deselve hebben en genieten zullen zo als aan haar ten behoeven hunner
pupil bij dezen werd aanbedeelt.
Uijt het slot der voorgaande reeckening in contanten gelden de fomme van
ƒ 235:18:4
e

Op huijden den 17 Julij anno 1748 compareerden voor mij Josue L’Ange Josue zoon notaris
publijcq bij de Ed: Hove van Holland geadmiteert binnen de ftad Leijden refiderende ende voor
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de nabeschreve getuijgen, Simion Rondeau en Jean Poppetti in qualité als int hoofd dezes gemelt,
wonende binnen deze stad, mij notaris bekend.
Dewelke verklaarden de voorschreeve rekening gedaan te hebben deugdelijk opregt ende ter
goeder trouwe, ende dezelve als nu bij dezen, eerst over te leveren d’een aan den anderen foo in
hun privé als qual: respective, mitsgaders nog aan de Heeren Diaconen in qualité als hier voren
het regt verkregen hebbende van Maria Rondeau wedue van Thomas Poit, welke laaste benevens
des twedes comparants huijsvrouw Susanne Rondeau als ten desen met de voornoemde hare
man geadfisteert en tot het pasferen dezes specialijk geauthorifeert zijnde, voor mij notaris en
getuijgen compareerden, verklaarden dezelve rekening na voorgaande examinatie van den staat
en inventaris dezes boedel met de quitantien en verdere documenten daar toe gehorende te
hebben bevonden alzoo accord ende zoals behoort ende mitsdien dezelve in allen deelen
volkomenlijk te approbeeren ende goedtekeuren, rennuatierende ten dien eijnde van rilieff
recollement van rekening ende generalijk van alle andere bekende regts halfs middelen,
verklarende wijders sij comparanten foo in hun privé als qualité de vorenftaande staat fchiftinge
scheijdinge ende verdeelinge ingevolge de voorz. rekening geformeert wel ende te regten bevonden te hebben, ende mitsdien dezelve meede goed te keuren, als bekennende van den anderen
(uijtgenome het voorz. alsnog onverdeelde huijs ende erve inde Agnietestraat inde voorgaande
reekening folio ... gemeld en voor memorie aangeroert) geschift ende gescheijden te zijn, ook ten
genoegen begrotet te wezen, onder voorwaarden, indien namaals bevonden mogte werden inde
voorgaande calculatie ofte verdeelingen van fomme notoirlijk gemist te zijn het zelve alfdan te
goeden beter en als na behoren, cederende mitsdien d’een tot des anders behoeff alle sodanig
regt en actie als zij luijden op het vorenftaande aanbedeelde hebben gehad en gecompeteert
omme daar mede te doen en handelen, als met vrije eijge goederen, belovende wijders malkanderen ten requarde van het vorenftaande verandwoorde omme geen andere off nadere reeckening item staat schifting scheijding en deelinge te zullen aanspreeken moeijen off lastig vallen,
nog te gedogen dat zulks door ijmand van harent wegen zal werden gedaan, direct nog indirect,
in regten off daar buijten in geenre manieren als bekennende ijder hunne hier voren aanbedeelde ontfangen en na zig genomen te hebben en dus elks wegens haar aandeel indeezen voldaan
en betaalt te zijn blijvene de portie van de minderjarige, als ook de gelden welke Pierre Rondeau
als hier voren wegens sijne legitime competeren, onder de voogden berusten, quiterende ende
indemnerende dus malkanderen foo in privé als qualiteijt ten vollen bij dezen sonder eenige
referve.
Overgevende laastelijk zij comparanten dat het huijs ende erve op den hoek van de St. Urfulensteegh ten prothocolle alhier op den naem van Jean Poppetti N:Uxs: in vollen vrijen eijgendomme
werd overgetekend ende overgeboekt.
Tot naerkominge en prestatie dezes verbinden zij comparanten hunne respective perfonen ende
goederen geene uijtgezondert, dezelve onderwerpende als na regten.
Aldus gedaan ende gepasfeert binnen de stad Leijden voorz. ter prefentie van Dirk Badon en Isaac
Buurdez als getuijgen.
Getekend: “Simeon Ron deaux, Jean Paupetij, Susanne Ron deaux en Dirk Badon”.
Bijlage van de bovenstaande boedelscheiding:
Memorie van ontfangst en uijtgaaff vant verkogte huijs van de wedue Jean Rondeau, staande
binnen deze stad in de Lange Agnietenfteeg.
[Links:] Ontfangst
Wegens provenu der kooppenningen vant verkogte voorz. huijs
ƒ 80:-:Wegens huur vant voorz. huijs van Meij tot Januarij 1749
20:-:Nog van een verkogt kasfie
-:15:ƒ 100:15:Aff de nevenstaande [rechts opsomming]
34:1:2
Resteert deelbaar
ƒ 66:13:14
Waar van een vierde is
16:13:7 2/4
[Rechts:] Uijtgaaff
Wegens ords: verpond: van den jaere 1748 met het zegel gelt
Idem extraord:
Aan Bongelt van der jaere 1748
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Aan de glazemaker Jan Krul
Aan trekgeld uijtgeleijt

-:9:6
5:5:19:1:10
Wegens onkosten int veijlen & verkopen vant huijs
13:9:8
32:11:2
Nog aan de vrouw van Rondeau voort waarnemen van de huur etc.
1:10:ƒ 34:1:2
Bekenne wij ondergez. ijder ons vierde part ter voorz. somme ontfangen ende na ons genomen te
hebben actum den 2 april 1749.
Getekend: Simeon Ron de aux, Jean Paupeti, Susanne Pon deaux.
Op de veiling zijn bedragen voor trekgeld betaald die de kinderen nu kwijt zijn aangezien de koper van het pand in de Agnietestraat ervandoor is. Zie verder het Penningboek en de regelingen
rond Jean del Bois hierna. Bij de verkoop van een huis is vals of minderwaardig geld in ontvangst
genomen. Daarnaast weten Simeon en Jean eigenlijk geen raad met de besteding en het beheer
van het geld ten behoeve van Jean del Bois. Jean Poptie was al een bejaarde man toen dit allemaal speelde. Dit alles roept een beeld op van zeer eenvoudige lieden die niet goed opgewassen
waren tegen slinkse handelaren. Aangezien zij in het buitenland geboren waren, kan de andere
taal hen ook parten hebben gespeeld.
Overigens lijken de door de notaris opgevoerde posten behoorlijk aan de hoge kant te zijn, maar
dat zullen de meesten van ons tegenwoordig in een dergelijke situatie nog steeds vinden. Het
verschil met nu is wel dat dit soort akten van voor naar achter met de hand geschreven werden
en bij de drukker een zetter de tekst letter voor letter opbouwde. Het beschrijven van een meer
uitgebreide boedel, zoals die van Mathijs Huijst [zie Van Wijk-tak] en het vervaardigen van enkele
handgeschreven kopie-akten daarvan, kon wel een week in beslag nemen. Zelf ben ik eens anderhalve dag met één enkele akte van mijn vaders familie zoet geweest, die bijna zeventig bladzijden
besloeg.

Notaris Josue L’Ange, akte 133.
[Lange voorgedrukte tekst met openbare-verkoopbepalingen van diverse panden, zoals hiervoor
is getoond. Daarna is met de hand geschreven:]
Ende werd vervolgens alhier eerstelijk geveijld, bij de executeurs van den testamente van wijlen
Jeanne Picard wedue ende boedelhouster van Jean Rondeaux.
Een hegt sterk huijs ende erve staande ende gelegen aan de zuijd zijde van de Michielstraat off
Klooster op den hoek van de St. Urselensteeg belend aan de eene zijde Steven den Hoet ende aan
den andere zijde den hoek van de straat, streckende tot achter aan de Dulhuijsgragt.
[Waarbrief 08-10-1710]
Dit ende drie volgende huijsen aan te vaarden dadelijk ende met het geven van de palmslag ende
uijttelovene cooppenningen benevens het doen der opdragt op den 1 february 1748 contant te
voldoen. Zij geweeten dat het voorz: huijs alsnog is verhuurt te weten het Benedenhuijs aan Jean
Poppetti om ƒ 300:- ’s jaars tot primo meij 1748, welke alfmede de navolgende huure dezen koper
aan gem: huurder zal moeten presteren, gelijk ook het bovenhuijs aan Jean Poit om ƒ 28:- ’s jaars,
mits daar jegens profiterende het laaste vierendeljaars huur van den 1 februarij 1748 aff te famen
ter fomme van veertien guldens, tien stuijvers.
Pottum
Armegeld vijffentwintig stuijvers.
Opgestoken 5 gld 5 st op ’t hoogst jnzetten getrokken bij Jan Poat [Poit] op ƒ 190.Weder opgestoken ƒ 10:10:- op ƒ 50:- getrokken bij dezelve op ƒ 240:Opgest. ƒ 10:10:- op ƒ 50:Gerest.
Nader ge:eijst 10:10:- op ƒ 40:- getrokken bij Simion Rondo op ƒ 280:Weder opgest. ƒ 10:10:- op ƒ 40:Gerest
Na voorgaande affslag so is het voors. huijs vijff gld: boven het voors. bod opgehouden, waar vore
ik onderges: het zelve huijs bij scheijdinge des boedels zal aanstaan.
Getekend: Jean Popetti [= Jean Paupetij, zoals hij hiervoor en hierna tekent].
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Op dezelfde wijze wordt aangeboden en geveild het pand aan de noordzijde van de “Michielftraat of ’t Klooster, belend aan de eene zijde Jean d’Angremond, ende aan de andere zijde
Bartholomeus van den Bergh, streckende tot agter aan.” Jongste waarbrief 17-04-1727, verkoopsom ƒ 280,00, gekocht door Jan Poit, borg is Jean Micol. Jean Poit zet een merk; Jean Micol kan
ondertekenen.
Idem het huis “noordzijde van de St. Michielstraat off ’t Klooster belend aan de eene zijde Jacob
Huijbertse ende aan de andere zijde Jacobus Vrijslag, streckende tot achteraan.” Opdrachtbrief
van 22-05-1717, verkoop voor ƒ 90,00 aan Bartholomeus van den Berg.
Idem het huis ”noordzijde van de Lange Agnietesteegh, belend aan de eene zijde Jacobus Kettenes ende aan de andere zijde Claas van der Pol, streckende tot agter aan het Ceciliæ Gasthuijs.”
Opdrachtbrief 04-12-1723, verkoop aan Izak Koffrie ten behoeve van Dirk van Leeuwen voor de
som van ƒ 75,00. “Verkogt en gekogt int Heeren Logement aan den Burg binnen Leijden op den
15 decemb. 1747.”
Getekend: Simeon Rondeaux Jean Popetti.
Notaris Josue L’Ange, akte 124. (1748, nr 125 n.v.t.)
Zie akte 133. Een zelfde voorgedrukte tekst. Simeon en Jean verkopen via een veiling uit de
boedel het huis aan de “noordzijde van de Lange Agnietesteeg, belend aan de eene zijde Jacobus
Kettenes ende aan de andere zijde Claas van der Pol, streckende tot agter aan het Ceciliæ
Gasthuijs.”
Als voorwaarden stellen de verkopers de volgende conditie.
“Den koper zal ’t voorz huijs ende erve t zijnen baten, schaden ende periculen moeten aanvaerden, dadelijk ende met het geven van den palmslag, dog zij geweeten dat het voorz huijs alsnog is
verhuurt aan Aaltje van Wasfenaer huijsvrouw van Jacobus Koffrie tot den jaere 1750 om ƒ 30:
’s jaars te betalen alle maand met ƒ 2:10:- welke huure den koper aan de opgenoemde huurster
zal moeten presteren mits daar jegens genietende de bedonge huure van dien te rekenen van
e
den 1 januarij 1749 af. Ende zijne uijttelovene kooppenningen schuldig ende gehouden zijn te
betalen benevens het doen van de opdragt op den eerften februarij 1749 teffens ende ten eenemael in contante ende gereede filvere Hollandsche gelden.”
Waarbrief 04-12-1723, het pand wordt verkocht voor ƒ 80,00 op 28-12-1748. Ondertekening:
Simeon Ron deaux Jean Paupeti.
De huisjes worden voornamelijk bewoond door naaste familieleden.
Waarbrief 176 in 1748 St. Michielsstraat.
Wij ... Schepenen in Leijden, oirconden dat ... Simon Rondeau en Jean Popeti als executeurs van
den testamente van Jeanne Picard is geweest een dogter en mede Erfgename van Maria Elin laest
weduwe van Jacob Nonet, ende uijt dien hoofde t recht bij scheijdinge tot het natenoeme huijs
bekoomen hebbende verklarende in die qualiteijt in ’t openbaer agter volgende seekere best.
voorwaerden verkogt te hebben, ende opdraegen, dienvolgende bij deefen aen en ten behoeve
van Bartholomeus van den Berg een huijs ende erve staende en geleegen binnen deefer steede
aende Noord Zijde van de St. Michielstraet of klooster, belend aende eene zijde Jacob Huijbertse,
ende aende andere zijde Jacobus Vrijslagh, strekkende tot agter aen ...
Vrij zonder eenige belastingen, oude waarbrieven 22 mei 1717, verkoopsom ƒ 90,00.
Waarbrief nr 178 Michielstraet off klooster.
Wij Mr. Raymond Backer en Mr Petrus Cunaus Schepenen in Leijden, oirconden dat voor ons
gekomen ende verschenen zijn Simeon Rondeau en Jean Popeti, als executeurs van den Testamente van Jeanne Picard in haer leven weduwe en boedelhoudster van Jan Rondeaux, verklarende in die qualiteijt in ’t openbaer agter volgende seekere best voorwaerden verkogt te hebben en
opdraegen dienvolgende bij deefen aen & ten behoeve van Jean Poit een huijs en erve staende
ende gelegen binnen deeser stede aan de Noord Zijde van de Michielstraet off klooster belend
aende eene zijde Jean d’Angremond ende aende andere zijde Bartholomeus van den Berg, strekkende tot agter aen ... Vrij zonder eenige belastingen. Oude waarbrieven 17 april 1727.
“... ende dat met een somme van Tweehondert en tagtig guldens te XL grooten ’t stuck in
gereede gelde. In oirconden bevestigt op den 1 juni 1748.”
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Waarbrief (deels voorgedrukte tekst.) nr 62 Lange Agnietenstraat.
Wij Dionisius van Cruijskerken en Mr. Daniël van Alphen D:Z: Schepenen in Leijden, oirconden dat
voor ons gekomen ende verschenen zijn Simeon Rondeau en Jean Poppeti in qualité als executeurs van de testamente van Jeanne Picard wed: en boedelhoudster van Jean Rondeau, verklarende verkogt te hebben, ende opdroegen dienvolgende bij deesen aan Cornelis van Leeuwen,
als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Pieter van Leeuwen, ende zulx ten behoeve van
dezelves minderjarige een huijs & erve staende en geleegen binnen deese steede, aen de noord
zijde van de Lange Agnietensteeg belend aende eene zijdes Jacobus Kettenes, ende aend’ andere
zijde Claas van der Pol, strekkende tot agter aen ’t Cecilia Gasthuijs.
Al ende zulx ’t voorfz. verkogte jegenwoordig getimmert en gemaakt ftaat, gebruijkt ende bewoond werd, met alle ’t geene daar innen ende aan aard ende nagelvaft is, de verkoopers in qualité voors. toebehoorende. Ende dat vrij sonder eenige belastingen, dogh zal den kooper moeten
gedoogen dat Aaltje van Wassenaer Huijsvrouw van Jacobus Coffrie ’t voorn. Huijs nog in huure
zal mogen blijven gebruijken tot den jaere 1750 draen jegens den koopers genieten zal de huure
van dien tot dertig guldens, te betalen alle maend met twee gulden 10 stuijvers, van den
e
1 januarij deses jaers aftereekenen en Wijders met foodanige conditien, servituijten, vrydommen ende waaringen, als begreepen ftaan in de oude waarbrieven daarvan zijnde, de jongfte van
e
dien in dato den 4 december 1723.
Daar naar de koopers hem zal hebben te gedragen. Beloovende sij verkoopers ’t voorfz.
verkochte te vrijen ende waren van allen kommer ende lasten die daar op zouden mogen ftaan,
onder verbandt generalijck van alle sboedels goederen, jegenwoordige ende toekomende, egeen
van dien uijtgefondert.
Ten laatften bekenden sij comparanten, ter zaake defer verkopinge ende opdraghte al wel ende
ten vollen vergenoeght, voldaan ende betaalt te zijn, den laatften penningh met ten eerften,
ende dat met een somme van tagtigh guldens te XL grooten ’t stuk in gereeden gelde.
Compareerde meede voor ons Scheepenen Cornelis van Leeuwen in qualiteijt als booven kooper
in deesen, dewelke verklaarde de koop invoegen voors. te accepteeren en aent te neemen. In
oirconden deser met onse zeegelen bevestigt op den 1 maart 1749 (is get.) Ysbrand van Dauzij.
Overgegeven aenden kooper op den 9 januarij 1750.
Jeanne Picard laat onder andere een bedrag aan geld na aan haar kleinzoon Jean del Bois. Simon
Rondeau en Jean Poptie, twee ooms van de jongen zijn tot voogd gesteld. Zij achten zich klaarblijkelijk “als zijnde werklieden” niet bekwaam genoeg om zijn erfenis van enkele honderden
guldens goed te beheren en verzoeken eerbiedig de weesmeesters van Leiden die taak van hen
over te nemen. Geld van weeskinderen beleggen is namelijk hun dagelijks werk. Zij willigen het
verzoek in en in hoeverre zij de som goed hebben beheerd, blijkt uit de weeskamer boedelstaat.
Tussen het geld dat zij bij de verkoop van één van de huizen ontvingen, zitten “de drie quadrupele en twee ducaten ... [die] te ligt zijn geweest”. In de republiek waren vroeger allerlei
soorten geld in omloop. Muntstukken van een paar eeuwen oud die een bepaalde hoeveelheid
edelmetaal bevatten bleven in omloop omdat men er door het goud of zilver vertrouwen in hield.
Daarnaast gebruikte men buitenlandse munten en geld dat door diverse provincies of staatjes zelf
geslagen was. Zo komen de Carolusguldens van 40 groten ’t stuk nogal eens in de akten voor. Er
werd toen echter tevens gesjoemeld met de hoeveelheid goud, zilver of koper in de munten en
blijkbaar hebben Simon en Jean een paar inferieure munten in handen gedrukt gekregen. (Zeker
niet hard genoeg op het stuk gebeten.) Verder krijgen diverse dienaren en mensen als de notaris
volgens vaste tarieven bedragen uitgekeerd voor hun werk, die van de erfenis afgaan. Op 17
maart 1752 haalt Jean del Bois zijn geld en papieren op en sluiten de weesmeesters zijn zaak. De
dag daarna maken de schepenen bekend dat Jean zijn stukken heeft ontvangen en dat alle
betrokkenen van de zorg daarover ontslagen zijn.
Weeskamerarchief, boedels, nr. 3240. Map nr. 3240 a.
Aen de Ed. Groot Agtb. Heeren die van den Geregte der stad Leijden.
Geven met schuldige Eerbiedigheijd te kennen Simeon Rondeau en Jean Popetie, in qualité als
gestelde voogden over Jean del Bois, nagelaten kleijnzoon en mede Erffgename van Jeanne
Picard wedue van Jean Rondeau dat hare gemelde Pupil in qualité vorengemelt zijn aangekomen
en opbeftorven Circa ƒ 252:11:12, welke penningen zij suppltn. ten meefter nutte van den voorn.
minderjarige gaarne zouden zien beleijt dog tot welke belegging zij suplten. als zijnde werklieden
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haar geenzints in staat bevinden, waar omme zij suplten soo tot er selver meerder gerustheijd, als
om des minderjarigens intrest beter te betragten te raden zijn geworden haar te keren tot Ued.
groot Agtb. in alle onderdanigheijd versoekende, dat UEd. groot Agtb. hun supplten gelieven te
authoriseeren omme de voorz. Penningen te brengen ter weeskamer en onder de directie van de
Heeren Weesmeester en defer ftede, ten eijnde dezelve aldaar gedurende de minderjarigheijd
van haaren meergemelde Pupil werde geadministreert, en dat ten meeften nutte werde beleijt.
T Welk doende etc. getekend Simeon Rondeaux en Jan Popetij.
Aantekeningen: Fiat ut petitus 12 junij 1749 in handen van Hr Weesmeesteren op den 5 junij
1749.
Wees en Armboek folio 159. Zij defen gestelt aen handen van de heeren Weefmeesteren defer
stad omme die van den geregte te dienen van hun advis ten einde het selve gehoort als van
gediprueert sal werden als na behoren. Actum den 5 junij 1749. Ter ord. van die van de geregte.
Weesmeesteren der stadt Leijden gesien en geexamineert hebbende de nevenstaende reqte
mitsgrs. Uwel Ed. Gr. Agtb. Marginale apoftel, oordeelen (onder correctie:) dat aande supplten.
hun verfoek zoude kunnen worden toegestaen, dog niettemin haer gedragende aan t hoogwijs
advis van Uwel Ed. Groot Agtb. gedaan in de vergaderinge praesent alle de weesmeesteren prater
Backer op heden den 9 junij 1749.
Achterop staat: Die van de geregte der Stad Leijden hebben bij defen de fupplten geauthorifeert
omme de fomme van ƒ 252:11:12 opbeftorve Jean del Bois nog minderjarig sijnde foo als jn de
vorenstaende reqte brede wert vermelt ter weefkamer defer stad te mogen overbrengen omme
aldaer onder ’t oppergefag van de Heeren Weefmeefteren gedurende fijne minderjarigheijt
aldaer geadminifreert en bewaert te werden. Actum den 12 Junij 1749. Mij Iegenwoordigh
Andreas Lanaeus.
(Dezelfde akte staat in het Wees en Armboek CC159.)
Weeskamerboedels 3240 b.
Voorzijde met reliëfzegel leges 24 st.
Liquidatie van Jean del Bois nagelatene zoon en mede Erffgenaam van Jeanne Picard wedue van
Jean Rondeau. Op de ligting van de voorn: Jean del Bois, als door ’t huwelijk zijnde geworden
meerderjarig. Gesloten den Maart 1752.
e

Weeskamer 19 Penningboek H folio 286.
Liquidatie van den ontfang en uijtgeef handeling, bevinden administratie bij den Secretaris ter
weeskamer der stadt Leijden gehad en gedaen, aangaende de goederen van Jean del Bois, nagelatene zoon en mede Erffgenaem van Jeanne Picard wedue van Jean Rondeau gebragt onder de
curateele van deze kamer ingevolge van de appostille van de Ed. Groot Agtb. heeren die van den
e
geregte dezer stadt den 12 Junij 1749 verleent, op het gepresenteerde Request van Simeon
Rondeaux en Jean Popetij in qualité als gestelde voogden. Ende werd deze Liquidatie gedaen ten
verzoeke van de voorn. Jean del Bois als nu door ’t huwelijk zijnde geworden meerderjarig.
e
Geformeert in agtervolg van ’t 19 Penningboek van de geldkasse ter dezer kamer berustende, en
gesteld als volgd.
Linkerpagina: Ontfang
Op den 19 junij 1749 hebben de voogden Simeon Rondeaux en Jean Popetij voornt. ingevolge van
de bovengemelde appostille alhier opgebragt, de somme van twee honderd drie en veertig
gulden, makende met eene gulden, (betaalt in de vijftigste penn:) en vijff gulden agt stuijvers aan
de Notaris L’Ange op ’t prasenteeren van ’t voorsz. request als mede drie gulden drie stuijvers
twaalff penn. wel de drie quadrupele en twee ducaten, bij de koop van ’t huijs ontfangen, te ligt
zijn geweest, te zamen twee honderd twee en vijftig gulden elff stuijvers twaalff penn:, dus hier
bij de voors. requeste en appostille, quitantie van de 50 penning item gequiteerde reeke. van den
Nots. L’Ange, mitsgaders memorie van t goud leggende in de doos, de voorsz. somme van
ƒ 243:-:Den 15 Maart 1752 ontfangen bij den rendant van de goederen van
verscheijde weeskinderen volgens ’t 19 p.boek folio 476 de somme van
twee hondert twee en zestig gulden zeven stuijvers agt penningen, over
en verkoop en transporte van een capitaal van ƒ 246:-:- met het suijvere
verloop van dien zedert den 4en junij 1749 tot dato dezes incluijs dus
hier de voors. somme van
ƒ 262:7:8
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en quit
ƒ 505:7:8
Rechterpagina: Uijtgeeff
Den 19 Junij 1749 afgesz. bij den rendant over ’t regt van ontfang der gelde, heden alhier opgekomen à 1 ½ penn. met het boeken van d’ post 1:4 voor ’t schrijven van een recepis van de
opgebragte gelden ƒ 0:12:0 voor ‘t advis met het apostil op ’t request ƒ 0:12:0 nog voor de doos
met d’inscriptie en registrature tot de custodie der papieren ƒ 0:10:0 en dan nog over besoignes
met de voogden en Nots. L’Ange wegens het opbrengen van ’t geld ƒ 1:4:- dus hier te zamen een
somme van
ƒ 4:2:Dito, goedgedaan bij den zelven, aan de goederen van verscheijde weeskinderen, volgens ’t 19
Pboek folio 418 de somme van twee honderd sefenveertigh gulden vijff stuijvers en daar voor bij
Transporte bekomen ƒ 246:-:- Capitaal ’t 3 register grote part. folio 27, met het zuijver verloop
van dien, zedert 4 junij laastleden tot dato dezes incluijs, dus hier de voorns. somme van
ƒ 246:5:Den 16 maart 1752, afgesz. bij den zelven, voor ’t transporteeren van’t
voorsz. capitaal
ƒ -:-:12
De voogden in dezen pretenderen voor hare morijten
ƒ nihil
Den rendant komt voor t formeren van de liquidatie met het doubled van
dien, als mede de zegels daar toe gebruijkt @ de vacatien daar over
evallen @ het regt van Schepenen quit. zoo voor de H.H. Schepenen &
Secretaris als den Secretaris alhier te zamen
ƒ 8:15:Komt de clerquen voor een expeditie
ƒ 1:4:Laastelijk komt den kamerbewaarder voor zijne diensten & regt van
Schepenen quite.
ƒ -:-:18
ƒ 261:16:Rest om te sluijten
243:11:8
ƒ 505:7:8
Aldus gedaan geliquideert voor goed opgenomen en gesloten bij de ondergesz. heeren
Weesmeesteren der stad Leijden, op den 17 maart 1752.
Onderaan staan enkele optellingen van de bovengenoemde bedragen.
Weeskamer Seclusie FF61, Jean del Bois.
Wy Schepenen der Stad Leijden hier onder geteykent, doen cond eenen yegelijken dien ’t
behoort, dat voor ons gekomen ende verfchenen is Jean del Bois, als nu door ’t huwelijk zijnde
geworden meerderjarig.
Ende bekenden by sefen voor hem zijne Erven ende Nakomelingen, uyt handen vande E:E:
Heeren Wees-Meesteren defer Stede, als Opper-Voogden over alle onmondigen, ende anderen
toefigt-behoevende, geligt, ontfangen ende met volkomen genoegen naer hem genomen te
hebben, alle foodanige goederen, gefchriften, papieren ende munimeren, als hem comparant zijn
aangekomen alsop besturven, als mede Erfgenaam van Jeanne Picard wedue van Jean Rondeau,
alles in conformite van de Liquidatie den 17 dezer, ter Weeskamer alhier gesloten.
Ende welke goederen ter Wees-Kamer alhier tot defen dage toe, in getrouwe bewaringe gelegen
ende beruft hebben, egeene van dien uytgefondert, quiterende daer van by defen de E:E: Heeren
Wees-Meesfteren, voorfeyt, ook de Voogenden ende wyders allen anderen dien ’t behoort, belovende alle defelve ende yder van hun in’t byfonder, daer af jegens yder man te indemneren ende
bevryden, onder verband als regt is.
In oirconden defen by ons Schepenen voornoemt geteykent, huyden den 18 maart 1752.
Dochter Judith heeft net als haar broers en zussen goede en slechte tijden gekend. Haar huwelijk
met André Jaquet is een kort leven beschoren geweest. In 1733 laat ze zijn boedel onder curatele
stellen omdat ze bang is met vooral schulden opgezadeld te worden. Maar dat blijkt erg mee te
vallen.
ORA 50, Schuldboek FF folio 24.
Judit Rondaux wede Andre Jaquet.
Marge: Curateur Nots Buijk, toesienders Corf. Timm. Joris Kiel Glafem.
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Casper Vermaas comt volgens custingb. op den 19 maart 1729 voor de h.h. scheepenen alhier
gepasft. gefproten uit coope van ’s boedels huijs op de Haarlemft. op den hoek van de Jofeph of
Zionst. per reste
400:-:t
Int. 4 pcto ’t fed 15 feb. 1733. Marge: Custingb. overg:
Willem Cors. Timm: over repe. 1732
226:8:- reek overg.
o
Jan Gijben metfelaar ter fake voorf. d’a 1732, 1732 @ 1733
ƒ 134:6:Nots Buijk als feq: in den boedel van Jacob Malet Lootgr. ter
o
fake voorf. d’a 1732
92:5:Joris Kiel Glafemr.
47:5:Pierre Delsomme [Del Senne] comt over gelevert broot
27:10:Jan Carpentier over geleverd Laken, say &
23:7:Philippe Genet over geleverde Catoenen
16:6:Isaak van Zaen over wingelgoed
172:19:Staat nog te betalen ’t collaterael wegens de nalatensch: van Andre Jacquet 58:7:2
Linkermarge: Is bij appe van de Ed: Gr: Achtb: H.H. die van de Geregte der stad Leijden in dato
den 4 junij 1734 vermits de solventie van defen boedel, wederom uijt de curatele ontflagen. Siet
’t reqt en app in ’t Geregtsdagb: WWW fol: 218v.
en
Rechtsonder: Alle de overgeleverde reek . fijn bij mij geligt op den 23 junij 1734, Jan Buijk.
(Notaris J. Buijk in 1734 op Rondeau of andere verwanten niets verder gezien. Over André Jaquet
bij collaterale successie niets gezien.)
Gerechtsdagboek WWW folio 218v.
Judith Rondau, wede Andries Jaquet.
Aan de Ed. Groot. Agt. Heeren die van de Geregte der stad Leijden.
Geeft met schuldige Eerbiedigheijd te kennen Judith Rondau, wede Andries Sjaquet, hoe dat
desfelfs boedel op den 1 septemb: 1733 door u Ed. Groot Agt. op haar supplts. versoek is gesteld
geworden onder curateele en dat UEd: Groot Agtb: daar in tot curateur hebben gelieven te
stellen den nots: Jan Buijk, dat den voorn. curateur alle de effecten des voors. boedels heeft
gebenificeert tot soo verre dat deselve in staat is om van zijne administratie in qualité als vooren
gehad, reekeningen te doen.
Dat zij supplte geinformeert sijnde van het montant van ’t slot van reekening ’t welk den voorn.
curateur staat verschuldigt te worden, en daar in tegen kenniffe hebbende van ’s boedels schulden en lasten, bevind dat het slot van deselve rekeninge buijten verwagting vrij meerder sal
bedragen als de schulden en lasten van deselve boedel komen te monteeren, en over zulks
fufficient tot betalingen van alle s boedels schulden en lasten, waardoor dan de reeden van de
voors. versogte curateele komt te cesferen, en op te houden, mits welke de supplte haar is
keerende tot UEd:Groot:Agt.: ootmoediglijk versoekende dat U:Ed:Groot Agtb: haar suppltes
boedel om reedenen voors. uijt de curateelen te ontslaan en den notaris Buijk te ordonneeren en
te qualificeeren, omme de reek. van sijne administratie in qualité als van dien aan haar supplte
uijttekeeren ende te voldoen. ’t Welk doende &a was onderteekendt Judit Rondau vedu Jaquet.
[Het gerecht gaat op 4 juni 1734 accoord met haar verzoek.]
Weeskamerboedels, nr. 1786 op naam Jacquet.
(zie c) Testament Anne Jaquet, weduwe van Nicolas Parmentier (drukker en boekverkoper uit
Parijs, zie a). Ze schenkt André Jaquet, zoon van Nicolas “tous les meubles dans la chambre” op
10-03-1722. Zij overlijdt op 9 april 1726 (zie e). Op 10-03-1729 ontvangt Andries Jaquet contant
een som van ƒ 484:12:11 (zie f).
Weeskamerboedels, stuk 1786 h.
In het Frans netjes opgeschreven akte van notaris Philippe des Tombe te Leiden, datum 20 januari
1732. Voor hem verschijnen “en leurs personnes André Jacquet vendeur des poupées [vingerverbanden, poppen], qui voyage avec une Tente ou Boutique pontative [portatif = draagbaar], et
Judit Rondeau sa future femme, les comparans etant deja fiancés, et par ainsi present Epoux et
Epouse, demeurant en cette ville, savoir, le comparant dans le Vrouwe Camp, et la comparante
sur le coin de la Moriaansteeg ... tous deux en afsez bon santé ...”.
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Wat volgt is een standaard tekst: verwerping oude akten, de langstlevende wordt de universele
erfgenaam, die voor eventuele kinderen goed zal zorgen en de bemoeienis van de weeskamer
wordt uitgesloten.
Weeskamerboedels, stuk 1786 i.
Tweede liquidatie van ontvangsten en uitgaven gedaan door de weeskamer plus boedelscheiding
resterende goederen van Anne Jacquet en Nicolas Parmentier. Linksboven staat: “’t duplicaat aan
de wed. Andries Jacquet op den 27 julij 1734 selfs overhandigd.”
Pagina 52v: Judith Rondau, wed. en enige erfgename ex teftamento van Andries Jacquet komt
insgelijx voor de wederhelfte in de voorz. effecten gelijke somme van – 2595:4:13.
In voldoenige van dien werd haar bij defe aanbedeeld.
Eerstelijk ’t gunt haar voornoemde man over zijn een derde part in defe goederen bij de provifionele scheijdinge was aanbedeeld, en reets hadde genoten en alhier op den staat folio 49vso.
uijtgetrokken staat tot – 565:14:11.
[Daar staat een soortgelijke tekst, als effect genoteerd.]
Nog ’t gunt den voorne Jacquet bij ’t overlijden van Marie Jacquet hadde genoten, en hier voren
op den staat folio 50 recto uijtgetrokken staat tot – 284:7:5 ½
[Idem, diverse vooruit bedeelde bedragen.]
Nog d’onkoften van de liquidatie en scheijdingen, die defelve alleen moet dragen, en hier voren
op den staat folio 50 verso uijtgetrokken staat tot – 67:18:Ende laatstelijk tot supplement uijt de contante penningen hier voren op den staat gemeld de
fomme van – 1678:4:12 ½
Akte 24 julij 1734, getekend: Judit Rondaux, vedu andre jaquet.
Weeskamerboedels 1786j. Diverse losse brieven i.v.m. boedel. Er is nog een andere folder met
een heel pak handelscorrespondentie van Nicolas Parmentier met zakenrelaties in verschillende
landen over boeken en bestellingen.
Weeskamerboedels 1786 k. Akte, testament.
Op 24-02-1738 verschijnt voor notaris Jan Buyk te Leiden: “Judith Rondau, wed: van Andries
Sjacquet, wonende binnen deefe stad, mij notaris bekent, zijnde fieckelijk van lichaam op een
rustbank leggende, egter haar verstand [etc] wel magtig.”
Verwerping oude testamenten.
“Soo verclaarde fij compte eerftelijk te legateren aan en voort tot hare eenige en al geheele
Erfgename te jnstitueren haar moeder Jannetje Picar wed. Jean Rondau, en dat generalijk jn alle
de goederen waarover haar compte eenigfints de difpositie competeert, en die sij metter dood
ontruijmen en nalaten fal, met volkomen regt van eijgendom.” Verder standaardtekst.
Weeskamerboedels 1786 m.
Particuliere liquidatie betreffende een “zekere lijfrentebrief ten lasten van de Generaliteijt van
ƒ 80 ’sjaars”. Er wordt uitbetaald wegens de helft van de lijfrente:
12-02-1735 aan Judith Rondeau
ƒ 33,00
11-04-1736 aan Judith Rondeau
ƒ 33,00
21-10-1737 aan Judith Rondeau
ƒ 33,00
e
27-07-1739 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00 (zij betaalt de 20 penning)
13-10-1739 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
28-09-1740 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
22-09-1741 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
19-09-1742 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
25-09-1743 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
19-09-1744 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
01-09-1745 aan Jeanne Picar
ƒ 33,00
Secunda Summa van den uijtgeef is 363:-:-.
Ter afsluiting van de liquidatie krijgt Jeanne Picar nog – 57:8:-.
Al met al is dit een leuk aanvullend pensioentje van Jeanne’s dochter’s schoonfamilie.
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Weeskamer Quit. volj. N147v Andries Jacquet.
Voor de schepenen van Leiden verschijnt “Judith Rondau, wed. en universele Erfgename ex testamento van Andries Jacquet”. Aan haar is door de weesmeesters overhandigd “alle soodanige
gelden als haare comparante in qualité voorfz. zijn aangekomen voor de helfte in de nalatenschap van Anne Jacquet alles in conformité, van de liquidatie, staat, schifting, ende scheijding op
den 24 defer voor de heeren weefmeesteren alhier gefloten.”
Akte 27-07-1734.
Alleen dochter Susanne, gehuwd met Jean Poptie, evenaart de hoge leeftijd die haar moeder
Jeanne Picard bereikt. Voorzover bekend, komen de andere kinderen jonger te overlijden.
Vermoedelijk had de grafdelver een paar borreltjes op toen hij Jeanne Picard in het boek
bijschreef.
Begraafboeken
 10-16/11 1691 Pieter Rondoo HK.
 14-21/12 1715 Rondeau, Elisabeth B.
 22/02-01/03 1727 Rondeaux, Jan B.
 23-30/12-1730 Rondau, Elisabeth B.
 01-08/03-1738 Rondeau, Judith (weduwe van André Jaquet) B.
 Jeanne Picard is op 02-08-1747 te Leiden overleden, zie akte 77 nots. J. L’Ange.
 05-12 aug 1747 Puet (Poit?) wed. van Jan Rondeaux, 2 BW.
 23-30/04 1763 Rondeau, Maria (wed van Tomas Poit) VB.
 01-08/02-1772 Rondeau, Susanna (weduwe van Jan Poptie) PB.
Overige gegevens
Het verband met de volgende personen is soms niet helemaal duidelijk.
Catharina de Rondeau en Paul Franchemon 28-07-1747
PP75
Maria Rondeau en Pieter Picard, jr
13-01-1759
RR128
Jan Rondo en Johanna Wassenburg
05-07-1765
SS185 = kleinkind gen 09
Jannetje Rondeau en Gerrit van Herkens
07-08-1772
TT263 = kleinkind gen 09
Marie Rondeau en Pierre la Rue
19-10-1786
XX110
KO 1747, Waals.
Paul Franchimon, huwt met Catharina de Rondo (1 kind), weduwe van Jan Bruyer, woont in de
Scheijstraet, geassisteerd met Pieternella van der Werff, haer goede bekende en Marie Lettrou,
ook goede bekende, beiden wonende in de Scheijstraat.
KO 1759, Waals.
Pieter Picard de Jonge, drogetw., jongeman van Leijden, woont op de Langegragt omtrent de
Maare, vergezeld met Pieter Picard, zijn vader op de Jacobsgragt, huwt met Maria Rondeau,
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft omtrent de Maare, vergezeld met Catarina
Rondeau, haar moeij, wonende op de korte Langegragt in ’t Fokkerspleijn.
KO 1765.
Jan Rondo, droogscheerder, jongeman van Leijden, geassisteerd met Simeon Rondo, beide
wonende in het Sionshofje, huwt met Johanna Wassenburg.
KO 1772.
Gerrit van Herkens, bierverkoper huwt met Jannetje Rondo, jongedochter van Leijden, wonende
in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Marijtje Goddaar, haar moeder in ’t Zionshofje.
KO 1786, Waals.
Pierre la Rue huwt met Marie Rondeauy, jongedochter van Leijden, wonende in ’t Staate Collegie,
vergezeld met Jannetje Rondeauy, haar suster, wonende te Haarlem.

Geestman, Godefroy, Rondeau,
Aubert, Cordier

76

K.J.F. van Veen 2016

Zie doopgetuige Philippe Conte: huwelijk KO n.v.t. en de Waalse doopgetuigen bij zijn kinderen
zijn onbekenden. Idem de doopgetuigen bij Drolenveaux. Civiele zaken: niets. Bonboek op Michiel
e
del Bois is niet van toepassing. De aantekeningen in het 19 Pb 286 komen overeen met de tekst
e
van 3240B, 19 Pb 418 idem.
KO QQ66, 24-02-1752 is het huwelijk van kleinzoon “Jean del Bois, kousew., jongeman van
Leijden, wonende in de Jan Vossensteeg, geassisteerd met Michel Del Bois zijn vader wonende
alsvooren, en Johanna Charlote Barlatje, jongedochter van Wezel”.
Van dit paar geen Waalse of NH-dopen gezien.
Voogdijboek O129 (zie ook voogdijregeling op dezelfde pagina in verband met Franchimon en de
Waalse dopen in klapper 14, geen bekende getuigen).
Pierre Richard, grijnweever, peet, en Pieter Picard, meede grijnweever, gebedene vriend zijn
voogden gesteld over Jan oud 18 jaar, nagelatene zoon van Jan de Brieux [geen KO-huwelijk
gevonden], verwekt bij Catharina de Rondeau, spinster. Comp. ... 4 augusti 1747, Den voorn. ...
Pro Deo.
Waalse doopgetuigen voorkomend bij de familie Le Fevre (i.v.m. generatie 10 Thiery):
 Hendri Broma, Jaques Jaque, Marquerite Rondeux, Marie du Bois zijn in 1654 getuigen bij
Jean Le Fevre en Marie Cresfon.
 Jacque le Fevre is gehuwd met Marie Husfon, (aant. EE79), in 1710 zijn bij de doop van hun
kind getuigen Philippe Husfon et Susanne Rondeaux.
Wees en Armboek CC59 (geen verband met Genotte) betreft Jacob Genet, Pieter Picaar, Philippe
Husfon en Walrand de le Tombe in verband met de boedel in Vlaanderen in 1746, n.v.t. of
kleinkinderen?
Wees en Armboek CC159 Simeon Rondeau en Jean Popety; dit betreft het beheer van ƒ 252.11,
reeds gezien in een ander document.
Notaris Josue L’Ange, jaar 1750 Isak Genet akte 89 en jaar 1759 Esaije Genet, akte 12 en 19.
Notaris P. Soetbrood, jaar 1771 Jan Rondeaux en A. Wassenburg, akte 15.
Kleinzoon Jean del Bois 1752 Zie Onze Voorouders III achterin.
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Generatie 10 Rondeau

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

Man
Jean Rondeau?
ca 1640

Vrouw
Susanne Bala?
ca 1640

Waals
Sedan

Waals
Sedan
Huisvrouw
(Balan is een plaatsje vlakbij Sedan.)
NN

Huwelijk:

ca 1660

Jean Rondeau?
NN

Kinderen
1. Jean doop 12-03-1665 te Sedan, overl. voor 1725? [22/02-01-03-1727 te Leiden?]

Jean Rondeau was niet bepaald de enige die op die naam in het Waalse doopregister van Sedan
(en omstreken) voorkwam. In Leiden aangekomen, verschijnen bij de kinderen van Jean in 1688
Pierre Rondeau en zijn vrouw Elisabeth de Marole en in 1691 het echtpaar Jacob Husson en
Susanne Rondeau. Zowel Pierre als Susanne zijn kinderen van Philippe Rondeau en Judith Raulin
(die weer in 1687 huwelijksgetuige van Jeanne Picard is). Al deze mensen komen uit Sedan en zijn
daar getrouwd. Het ziet ernaar uit dat Philippe een broer van Jean’s vader is.
Reeds jaren geleden heeft de heer H.C. Beudeker uitgebreid onderzoek gedaan naar ondermeer
de verwanten van de familie Poptie, waaronder de Rondeau’s. Zo heeft hij van alle tussen 1664
en 1670 te Sedan geboren kinderen met naam Jean Rondeau hun levenswandel nagetrokken en
die eindigde in de meeste gevallen zeer snel. Er blijven slechts twee kandidaten over volgens zijn
overzicht.
CBG Waals fiche R106-107 Rondeau.
 Baptise à Sedan le 12 Mars 1665 Jean Rondeau, fils de Jean et Susane Bala. Parrains: Jean
Delforterie et Susane Frappart, sa fe. (Geen andere kinderen van dit paar.)
 Baptise à Sedan le 24-07-1667 à Sedan, Jean Rondeau, fils de Jean Rondeau en Susanne
Marceau. Parrains: Jean Prignon et Marie Destraies, sa fe.
Het is aannemelijk dat Jean als enige uit dat gezin met zijn ooms’ familie plus aanhang is meegekomen en daarom zoveel optrekt met zijn neven en nichten in Leiden. Zijn huwelijk zagen we
reeds.
Jean Rondou en Sjenne Picaer

29-08-1687

Z118v

KO 1687, Waals.
Jean Rondou, jongeman van Sedan, woont in de Nieuwesteeg, geassisteerd met Jacobus Buson
zijn bekende wonende mede aldaer, huwt met Sjenne Picaer, jongedochter van Sedan, wonend in
de Kamp, geassisteerd met Judik Rolijn bekende mede in de Nieuwesteeg.
Begraafboek
 22/02-01/03 1727 Rondeaux, Jan B.
Gen 11 Rondeau
Vermoedelijk is Philippe, gehuwd met Judith Raulin een broer van Jean Rondeau, generatie 10.
Daarnaast huwde twee jaar eerder Charles Rondeau met Rachel Raulin. Hier schijnen weer twee
families dubbel verwant te zijn en er bestaan zelfs nog meer combinaties (zie verderop).
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Gegevens Charles en Philippe
CBG Waals fiche
 Mariés à Sedan le 18 dec. 1644 Charles Rondeau, fils de - boulanger, dem. à Balan, et Rachel
Raulin, fille de feu Nicolas, laboureur à Balan et Marie d’Illy [= een plaatsje].
 Mariés à Sedan le 18 nov. 1646 Philippe Rondeau fils de feu Jean, bougeois de Balan et Dehan,
boucher, dem. à Sedan, et Judith Raulin, fille de feu -.
Doopgetuigen bij hun kinderen te Sedan zijn onder andere in:
1647 Isaac Rondeau et Susanne Toussin sa fe.
Gegevens kinderen Philippe
Sedan CBG Fiche R106-107.
 CBG Fiche H128/129. Mariés à Sedan le 23 Mai 1666 Jacob Husson fils de -, mr. marchand, -,
dem. à Balan et Susanne Rondeau fille de Philippe md à Balan et Judith Raulin.
 Enterre/désedè le 21 Juin 1671 Philippe Rondeau, natif de La Moncelle age de 51 ans, marchand à Balan, à l’enterrement assisterent Jean Rondeau et Jacob Husson.
 Mariés à Sedan, le 2 aout 1682 Pierre Rondeau, fils de feu Philippe, md. à Balan et Judith
Roulin, drapier, 27 ans, dem. à Sedan et Elisabeth de Marolles, fille de feu Abraham, labourer
à Douzy et Marthe Michelet, agee de 22 ans.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le Oct. 1687 Pierre Rondeau, par temoignage de l’Eglise de
Sedan.
Bij Jacob Husson en Susanne Rondeau zijn doopgetuigen te Sedan / = kind begraven in:
1667 Pierre Rondeau et Judith Roulin sa fe.
1668 Jacques Vuilnet et Marie Magdalaine, sa feme.
1669, 1674 en 1676 n.v.t.?
1670 Paul et Marie Rondeau.
1672 Jacques Husson et Marquerite Penon, sa fe.
1674  à l’enterrement assisterent son pere et Jaques Husson, son oncle.
1677 Jean Rondeau et Marquerite Anciou.
1678  à l’enterrement assisterent son pere et Pierre Rondeau.
1679 Pierre et Marie Rondeau.
1680 Philippe Villement et Madelaine Porcheresse, sa fe.
1682 Phillipe Masson et Marie Husson, sa fe.
Waalse doopgetuigen te Leiden bij kinderen van Jacob Husfon en Susanne Rondeau zijn in 1688
Pierre Rondeau en Elisabeth de Marolle.
Waals doopboek nr 25: In 1693 zijn Jacob Huson en Susanne Randeau getuigen bij een kind van
Glaude Cordonie en Judick Huson. Jacob Husfon et Susanne Rondeau zijn te Leiden Waalse
getuigen bij een kind van Isaac Genet en Marie Husfon in 1695 en 1697.
Jean Rondeau en Jeanne Picard komen voor als getuige bij de doop van het enige kind in Leiden
van Pierre Rondeau en Elisabeth le Maire in 1690 in het Waals doopboek. Aantekening Vgdb.
K107. Dit betreft kinderen van Pieter Rondo [zoon van Pierre en Judith Raulin] en Elisabeth du
Maral, voogdij 11-07-1692.
KO AA 157 04-07-1692, Waalse kerk (waarschijnlijk weduwnaar van Elisabeth du Marole).
Pierre Rondeau, weduwnaar (aant.: Geb. Sedan, wed. van -, vgd) (kind:), wonende op de Corte
Langegraft, huwt met Judit Louris, geboren te Sedan, jongedochter, wonende te ‘s Gravenhage.
De bruidegom is met behoorl: attestatie gecompareerd.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Pierre Rondeau en Judith Louris te Leiden in:
1693 Pierre Duby et Elisabeth Thierry.
1695 n.v.t.
1698 Jacob Huson en Susanne Rondeaux.
1699 Philippe et Marie Husfon.
1702 Daniel Lois et Marquerite Huson.
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De combinatie Husfon en Le Poutre komt ook voor.
Voogdijboek K107.
Glaude Cordenier en Jacob Huyfon, beijde drapiers, en gebede vrunden fijn voogden gestelt over
Jan oud 2 en over Maria oudt 8 jaren, off ijder daar omtrent, naargelate weeskinderen van za:
Elijsabeth De Maral, gewonnen bij Pieter Rondo. Comp. ... 11 julij 1692.
Gegevens kleinkinderen van Philippe
KO CC73v, 04-09-1699, Waals.
Isaek Rammendo [Rondeau], kleermaecker, jongeman van Sedan, wonende tot Amsterdam,
geassisteerd met Isaack Sjemeijn, sijn neeff, wonende in de Scheijstraet, huwt met Judick Husson,
jongedochter van Sedan, wonende in de Camp, geassisteerd met Susanna Rondo, haer moeder,
mede aldaer.
Gasthuisopnamen GA58-2, folio 3v.
Op den 8 April 1723 is door de Mr. en Regenten van het Katrina en Ceciliæ gasthuysen, ingenoomen de persoone Isack Rondeau en fijn huysvrouw Judick Husson (marge: obiit 4 Dec. 1755),
in het Ceciliæ gasthuys voornoemt om aldaar als Proveniers in een proveniers huysje haar
leevenen lang geduurende onderhouden te werden op naervolgende conditien, namentlijk dat sij
weekelijks sullen genieten ses gevulde brootjes van een & half pond ijder brootje, twee pond
booter, twee pond kaas ’s weeks, vier pintjes vier guldens bier daags behoorlijk vuur & ligt, vrij
waffen & verders als sij koomen te sterven, dat bij haar vrienden ofte erfgenaamen haar boedel
uijt het voorn. gafthuys sal moogen gehaalt werden, behalven bedt bulster, met sijn toebehooren, om haar daagelijkse kleederen, vorders dat sij sig selve sullen moeten onderhouden in
reedinge & kleedinge soo van linnen als wollen ter haeren lijven, behoorende en dat haar leevenen lang geduurende & vorders dat sij sullen werden onderhouden in eten & drinken, havenisse
& gemak te doen, dog onder conditien dat bij het afsterven van enen van beijde de voors.
ren
persoonen de voorz. preuven na proportie sullen werden gegeven, waar voor de M & regenten
voorz. zullen genieten een somme van veertien hondert guldens, en nog na vijf jaar lang tien
guldens jaarlijk, aldus gedaen ter Caameren van het Catharijna Gasthuys ten daege & jaare voorn.
In de marge:
e
Ontf: op den 19 april 1723...
300,e
Ontf: op den 10 meij 1723 ...
1100,1400,e
den 15 meij 1724 ontv.
10 gl.
e
den 28 meij 1725 ontf.
10 gl.
e
den 27 meij 1726 ontf.
10 gl.
den 19 april 1728 ontf.
20 gl, sulx nu geheel is voldaan.
de man obiit 29 maart 1758.
nog bij mij ondergeteekent als mijn swaager asfisteerende Philippe Husson Ysaac Rondau.
Buurtkwestieboek GA 48 H, 28-11-1731, folio 106v.
Alzoo different ontftaan was tuffchen Ifaac Rondaux en Jan Dilje ter zaake van een fchutting langs
zeekere laan buijten de Rijnfburger Poort waer in haar bijder tuijnen zijn uijtkoomende, welk
different door tuffchen fpreeken van de Hr scheepenen Mr Mr Nicolaas de Bije en Mr Adriaen van
Affendelft is geaffopieert, en partijen geaccordeert in dier wegen. Namentlijck dat de voornoemde schutting zal werden geftelt lienie regt van de deur van de thuijn van Jan Dilje af, tot op de
deur van Ifaac Rondaux toe volgens de roijinge van roijmeefteren daar van gemaakt, welke koften
zullen werden gedraagen door Jan Dilje, mitf dat tot verligting van de zelve aan de voorn: Jan
Dilje door de voorn: Ifaac Rondaux werd betaalt vijff guldens vijff stvs. Actum den 28 November
1731.
[Niet in het bonboek gezien, maar kan toch van toepassing zijn.]
Leiden begraafboek: 01-08/04 1758 Rondeau, Jsaac (wed. van Judith Husson) VK.
Doodboek Catharina Gasthuis: GA56 Isaac Rondouw overl. 29-03-1758.
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Overige gegevens
KO BB303v, 23-05-1698, Waals.
Henrij Rondeau, jongeman van Sedan, ratijnwerker, wonende op de St. Jacobusgraft, geassisteerd
met Jacob Kabo, zijn neef, wonende in de Houtstraet, huwt met Mary Sadier, geboren te Sedan.
Weeskamer voogdijboek L225v.
Jean le Noble en Jean Rolar, beijde spinders en neeven zijn voogden gestelt over Jacob (18 jaar,
etc.) nagelaate minderjarige kinderen van Marie Rondeau gewonnen bij Estienne Liennard.
Comp. ... 29 gbr 1709 (december).
Susanne Rondeau huwt in 1666 met Jacob Husson, zijn dochter is Judith:
Isaac Rondeau (overl. 1758) huwt in 1699 met Judith Husson (overl. 1755).
Notaris Josue L’Ange, jaar 1751 Judith Husson, akte 12, jaar 1760 wede Jean Husson, akte 138 en
146, jaar 1761 akte 79 en 80, Isaak Rondeau jaar 1751 akte 12.
Notaris J. van Klinkenberg, jaar 1753, Isaac Rondeau en Judith Husson, testament, idem jaar 1755
akte 50.
Huwelijken van kinderen van “oom” Philippe Rondeau en tante Judith Raulin:
Jacob Husson en Susanna Rondeau in 1666.
Pierre Rondeau en Elisabeth de Marole in 1682.
Waals archief 535, inv. nr 161, Alphabetische naamlijst op het registerboek der Fransche vluchtelingen die aangenomen zijn in de Walsche Confistery te Leiden ao 1685-1688.
Jean Gennet uit Sedan
I 89
Jacob Husfon uit - I 98verso
Genealogische Bijdragen Leiden e.o. 1987, pag. RE64: Temoignage in London, Jacob Rondeau, de
Leijde en Hollande. T. Mr Constantin, 28 Jan. 1721. Wie is dit?
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Generatie 10 Aubert

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

Man
Isaac Aubert
ca 1593 te
25-09-1681 te Sedan
Waals
Sedan (1665, 1673), Fond de
Givonne (1669), Loizy en Brie (1681)
Vigneron (1636-1681)
... Aubert
NN

Huwelijk:

ca 1630 te Sedan of Vertre? [1633 te Sedan]

Kinderen
1. Marie
2. Catérine
3. Susane
4. Jean
5. Elisabeth
6. Sara
7. Gedeon
8. Jeanne
9. Marie
10. Marquerite

Vrouw
Barbre Grognet
ca 1609 te Vertre
13-03-1674 te Sedan
Waals
Vertre, Sedan
Huisvrouw
Marquin Grognet?
Nicole Desinter?

doop 14-05-1634 te Sedan, overl. voor 1647 te
doop 29-07-1636 te Sedan, overl. 24-02-1674 te Sedan
doop 07-02-1638 te Sedan, overl. na 1677
doop 13-11-1639 te Sedan, overl.
doop 28-07-1641 te Sedan, overl. na 1677
doop 28-07-1641 te Sedan, overl.
doop 06-09-1643 te Sedan, overl. na 1673
doop 02-04-1645 te Sedan, overl. na 1686 te Sedan?
doop 25-11-1646 te Sedan, overl.
doop 24-09-1648 te Sedan, overl. na 1680

(Zie voor aansluiting generatie 09 Paupetit.)
Het leven van de familie Aubert heeft zich evenals dat van de families Paupetit en Rondeau in en
rond Sedan afgespeeld. Via het huwelijk van Jeanne Aubert in 1669 met Jacques Paupetit leidt
het spoor naar Jsaac Aubert en Barbe Grognet. Isaac is rond 1593 geboren en beheert een wijngaard buiten de stad. Barbe kwam circa 1609 in een plaatsje genaamd Vertre of Vestre ter
wereld. Rond 1630/1633 trouwt het koppel en vervolgens schenken ze het leven aan tien kinderen, waaronder een tweeling. Slechts een paar maal komen duidelijk aantoonbare familieleden
mee naar de Waalse kerk voor het doopritueel. In 1643 zien we Gedeon Aubert en Marquerite
Grognet. Deze Gedeon is vast de broer van Isaac en hij is weer getrouwd met Caterine Grognet,
waarvan ik aanneem dat zij Barbe’s zus is.
Archief van Sedan in Charleville-Mézières
Tussen 1631 en 1635 geen huwelijk te Sedan van dit ouderlijk paar gezien.
Waals fiche CBG Aubert
 Baptisé à Sedan le meme jour (14 mai 1634) Marie Aubert, fille de Isaac Aubert et Barbe
Grognet. Parrains: Pierre Rosendal et Elizabeth Deltombe.
 Idem 29 juillet 1636 Catérine, Isaac est vigneron. Parrains: Jean Colas et Catherine Grougnet.
 Idem 7 Fevrier 1638, Susane, Isaac est vigneron. Parrains: Abraham Rambour, ministre, et
Susane le Duchat, sa fe.
 Idem 13 novembre 1639, Jean, Isaac est vigneron. Parrains: Jean Prevost, vigneron et Ester
Genin, sa fe.
 Idem 28 juillet 1641, Elisabeth, Isaac est vigneron. Parrains: Bertolemy Trouillart et Elisabet
Varnier.
 Idem 28 juillet 1641 Sara. Parrains: Abraham Perinot et Sara sa soeur.
 Idem 6 septembre 1643 Gedeon Aubert. Parrains: Gideon Aubert et Marquerite Gronqnet.
 Idem 2 Avril 1645, Jeanne, Isaac est vigneron. Parrains: Isaac Ragon et Jeanne Felart, sa fe.
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 Idem 25 Novembre 1646 Marie, Isaac est vigneron. Parrains: Abraham Perinet et Marie sa
soeur.
 Idem 24 september 1648 Marquerite. Parrains: Esaie La Bonotte et Marquerite Jacquemin.
Er komt nog een broer/zus-stel in dit gezin op het moment dat de kinderen gaan trouwen. De
zusjes Marquerite en Susanne Aubert delen hun leven namelijk met de gebroeders Abraham en
Henry Genet. Zo is maar weer bewezen dat van een bruiloft een andere bruiloft komt. Caterine
Aubert en haar man Jean Rouy hebben trouwens contact met leden van de families De Larbre
(generatie 12 en 13) en Chaudron (generatie 11) uit de Van Wijk-tak die eveneens in Sedan hun
thuisbasis hadden.
Catherine Aubert en Jean Rouy (Roug)
Susanne Aubert en Henry Genet
Jeanne Aubert en Jacques Paupetit
Marquerite Aubert en Abraham Genet
Marquerite Aubert en Jean Baillant

ca 1659
1665
1669
1673
1675

e

1
e
2

CBG: fiches Egl. Wallonnes Peupetit, nr P145/Aubert/Genet/Bailart, B7.
 Mariés à Sedan le 1 nov. 1665 Henry Genet, fils de feu Jean, mr. Serger et Elisabeth Raspin,
age de -, demeurant à Sedan, et Susane Aubert, fille d’Isaac, vingeron à Sedan et Barbe
Grongnet.
 Mariés à Sedan le 10 fevrier 1669 Jacques Paupetit, fils de Jean, mr. serger et Gabriel Cordier,
mr. passementier, age de 27 ans, demeurant à Sedan, et Jeanne Aubert, fille d’Isaac,
vignerons au fond de Gis, agée de 23 ans, et Barbe Grognet.
 Mariés à Sedan le 15 Octobre 1673 Marquerite Aubert voyez Abraham Genet.
 Mariés à Sedan 15 oct. 1673 Abraham Genet, fills de feu Jean et Elisabeth Raspin, drapier, 21
ans, demeurant au fond de Givonne et Marquerite Aubert, fille d’Isaac et Barbe Grognet, dt à
Sedan, agee de 25 ans.
 Mariés à Sedan le 25 aout 1675 Marquerite Aubert et Jean Baillart.
 Mariés à Sedan 25 aout 1675 Jean Baillart, fils de -, drapier, age de 32 ans demeurant à Sedan,
et Marquerite Aubert, vve de Abraham Gennet, drapier, age de 27 ans, dt au fond de Givonne.
Waals fiche CBG Rouy, geen huwelijk gezien.
Doopgetuigen bij de kinderen van Jean Rouy en Catherine Aubert te Sedan zijn in:
1660 Jean Rouyer et Elisabeth Gauchi, sa feme.
1666 Guillaume Chodron et Anne Rouyer [sa fe]. [Zie generatie 11 Chaudron, Van Wijk-tak.]
1668 (tweeling) Isaac Froumy et Marie Bonivert, sa feme, Jean Gibow et Marthe Genin.
1668 september, overlijden, Jean Rouy, native Sedan, 4 mois, fils de Jean Rouy, géolier et
Catherine Aubert, demeurant au Fond de Givonne.
1669 doop kind van Jean, bonnetier au Fond de Givonne et Catherine Aubert, getuigen P. Mahuet
et Elisabeth de Larbre, sa feme.
1672 Louis Gondel et Marthe Colas, sa feme.
Waals fiche. Jean Rouy hertrouwt te Sedan op 26-07-1674 als “gohalier, 35 ans, demeurant au
Fond de Givonne” met Marie Auney, 20 jaar.
Waals fiche Genet. Doopgetuigen bij Henry Genet en Susane Aubert zijn te Sedan in:
1666 n.v.t.
1670 Mathieu Ficquet [neef van het kind] et Judith Rambour, sa feme.
1672 Philippe Collas et Rachel Rambourg.
1674 Charles Masson et Anne Le franc, sa feme.
1675 Gerard Gerardin et Jeanne Gibon, sa feme.
1678 Isaie Simon et Jeanne Selier.
Waalse doopgetuigen bij Abraham Genet en Marquerite Aubert zijn op 27-05-1674 te Sedan:
Charles Masson en Anne Le Fran, sa fe. Op dit moment is Marquerite al drie maanden weduwe.
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Ongetwijfeld gold voor Marquerite een periode van rouw. Tijdens de rouwperiode (die voor
mannen veel korter was dan voor vrouwen) mocht een vrouw niet hertrouwen. Een eventueel
kind van de overledene zou zij hierdoor in de rouwtijd baren, zodat er geen onduidelijkheid kon
ontstaan over een eventuele erfenis of andere familiekwesties.
Waals fiche Baillart. Doopgetuigen bij Marquerite Aubert et Jean Baillart te Sedan zijn in:
1676 en 1677 n.v.t.
1679 Gedeon Aubert et Elisabet, sa fille (Jean = jardenier).
1681 Charles Masson et Anne Lefran, sa feme.
Alle schoonzonen zijn hoofdzakelijk textielwerkers, hoewel Jean Baillart later tuinman is. Zij
maken een zeer onstuimige, slechte periode mee als protestanten in een door katholieken overheerste tijd. Barbe Grognet, dochter Caterine en schoonzoon/zwager Abraham Genet overlijden
in 1674, Isaac sterft in 1681 en bereikt een ouderdom van 88 jaar. De drie sterfgevallen in 1674
vinden binnen een periode van 2 ½ week plaats en aangezien het daarbij ook nog om vrij jonge
mensen gaat, heerste er kennelijk een ernstige ziekte of hadden ze te kampen met een zeer
strenge winter. Bovendien laat Abraham zijn vrouw achter met hun nog ongeboren kind. Zij vond
Jean Baillart snel geschikt om mee verder te leven.
Hoe het vanaf de jaren tachtig met de rest van het gezin loopt, is niet meer te achterhalen.
Hebben zij zich allemaal enige tijd schuilgehouden in de ouderlijke wijngaard, zoals het verhaal
gaat? En zijn ze daarna massaal in diverse windrichtingen verdwenen? Of hebben zij zich geschikt
naar de grillen van het Vaticaan en de heerszuchtige Spaanse vorsten? Feit is dat er na 1680
meldingen van naamgenoten uit Nederland en Berlijn komen, maar de naam Aubert is net als
Godefroy vrij algemeen en wordt mogelijk bovendien verward met Hubert. Dat maakt het
speurwerk niet eenvoudig.
Waalse fiches CBG. Colas en Deban.
 Mariés à Sedan le 7 juin 1637 Elisabeth Colas voyes Jean Regnier. [Hij en haar vader zijn
soldaten.]
 Rond 1630-1640 geen huwelijk of dopen van een Aubert of Grognet met Colas gezien.
 Geen huwelijk van Henri Deban met Marie Aubert gevonden (zijtak?) bij Deban.
 Doopgetuigen: 1676 Abraham Delongre, gehuwd met Elisabeth Aubert, 1678 n.v.t.
Rambour: geen huwelijk rond 1630 van toepassing.
Noë de L’Arbre en Marie André, zie Van Wijk-tak, generatie 11 Chaudron en generatie 13 De
Larbre. Guillaume Chodron en Anne Rouy, zie idem, generatie 11 Chaudron.
Elisabeth de L’Arbre en Paul Mahuet, zie idem, generatie 12 De Larbre.
Waals fiche CBG Aubert/Grognet/Genet
 Enterre à Sedan 24 fevrier 1674 Catherine Aubert, age de 37 ans, femme de Jean Rouy,
goherlier, à l’enterrement assisterent son marie et Fleury Genet, son beau-frere.
 Enterre à Sedan le 26 fevrier 1674 Abraham Genet, age de 21 ½ ans, drapier, à l’enterrement
assisterent Henri Genet son frere et Paul Verateau, son beau-frere.
 Enterre/désedè à Sedan le 13 mars 1674, Barbe Grognet, native de Vertre, age de 65 ans,
femme d’Isaac Aubert, vingeron. à l’enterrement assisterent son marie et Henrij Genet son
gendre.
 Enterre/Désedè à Sedan le 25 Septembre 1681 Aubert, Isaac, natif de Loizy en Brie, age de 88
ans vigneron à Sedan, à l’enterrement assisterent ses gendres [= schoonzoons] Henry Genet
et Jean Baillart.
Generatie 11 Aubert
Hieronder staan zowel een broer als hoogst waarschijnlijk een zus van het paar generatie 10.
Gedeon is waarschijnlijk enkele jaren jonger dan Isaak en hij is van beroep wever en later tuinman. Er is niets bekend over hun ouders.
Na 1680 woont bijna geen enkele Aubert meer in Frankrijk (Sedan, Fond de Givonne). Wel zijn er
meldingen van naamgenoten in Nederland en Duitsland (Berlijn). Aangezien ook de gegevens van
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de families van alle aangehuwde schoonzoons/-dochters rond die tijd in Sedan ophouden, ga ik
ervanuit dat de gegevens van na 1685 verloren zijn gegaan, of niet bij het CBG bekend zijn. Deze
familie Aubert komt in Leiden niet voor.
Waals fiche CBG Aubert
 Mariés à Sedan 19 mai 1639 Aubert, Gedeon, fils de -, serger, age -, demeurant Loisy en Brie,
et Caterine Grognet, fille de Marquin huissier et feue Nicole Desinter.
Dopen van hun kinderen te Sedan waarbij getuigen zijn in:
1640 Jacob Thiry et Anne Guichar.
1648 Jean Prevost et Ester Genin, sa fe.
1649 Isaac Aubert et Marquerite Grongnet.
1654 en 1656 n.v.t.?
Huwelijken van de kinderen van Gedeon Aubert en Catharina Grognet
 Mariés à Sedan le 2 juin 1669 Elisabeth Aubert voyez Denizard, Martin.
 Mariés à Sedan le 27 nov. 1672 Marie Aubert voyez Pierre Berteau.
 Mariés à Sedan le 12 febrier 1673 Marie Aubert voyez Henri Deban [w.s. dochter van
Gedeon].
 Mariés à Sedan le 26 Janvier 1676 Elisabeth Aubert, vve Marin Denisart, voyez Abraham
Delongre.
 Mariés à Givonne le 17 juin 1674 Gedion Aubert fils de - et Jeanne Lorand, fille de -. [Dit kan
evenwel een tweede huwelijk van vader Gedeon zijn.]
 Mariés à Givonne, 19 mars 1673 Jeanne Aubert et Jean Ogier.
Waals fiche ook:
 Enterre/désedè à Sedan le 10 fevrier 1674 Jacob Aubert, jardinier, age de 36 ans, fils de
Gedeon Aubert, jardinier. à l’enterrement assisterent son pere et Pierre Berteau, son beaufrere.
 Op 7 mei 1764 is Gedeon Aubert getuige bij begrafenis van zijn kleinkind.
 Enterre/désedè à Sedan le 24 mai 1680 Elisabeth Aubert, native de Fond de Givonne, age de
23 ans, fille de Gedeon, jardenier au Fond de Givonne et feue Catherine Grognet. A
l’enterrement assisterent son pere et Abraham Deloye, son beau-frere.
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Generatie 11 Cordier

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

Man
[Pierre] Cordier
ca 1565

Vrouw
[Elisabet Bocquellart]
ca 1565

Waals
Sedan?
Corde: touw, cordier: touwslager?
... Cordier
NN

Waals
Sedan?
Huisvrouw
NN
NN

Huwelijk:

ca 1590

Kinderen
1. Charles
2. Gabrielle

doop ca 1598 te , overl. 02-01-1670 te Sedan
doop ca 1608 te , overl. na 1668

(Zie voor aansluiting generatie 10 Paupetit.)
De geschiedenis van de familie Cordier gaat ver terug in de tijd. Gabrielle Cordier is vermoedelijk
een dochter van Pierre Cordier en Elisabet Bocquellart. Deze mensen zijn rond 1565 geboren,
huwden rond 1590 en krijgen minimaal zoon Charles en dochter Gabrielle. Ze vertoefden wellicht
in of bij Sedan, maar eigenlijk is er vrijwel niets over hen bekend.
Het ouderlijk paar (gegevens afkomstig van de heer H.C. Beudeker) is waarschijnlijk goed, echter
ik heb nergens passende aanwijzingen gezien.
Sedan 09-10-1594 huwelijk Pierre Cordier met Elisabeth Bouelan (Dhr. B.)
CBG Waals fiche Cordier, huwelijken van de kinderen.
 Jean Peaupetit met Gabrielle Cordier circa 1630 te Sedan? Niet gevonden.
 Van Charles Cordier en Philberthe Masson geen huwelijk gezien.
CBG Waals fiche Cordier
 In oktober 1622 wordt te Sedan een negen maanden oude baby van Charles Cordier,
bonnetier [= mutsenmaker] en Philberthe Masson begraven.
 Idem in 1628 kind tien maanden, geen doop gezien.
 Doopgetuigen te Sedan bij kinderen van Charles Cordier en Philberthe Masson zijn in:
1632 Jean Carbon, Esther Ancellin.
1634 Daniel Peron, Jeane Margin.
1636 Jeremie Baujot, Elisabeth Robinet.
1639 Jean Chesneaux, brasseur, Madelaine Bertrand, sa femme.
 In maart/mei 1654 wordt een “Illegitime” kind gedoopt en begraven van Anne Cordier et Jean
Tifine te Sedan. Doopgetuigen zijn Bertelemi Baujot et Marie sa soeur. Anne is waarschijnlijk
een dochter van Charles.
CBG Waals fiche Cordier
 Enterre/désedè à Sedan le 2 janvier 1670 Charles Cordie, age de 72 ans, bonnetier, à l’enterrement assisterent Noe Macquet, demt. à Sedan et Jean Huart [w.s. schoonzoon] demt. à
Givonne.
CBG Waals fiche Cordier, diverse gegevens.
 Al voor 1622 wonen er veel mensen met de naam Cordier in Nederland, in diverse plaatsen.
 Enterre/désedè à Sedan le 7 oct. 1626 Marie Cordier, age de 60 ans, native de Wadelincourt, à
l’enterrement assisterent servante.
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 Enterre/désedè à Sedan le 8 oct. 1636 Cordier, ..., nativ d’Illy, 6 ans, fille de Robert, soldat à
Sedan.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide oct. 1641 Marie Cordier, femme de Piere Petit par
temoignage de l’Eglise de Sedan.
In Leiden is niets over deze verwanten te vinden via KO-huwelijken of Waalse doopboeken.
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