Overzicht families Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte en Derveau

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

Nu de mannelijke lijn van de familie Boekooy geheel is beschreven, gaat de reeks verder met de
geschiedenis in mannelijke lijn van de echtgenotes. Het gaat achtereenvolgens om de families
Klippe, Nicasius, Teijn, (van Diest is verder onbekend), Genotte en Derveau. Deel II van dit boek is
geheel gewijd aan het wel en wee van de familie Stouten en aanverwanten. (De inhoud van dat
deel is op de website Familiesporen apart opgenomen onder Stouten.)
Anthony Boekkooy
gen 06 e.v.

Petronella Stouten
Zie Stouten

Jacobus Boekooy
gen 07
gen 08
gen 09
gen 10

Geertrui Klippe
Jan Klippeé
Jan Klippeé
Johannes Klippeé
Jean Clippe

Aaltje Vermeij
Marijtje Jacobus Moene
Aeltje Thomasdr Radoe
Jannetje Willems ...

Warnaard Boekooy
gen 08
gen 09

Hendrijntje Nikasie
Gilles Nicasius
Johannes Nicasie

Johanna van der Velde
Maria van Rueckelingen

Jacobus Bucquoy
gen 09
gen 10

Rachel Teijn
Jacob Teijn
Jacob Teijn

Grietje Jans Le Pair
Louyse del Lobelle

Warnaers de Buckoy

Maria van Diest

Gerard du Bucquoy
gen 11

Elisabeth Genotte
Antoine Genotte

Antoinette Servie

Walran du Bucquoy
gen 12

Peronne Derveau
... Derveau

...

(Jean du/des Bucquoy

Maria Pollet)
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Generatie 07 Klippe

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

Man
Jacobus Klippeé
13-05-1714 te Leiden
22/29-12-1781 te Leiden
NH
Oranjegracht (1741), Middelstegracht
(1774, 1778), Waardgracht? (1800)?
Lakenw. (1741)
Jan Klippeé
Marijtje Jacobs Moene

Huwelijk:

27-08-1741 in de Lootskerk (ondertrouw 11-08-1741) te Leiden

Kinderen
1. Jan
2. Anthony
3. Marijtje
4. Geertje
5. Anthonia

Vrouw
Aaltje Vermeij
14-03-1717 te Leiden
27/04-05/05-1771 te Leiden
NH
Oranjegracht (1741)
Huisvrouw
Anthony Vermey
Geertje Kramers

doop 29-11-1741 te Leiden, overl. na 1795?
doop 29-11-1744 te Leiden, overl. jong? voor 1756?
doop 23-10-1746 te Leiden, overl. na 1786 te
doop 05-11-1752 te Leiden, overl. 21-08-1832 te Leiden
doop 16-12-1755 te Leiden, overl. 05-11-1811 te Leiden

(Zie voor aansluiting generatie 06 Boekooy.)
Na de perikelen rond de Boekooy-stamreeks, volgt eerst een beeld van de lakenwerkersfamilie
Klippe. Ook dit is een naam waarvan berucht veel verbasteringen bestaan. Om er enkele te
noemen: Klieppee, Klappé, Kloppe, Clepé, Klepe, Clype, Clijie en Klispee. Geertje Klippe, gehuwd
met Jacobus Boekooy, is een dochter van Jacobus Klippe en Aaltje Vermeij. Dit laatstgenoemde
paar huwt in 1741 in de Lootskerk. Ze wonen in de buurt van die kerk, namelijk op de Oranjegracht.
KO 11-08-1741, OO22v.
Jacobus Klippee, lakenw., jongeman van Leijden, wonende op de Oranjegragt, geassisteerd met
Jan Klippee, zijn vader, als vooren, huwt met Aeltje Vermey, jongedochter van Leijden, wonende
alsvooren, geassisteerd met Geertje Kramers, haer moeder, wonende alsvooren.
Lootskerk 11-08-1741 (Alhier getrouwd 27-08-1741.)
Aaltje is op dat moment al zes maanden zwanger van hun eerste kind. Met een soort regelmaat
komen nog vier kinderen ter wereld. Deze zijn opvallend genoeg allemaal in of rond de maand
november geboren.
NH-doopboek (klapper 476)
 29-11-1741 Jan, MK, aant. 23-09-1780, getuigen Jan Klippee en Marijtje Moen.
 29-11-1744 Anthony, LK, getuigen Anthony Vermeij, Geertie Kraamers.
 23-10-1746 Marijtje, LK, getuigen Anthonij Vermeij en Geertje Kramers.
 05-11-1752 Geertje, LK, getuigen Anthonij Vermeij en Geertje Kraamers.
 16-12-1755 Antonia, HK, getuige Geertje Kramers.
Jacobus en Aaltje zijn de laatste Klippe’s die in de NH-boeken staan. Als doopgetuigen verschijnen
uitsluitend opa’s en oma’s. De aantekening bij zoon Jan: 23-09-1780 in 1741 staat op het fiche
van het doopboek Marekerk. Dit is in elk geval geen trouwdatum van de Marekerk (fiche gezien.).
Volgens Dhr. De Baar (GAL) slaat de datum op een mogelijke afgifte van een extract uit het doopboek of een extract ten behoeve van attestatie of akte van cautie (wegens vertrek uit Leiden). In
heb echter niets bij de borgbrieven of attestaties aangetroffen, maar Jan leeft dus nog in 1780.
Vanaf 1774 volgen de drie huwelijken van de kinderen.
Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau
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Maria Klieppee en Jan Kreff Jr.
Geertje Kliepee en Jacobus Boekooy
Antonia Klippe en Steven Carton

11-02-1774
06-06-1778
14-02-1783

VV54
VV280v
WW204v

KO 1774.
Jan Kreff Jr., lakenmenger, huwt met Maria Klieppee, jongedochter van Leijden, woonende aan
de Zuijd Cingel, geassisteerd met Jacobus Klieppee, haar vader, woonende op de Middelstegragt.
KO 1778.
Jacobus Boekooy, dekenwerker, jongman van Leijden, woonende op de Waartgracht,
geassisteerd met Warrenaar Bekooy, zijn vader, woonende als vooren, met Geertje Kliepee,
jongedogter van Leijden, wonende op het Lootskerkpleijn, geassisteerd met Jacobus Kliepee, haar
vader, woonende op de Middelstegragt. Getrouwd in de Hooglandse kerk 06-06-1778.
KO 1783.
Steven Carton, wagemakersknecht, jongeman van Leijden, huwt met Anthonia Klippe, jongedochter van Leijden, wonende op de Waartgragt, geassisteerd met Maria Klippe, haar zuster,
wonende op de Middelstegragt.
De familie blijkt steeds dicht bij elkaar te wonen, tussen de andere textielwerkers in.
Bevolkingsregisters Leiden vermelden op naam Klippe/Kliepee, behalve Geertje ook:
 ca 1800 Jan Klippe geb 43 no 59, Waardgracht.
 ca 1762 Jan Klippe en vrouw
SA1826 nr 13. (verder niets vermeld; buurt Oost Rijnewaart)
 ca 1762 Jan Klippee
SA1854 nr 59. (op nr 55 woont Jan Kreft, zie ook hierna)
Bevolking geb 43 no 59:
N 59 Waardgraft, eigenaar: Jan van Gelderen. Naam bewooners (stemgerechtigd): Jacobus
Bukkooy man, vrouw en 6 kinderen, naamen der bijwoonders (stemgerechtigd) Jan Klippe,
inkomst 1 meij 1789. (Andere voorkomende namen zijn Abram de Bruijn en de weduwe Kreft en
nogmaals Jan Klippee; de kaart is steeds bijgewerkt.)
Nr. 59 van de Buurd. (Dit is waarschijnlijk eerst de situatie rond 1790, en daarna rond 1795.)
Onder andere:
Huurders:
Jacobus Bukkooy, vrouw en kinderen.
Bijwoonders:
Jan Klippe den 15 octe 1795 (daarna de wed. van Jan Kreft plus kinderen
[= Marie Klippe] 1796, daarna Jan Klippe.
NH-doopgetuigen bij de doop van kinderen van Jan Kreff en Maria Klippe zijn onder andere in
1778 Jacobus Bekoos en Geertrij Klappé.
1780 Jacobus Clipé en Cornelia Middelhoff [dit is geen echtpaar volgens het trouwboek].
1783 Steven Carton en Antonij Klippe [staat zo in het doopboek].
1785 Jacobus Boekooi en Geertrui Kliepee.
Zij laten in 1787 voor het laatst een kind dopen.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Steven Carton en Antonia Klippe/Klappe zijn in:
1783, 1786, 1787 en 1792 n.v.t., in 1789 niet aanwezig.
1784 Geertje Klippee.
Geertje, Jan, Marijtje en Antonia leven in een tijd waarin de totale productie in de Leidse textielindustrie achteruit holt. Leiden ondervond duidelijk de grote kwetsbaarheid van de volkomen
economische afhankelijkheid van één enkele branche. De stad kreeg al in de eerste helft van de
achttiende eeuw te kampen met sterkere concurrentie, relatief dure arbeidskrachten en verlies
van buitenlandse afzetgebieden. Daarnaast deed de mechanisatie (stoomkracht) haar intrede.
In 1749 werkte nog steeds bijna de helft van alle gezinshoofden in de textiel; ruim zestig jaar later
was dat percentage gehalveerd. Daartegenover kwam een groeiende groep te staan die als
“zonder beroep” te boek stond of een ongeschoold baantje als “sjouwer” had. Rond 1790
stonden veel huizen leeg, dus van woningnood was geen sprake. Echter, de gezinnen van de
Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau
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kinderen hokten ongetwijfeld in een klein huis bij elkaar, omdat zij een eigen woning niet konden
betalen.
Zoon Anthony verdwijnt eigenlijk geheel uit zicht. Waarschijnlijk is hij voor 1756 overleden. De
oudste zoon Jan Klippe woont als ongehuwde man in 1795 bij zijn zus Geertje en haar gezin in
huis.
Omdat de naam Klippe in de meest onmogelijke varianten voor komt, kunnen ze ergens in
bronnen vermeld staan zonder op te vallen. Bij de overlijdensmeldingen ontbreken op Klippe de
data van de drie oudste kinderen. Vader, moeder en de dochters Antonia en Geertje staan wel te
boek.
Begraafboeken op naam Klippe en Vermeij.
 27/4-5/5-1771 Aaltje Vermey, (vrouw van Jacobus Clippe), PB.
 Jacobus, PB 22/29-12-1781.
 Antonia, weduwe van Steven Carton, minnehuis, overl. 05-11-1811, 57 jaar oud.
Overlijdensakte 733 Geertruij.
Op 21-08-1832 is volgens Hubertus Antonie Bosman, congierge en David Mijsing, oppasser, in het
Cholera hospitaal wijk 8 nr 847 overleden Geertruij Klippee, geboren te Leiden, 79 jaar oud,
weduwe van Jacobus Bekooy, gewoond hebbende in het Minnehuis (met stempel).
Het overlijdensbericht van Jacobus is natuurlijk vaag, maar hij staat in ieder geval na die datum
ook nergens als getuige bij.
De naam Klippe kwam rond 1800 in Leiden al bijna niet voor en is momenteel helemaal
verdwenen. Eigenlijk wekt dit geen verwondering. Generatie 07 laat geen gehuwde zoon na, de
voorgaande generatie 08 brengt slechts één gehuwde zoon voort, net als generatie 09 en
generatie 10. Daarbij mag aangenomen worden dat de stamvader zonder naaste familie in Leiden
aankwam en er van begin af aan vrijwel geen andere Klippe’s in Leiden woonden. Overigens lijkt
de naam Clippe ook wel verward te zijn met Cliquet. Het kan zijn dat Clippe daar een verbastering
van is, maar dit is niet aantoonbaar.
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Generatie 08 Klippe

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Jan Klippeé
19-12-1684 te Leiden
28/04-05/05-1742 te Leiden
NH
Oude Voldersgracht (1705),
Oranjegracht (1741)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Lakenwerker (1705)
Jan Klippé
Aaltje Thomasdr. Radoe

Huwelijk:

Pieterskerk 25-10-1705 te Leiden, 02-10-1705 KO in de Hooglandse kerk te Leiden.

Kinderen
1. Johannes
2. Daniel
3. Daniel
4. Aaltie
5. Jacobus
6. Jacobus
7. Maria
8. Johannes
9. Johanna ?

Vrouw
Marijtje Jacobs Moene
13-01-1683 te Leiden
01/08-02-1766 te Leiden
NH
Duijsentraadsteeg (1705), Voldersgragt
(1721), Oranjegragt (1741), Oranjegracht
omtrent de Loots (1743)
Huisvrouw
Jacob Hendricxz Moene
Maria Lagas

doop 23-03-1706 te Leiden, overl. 26/01-02/02-1715 te Leiden
doop 13-06-1707 te Leiden, overl. 13/20-10-1708 te Leiden
doop 04-11-1708 te Leiden, overl.
doop 27-02-1710 te Leiden, overl. 01/08-03-1710 te Leiden
doop 22-09-1712 te Leiden, overl. voor 1715
doop 13-05-1714 te Leiden, overl. 22/29-12-1781 te Leiden
doop 01-04-1716 te Leiden, overl. 04/10-11/10-1760 te Leiden
doop 13-02-1718 te Leiden, overl. in 1724 of 1728
overl. 26/01-02/02-1765 te Leiden

Jacobus Klippe (de vader in generatie 07) is voor zover bekend de enige gehuwde zoon van
generatie 08. Toch heeft hij wel vijf broers gehad. Zijn ouders heten Jan Klippe en Marijtje
Jacobus Moene, die in oktober 1705 te Leiden huwen.
KO DD164, 02-10-1705.
Jan Klippé, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Voldersgraft, geassisteerd
met Jan Klippé den Ouden, fijn vader als vooren, ondertrouwt met Maria Jacobs Moen,
jongedochter van Leijden, wonende in de Duijsentraadsteegh, geassisteerd met Maria Lagas,
haar moeder, alsvoren. Hooglandse kerk 02-10-1705.
Ook Jan is een lakenwerker en ook Marijtje is een zwangere bruid. (Je zou bijna gaan denken dat
er een bepaalde logica achter zit.)
Ze krijgen totaal acht kinderen (negen?) waarvan er zes vermoedelijk jong zijn overleden. Alleen
al afgaand op het gebruik om een kind dezelfde naam als een eerder overleden zoontje of
dochtertje te geven, kunnen we drie zeer jeugdig gestorvenen tellen.
NH-doopboek (klapper 476).
 23-03-1706 Johannes, HK, getuigen Jan Clepè en Wijntien Engels.
 13-06-1707 Daniel, HK, getuigen Daniel en Lijsbeth de Nobel.
 04-11-1708 Daniel, MK, getuige Lijsbeth Lypée.
 27-02-1710 Aaltie, HK, getuigen Jan Klippee en Wijntie Engels.
 22-09-1712 Jacobus, HK, getuigen Jan Clepe en Swijntje Engels.
 13-05-1714 Jacobus, HK, getuigen Jan Klippee, en Wijntie Engelse.
 01-04-1716 Maria, PK, getuigen Jacobus van Wijk, Marijtje Alewijnse.
 13-02-1718 Johannes, PK, getuigen Johannes Kleppe en Wijntje Engels (aant.: 2D164).
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Het wekt enige verwondering dat geen van de vele broers en zussen van Marijtje Moene als
getuige optreden. Grootvader Jan Klippe en zijn derde vrouw Weijntje Engels en tante Lijsbeth
Klippe met haar man komen wel naar de plechtigheid.
Alleen de kinderen Marijtje en Jacobus huwen te Leiden en beiden zetten de grote stap in 1741.
Marijtie Klippe en Louis van Dijk
Jacobus Klippe en Aeltje Vermey

05-01-1741
11-08-1741

NN263v
OO22v

KO 05-01-1741.
Louis van Dijk, afman, jongeman van Schalkwijk, huwt met Marijtie Klippe, jongedochter van
Leijden, wonende op de Oranjegragt, geassisteerd met Marijtie Moen, haer moeder, wonende
alsvooren.
KO 11-08-1741.
Jacobus Klippe, lakenw., jongeman van Leijden, wonende op de Oranjegragt, geassisteerd met
Jan Klippee, zijn vader, als vooren, huwt met Aeltje Vermey, jongedochter van Leijden, wonende
alsvooren, geassisteerd met Geertje Kramers, haer moeder, wonende alsvooren.
Lootskerk 11-08-1741 (Alhier getrouwd 27-08-1741.)
Een jaar later overlijdt Jan, 57 jaar oud. Nog een jaar later hertrouwt zijn weduwe met Michiel
van der Mus. Ze wordt daarbij vergezeld door onder andere haar zus Krijntie Moens.
KO 24-05-1743, OO118.
Michiel van der Mus, weduwnaar van Jannetie Bordee, wonende in de St Annastraet,
geassisteerd met Jan Verkinderen sijn goede bekende, wonende op de Haerlemstraet, huwt met
Marijtje Moens, weduwe van Jan Klipee, wonende op de Oranjegragt omtrent de Loots,
geassisteerd met Krijntie Moens, haer suster, wonende als voren @ Lijsbet Klippee haer snaer,
wonende in de St Annastraet.
Marijtje Moene krijgt via haar beide kinderen meerdere kleinkinderen, maar al in 1760 sterft haar
enige overgebleven dochter. Die is dan pas 44 jaar oud.
Getuigen bij de doop van kinderen van Louis van Dijk en Maria Klippe (Klappe, Kloppe) zijn in:
1741 Marijtje Moene.
1743 Marijtje Moen en Michiel van der Mus.
1746 Marijtie Moene.
Zij laten in 1754 voor de laatste keer een kind dopen.
Begraafboeken op naam Klippe.
 13-20/10 1708 Jan kind van, Bolw.
 01-08/03 1710 Jan kind van, Bolw.
 26-01/02-02 1715 Jan kind van, B.
 05/12-02 1724 Jan, B.
 11-18/12 1728 Jan, B.
 28/04-05/05 1742 Klippee, Jan (man van Marijtje Moen) B.
 26/01-02-02 1765 Klippee, Johanna (weduwe van J. Crispijn) VB. [Geen huwelijk of NH-dopen
gevonden.]
 04/10-11/10 1760 Klippee, Marijtje (vrouw van L. van Dijk) PB.
Beide ouders hebben als kind een immigratiegolf van onder andere hugenoten meegemaakt. Er
viel tijdens hun leven nog een boterham te verdienen in de Leidse lakenindustrie, maar ook zij
bezaten blijkbaar geen huis. Dit kan een teken van armoede zijn. Juist omdat de Klippe’s met zo
weinigen waren, zullen de familieleden sterk op elkaar aangewezen zijn geweest.
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Generatie 09 Klippe

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

Man
Vrouw
Johannes Klippeé
Aeltje Thomasdr. Radoe
20-04-1659 te Leiden
ca 1661 te Leiden
na 1717/in 1724 of 1728?/voor 1731 na 1692, voor 1706?
NH
NH
Oude Voldersgraft (1679-1712) Verwerstraat (1682)
Lakenwerker (1679)
Huisvrouw
Johannes Klippe
Thomas Jeremias Radoe
Jannetgen Willems ...
Cathalijna Dircx

Huwelijk:

06-12-1682 te Leiden in de Pieterskerk (13-11-1682 ondertrouw)

Kinderen
1. Johannes
2. Johannes
3. Lijsbeth?

doop 19-09-1683 te Leiden, overl. voor 1685
doop 19-12-1684 te Leiden, overl. 28/04-05/05-1742 te Leiden
doop ca 1685 te Leiden, overl. na 1752

In materiële zin deed generatie 09 Klippe het wat beter dan hun nakomelingen. Het zat de
Leidenaren die een vak verstonden in die tijd ook meer mee. Johannes Clippe en Aaltje Thomas
Radoe vormen het ouderlijk paar in dit gezin. Wanneer Johannes in november 1682 met Aaltje
huwt, is hij al een jonge weduwnaar. Hij trouwt eerst op twintigjarige leeftijd met Marijtje Pieters
den Bijster.
KO X101, 18-08-1679.
Johannes Glippe, laeckenwercker, jongeman van Leijden, woonende op de Oude Volderfgraft,
geassisteerd met Johannes Glibbe, fijn vader, wonende alsboven, huwt met Marijtje Pieters [den
Bijster], jongedochter van Leijden, wonende op de Kijffgraft, geassisteerd met Maertje Joosten,
haer meutje, op den Rhijn.
Aangenomen mag worden dat Marijtje in het kraambed is overleden. Ze laat voor zover bekend
geen levend kind na. Ruim drie jaar later volgt het tweede huwelijk van Johannes.
KO Y73, 13-11-1682
Johannes Clippe, weduwnaar van Marijtie Pieters den Bijster, wonende op de Oude Voldersgraft,
geassisteerd met Jan Clippe, fijn vader mede aldaer, huwt met Aeltge Thomas Radoe,
jongedochter van Leijden, woont in de Verwerstraet, geassisteerd met Fijtge Pieters, haar
grootmoeder in de Princestraet. Huwelijk op 06-12-1682 in de PK.
NH-doopboek (klapper 102) kinderen van Jan en Aeltge.
 19-09-1683 Johannes, HK, getuigen Jan Klippe, Jannetje Willemsdr, Magdaleentje Klippe.
 19-12-1684 Johannes, HK, getuigen Jeremias Radou, Sijtje Pietersdr.
Ook Aaltje wordt niet oud. Zij is vermoedelijk tussen 1692 en 1706 overleden. Reeds in maart
1706 is de dan nog toekomstige derde echtgenote van vader Johannes, samen met hem doopgetuige bij het eerste kind van generatie 08. Jan is al 52 jaar oud wanneer hij, pas in 1712(!) met
de nooit eerder gehuwde Weijntje Engels trouwt. Eventueel voor hun huwelijk geboren
onwettige kinderen staan niet op haar naam tussen de NH-dopen.
KO FF79, 02-01-1712.
Jan Clippe, weduwnaar van Aeltge Thomas, wonende op de Oudvoldersgracht, vergezeld met Jan
Clippe, zijn vader, als boven, met Wijntje Engels, jongedochter van Leijden, wonende Oude
Voldersgracht, vergezeld met Maria Clippe, haar bekende in de Camp.
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Intussen heeft Johannes in 1700 een pand gekocht op de Oude Voldersgracht. Wellicht woonde
hij er al eerder als huurder, want reeds bij zijn eerste huwelijk in 1679 geeft hij die gracht als
adres op.
Bonboek huiseigenaren index Klippe.
 Jan Klippé, koper 1700, verkocht door erfgenamen 1730.
Oost Marendorp landzijde, fol 52
Volmolengracht.
Fol. 52. (Lijst met eigenaren van een bepaald pand vanaf circa 1600) onder andere:
 Is bij ... Niclaos van Wings als in huwelijk hebbende ... verkogt aan Jan Klippe vrij om ijcl gl,
meij 1700.
 Is bij de gesamentlijke kinderen en Erfgenamen van Jan Kliqué verkogt aan Jan Abraham
Plucker, ende Isaac Gijsbregt van Ketwegs, vrij om iiijcl gls gereed geld.
Waarbrief nr 215 in 1700 N. van Wings, Oude Volmolengraft.
Wij Mr. Johan van den Berg en Pieter van Leijden van Leeuwen, Schepenen in Leijden, oirconden
dat voor ons gekomen ende verschenen is Ds. Nicolaes van Wingen, predicant tot Utregt als in
huijwelijk hebbende Johanna du Capel, die een dogter ende mede erfgenamen was van Abraham
de Capel ende sulx het regt bij huijwelijke verkregen hebbende, verklarende verkogt te hebben, ...
aan Jan Klippe, een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese stede aende Ooft Zijde van
de Oude Volmolegraft, belend ... Vermeulen/Hasevelt/Paulus. Sonder belasting ... ende dat met
een Custingebrief in goud ende een somme van tweehondert vijftigh guldens te betalen staande
met vijftigh guldens gereet ende voorts met paije van vijftigh guldens jaarlijx in dij 1701 d’eerste
en dat telkens met ... interest ... vier gulden van ’t hondert. Oirconde 6 meij 1700.
In de achttiende eeuw is Leiden verdeeld in bonnen en gebuurten. Deze gebuurten zijn de
kleinste eenheid en omvatten gemiddeld tweehonderdvijftig tot driehonderd personen. Enkele
gebuurten samen vormen een bon, waarin gemiddeld twaalfhonderd inwoners leven. Een bon
staat onder leiding van vier bonmeesters die onder andere als taak hebben het aantekenen van
elke verandering van de tot het bon behorende percelen. De bonindeling ontstond in het jaar
1386 en bleef, afgezien van stadsuitbreidingen, tot aan het begin van de negentiende eeuw
ongewijzigd. Aan elk pand en/of terrein is een pagina in de bonboeken gewijd. Zo is op de
betreffende bladzijde van de Oude Voldersgracht af te lezen wanneer het pand werd gebouwd,
wie het in bezit hebben gehad, voor welk bedrag en op welke wijze zij het verkregen en of het
gebouw de negentiende eeuw haalde. Tussen 1750 en 1808 werden namelijk heel veel huizen
gesloopt; met name in Wijk 8 (rond de Middelstegracht).
In 1705 huwen Jan’s overgebleven zoon en dochter.
Lijsbeth Klippe en Daniel de Nobel
Jan Klippé en Marya Jacobsdr Moen

25-07-1705
02-10-1705

DD153
DD164v

KO 25-07-1705.
Daniel de Nobel, schrobbelaer, jongeman van Leijden, huwt met Lijsbeth Cloppe, jongedochter
van Leijden, woont op de Oude Voldersgragt, geassisteerd met Maria Clippe, haar moeije, woont
in de Camp.
KO 02-10-1705.
Jan Klippé, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende op de Oude Voldersgraft, geassisteerd
met Jan Klippé den Ouden, fijn vader als vooren, ondertrouwt met Maria Jacobs Moen, jongedochter van Leijden, wonende in de Duijsentraadsteegh, geassisteerd met Maria Lagas, haar
moeder, alsvoren. Hooglandse kerk 02-10-1705.
Lijsbeth wordt door haar tante vergezeld, wat erop wijst dat haar moeder niet aanwezig kon zijn
of niet meer leefde. Zij en haar man bezitten meerdere huisjes, die ze deels via een erfenis in
handen krijgen. Het betreft het pand van haar ouders aan de Volmolengracht (Oude Voldersgracht) en acht, bijna allemaal naast elkaar staande huisjes in de Mirakelsteeg.
Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau
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Bonboek huiseigenaren, bezit Elisabeth Klippe.
 Daniel de Nobel, gehuwd met Elisabeth Klippé, koper 1723, verkocht bij willig decreet 1755,
West Marendorp landzijde fol 398/393/399/400/401/363 t/m 367/374 Mirakelsteeg.
Meerdere lijsten met eigenaren van een bepaald pand zijn deels zeer moeilijk leesbaar.
Fol. 363: Coddesteeg.
 Eigenaar Jan Salomons.
 De voorsz. negen huijskes zijn bij hem vercoft aen Daniel de Nobel vrij om C gl gereet gelt.
 Is met de agt volgende bij hem vercogt aan Philippus Snarenbergh, vrij om III C x gl. gereet
geld. (De data zijn weggevallen.)
Fol. 367 Geen bekende namen aangetroffen.
Fol. 374: Koddesteeg.
 Is bij hem [Jan Solomons] verkogt aan Daniel de Nobel mette belasting voorschr. paght om
CXC gl gereed gelt.
 Marge: Dit huijs is ontslagen van ‘t speciaal verband van 150 gls: volgens consent van den
Stoud Stone staands agter de originele schuldbr en alf: affgeh: 17 4/3 51. Daarnaast: Is bij
Elisabeth Klippee, weduwe en boedelhoudster van Daniel de Nobel met nogh twee huijzen sp:
belast met CL gls ter zake van geleende penn: daarvan jaarlijks intrest betaald zal worden
jegens vier ten honderd om J.M. Schouten. Het jaartal is weggevaagd, circa 1750.
 Later koopt een Willem Beerendonk dit pand. [Zie voor meer informatie generatie 07
Berendonk, familietak Bredewold.]
Fol. 401: Mirakelsteeg.
 Op den 17 sept 1754 is alhier overgeleeverd zeeker declaratoir ten zelven dags geteekend bij
Elisabeth Klippeij, weduwe Daniel de Nobel en Jan Verkinderen in huwelijk hebbende Sara de
Nobel en hebben verklaart dat bij de scheijdings des boedels van wijlen Mattijs de Nobel en
Marija Beckens indertijd Egteluijden in dit huijs is aanbedeeld geworden aan Kaatje Bedijs,
weduwe Jan de Nobel.
Fol. 400: onder andere:
 Vermelding testament Notaris Cornelis Staatverberg, 08-10-1723 van Maria Beckens, weduwe
Mattijs de Nobel.
Fol. 393: Mirakelsteeg.
 Is bij gemelde [Willem van Prijn] verkogt aan Daniel de Nobel mij om C gl gereed geld.
 Is met het volgende bij Elisabeth Klippé, weduwe en boedelhoudster van Daniel de Nobel Sp
bet. met CXXV gls ter zake van geleend pand, daarvan jaarlijks intrest betaald zal worden
jegens 4 ten honderd in ’t jaar om Johanna Maria Schouten, weduwe van Pieter Verzijden.
 Op den 29 janu 1754 is alhier overgeleevert Extract out uijt den testament van Daniel de
Nobel en Elisabeth Klippe egteluijden gepasseerd voor den nots Jan Buijk en getuigen binnen
deze stad en dato den 7 feb 1731 waar bij de eerststervende de langstlevende tot erfgenaam
e
institueert, ’t welk geweest is de voorn. Elisabeth Klippé dit het volgende en het 3 volgendt is
bij Gijsbert Spaan als hiertoe geauthorriseert zijnde verkogt aan Lucas Hofman, belast met de
voorn: pagt om CLX gl gereed geld ende is bij willig decret deezen vierschaar geleevert den 2406-1755.
Fol. 398: Mirakelsteeg.
 Mattijs de Nobel verkoopt pand aan Daniel de Nobel.
 Is mede belast met de CXXV glz. als op ’t voorgaande.
 Nu op Elisabeth Klippe, als op ’t voorgaande.
 Nu op Lucas Hofman, als op ’t voorgaande. Decreet.
 Marge: NB. ’t Volgend N behoort aan dit partijt.
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Fol. 399: Mirakelsteeg.
 Is mede belast met de CL gls: als hiervoor folio 374.
 Op den 29 januari 1754 is alhier overgeleevert zeeker declaratoir geteekent bij Jan
Verkinderen, in huwelijk hebbende Sara de Nobel, dogter, en beneevens Elisabeth Klippee,
weduwe en boedelhoudster van Daniel de Nobel, kinderen van voornoemde Matthijs de
Nobel, dit huijs is aanbedeelt geworden Elisabeth klippe, weduwe en boedelhoudster van
voorn. Daniel de Nobel, zijnde gemelte onderhandze acte in dato 26 jan 1754 en of Lucas
e
Hofman als op ’t 3 voorgaande. Marge: Decreet.
Waarbrief nr 37 in 1730 Oude Volmolengraft, ook genoemd Oude Voldersgraft.
Wij ... Schepenen in Leijden, oirconden dat Jan Clippe ende Daniel de Nobel, in huijwelijk
hebbende Lijsbeth Klippe, kinderen en enige erfgenamen van Jan Klippe. Verklarende in ’t
openbaar agtervolgende sekere verfz. voorwaarden verkogt te hebben ... aan Jan Abraham
Plucker ende Isaac Gijfbregt van Ketweg een huijs ende erve staande en gelegen binnen deser
stede aande oostfijde van de Oude Volmolengraft anders genaemt de Oude Voldersgraft belend
aen de eene sijde Noë Pardoer ende aande andere sijde Jacobus Vermeulen streckende tot agter
aen deselve Vermeulen.
Vrij sonder eenige belastingen. Oude waarbrieven 6 meij 1700. verkoopsom ƒ 450,-- (in 1730).
Gezien de vrij geringe verkoopwaarde van sommige panden (tot ƒ 300,--), zullen het vrij kleine,
eenvoudige woninkjes geweest zijn. Een degelijk gebouwd huis met meerdere kamers aan een
gracht als de Oude Vest kostte toch al gauw ƒ 1.500,--. Niettemin konden Lijsbeth en haar man
over de huisjes beschikken. Als weduwe gebruikte Lijsbeth ze rond 1750 als onderpand om geld
te kunnen lenen. Ze was toen al bejaard en de laatste overgeblevene uit het kleine gezin waarin
ze is opgegroeid.
Door de wisselende schrijfwijze zijn veel overlijdensdata van de Clippe’s onvindbaar. Maar haar
vader is in 1724 of in 1728 overleden en haar broer in 1742. Lijsbeth leeft in ieder geval in 1754.
In 1753 staat ze te boek als drankverkoopster. Ze runt dan een herberg in haar pandjes in de
Mirakelsteeg. Over materieel bezit bij de rijkere lagen van de bevolking is veel terug te vinden in
bijvoorbeeld boedelinventaris-beschrijvingen (zie generatie 11 Nagtegael, familietak Stouten).
Lijsbeth hoorde bij het gewone deel van het volk, maar was niet arm.
Via schilderijen kunnen we ons een voorstelling maken van de inrichting van haar herberg. Denk
maar aan de spreekwoordelijke taferelen van de Leidse schilder Jan Steen. In de ruimte beneden
zal een haardvuur geweest zijn voor warmte en om erboven in een pot te koken. Er stonden een
stuk of wat tafels met stoelen of bankjes op een houten vloer. Aan de muur hingen diverse
schilderijen (waarvan zelfs arme mensen er vaak wel een paar in huis hadden). Er stonden een
paar tonnen en gasten dronken uit aardewerk kannen, mokken en kruikjes. Tegen de muur
stonden op een plank aardewerk borden uitgestald, ten dele als versiering. Gasten speelden
spelletjes, maakten ruzie en lol, dronken veel en luisterden naar een muzikant of zanger.
Ongetwijfeld had Lijsbeth enkele kamers waar bezoekers konden slapen in bedsteden waar
meerdere mensen in lagen. Privacy ontbrak ten ene male en van sanitair was geen sprake; er
waren pispotten en waterkannen. ’s Avonds gaven het vuur en kaarsen wat licht. Luxe ontbrak
vrijwel geheel, op wat zitkussens na misschien. Met name omdat men vroeger zeer veel dronk
(bier was meestal hygiënischer dan water) zal Lijsbeth wel eens wat te stellen hebben gehad met
haar klanten.
Tegelijkertijd was een vaantje een belangrijke ontmoetingsplaats voor Leidse textielarbeiders.
Elisabeth had toestemming om bier “bij de haalkan” te verkopen, wat door een klant thuis
opgedronken diende te worden.
Lade drankverkopers. SA II, Herbergiers inv. nr. 2277 fol 39.
Nr. 142 Elisabeth Klippé loco haar overleden man Daniel de Nobel. Loco de Vaantjes Neering
Regr. Fol. 41 no. 155 in de Mirakelsteeg. Den 25 january 1753. [= datum van de vergunning.]
Nadat Jan Klippe is overleden, gaat zijn laatste vrouw Wijntje nogmaals een echtelijke verbintenis
aan met een weduwnaar, wat helaas niet zo’n beste zet scheen te zijn.

Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau

10

K.J.F. van Veen 2016

KO 06-05-1730, LL103v.
Jacobus Tousseijn, weduwnaar ... huwt met Wijntje Engels, weduwe van Jan Clippe, woonende in
de Mirakelsteege, geassisteerd met Jan Clippe ? [letterlijk] haar aanbehuwde dogter, woonende
in de Mirakelsteege en een bekende. [Gezien het adres moet de getuige haar stiefdochter
Lijsbeth zijn. In 1730 zijn de kinderen van Jan Clippe allang de deur uit.]
Zij scheiden reeds na anderhalf jaar huwelijk.
Scheidingen C56 (Deels standaardtekst van akte C57.)
den
Comp voor de Heeren Mr ..., als comiesfen uit het midden van de h.h. schout en Scheepenen
ten deefen gecommitteert Jac. Tousijn ter eenre en Weijntje Engels 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 zij comparanten wedersijts fullen hebben en behouden alle hare kleederen tot ieders Lijve en
gerijve behoorende, alsmeede ’t geene ieder van haar verder ten huiwelijk heeft aangebragt; Dat
de tweede compte [Weijntje] sal hebben en behouden de verdere Effecten des boedels, mits aan
den eersten overgevende (indien hij defelve niet reeds na hem genomen heeft) twee lindt lakens
behoorende aan het Catharina Gasthuis alhier, sullende de costen van deefe fcheijdinge bij haar
comparanten ider voor de helfte moeten werden betaalt, etc. Akte datum 20-09-1731.
Al met al is dit nogal een triest einde, maar ja, zo gaat dat.

Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau

11

K.J.F. van Veen 2016

Generatie 10 Clippe

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

Man
Jean Clippe
ca 1630 bij Calis (= Calais, N-Frankrijk)
na 1711 te
Waals
Santstraet (1656), Oude Voldersgraft
(1679, 1682, 1712)
Lakenwerker (1656)
... Clippe

Vrouw
Jannetje Willems ...
ca 1630 te Leiden
na 1695 te
Waals
Santstraet (1656), Voldersgragt
(1681, 1687, 1696)
Huisvrouw
Willem ...

KO 21-02-1656 te Leiden in de Waalse kerk

Kinderen
1. Marie
2. Jean
3. Jeanne
4. Magdaleine
5. Judith

doop 17-01-1657 te Leiden, overl. na 1712 te
doop 20-04-1659 te Leiden, overl. na 1705 te
doop 09-10-1661 te Leiden, overl. na 1698 te
doop 21-09-1664 te Leiden, overl. na 1708 te
doop 20-03-1667 te Leiden, overl.

Kinderen Jannetje Willems en Mattijs Jsaacxz Corff
1. Maria
doop 23-02-1645 te Leiden, overl.
2. Isaac?
doop 07-03-1649 te Leiden, overl.
3. Claertje?
doop 27-10-1651 te Leiden, overl.

Van de Clippe-clan zijn Jean Clippé en Jannetgen Willems de stamouders. Jean komt uit Calais,
een havenstad en voormalig piratenoord in Noord-Frankrijk waarvan de inwoners de Hollandse
zeehandel soms flink bemoeilijkten. Via Jannetje Willems maken we kennis met het fenomeen
patroniem. Zij voert de voornaam van haar vader als “familie”-naam. Aan het einde van de
zeventiende eeuw is in Holland het gebruik van een vaste achternaam nog niet algemeen. In het
zuidelijke gebied Rijnland (onder andere Leiden en omstreken) zet het gebruik van een vaste
achternaam eerder door dan in het noorden. Verder worden vaste achternamen eerder gevoerd
in steden als Leiden en Amsterdam, dan op het platteland. Daarnaast zijn er verschillen in sociaaleconomisch opzicht, omdat de vaste achternaam vroeger en sneller in de hogere lagen van de
bevolking gehanteerd wordt, dan onderaan de sociale ladder. Tevens hebben mannen eerder een
vaste achternaam dan vrouwen. In het Leiden van omstreeks 1670 is de vaste achternaam bij
immigranten aantoonbaar gebruikelijker dan bij autochtonen. Deze immigranten komen vooral
uit de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk, waar dit al langer vanzelfsprekend is.
Jannetje trouwt (waarschijnlijk) in 1644 eerst met een andere zuiderling.
KO N88, 05-03-1644.
Mathijs Corff, wollewever, jongeman van La Capelle, met Jannetgen Willems, jongedochter van
Leijden, wonende in de Baetstraet, geassisteerd met Maertgien Gijs, haar nigte, wonende mede
aldaer.
[Dit huwelijk heb ik opgezocht naar aanleiding van een artikel, maar ik heb zelf nog geen echt
verband gevonden.]
Kinderen Jannetje Willems en Mattijs Jsaacxz [Corff], Waals/NH.
 23-02-1645 Maria, W, getuigen Adrien Jansz, Lambert Gijs, Marie Gis et Marie de Nies.
 (?) 07-03-1649 Isaac, W, getuigen Jean Day, Philippe Joris, Catharine Jans et Pieterke Philips.
 (?) 27-10-1651 Claertje, PK, getuigen Andries Jansz, Simon Pieterz.
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Als weduwe hertrouwt Jannetgen Willems in 1656 met Jan Clippé.
KO P227vd, 21-02-1656 in de Waalse kerk.
Jan Clippé, laeckenwercker, jongeman van bij Calis, woont in de Santstraet, geassisteert met
Jacob Hetthem (= Ettiene) zijn bekende, mede aldaer, huwt met Jannetgen Willems, wedue van
Matthijs Jsaacxsz, woont alsbooven, geasisteerd met Hester Chonville, haer bekende, mede
aldaar.
Ze krijgen binnen een periode van tien jaar vier dochters en een zoon, namelijk:
Waalse kerk doopboek klapper 23
 17-01-1657 Marie, getuigen Jean et Jacob Estienne, Elisabeth Distray, Catharine du Pon (aant.
P227vd)
 20-04-1659 Jean, getuigen Jacob Estienne, Nicolas Baudun, Elisabeth Strist, Marguerite du
Vinage.
 09-10-1661 Jeanne, (pa: J. Clijie), getuigen Jacob Estienne et Lisbeth Destré.
 21-09-1664 Magdaleine, getuigen Jacob Estienne, Jean Estienne, Lijsbeth Dertre et Marie
Baillé.
 20-03-1667 Judith (ouders Jean Clipe et Jeanne Gillas), getuigen Menchies Borque, Jean du
Pon, Elisabeth de Jeé et Cataline Marque.
Blijkbaar is Jean alleen in Leiden aangekomen, zonder familie. Zowel bij zijn huwelijk als bij de
doop van zijn kinderen komen voornamelijk bekenden van hem mee.
Op de jongste dochter na, bereiken alle kinderen vervolgens de huwbare leeftijd.
Jan Klippe en Marijtje Pieters [den Bijster]
Johannes Clippe met Aeltge Thomas Radoe
Johannes Klippe en Weijntje Engels
Jannetge Klippe en Hendrik van der Veer
Marya Klippe en Lodewijck Jacobs
Maria Klippe en Dirk Davids
Maddeleen Clicque en Johannes Corenaer

18-08-1679
13-11-1682
02-01-1712
26-04-1681
03-05-1681
07-04-1696
26-04-1687

X101v
Y73v
FF79
X237v
X242
BB152v
Z96

e

1
e
2
e
3
e

1
e
2

KO 1679.
Johannes Glippe, laeckenwercker, jongeman van Leijden, woonende op de Oude Volderfgraft,
geassisteerd met Johannes Glibbe, fijn vader, wonende alsboven, huwt met Marijtje Pieters [den
Bijster], jongedochter van Leijden, wonende op de Kijffgraft, geassisteerd met Maertje Joosten,
haer meutje, op den Rhijn.
KO 26-04-1681.
Hendrik van der Veer, weduwnaar, geassisteerd met Jan Clype fijn bekende op de Oude Volderfgraft, huwt met Jannetge Cleijpe, jongedochter van Leijden, woont op de Oude Voldersgraft,
geassisteerd met Jannetge Willems, haer moeder, mede aldaer.
KO 03-05-1681.
Lodewijk Jacobs, grijnw., huwt met Marija Clippe, jongedochter van Leijden, wonende op de
Oude Voldersgracht, geassisteerd met Jannetje Willems, haar moeder, mede aldaar.
KO 1682.
Johannes Clippe, weduwnaar van Marijtie Pieters den Bijster, wonende op de Oude Voldersgraft,
geassisteerd met Jan Clippe, fijn vader mede aldaer, ondertrouwt met Aeltge Thomas Radoe,
jongedochter van Leijden, wonende in de Verwerstraet, geassisterd met Fijtge Pieters, haar
grootmoeder in de Princestraet.
KO 1687.
Johannes Corenaer, saywr., jongeman van Leijden, huwt met Maddeleen Clicque, jongedochter
ms
van Leijden, wonende op de Voldersgraft, geassisteerd met Jannetge W , haer moeder, mede
aldaar.
Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau
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KO 1696.
Dirk Davits, spinder, jongeman van Leijden, huwt met Maria Clippe (2 kind), weduwe van
ms
Lodewijk Jacobs, wonende op de Voldersgragt, geassisteerd met Jannetje W , haer moeder,
mede aldaer en met Maria Barents, haar nigt, in de Kamp.
KO 1712.
Jan Clippe, weduwnaar van Aeltge Thomas, wonende op de Oudvoldersgracht, vergezeld met Jan
Clippe, zijn vader, als boven, huwt met Wijntje Engels, jongedochter van Leijden, wonende Oude
Voldersgracht, vergezeld met Maria Clippe, haar bekende in de Camp.
(Huwelijken van de kinderen Corff heb ik niet aangetroffen, waarschijnlijk zijn zij jong overleden.)
De dochters brengen allemaal hun moeder Jannetje mee en zoon Jan zijn vader Jean. Beide
ouders worden behoorlijk oud. De band tussen de ouders, broer en zussen is goed. Ze duiken
steeds op bij de dopen van de kleinkinderen.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Marija (Jans) Klippe en Lodewijck Jacobs zijn in:
1682 Jan Klipel (tweemaal), Jannetje Willems, Aeltje Thomasse.
1685 Heyndrik van der Veer, Judith Jacobs, Magdaleentje Clepee.
Zij laten in 1693 hun laatste kind dopen.
Van Dirk Davids en Maria Clippe geen kinderen gezien in patroniemen- en NH-boeken.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik van der Veer/Meer en Jannetge Clippe/Klepe,
Clopee zijn in:
1687 Johannes Kornaer, Magdaleentje Klepe, Marijtje Kleepe.
1688 Johannes Clepe en Jannetje Willems
1691 Johannes Kleepe en Jannetje Willems.
1693 n.v.t. [ma: Jannetje Jans Clopee].
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Johannes Corenaer en Maddeleen Klippe zijn in:
1688, 1697, 1701 en 1706 n.v.t.
1689 Jan Klippe, Jannetje Willemsdr.
1691 Jan Klippe, Aeltje Thomasse.
1693 Jan Klippe, Aeltje Thomas.
1695 Jan Klippe, Jannetje Willems.
1699 Jannetje Klippe.
Nog in november 1709 is Magdalena Kleepe NH-doopgetuige bij een Koorenaar.
Hiermee is het korte verhaal van deze geëmigreerde textielarbeidersfamilie vrijwel af. Het is
mogelijk dat een broer van Jean in Middelburg (Zeeland) heeft gewoond. In de boeken van de
Waalse gemeente aldaar komen een Pierre Clipel en zijn vrouw Louise Fasquet, beide uit Calais,
voor. De melding van hun biecht alleen geeft echter weinig houvast. In ieder geval woonden er
veel meer Franse immigranten in die plaats en ik kan mij voorstellen dat Jean daar een poosje ook
heeft gewoond, om na een tijd verder noordwaarts te trekken en dat hij zodoende in Leiden
terecht is gekomen.
Waals fiche in het CBG, vermelding van onder andere:
Reçu membre de l’eglise de Middelbourg, 03 mars 1645 Clipel (Pierre) natif de Calais et Louise
Fasquet, sa femme, native de Calais, confession.

Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau

14

K.J.F. van Veen 2016

Generatie 08 Nicasius (ook: Lakasie)

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Vader:
Moeder:

Man
Vrouw
Gillis Nicasius (Joannis, Ægidius)
Joanna van der Velde
27-04-1698 te Leiden
ca 1696 te Leiden
24/31-01-1784 te Leiden
in 1774 te Leiden?
RK
RK?
Binnenvestgraft bij de Marepoort (1719) Baalstraat (1719), Koolstraet (1750)
Uiterstegraft (1736)
[= Noorderstraat], Middelstegracht (1751),
Kaarsstraat (1759)
Lakenwever (1719, 1738)
Huisvrouw
Zowel man als vrouw:
Bedeelde (winter 1738/1739)
Johannes Nicasius
Johannes Dirks van der Velde
Maria Rueckelinge
Maria Vroegop

Huwelijk:

29-04-1719 ondertrouw, 21-05-1719 huwelijk te Leiden

Beroepen:

Kinderen
1. Maria
2. Joannes
3. Maria
4. Anna
5. Henrica (Dina)
6. Anna
7. Mathias

doop 15-02-1720 te Leiden, overl. voor 1725
doop 03-12-1721 te Leiden, overl. na 1741 in Oost-Indië?
doop 13-03-1724 te Leiden, overl. 27/02-06/03-1802 te Leiden
doop 20-09-1726 te Leiden, overl. voor 1732
doop 03-03-1729 te Leiden, overl. 14/21-04-1787 te Leiden
doop 14-11-1731 te Leiden, overl. 04-01-1790 te Leiden
doop 06-01-1734 te Leiden, overl. na 1737

(Zie voor aansluiting generatie 07 Boekooy.)
Op een paar families na, is vrijwel de hele Poptie-tak, en daarmee de Boekooy- en Stouten-takken
Waals of Neder Duijts (protestant). Gereformeerd zijn in een overwegend protestantse stad als
Leiden had onder andere tot voordeel dat je via geloofsgenoten aan werk kwam. De katholieke
kerk is lange tijd een schuilkerk geweest die alleen getolereerd werd zolang de mis niet openbaar
werd gehouden. Bij de protestanten zijn de doopgetuigen vrijwel altijd naaste familieleden of
zeer goede vrienden. Een voorkomend gebruik bij de katholieke doopplechtigheid in Leiden is
echter, dat waarschijnlijk één of meer vrouwen die in de kerk werkten (bijvoorbeeld de ruimte
schoon hielden) als doopgetuige optraden. De Nicasius-familie laat haar kinderen dopen door de
Franse Karmelieten. Zij behartigden de zielzorg in de statie De Zon (later “Mon Père”) aan de
Haarlemmerstraat. De paters Jezuïeten in Haarlem hebben die Leidse doopboeken enige tijd in
bewaring gehad. Trouwen konden ze alleen voor de Schepenbank. Gemengde roomsgereformeerde huwelijken waren een zeldzaamheid; tussen 1755 en 1794 was in Leiden 0,7 tot
2,8% van alle huwelijken gemengd. Als ontmoediging moest vanaf 1755 de tijd tussen de drie
openbare afkondigingen steeds wel zes weken bedragen, zodat pas achttien weken na de eerste
afkondiging getrouwd kon worden. Bij een ongemengd huwelijk duurde de hele procedure
slechts drie weken. Wanneer er sprake is van twee geloven op één kussen, staat dat speciaal
vermeld in de trouwboeken (zie generatie 07 Boekooy, huwelijken van de kinderen, 1780).
Overigens waren huwelijken tussen christenen en joden verboden en strafbaar.
Een ander fenomeen bij de katholieken is het gebruik van Latijnse namen die soms in het
Nederlands totaal anders klinken. Onderzoek naar katholieke families vereist dan ook een
fantasierijke benadering.
Binnen de Boekooy-stamreeks is de vrouw van Warnaar (generatie 07) dus een buitenbeentje,
want zij komt uit een katholieke familie. De ouders van Dina Lakasie, zoals haar naam verhaspeld
werd, zijn Gillis Nicasius en Joanna van der Velde. Uiteraard wilden zij niet in een protestantse
kerk trouwen. Een praktisch bewijs voor de relatieve tolerantie van Hollanders in hun tijd is de
mogelijkheid om voor de schepenen te huwen.
Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau
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In Rijnland kan al vanaf 1576 gekozen worden om de huwelijksafkondigingen te laten
plaatsvinden:
1. op zondag (vanaf 1580 ook op marktdag) in de gereformeerde kerk met daarop volgend de
kerkelijke huwelijksbevestiging, of
2. op zaterdag voor de vierschaar van Rijnland, waarna het hoogste rechtscollege van Rijnland
“heurluijder trouwe voor wettig verklaart”, waarvan een akte wordt verleend en registratie in
het raadhuis-intekenregister volgt.
Gillis en Joanna maken dankbaar gebruik van de tweede manier en laten hun huwelijk
aankondigen op 29-04-1719. Het “Raadhuis-inteekenregister” vermeldt:
RI-register J114, 29-04-1719.
e
e
e
Marge: ’t 1 , 2 en 3 gebod op den 6, 13 en 20 Mey 1719. Getr. voor d’h.h. Wassenaar @ van
e
Alphen Gz., schepenen op den 21 mey @no 1719.
Gillis Niecasius, lakenwr:, jongeman van Leijden (aant.: ged: 27-04-1698 door paters Jesuiten),
wonende op de Binnev: graft bij de Marepoort, geassisteerd met Johannes Niecasius sijn vader,
wonende als vooren, met Johanna van der Velde, jongedochter van Leijden, wonende in de
Baalftraat, geassisteerd met Maria Vroegop haar moeder, wonende als vooren.
Drie weken later volgt de kerkelijke trouwpartij bij de Franse Karmelieten.
RK-huwelijken Franse Carm.
Getrouwd 21-05-1719, aangetekend 29-04-1719. Aegidius Nicasius en Joanna van de Velde.
Getuigen: Catharina Cuijpers, Christina Hooves.
Ze behoren tot een relatief kleine geloofsgemeenschap in Leiden. Wat direct opvalt, is de
voorliefde om namen in een Latijnse variant te noteren. Bij de dopen wordt Denijs: Dionisius,
Willem wordt Guillelmus en Hendrik staat als Henricus te boek. Nu zal het “Franse” karakter van
de Karmelieten ook wel enige invloed op de schrijfwijze hebben.
De twee getuigen zijn waarschijnlijk vrouwen die in de kerk werken. Met name Catharina Cuijpers
komt bij menig huwelijk in die tijd voor.
De volgende zeven kinderen worden allemaal in de rooms katholieke kerk De Zon gedoopt.
RK-doopboek nr. 83, pa: Joannis/Aegidius.
 15-02-1720 Maria, Z, getuigen Joannes van der Velde, Maria Nicaese.
 03-12-1721 Joannes, Z, getuigen Joannes Nicasij, Maria van der Velden.
 13-03-1724 Maria, Z, getuigen Dionisius Nicaese, Elisabeth Komes.
 20-09-1726 Anna, Z, getuigen Joannes Mosij, Catharina Pelleriane.
 03-03-1729 Henrica, Z, getuigen Guillelmus Nicasi en Henrica van Doorngk.
 14-11-1731 Anna, Z. getuigen Henricus Heuscher, Maria Fontaine.
 06-01-1734 Mathias, Z, getuigen Mathias de Brun, Catharina van IJcke.
Een raadsel is overigens nog de volgende inschrijving.
In 1736 laten Jelis Nicaasie en Anna van den Berg hun enige (?) kind Willemus RK dopen; getuigen
zijn Bartholomaeus en Margarita Nicasi. Dit is het laatste Nicasius-kind in het boek. Geen huwelijk
gezien. Mogelijk betreft deze melding het jongste kind van Gillis Nicasius en Anna van der Velde.
Een blok aan het been
Zeker is dat Gillis en Joanna een behoorlijk slechte tijd doormaken tussen 1735 en 1740. Ten
eerste hadden ze moeite om hun oudste zoon Jan in het gareel te houden, wat uiteindelijk toch
niet lukt. De onderstaande tekst uit het confessieboek zegt al genoeg. Ten tweede moet het gezin
tijdens de winter van 1738/39 leven van het schamele beetje voedsel en brandstof dat ze via het
rooms katholieke armbestuur in handen krijgen. Zie verderop meer hierover. Ongetwijfeld zat
Gillis enkele maanden zonder werk.
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Confessieboek, index 1736: fol. 3 Jan Likasie.
Interrogatorien aan de Ed. Agtb. H.H. Schepenen der stadt Leijden overgegeven om daarop
gehoort te werden Jan Likasie, gevange op ‘s Gravestein.
1. Zijn gevangens naam, ouderdom, geboorte en woonplaats, mitsgr. zijn hantwerk.
Zegt Jan Likasie genaamt, in zijn 13 Jaar te gaan, te Leijden geboren te zijn, op de Uitterstegragt gewoont te hebben, een spoelder van zijn hantwerk te zijn.
2. Of hij enige tijt geleden om zijn quaad gedrag en ongehoorsaamheit in zijn ouders huis
omtrent vier weken met een blok aan ‘t been niet heeft gezeten.
Zegt Ja.
3. Of in plaatse dat die straffe hem hadde behoren afteschrikken ende zich zelve tot een
gehoorsaam en beter leven te begeven, in tegendeel niet weder tot een ergerlijk leven heeft
begeven, en tot dien einde buiten weten van zijne ouders verscheide nachten uit haar huis is
gebleven.
Zegt Ja enige.
4. Of hij niet bij en praesent is geweest als Leendert Pieterman bij den bakker in de Groenesteeg
op den hoek van de Middelstegragt uit de lade van den hoekbank omtrent vijf Gls. aan gelt
heeft gestolen.
Zegt Ja.
5. Of dat gestolen gelt onder malkander niet is verdeelt en hoeveel hij daarvan heeft genoten.
Zegt Ja, en tien sts. voor zijn portie gehad te hebben.
6. Of hij gev: en Gerrit niet praesent is geweest, als Leendert Pieterman tot twemalen bij de
grutter op de Koepoortsgragt het gelt uit de lade van den hoekbank heeft gestolen.
Zegt Neen.
7. Hoeveel hij gev: van dat gestole gelt voor zijn portie heeft genoten.
Vervalt.
Aldus gevraagt, beantwoort en geresumeert praesent alle de H:H: Schepenen op den 3 Jan: 1736.
Bij kleine overtredingen konden de ouders van een jonge delinquent in de zeventiende eeuw nog
kiezen tussen een geldboete of een pak slaag. Soms deelden de ouders de straf namens de
rechter zelf uit. Dat is in de volgende eeuw klaarblijkelijk ook de keuze van Jan’s vader en moeder
geweest. De volgende akte is van Leendert Pieterman, die meer op zijn kerfstok heeft. Er zijn
geen NH/RK-dopen op Likasie. Zoon Jan heeft waarschijnlijk een iets lagere leeftijd opgegeven om
mededogen op te wekken. Volgens opgave bij de RK bedeling (zie hierna) was hij in de winter van
1739/39 dertien jaar oud, terwijl hij toen toch zeventien jaar oud is geworden. Mogelijk is hij in
de groei achtergebleven door perioden van ondervoeding, met name tijdens de winters. Rond
zijn eenentwintigste vertrekt hij met een (VOC?-)schip.
Fiche 251, nr 41, folio 2, crimineel vonnisboek.
Op den mondelingen Eisch en Conclusie bij den Hr Mr Willem van Paats, Hooft-Officier der stadt
Leijden gedaan en genomen op en ten lasten van Jan Likasie, jegenwoordig zijn gev: hebben de
H.H. Schepenen den zelven gev. ter zake van gepleegde dieverijen gecondt. omme alhier binnen
’s kamers op het bankje door een dienaar van de justitie met roeden wel strengelijk te werden
gegeesselt. Condemneren hem wijders in de kosten en misen van Justitie. Act Ut Supra.
Marge: Fiat van onvermogentheid 3:1:1737.
(Hieronder staat de veroordeling van Leendert Pieterman.)
De noteringen over armenzorg zijn summier, maar tussen de regels door wordt de situatie zo ook
wel duidelijk.
ARKA = Archief RK Armbestuur inv. nrs. 178a, 270, 270a, 282 en 284-286. RK Wees en
oudeliedenhuis (index). In het boek 284/285 (deze nummering wijzigt in mei 1998) staat vrijwel
niets extra’s dan al in de index is vermeld. Nr 284 is het register van alle Roomsch Katholieken die
tijdens de winterbediening van 1738/1739 alimentatie hebben genoten (en in volgende jaren).
Voorin boek 285 staat: Verniewt bij den monstering, gedaan in het Roomsche Wees en Armen
Huijs [St. Maarten], door de heeren Regenten, en Arm Vaders van het Roomsche Arm Comptoir in
de maand February 1771 vanalle de arme roomsche familien, met desselfs naamen en haar
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ouderdom. [De volgende jaren 1785 en 1790 idem.] / Dient dat het folio ... als meede het jaartal,
en folio ... op de kanttekening gestelt, aanwijst, in wat jaar deselve voor de Eerste Rijs zijn
gealimenteerd van de Heeren Regenten der Roomsche Armen binnen de Stadt Leijden.
 ARKA, Anna van de Velden, man Jillis Nikazi.
Bedeeld, oud 41 jaar,
winter 1738/1739 nr. 284, folio 12.
 ARKA, Anna van de Velden, getrouwd Jillis Nikazi.
Bedeeld, 41 jaar oud
1738
nr. 285, folio 11. [Marge: zie fol. 12.]
Overleden
1774
nr. 285, folio 11.
 ARKA, Jillis Nikasi, lakenwever, getrouwd Anna van de Velden.
Bedeeld 38 jaar oud
1738
nr. 285, folio 11.
Overleden
26-01-1784
nr. 285, folio 11.
 ARKA, Jillis Nikazi, lakenwever, vrouw: Anna van de Velden.
Bedeeld, 38 jaar oud
winter 1738/1739 nr. 284, folio 12.
Kinderen:
nr. 284, folio 12.
Jan 13 jaar - in 1742 naar Oost Indië. Maria 10 jaar, Digna 7 jaar, Anna 5 jaar en Mattheus 2
jaar. [Alle leeftijden zijn 2 tot 4 jaar te laag opgegeven.]
 ARKA, Johanna Nikazi, vrijster.
Bedeeld, oud 52 jaar
1784
nr. 285, folio 253.
Overleden
18-03-1790 [?] nr. 285, folio 253.
Waren de ouders overtuigd katholiek, de kinderen daarentegen trouwen en laten hun kinderen
dopen in de gereformeerde kerk. Waarom gingen ze op een ander geloof over? Men dacht toch
niet zo licht over een huwelijk tussen mensen met verschillende religies. Dochter Anna is
overigens nooit getrouwd en wel katholiek gebleven, zie de bedeling.
De naam Nicasius komt weinig voor in Leiden én is vaak sterk verbasterd. In een index kunnen de
telgen bij de K van La Kase, op de L van Lekkasie en op de N van Nicaasie staan.
Marijtie La Kase en Jacob van Houten
Maria Lekkasie en Reinier Bergeijn
Dina Nikasie en Warnaard Bekooy

17-07-1750
25-08-1759
10-04-1751

PP246v
RR166
QQ15

e

1
e
2

KO 1750.
Jacob van Houten, soldaet van de Binnewagt, jongeman van Leijden, huwt met Marijtie La Kase,
jongedochter van Leijden, wonende in de Koolftraet, geassisteerd met Anna van der Velde, haer
moeder, wonende als voren.
KO 1751.
Warnaar Bekooy, greijnw., jongeman van Leijden, wonende in de Kaarsestraat vergezeld met
Johannes Olivier, zijn stiefvader wonende alsvooren, huwt met Dina Nikasie, jongedochter van
Leijden, wonende op de Middelstegracht, vergezeld met Anna van der Velde, haar moeder, als
voren. Getrouwd in de Hooglandse kerk.
KO 1759.
Reinier Bergeijn, koussewr., jongeman van Leijden, huwt met Maria Lekkasie (2 kinderen),
weduwe van Jacob van Houten, wonende in de Kaarsstraat, vergezeld met Anna van der Velde,
haar moeder, wonende als vooren, en Marijtje Halee, haar goede bekende, wonende op de
Middelstegraft.
De eerste echtgenoot van Marijtje; Jacob van Houten is soldaat van de binnenwacht. Hun
huwelijk was niet al te best want ze scheiden in 1753, na een periode van nog geen drie jaar.
Scheidingen D180v (Deels standaardtekst van akte C57.)
den
Comp voor de Heeren Mr ..., als comiesfen uit het midden van de h.h. schout en Scheepenen
ten deefen gecommitteert Jacob van Houten ter eenre en Marijtje La Case 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.
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Schout & Scheepenen defer stad te separeeren van tafel, bedde & bijwooninge, op de volgende
conditien.
Namentlijk
Dat de tweede comparante zal hebben en behouden haare kleederen, linne en wolle tot haar lijff
en gerijff behorende.
Dat voorts den eersten comparant zal blijven bezitten en voor hem behouden den overigen
inboedel, der dat dezelve gehouden zal zijn te betaalen alle de schulden en lasten der boedels.
Dat wijders de tweede comparante tot haar lasten zal neemen behoorlijk te alimenteeren en
optabrengen in de Gereformeerde Religie haar lieden kind, met naame Kaatje van Houten, oud
ruym veertien maanden, mits den eersten comparant tot onderhoud van ‘t zelve kind weekelijx
uitkeeren tien stuyvers, ingaande met het paffeeren dezes, en gedurende tot dat het zelve zal zijn
gekomen tot den ouderdom van agtien jaren.
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
gemaakt, ende afgeleezen ende bij de heeren Schout en Scheepenen defer stad geapprobeert en
condemnatie gedecerneert mogte werden. Act: den 15 maij 1753.
[De bovenstaande regeling wordt op 16 mei 1753 bekrachtigd.]
Tegen het einde van de achttiende eeuw had het scheiden in Leiden zulke grote vormen aangenomen, dat zelfs tot 10% van het aantal jaarlijks gesloten huwelijken weer ontbonden werd.
Scheiden was hier vooral een zaak van de lagere bevolkingsgroepen. Er waren toen twee
echtscheidingsgronden, namelijk overspel en kwaadwillige verlating. In Leiden staat in veel akten
dat de echtelieden van elkaar af willen omdat er geen liefde meer in het huwelijk is en ze ernstige
(gewelddadige) botsingen willen voorkomen. De scheiding werd door de rechter voltrokken.
Via het bevolkingsregister is iets meer bekend over Gillis en Anna, al zijn het beknopte gegevens.
Bevolking ca 1762.
Nr. 87 Huurder: Jillis Lakasie, man, vrouw en 1 kind, verhuijsingh den 1 meij 1760.
Nr. 45 Huurder: Jillis Lakaasie, man, vrouw en 1 kind, inkomst 1 meij 1763.
Nr. 76 Huurder: Jillis Lakazie, man, vrouw en 1 kind, inkomst den 3 mij 1763.
Nr. 71 Huurder: Jillis Lakkasie, man, vrouw en 1 kind, Jillis overleden: verhuijsingh 22-1-1784.
Nr. 660, ca 1762 Waartgraft.
Huurders:
Warnaard Boekooy met vrouw en 3 kinderen.
Bijwoonders:
Anna Lakasie.
Nr. 59 van de Buurd. Dit is waarschijnlijk de situatie rond 1795.
Huurders:
Jacobus Bukkooy, vrouw en 3 kinderen.
Bijwoonders:
Naatje Lakaase, 4 janw 1790 doot. Inkomst 1 meij 1789 uit de Buurt
Vogtensteijn.
Daaronder staat meer over Boekooy en Klippe. (Zie Boekooy generatie 06.)
De leden van dit gezin hebben een overwegend zwaar en bewogen leven gehad voordat ze naar
hun laatste rustplaats worden gedragen.
Begraafklapper
 Dina Nicasie, vrouw van Warnaar Boekooy, Papegaaijsbolwerk tussen 14 en 21 april 1787.
 Jilles Lakaazi, PB tussen 24 en 31 januari 1784.
 Maria Lakasie, weduwe van R. Bergijn, PB tussen 27 febr. en 6 mrt 1802.
Johanna van der Velde komt niet voor als “vrouw van”; ook niets tussen 1811-1822.
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Generatie 09 Nicasius

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

Man
Joannes Nicasie
ca 1660
28/4-5/5-1731? te Leiden?
RK
Aan de Marepoort (1718), Binnevestgraft bij de Marepoort (1719)
Soldaat?
Nicasie

Vrouw
Maria van Rueckelinge
ca 1660
na 1723
RK
Leiden en Den Haag (1708?)
Huisvrouw
van Rueckelinge

ca 1686 te

Kinderen
1. Jean?
doop ca 1686 te Leiden?, overl. na 1707 te Den Haag?
2. Guillelmus
doop ca 1688 te Leiden, overl. na 1735 te Den Haag
3. Maria?
doop ca 1690 te Leiden?, overl. na
4. Hermannus
doop 21-08-1694 te Leiden, overl. na 1720 te Den Haag?
5. Dionijsius
doop 21-10-1696 te Leiden , overl. na 1742 te Den Haag?
6. Ægidius
doop 27-04-1698 te Leiden , overl. 24/31-01-1784 te Leiden
7. Margaretha, Francois?

Wat voor de jongere generatie gold, geldt in nog sterkere mate voor de stamouders: ze komen
bijna niet in de boeken voor. Zo heb ik bijvoorbeeld geen huwelijk gevonden van het ouderlijk
paar Joannes Nicasie en Marie van Rueckelinge (ook: Ruvelinghen, Reukeling, Reuteling). Het is
aannemelijk dat zij rond 1686 huwden, maar in welke plaats is niet bekend. Over de familie van
Maria van Reuckelinge tast ik volledig in het duister.
Het ziet er toch naar uit dat het paar eerst enkele decennia in Leiden heeft gewoond, waar hun
kinderen zijn geboren en getogen. Op volwassen leeftijd trekken de meesten naar Den Haag. De
gezinsleden pendelen regelmatig tussen de twee steden heen en weer.
Misschien heet hun oudste zoon Jean, die waarschijnlijk al voor 1708 is gehuwd met Henderime
Touname. Rond 1688 is vervolgens zoon Guillelmus/Willem in Leiden geboren en enkele jaren
later kreeg het paar misschien een dochter, genaamd Marie. Daarna hoeven we niet meer te
gissen. Hermannus, Dionijsius en Ægidius (Gillis) zijn binnen vier jaar tijd in Leiden ter wereld
gekomen.
RK-dopen: RK-kerken (S.J.; Haarlem ms. 128). De paters Jezuïeten dopen de kinderen. Zij waren
werkzaam in Leiden, maar de doopboeken werden een tijd lang in Haarlem bewaard.
 21-08-1694 Hermannus, getuige Eva Arts van Leeuwen.
 21-10-1696 Dionijsius, getuigen Cornelia Vechters i.p.v. Margarita van Rueckelinge.
 27-04-1698 Egidius, getuige Joanna Toussaints.
Het eerste aanwijsbare huwelijk van de kinderen is in Den Haag voltrokken. Daar trouwt Willem
op de eerste dag van het jaar 1708 en vervolgens krijgen hij en zijn vrouw zes kinderen. Pas tien
jaar later trouwen Denijs en Gillis beiden in Leiden. Ook Denijs verhuist uiteindelijk naar de
hofstad.
Den Haag huwelijken Nicasi
Jean Nikasi en Henderime Touname
Guilielmus/Willem Nicasij en Hendrina [Pieters] van Doorn
Denis Nicasi en Jacomina Passie
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Leiden huwelijken Nicasie
Denijs Nicase en Elisabeth Lomes
Gillis Niecasius en Johanna van der Velde

J88v
J114

11-03-1718
29-04-1719

Den Haag. Folio nr 1.
B. Den 1 Januari 1708 ondertrouwden [Guilielmus] Willem Nicasij, ruijter, jongeman van Leijden
en Hendrina [Pieters] van Doorn, jongedochter van Neesb. wonende alhier.
RI-register 1718.
e
e
e
Marge: ’t 1 , 2 en 3 gebod op den 12, 19 en 26 maart 1718. Getrout voor DH:H: van Alphen G:Z:
@ Schrevelius schepenen op den 27 maart 1718.
Denijs [ook: Dionisius] Nicasie, jongeman van Leijden (aant.: ged. 21/10 1696 door paters
Jesuiten), droogsch:, woond aan de Marepoort, geassisteerd met Johannes Nicasie sijn vader,
woonende als boven, huwt met Elisabeth Lomes, jongedochter van Leiden, wonende Rhijnstraat.
RI-register 1719.
e
e
e
Marge: ’t 1 , 2 en 3 gebod op den 6, 13 en 20 Mey 1719. Getr. voor d’h.h. Wassenaar @ van
e
Alphen Gz., schepenen op den 21 mey @no 1719.
Gillis Niecasius, lakenwr:, jongeman van Leijden (aant.: ged: 27-04-1698 door paters Jesuiten),
wonende op de Binnev: graft bij de Marepoort, geassisteerd met Johannes Niecasius sijn vader,
wonende als vooren, met Johanna van der Velde, jongedochter van Leijden, wonende in de
Baalftraat, geassisteerd met Maria Vroegop haar moeder, wonende als vooren.
10

Den Haag. Folio 148 .
Op 1 December 1737 ondertrouwden Deni Nicasi, weduwnaar [w.s. van Elisabeth Lomes] en
Jacomina Passie, weduwe van Jacobus de Gee, beiden van alhier. Getrouwd in de RC Nieuwe
Kerk, Casuariftraat op 22 December 1737, ten stadhuize getrouwd den ... Getuigen zijn Joannes
van Reuzel en Jacobus Outshoorn.
De Bruijdegom bewijft sijn twee kinderen ider ses gulden [en de bruid idem haar kind].
De in Leiden getrouwde kinderen werken allebei in de lakenindustrie en wonen dan nog bij hun
vader in huis op de Binnenvestgracht in de buurt van de Marepoort. Die poort stond vroeger bij
de Korte Mare. Opvallend is trouwens het beroep van Willem dat hij in 1708 opgeeft. Hij is
werkzaam als ruiter, terwijl zijn zoon (?) Johannes in 1730 soldaat is. De vader van Joanna van der
Velde (zie generatie 08 Nicasius) staat in 1720 te boek als soldaat van de binnenwacht, evenals
Jacob van Houten; in 1750 gehuwd met Maria Nicasius (generatie 08).
... In Leiden, ten slotte, werden de schutters geassisteerd door “binnenwachters”, zoals de
betaalde wakers daar werden genoemd. Deze binnenwachters waren min of meer in dienst van
de schutterij; zij verzorgden de dagwacht en vervingen zieke of afwezige schutters gedurende de
nachtwacht. Zij moesten nadrukkelijk gehoorzaamheid aan de hoofdofficieren van de schutterij
L)
beloven. ...
RK-doopgetuigen bij Dionisius Nicasius en Elisabeth Lomes/Comes zijn in:
1719 Salomon Bontel, Barbara Pondt.
1721 Joannes Nicasie en Maria van Reukelingh.
1724 Joannes Nicaese en Maria van Reuteling.
1726 Jacobus Kriek, Barbara Brande.
Begraafklapper en -boek Leiden.
 28/4-5/5-1731 Johannes Nikaasje, B.
 Jilles Lakaazi, PB tussen 24 en 31 januari 1784.
Nicasi in Den Haag, dopen fiche 1286.
RK doopgetuigen bij een kind van Jean Nikasi en Henderime Touname zijn in:
1708 Francois Nikasi et pour marreine [marraine = peettante] Marie van Reukeline.
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Dit dochtertje Marie is w.s. de Marie die op 12-01-1738 met Frans de Foy ondertrouwt. Zie ook
fiche nr 324 Defoi voor de dopen.
RK kerk Assendelftstraat, Oude Molstraat en Spaanse Kapel - doopgetuigen bij de kinderen van
Willem Nicasij en Hendrina van Doorn zijn in:
1709 Joannes Nicasius et Anna van Rochelinge.
1712 Marie Nicasie.
1714 Gijsberus et Catharina van der Leeuw.
1716 Joannes Gering et Joanna Jasperse van Turenhout.
1719 Petrus van den Bosch et Margaretha Nicasi.
1721 Hermanus Nicasi et Anna van Rockelinge.
RK kerk Casuariestraat - doopgetuigen bij Denis Nicasi en Jacomina Passie zijn in:
1738 Fredericus Potcam. 1743 n.v.t.
1740 Egidius Nicasi.
Zo zijn er wederom enkele mensenlevens bijna onopgemerkt voorbij gegaan.
Buiten deze informatie heb ik nog wat losse gegevens, voornamelijk betreffende enkele
kleinkinderen van generatie 09:
Johannis Nijcasie [volgens huwelijk: jongeman van -, soldaat] en Zara Tenteliz ondertrouwden op
17 september 1730 in Den Haag.
RK-doopgetuigen bij hun kinderen zijn in 1732 o.a. Hendrina van Doren.
Bartholomeus Nicasi huwt (1) in 1738 met Willemina van Cleef.
Bartholomeus Nicafie, weduwnaar en Catharina la Roche ondertrouwen (2) op 10 februari 1743
in Den Haag.
RK-doopgetuigen bij hun kinderen zijn in:
1747 Franciscus du Foy et Marie Nicasie.
1749 Willelmus de Foi en Hendrina Nicasi.
Bartholomeus Nicasi, wed. hertrouwt (3) in 1754 met Catarina Gardijn (zie ook weeskamer).
Begraafboeken Den Haag o.a.
 Bartholomeus Nicasi den 23-10-1780, 64 jaar, Pro Deo aangegeven, borstkwaal, begraven
Eikenduinen, bl 104v. [= kleinkind]
 Geen Lomes of Reukeling/Rockeling gezien.
In Leiden komen meer mensen met de naam Nicasius voor, maar ik heb geen verband kunnen
leggen.
Rooms katholieke armenzorg, ARKA, Margriet Nikasie, plakt “polovije” voor muilen/vrijster.
Oud 51 jaar
1738
nr. 284, folio 125.
Overleden oud 55 jaar
02-05-1742
nr. 284, folio 125.
Idem kaartje overleden 55 jaar
nr. 282, folio 42.
Bruidengommenboek: niets op Nicasie. Bruidenboek: de enige passende mogelijkheid is:
Marijtge Nikasie en Hendrik La Gas 24-04-1736
NN172.
Haar vader is Denijs, wonende in ’s Hage (Dionisius); geen bekende NH-doopgetuigen.
Verder nog (de rest gaat veel verder terug in de tijd):
(Maria Nekaysen en Jan de Vale
07-12-1647
Mary Nicases en Jean de Fevre
10-10-1664
Marya Nikasius en Cornelis van Gaesbeecq 18-07-1675

O22v)
S31
W168

n.v.t.?
n.v.t.?

KO 1664. Jean de Fevre (Waals) met Mary Nicasis, weduwe van Jan van Dalen, St. Annastraet,
geassisteerd met schoonmoeder. In het Waals doopboek geen bekende getuigen gezien.

Klippe, Nicasius, Teijn, Genotte, Derveau

22

K.J.F. van Veen 2016

KO 1675. Cornelis van Gaesbeecq met Maria Nicasius, jongedochter, geboren te Haerlem, Ouden
Rijn, geassisteerd met Jannetge van Merwen, haar nicht aldaar.
Cornelis hertrouwt in januari 1690 als weduwnaar; geen RK/NH-dopen gezien.
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Generatie 09 Teijn

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

Man
Jacob Teijn
07-04-1658 te Leiden
30/03-06/04-1737 te Leiden
NH
Langegraft (1682)
Lakenw. (1682), lakenwever
Jacob Teijn
Louise del Lobelle

Huwelijk:

KO 25-04-1682 te Leiden

Kinderen
1. Maria
2. Susanna
3. Johanna
4. Jacob
5. Susanna
6. Jacob
7. Susanna
8. Rachel

Vrouw
Grietje Jans le Pair
13-02-1658 te Leiden
17/24-12-1740 te Leiden
Waals
Kerksteeg (1682), Waartgracht (1701-1735)
Huisvrouw
Jean Le Per (ook: le Pair)
Marquerite Renet (Margriet Reijniers)

doop 07-02-1683 te Leiden, overl. 08/15-10-1757 te Leiden
doop 19-08-1685 te Leiden, overl. voor 1690
doop 18-01-1688 te Leiden, overl. 15/21-10-1689 te Leiden
doop 26-10-1689 te Leiden, overl. 27/09-03/10-1692 te Leiden
doop 26-10-1689 te Leiden, overl. voor 1696
doop 11-01-1693 te Leiden, overl.
doop 09-06-1695 te Leiden, overl. 06/13-07-1737 te Leiden
doop 30-11-1698 te Leiden, overl. 25/08-01/09-1787 te Leiden

(Zie voor aansluiting generatie 08 Boekooy.)
Net als bij Nicasius gaat de geschiedenis van de familie Teijn amper verder dan de tiende
generatie, maar over deze gezinnen valt nog voldoende te vertellen.
De ouders van Rachel Teijn, die in 1726 met Jacobus du Buckuoy trouwt, zijn Jacob Teijn en
Grietje Jans le Per. Ze zijn in de tweede helft van de zeventiende eeuw geboren in Leiden en
groeien hier op. Allebei stammen ze af van textielarbeidersfamilies. In 1682 worden ze in de echt
verbonden. De oom van Grietje’s vader (Jacque le Per) kende de oom van Jacob Teijn (Anthoine
de Lobel) al rond 1640. Waarschijnlijk waren de families dus bevriend.
KO Y32, 25-04-1682.
Jacob Teijn, lakenwr, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, vergezeld met Abram
Teijn, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Grietge Jans Lepair, jongedochter van Leijden,
wonende in de Kerksteeg, geassisteerd met Grietge Jans, haer moeder mede aldaer.
Al snel volgen de dopen van hun kinderen, waaronder de tweeling Jacob en Susanna die niet lang
leeft.
NH-doopboek (klapper nr. 206)
 07-02-1683 Maria, LK, getuigen Abraham Tijn en Grietie Renet.
 19-08-1685 Susanna, LK, getuigen Jan Le Paar en Marijtje Le Paar.
 18-01-1688 Johanna, LK, getuigen Joris Simson en Susanna de Klerk.
 26-10-1689 Jacob en Susanna, PK, getuigen Joris Simson en Marijtje Le Pair.
 11-01-1693 ’s sondags ’s avonds, Jacob, PK, getuigen Abram Tein, Jannetje Duquien.
 09-06-1695 Susanna, getuigen Jan le Pair en Jannetje du Keijn.
 30-11-1698 Rachel, LK, Willem Malkij en Rachel Simons.
Tussen 1621 en 1700 zijn dit de enige kinderen die met achternaam Teijn in het NH-doopboek
staan. Het is verbazingwekkend dat de oma’s Louise en Marquerite niet vernoemd worden,
terwijl een dochter blijkbaar per sé Susanna moet heten. Doopgetuige Susanna de Klerk is het
schoonzusje van Grietje Jans le Pair. Diverse ooms en tantes zijn bij de dopen aanwezig.
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Zeker vier kinderen sterven jong en alleen de dochters Maria, Rachel plus de derde dochter met
naam Susanna Teijn huwen.
Maria Teijn en Gijsbert ’t Lam
Rachel Teijn en Jacobus Bucquoy
Rachel Teijn en Johannes Olivier
Susanna Teijn en Jan van den Bos

30-07-1701
20-04-1726
02-04-1735
18-11-1730

CC222
KK108
MM193
LL144

e

1
e
2

KO 1701.
Gijsbert ’t Lam, lakenwr., jongeman van Leijden, huwt met Maria Teijn, jongedochter van Leijden,
woont op de Waartgraft, geassisteerd met Grietie Jans, haer moeder, woont alsboven.
KO 1726.
Jacobus de Bucquoy, greijnw., jongeman van Leijden, woon op de Waartgraft, vergezeld met
Warnaar de Bucquoy, zijn vader, woonende als vooren, huwt met Rachel Tijn, jongedochter van
Leijden, woonende op de Waartgraft, vergezeld met Grieje la Paar, haar moeder, woonende als
vooren. Getrouwd in de Hooglandse kerk.
KO 1730.
Jan van den Bos (1 kind), weduwnaar van Sara Starre, huwt met Suzanna Teijn, jongedochter van
Leijden, woonende op de Waartgragt, geassisteerd met Grietje Le Pair, haar moeder, woonende
alfboven.
KO 1735.
Johannes Olivier, (4 kindren), weduwnaar van Marijtje van der Linden, wonende op de
Waertgragt, vergezeld met Michiel Olivier zijn broeder woonende op de Uytterstegraft, huwt met
Rachel Teijn, (2 kindren), weduwe van Jacobus Buckuoy, woonende op de Waertgragt, vergezeld
met Grietje Le Pair, haar moeder mede op de Waertgragt en met Maria Teijn, haer suster op de
Zuijd Zijde.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Gijsbert Arendtz Lam en Maria Tein zijn o.a. in:
1701 Jacob Tein en Grietie Le Paar.
1704 Mattijs Geloude, Jannetje Teijn.
1708 Jakob Tijm, Grietje La Pair.
1710 (ma: M. Tijs) Pieter Jacobsz., Judith de Klerk.
1719 (ma: M. Teijp) Willem Beeversluis, Magdaleentie Haas Schieland [van haar familienaam geen
dopen gezien; dit moet Magdalena Kaarsgieter zijn, zie generatie 09 Beversluijs, familietak
Stouten].
1724 Hendrik Duk, Katrijn Jacobs.
Maria Tein en Gijsbert het Lam zijn op 18-12-1742 nog NH-doopgetuigen bij J. het Lam.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan van den Bos en Susanna Teijn zijn in:
1731 Jacob Tijn, Grietje Laper.
1733 Jacob Tuijn, Grieje La Paar.
1737 Jan Olivier, Rachel Tijn.
Maria is de oudste, maar trouwt het jongst, namelijk op haar achttiende. Ze is bij haar huwelijk
duidelijk zwanger en krijgt zeker zes kinderen voordat haar zus Rachel als eerstvolgende dochter
trouwt. Het leuke is dat tussen de doopgetuigen bij de kinderen van Maria Teijn en Gijsbert Lam
enkele namen van heel andere familieleden voorkomen. Het zijn Willem Beeversluis en zijn
tweede vrouw Magdalena Kaarsgieter. In 1708 huwde hij voor het eerst met Maria van der Tuyn,
dochter van Catharina Thomas. Maria en Willem zijn eveneens directe voorouders via de familie
van Jannetje Fles, die gehuwd is met Nicolaas Stoute (generatie 06). In hoeverre deze Maria een
bloedverwant van de familie Teijn zou kunnen zijn, is vooralsnog onduidelijk.
Pas 25 jaar na het eerste huwelijk van dochter Maria trouwen de twee jongste dochters. Eerst
Rachel als ze bijna 28 jaar oud is en vervolgens Susanna die dan al 35 jaar oud is. De echtgenoot
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van Susanna (Jan van den Bos) was al weduwnaar. Haar ouders zijn bij haar huwelijk zelf dan al in
de zeventig. Jacob Teijn overlijdt in 1737 en Grietje le Pair een paar jaar later in 1740.
Begraafboeken
 30/3-6/4-1737 Jacob Tijn (man van Grietje la Per) B.
 17-24/12-1740 Grietje Le Pair (Wed. v. Jacob Tijn) - B.
Ze hebben ruim dertig jaar (in de periode 1701-1733) op de Waardgracht gewoond. Dit is tamelijk
lang. Zeker mensen die geen eigen huis bezaten, verhuisden vroeger regelmatig. Het is onbekend
of Jacob en Grietje een koopwoning hadden. Wel woonde Jan le Per, een broer van Grietje al in
1694 aan dezelfde gracht.
Dochter Susanna is nog maar begin veertig wanneer ze, mogelijk na een zware bevalling, overlijdt
in juli 1737. Haar zwagers nemen de voogdij over haar kind al een maand later aan.
Weeskamer, Susanna Teijn N252 voogdijboek.
Jan Olivier, lakenw. en Gijsbert t Lam, Lakenw., beijde aanbehuwde oomen zijn voogden gesteld
over Jan oud 9 weeken nagelaten minderjarig kind van Susanna Teijn, verwekt bij Jan van den
Bosch, lakenw. op de Waertgraft. Compareerenden hebben de voogdije aengenomen ende eed
gedaen voor Heeren Weesmeesteren den 27-08-1737. Pro Deo.
Ook van enkele andere gezinsleden zijn begraafdata voorhanden. Maria en Rachel worden
redelijk oud.
Begraafboeken 1650-1800.
 Jacob Teyn, kind van, HK, 15/21-10-1689.
 Jacob Tijn, kind van, HK, 27/09-03/10-1692.
 Jan Tijm (Tijn?) PK, 22/02-01/03-1727.
 6-13/7-1737 Susanna Tijn (vrouw van Jan van den Bos) B.
 8-15/10-1757 Tijn, Marijtje (weduwe van Gijsbert Lam) PB.
 Rachel Tijn, wede van Jan Olivier, Vrouwe kerk tussen 25 augs. en 1 sept. 1787.
De naam Teijn komt niet zo vaak voor en lijkt soms verward te worden met het veel algemenere
Van der Tuijn (of: Du Jardin). Als het volgende stuk echt op een Jacobus Teijn slaat, is er gerede
kans dat hij verwant is.
Van den Heuvel pag. 326. Index Crimineel Vonnisboek.
29, 7vso; 15-03-1703. Bruijn de, Susanna 31 jr, gehuwd met Jan Provo, geboren Leijden,
wasvrouw. Overspel met Jacobus Teijn. Straf: 6 jaar verbanning uit H. en WF.
Zie het vonnis op fiche 213. Kenningboek: het jaar 1703 staat niet op fiche. Zie 1702, fiche 26, er
zijn jammer genoeg geen duidelijke aanwijzingen.
Tja, eigenlijk is een dergelijke kwestie slechts een voorproefje van wat bij de geschiedenis van de
familie Stoute tevoorschijn zal komen.
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Generatie 10 Teijn

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

Man
Jacob Teijn
ca 1620 te Picardië
na 1661, voor 1682 te Leiden
Waals
Langegraft (1642), Cleijstraat (1649)
Droogscheerder (1642)
Teijn

Huwelijk:

02-05-1642 te Leiden ondertrouw

Kinderen
1. Susanne
2. Abraham
3. Isaac
4. Marie
5. Jacob
6. Louise

Vrouw
Louyse del Lobelle
ca 1620 te Artois (Artesië)
na 1661, voor 1682 te Leiden
Waals
Cleijstraet (1642)
Huisvrouw
del Lobelle

doop 14-11-1649 te Leiden, overl. voor 1682?
doop ca 1650 te Leiden?, overl. na 1700 te Leiden
doop 11-01-1652 te Leiden, overl. voor 1682? - 18/25-4-1722 te Leiden?
doop 28-06-1654 te Leiden, overl. voor 1682?
doop 07-04-1658 te Leiden, overl. 30/03-06/04-1737 te Leiden
doop 06-11-1661 te Leiden, overl. voor 1682?

Jacob’s ouders zijn immigranten uit het zuiden die rond 1620 het levenslicht zagen. Aangezien ze
allebei slechts een bekende als getuige kunnen meebrengen bij hun huwelijk te Leiden in 1642,
zullen ze geen naaste familie in de stad hebben gehad.
KO 2-05-1642 M253.
Jacob Teijn, droogscheerder, jongeman van Picardien, wonende op de Langegraft, geassisteerd
met Jean Braseul, sijn kennis, wonende op de Delfsche Vliet, huwt met Louyse del Lobelle,
jongedochter van Artoys, wonende in de Cleijstraet, geassisteerd met Maria du Trie, haer bekende
aldaer.
Ze laten hun kinderen in de Waalse kerk dopen, waarbij blijkt dat de naam Teijn voor een Franstalige schrijver onbekend is. Teijn wordt hier niet verward met Tuijn (Jardin). Toch ontbreken
ongetwijfeld de eerste kinderen van het paar in het volgende rijtje; waaronder hun zoon
Abraham.
Waals doopboek 93 Tin.
 14-11-1649 Susanne, (pa: J. Tayne, ma: L. de Lobe), getuigen Anthoine de la Place, Pierre
Bocquet, Jacqueline Cortin, Louise des Bureaux.
 11-01-1652 Isaac, (pa: Timon, aant. M253v, Tin, ma: L. Louber), getuigen Aaron Cheval,
Anthoine Boquet, Marie Grety, Anne Boquet.
 28-06-1654 Marie, (pa: J. Tinne), getuigen Philippe Ricque, Philippe Descamp, Jeane du Pon,
Anne Oden.
 07-04-1658 Jacob, (pa en ma: J. Toin, L. Lobiel), getuigen Philippe Dehennin, Jeane Billiau.
 06-11-1661 Louise, (pa: J. Tin), getuigen Elie Gobert, Jean Miche, Judith Voisin et Caterine
Gehier.
De doopgetuigen zijn vrienden en bekenden van het paar uit Picardië en Artesië. Alleen met
Louise des Bureaux bestaat enige verwantschap.
Diverse doopgetuigen bij generatie 10 Teijn (zie ook bij De Lobelle):
 KO N27v, 1643 is het huwelijk van Philip de Can, jongeman van bij Rijssel, huwt met C. Rousee,
weduwe van R. Odan, geassisteerd met Maria Boucquet, haar nicht in de Josephsteech.
Van dit paar geen Waalse dopen gezien.
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 KO N165, 1645 is het huwelijk van Anthony del Plaes (Plache), jongeman van Armentier,
wonende op de Oude Chingel, huwt met Anna Colpaer. (Coenraad Dagovos is in 1678 voogd
over een neef van hem. Over deze Coenraad volgt t.z.t. in de Van Wijk-tak meer.) Waalse
doopgetuige in 1656 Jacob Timme, in 1659 o.a. Louyse de Lobelle.
 KO N217, 1646 is het huwelijk van Pieter Bocquet, jongeman van Sinzeijn in Artois, wonende
in de Cleijstraet, huwt met Jacquelijn Chotteijn, jongedochter van St. Aman. Dit zijn waarschijnlijk buren, en is misschien verre familie van De Lobelle.
 De enige andere man is Antoine Bocquet, jongeman bij Basse die in 1659 huwt.
Geen Waalse/NH-dopen gezien, mogelijk staan die bij Buket. Bruiden bij Buket.
 KO O101, 1649 is het huwelijk van Aron Chaval, jongeman van Picardije, geassisteerd met
Jacob Teijn, zijn bekende, wonende in de Cleijstraet, en huwt met Jenne du Pon, jongedochter
van Armentiers. Waalse doopgetuigen bij dit paar zijn in: 1651 o.a. Jacob Stin. 1653 o.a.
Louyse de Lobel. 1654 o.a. Jacob Tiene.
 Geen huwelijk van een Elie Goebert gezien.
Intussen heeft Jacob genoeg geld verdiend met droogscheren om een huisje in de Kleistraat te
kunnen kopen. Zijn twee zonen Abraham en Jacob erven het pand later als enige erfgenamen.
Meerdere kinderen zijn blijkbaar al jong overleden.
Bonboek huiseigenaren (dit is alles op Tijn).
Fiche 511 Hoge Morsch: Cleijstraet Noortsijde. (Zie ook generatie 11 Wastijn, familietak Poptie.)
 24.6.1644 Is bij de kinderen ende erfgenamen van Corns. Willems Ouwelant vercoft aen Dirck
Wastijn roltrapier om xviij C v gull te betalen met iij C gull gereet ende CL gull fjrs meije 1645
tje bij overstellinge uijtgefeijt... aen Jan van Heuffen.
Marge De gecaff. cuftingb. is alhier verthoont den 10.2.1662.
 4.2.1662 Is bij hem vercoft aen Jacob Teijn laeckenbereijder vrij om xij C gl gereet gelth.
 19-3-1681 Is bij Abraham + Jacob Teijn, soonen en enige Erffgenamen van Jacob Teijn de Oude
c
vercoft aen Harde due Bouvry vrij om ij vj gl gereet geld.
Mogelijk hebben Jacob Teijn en zijn vrouw Louyse del Lobelle de twee huwelijken van hun zonen
al niet meer meegemaakt. Ze moeten tussen 1662 en 1682 zijn overleden.
Abraham Teijn met Jannetje de Quien
Jacob Tijn en Grietge Jans la Pair

ca 1675
25-04-1682

geen huwelijk gezien
Y32

KO 1682.
Jacob Teijn, lakenwr, jongeman van Leijden, wonende op de Langegraft, vergezeld met Abram
Teijn, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Grietge Jans Lepair, jongedochter van Leijden,
wonende in de Kerksteeg, geassisteerd met Grietge Jans, haer moeder mede aldaer.
Doopgetuigen in de Waalse kerk bij de zoontjes Abraham, Isaac en Jacob, kinderen van Abraham
Tin, Toint en Jannetje de Quiene zijn in:
1676 o.a. Mari Tin (aant. bij kind Abraham: geh. met Jannetje Gavel).
1677 Leuccin Oschar, Jehanne Warnir.
1680 Jacob Tin et Lievin Hauchar et Marie le Moine et Marquerite le Per.
Nakomelingen van Abraham
Abraham Teijn en Jannetge Gavel
Magdalena Teijn en Klaas Flama

23-04-1701
18-07-1732

CC197 kleinkind
MM3 achterkleinkind

KO 1701. Abraham Teijn, geassisteerd met Abraham Teijn den ouden, beide woonende op de
Korte Langegraft, huwt met Jannetge Gavel.
KO 1732. Magdalena Teijn is een dochter van Abraham Teijn die in de Narmstraat woont.
NH-doopgetuigen bij Abraham Tein en Jannetje Gavel, boek nr. 625, zijn in:
1701 (juli) Abraham Tein, Jannetgen de Quen.
1702 en 1706 n.v.t., 1704 Jannetje Duken.
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Tot besluit volgen nog de begraafdata van de familie Teijn en enige gegevens van Louyse’s familie
Del Lobelle.
Begraafboeken
 18-25/4-1722 Isac Tijn, B.
 30/3-6/4-1737 Jacob Tijn (man van Grietje la Per) B.
Gen 11 de Lobelle
KO L172, 1636 is het huwelijk van Luijc Lobee, jongeman van Artoys, die met Mary Garechere,
jongedochter van St. Aman trouwt. Dit paar is waarschijnlijk n.v.t.
KO M123v, 16-12-1639.
Anthony de Lobel, jongeman van Abbevile, lakenwever, wonende op de Langegraft, geassisteerd
met Theodore del Tombe, zijn bekende, aldaar, huwt met Louyse de Bouriau [later: Bureaux],
jongedochter van Artoys, wonende op de Langegraft.
Waalse doopgetuigen bij Anthony de Lobelle en Louyse de Bouriau zijn in:
1640 o.a. Jacqueline Carlier.
1645 en 1651 n.v.t.
1641 o.a. Jaques le Perle.
1647 o.a. Piere Bocquet.
Deze Anthony is waarschijnlijk de oom van Franchoys Lobelle die met Marij Martijn is gehuwd
(zie generatie 12 Martijn, familietak Van Wijk).
Buurtkwestieboek, Oude Singel. (w.s. van toepassing)
Antoni Lobel en Evert Hendriks Jupsingh, GA48G, 17-05-1651, fol. 39v. Lobel klaagt over
Jupsingh’s timmerwerk waardoor de “lichten in zijn werkkamer verduisterd” werden.
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Generatie 11 Genotte

Gegevens
Naam:
Geboren:
Overleden:
Geloof:
Adressen:

Man
Antoine Genot
ca 1610 bij Rijssel (= Lille)
vrij jong? w.s. voor 1664
Waals
Lille en Leiden: Middelwech (1635)

Beroepen:
Vader:
Moeder:

Passementwerker (1635)
Genon

Huwelijk:

16-07-1635 te Leiden ondertrouw

Kinderen
1. Marie
2. Catelijne
3. Elisabeth
4. Pierre
5. Esther
6. Jacomijntjen

Vrouw
Anthonette Servije
ca 1610 te Tolen
na 1682
Waals
Tolen en Leiden: Noorteijnde (1635),
Catharina Gasthuijs (1664), Corte Scheijstraat (1664), Nieuwen Rijn (1682, 1683)
Huisvrouw
(Philip?) Servije

doop 30-11-1636 te Leiden, overl. na 1718
doop 01 en 02-01-1639 te Leiden, overl. na 1677
doop 21 en 27-04-1642 te Leiden, overl. na 1682
doop ca 1645 te Leiden, overl. na 1696
doop 17-01-1649 te Leiden, overl. w.s. na 1672
doop ca , overl. na 1668

(Zie voor aansluiting generatie 10 Bucquoy.)
Elisabeth Genotte, de vrouw van Gerard du Bucquoy, stamt af van een man die net als haar
echtgenoot uit de nabije omgeving van Lille (Noord-Frankrijk) komt. Haar ouders zijn eerste
generatie immigranten die circa 1610 geboren zijn en in 1635 te Leiden trouwen. Ze trokken met
vele anderen rond 1630 uit het gebied rond Lille weg en weken naar het noorden uit. Misschien
reisde haar vader, Anthoine Genot, zijn oom en tante Nicola Hohye en Cathelijne Jenoble
achterna. Afgaand op zijn huwelijk en de getuigen bij zijn kinderen zijn die twee mensen de enige
familie die hij in Leiden heeft.
KO L103, 16-07-1635 (Aant.: Genon).
Anthony Nennooth, passementwerker, jongeman van Rijssel, wonende op de Middelwech,
geassisteerd met Nicolaes Gijsee in ’t Noorteijnde, Jacques Codderon, zijn compeer [kameraad] in
de Fockerspoort, huwt met Anthonette Servije, jongedochter van Tolen, woont in het Noorteijnde,
geassisteerd met Elisabeth Ballant, haar bekende in de Campensteech.
Een paar maanden eerder is Anthonette voor de biecht in de Waalse kerk geweest.
Waals fiche CBG Servie: zie ook bij Serve; slechts enkele meldingen:
 Anthonette Serve, reçu membre de l’Eglise de Leide a Pentecote 1635, par confession.
(Pinksteren)
Passement [Frans, boordsel] is een verzamelnaam voor allerlei band en koordachtige
versieringen, gebruikt als garnering of afwerking van kleding en meubilair. Vooral in de
zeventiende eeuw werden veel passementen met goud- en zilverdraad ingeweven. Antoine
Genotte was gespecialiseerd in het maken van sierband.
Over de afkomst van Anthonette Servije is bij deze zo’n beetje alles gezegd en geschreven. Het
ziet er naar uit dat zij zonder naaste familie in Leiden woonde ten tijde van haar huwelijk. Wel is
ze heel goed bevriend met Elisabeth Ballant, die zelfs bij de kleinkinderen van Anthonette getuige
is. Nicolaes Gijs kan Nicolas Hoye zijn. De volgende dopen komen in het Waalse boek voor.
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Waals doopboek nr 51
 30-11-1636 Marie, pa: Antoine Jennot, ma: ---, getuigen Jean le Dru et Pierre Savrenne,
Elisabeth Balieu et Ester Hoijef.
 01 en 02-01-1639 Catelijne, pa: Antoine Jennot, ma: ---, getuigen Jan le Dru, Pierre Taverne et
Elisabeth Balliu.
 21 en 27-04-1642 Elisabeth, pa: Antoine Jeannot, ma: ---, getuigen Jan le Dru, Jacob Belin,
Catelijne Jeannot et Elisabeth Belijn.
 17-01-1649 Esther, pa en ma: Antoine Gennet en Antoinette Silvye, aant: Genot L103vd,
getuigen Jean le Druijn, Gilles Bonte, Elisabeth Ballevuin et Esther Hoye.
Rond 1645 moet ook een zoon genaamd Pierre in Leiden geboren zijn en mogelijk kregen ze
tevens een dochter die Jacobmijntgen heette. Ook hier loop ik tegen raadsels aan die veroorzaakt
worden door de vreemdste verbasteringen van de waarschijnlijk officiële naam: Genon.
Daarnaast laten de kinderen zich beïnvloeden door het Hollandse gebruik om een patroniem in
plaats van een familienaam te voeren. Dit blijkt goed bij hun huwelijken, met deels autochtone
bewoners.
Mary Chenot en Jan Claes
Catharijna Tonis [Genotte] en Pieter Pietersz.
Lijsbeth Jenot en Gerard du Bucquoy
Lijsbeth Jenoth met Sjean Le Moine
Pieter Tonisz. [Genotte] met Judith Jans van der Tin
(= Pieter Jeno en Judith le Fevre? Niet in het bruidenboek.)
Pieter Teunisz. [Genotte] met Marijtie Jans Haringh
Pieter Teunisz. Senoth en Marijtie Bastiaensdr. Kempe
Hesther Theunis [Genotte] en Jacobus Verlinden

R257vo
S1
S22
Y139
..206

17-04-1664
16-05-1664
16-08-1664
15-10-1683
03-01-1670

X301
Y69v
Y55

28-11-1681
23-10-1682
08-08-1682

e

1
e
2
e
1
e

2
e
3

KO 1664 Waalse kerk.
Jan Claesz., greinwerker uit het Land van Luijck, huwt met Mary Chenot, jongedochter van
Leijden, wonende op de Oude Cingel, geassisteerd met Anthoette Servié, haar moeder int
Catharijne Gasthuijs.
KO 1664.
Pieter Pietersz., scheepstimmerman, jongeman van Leijden, huwt met Catharijna Tonis, jongedochter van Leijden, wonende op de Beestemarckt, geassisteerd met Anthonetta Servy, haar
moeder in ’t Catharijna Gasthuijs.
KO 1664, Waalse kerk.
Gerard du Bucquoy, greijnwercker, jongeman van Bondu, wonende op de Langegraft,
geassisteerd met Walram de Bucquoy, zijn vader, wonende aldaar, huwt met Lijsbeth Jenot,
jongedochter van Leijden, wonende in de Corte Scheijstraet, geassisteerd met Anthonette Servie,
haar moeder, wonende aldaar.
KO 1670.
Pieter Tonisz., greijnwercker, jongeman van Leijden, wonende in de Camp, geassisteerd met Jan
Claesz., zijn zwager aldaar, huwt met Judith Jans van der Tin, jongedochter van Leijden,
Papegraft, geassisteerd met Sara Samuels de Vogel, haar moei, Langebrugge.
KO 1681.
Pieter Teunisz., weduwnaar van Judick Jans van der Tin, woont in de Raemsteegh, geassisteerd
met Jan Claesz., zijn zwager, wonende in de Camp, huwt met Marijtie Jans Haringh, jongedochter
van Leijden.
KO 1682.
Jacobus Verlinden, saaijwerker, huwt met Hesther Theunis, jongedochter van Leijden, woont in
de Kamp, geassisteerd met Anthoneth Servye, haar moeder op den Nieuwen Rijn.
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KO 1682.
Pieter Teunisz. Senoth, weduwnaar van Marijtie Jans Haringh, wonende in de Raamsteegh,
geassisteerd met Harmanus de ... sijn bekende op de Middelstegraft, met Marijtie Bastiaensdr.
Kempe.
KO 1683.
Le Moine (Sjean), weduwnaar van Anthoneth Tjeers, (Waalse kerk), Gorstestraet, geassisteerd
met Jan du Prie, zijn bekende, huwt met Lijsbeth Jenoth, weduwe van Gerard du Bucquoy,
Gorstestraet, geassisteerd met Anthouet Serye, haar moeder op de Rijn en Marya Jenoth, haar
zuster in de Camp.
Wederom is het leven van een gezin nauw verbonden met de lakenindustrie in Leiden. Alleen de
echtgenoot van Catharina Genotte werkt in een andere sector en Pieter Genotte is in 1683
bierdrager (zie generatie 10 Bucquoy). Blijkbaar is Antoine inmiddels overleden, waarschijnlijk al
voor het jaar 1664.
Tussen 1665 en 1695 komen de kinderen met hun nageslacht in de Waalse en andere
gereformeerde kerkboeken voor.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Jan Claesz. en Mary Chenot zijn in:
1665 Conrard du Tier, Esher du Rieu et Marie de Lannoy.
1667 (ma: -), Gerard de Bucqury, Antoinete Beriee et Susanne de Busceins.
1670 o.a. Ester Genot.
1676 Jehan du Toict, Elisabeth Genot, Marthe du Toict.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Pieters. en Catharijna Tonis Genotte (ma: -) zijn in:
1665 o.a. Antonet -, Elisabeth Balijn.
1671 Antonette Philipsdr.
1666 o.a. Maria ende Elisabeth Yenot.
1673, 1677 en 1678 n.v.t.
1667 o.a. Pieter Jeno, Judith le Fever.
1675 Lijsbeth Buckooy.
1669 Pieter Teunisz., Jacomijntjen en Ester Teunisdr.
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter T. [Genotte] en Judith Jans van der Tin zijn in:
1671 en 1675 n.v.t.
1673 Jan Claasz, Antoinette Servien.
Voordat Pieter hertrouwt worden twee mannen over zijn enige nog levende kind tot voogd
aangewezen.
Voogdijboek Pieter Anthonisz. I132.
Jan Claas, greijnwerker, oom, ende Abraham Cerpon, voller, gebeede vrundt, zijn voogden gestelt
over Judith oudt, omtrent 4 jaaren, naergelate weefkint van zar: Judith Jansdr. gewonnen bij
Pieter Anthonis. Comparerenden hebben de voorn. voogdije aangenomen en op 24 november
1681 aan weesmeesteren eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd.
Van Pieter T. [Genotte] en Marijtje Jans Haringh geen kinderen bij patroniemen aangetroffen.
Deze jonge vrouw overlijdt binnen een jaar na de huwelijksvoltrekking, vermoedelijk in het
kraambed..
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Pieter Theunis (Genet) en Marijtje Bastians Kemp zijn in:
1688 o.a. Jan Claasz.
1697 Jacob van der Linden en Marij Claasz. Genet.
1683 geen getuigen, 1684, 1686, 1690, 1693 en 1695 n.v.t.
Maria Genotte heeft een zoon die in 1695 aan boord van een VOC-schip naar Oost-Indië vaart.
Ruim twintig jaar later verzoekt zijn moeder enkele bekenden om een verklaring over haar
verwantschap voor de schepenen van Leiden af te leggen.
Gedreven door armoede (of soms zucht naar avontuur) monsterden mannen bij de Compagnie
aan, want: “Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen, ... daar kunt gij veel geld en goed vergaren”.
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Zij waren meestal afkomstig uit de laagste sociale klasse en kwamen om de een of andere reden
elders niet aan de bak.
De VOC kende een verplicht dienstverband van minimaal drie jaar, exclusief de maandenlange
reis van en naar Azië. Onderweg leefde het gewone scheepsvolk van zout vlees of vis, erwten,
gort of rijst en hard scheepsbeschuit. Schipbreuk kwam in feite slechts zelden voor, maar er
bleven genoeg andere risico’s over, zoals tropische ziekten. Eenmaal in Azië aangekomen,
werkten de mannen aan boord van schepen op Aziatische handelsroutes of in/rond de locale
VOC-vestingen met opslagmagazijnen en scheepswerven. Tweederde van alle opvarenden die
voor de VOC naar Azië vertrokken, keerde niet terug. Het gros van hen zette gewoon hun leven
ter plekke voort en overleed daar na een arbeidzaam leven.
Op zich waren de verdiensten van een VOC-matroos niet royaal vergeleken bij opvarenden naar
West-Indië. Hij ontving slechts negen tot twaalf gulden per maand, wat aan het einde van de
zeventiende eeuw evenveel was als het loon van een ongeschoolde bouwvakker. Maar het was
wel een zeker loon, en kost plus inwoning hoefde hij er niet van te betalen. Daarnaast bestond bij
de VOC een goede kans op snelle promotie.
Een VOC-dienaar kon een zogenaamde maandbrief ondertekenen, waarmee hij de
bewindhebbers verzocht jaarlijks maximaal drie maanden gage uit te betalen aan achterblijvende
verwanten. De VOC-beambten wachtten daarmee totdat ze bevestiging uit Azië ontvingen over
M)
de gewerkte periode.
e

Minuten Civiele Zaken, Rechterlijk Archief, inv. nr 86. Deel Q. Akte 64. (1 requirant, Marij Genot,
of Genet of Jenet/Jenot, weduwe van Jan Claesz. Sr. Regeling nalatenschap zoon Abraham Claasz.,
02-08-1714.)
Compde voor de onderges. HH Schepenen der stad Leijden Gerrit Blijenburg, en Gerrit Bap, beijde
van competente ouderdomme en wonende binnen deese stad, de welke verlaarden ten versoeke
e
van Marijtge Jenot [Claasz = doorgehaald] wed van Jan Claasz. de oude en Antony Claasz, item
Albert, Claas, Marijtje en Catrijntje Jans, kinderen van Jan Claas de Jonge waar en waaragtig te
te
t
weesen, dat de eerste reg is de moeder, en den tweede reg de wettige volle broeder en de vier
t
laafte comp zijn volle broeders kinderen van Abram Claasz. die in den jare 1695 van Delft nog
jongman en ongetrouwt zijnde naar Ooftindien is gevaren @ aldaer zo zij onderregt werden
overleden. Dat den voorn: Abram Claasz. geen vader meerder broeders ofte sufters, heele ofte
ten
halve, ofte derzelver descendenten heeft naargelate als d reg in deefen.
ten
Geevende voor redenen van wetenschap dat zij den voorn: Abram Claasz. en de Reg zeer wel
ten
hebben gekent, en de reg als nog wel kennen. Zo waarlijk etc.
Acte den 2 aug. 1719. W. Paats, W v Zanen Jze.
Net als bij andere “uitlopers” van een familietak, resten een hoop onbeantwoorde vragen en nog
wat losse brokjes informatie over vrienden en mogelijke verwanten. In de toekomst zou ik graag
eens alle plaatsen van herkomst willen bezoeken en aldaar verder willen spitten. Tot het zover is,
zal het bovenstaande echter moeten voldoen.
Misschien is dit het huwelijk van doopgetuige Jan le Dru: KO H270, 05-04-1619, Waalse kerk.
Jan Jacobsz Druijff, weduwnaar huwt met Lijsbeth Baillijn uit Noorwits.
Generatie 12 Genotte?
KO G156, 22-07-1611.
Nicola Hohye, jongeman van Cheijn in Artoys, huwt met Cathelijne Jenoble, jongedochter van
Menene in Vlaenderen, -, geassisteerd met Geleijne de Baseu en Cathelijne Cocke, haar
bekenden.
Bij dit paar zijn de Waalse doopgetuigen in 1612, 1617 en 1620 n.v.t. Naam moeder wordt
achtereenvolgens geschreven als: Jenoble, Genobe, Tenot, 1620 is dochter Esther.
Zie generatie 13 Bonte, familietak Van Wijk. Bij het checken van de Waalse doopgetuigen van de
familie Bonte kwam ik het volgende tegen (w.s. geen direct verband met de andere familie
Bonte):
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Waalse doopgetuigen bij Gillis Bonte en Esher Hoi/Havet zijn in:
1649 Jan le Dru en Anthoinett Servier.
1655 o.a. Marie Jennotte
1657 o.a. Catharine Jenno.
Het paar Bonte x Hoy trouwt te Leiden (KO N234v). Esther Hooye is een dochter van Cathalijn
Jenne die in de Vrouwenkerksteech woont ten tijde van het huwelijk in 1646.
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Generatie 12 Derveau

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

Man
Derveau
ca 1575

Vrouw
?
ca 1575

Waals

Waals

Derveau

?

Huwelijk:

ca 1610

Kinderen
1. Peironne
2. Guilbert
3. Elisabeth?
4. Jehanne?
5. Marie?

doop ca 1610 te , overl. na 1668 te Leiden?
doop ca 1625 te , overl. na 1662 te Leiden?
doop ca
, overl. na 1678 te Leiden?
doop ca
, overl. na 1675 te Leiden?
doop ca
, overl. na 1662 te Leiden?

(Zie ook generatie 11 en 12 Du Bucquoy.)
Van het gezin waarin Peironne Derveau, de vrouw van Walran du Bucquoy opgroeit, zijn
vooralsnog uitsluitend de gegevens voorhanden van gebeurtenissen die in Leiden plaatsvonden.
De gezinskaart bevat zoals hierboven te zien is nog veel witte vlekken, maar daar staat tegenover
dat de beschikbare informatie, gecombineerd met de aanwijzingen over generatie 11 en 12 Du
Bucquoy, toch een ruwe schets van deze familie oplevert.
Centraal staat de overgang van een Noord-Frans naar een Zuid-Hollands leefgebied ten tijde van
de grote trek naar het noorden in het laatste kwart van de zestiende eeuw.
De families Du Bucquoy, Derveau en House onderhielden nauwe contacten. Hieronder staan de
beschikbare wetenswaardigheden.
Huwelijken van de kinderen.
Walran du Bucquoy en Peironne Derveaux ca 1638 te Bondues?
Gilbert Derveau met Lijsbeth de Bucquoy
ca 1649 (niet in KO-klapper) Oegstgeest?
Gilbert Derfeu met Marij de Gardijn
O325 27-03-1653
Pierre Derveaux en Jenne Libert/le Bert
(geen huwelijk in KO-klapper gezien) neef?
Geen passende huwelijken van dochters gevonden.
KO 1653. Waalse kerk.
Gilbert Derfeu [Derveaux], weduwnaar van Lijsbeth de Bucquoy (aant.: circa 1649), greinwerker,
woont te Oegstgeest, geassisteerd met Walram de Bucquoy, zijn schoonbroeder, woont op de
Beestemarct, huwt met Marij du Gardijn, weduwe van Piere Barbian, woont in de Cruysstraet,
geassisteerd met Mary du Sar, haar moeder, wonende in de Cruysstraet.
Waals fiche CBG op Desbucquoy onder andere:
 Anno 1650 le - a Leide Elisabeth de Bucquoy voyez Guilbert Derveaux.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le fevr. 1650 Elisabeth de Bucquoy femme de Guilbert
Derveaux par confession. Voyez: Derveaux, 1656.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le’Avril 1653 des Buquoy, Walran et Pieronne Derveau s.f.
par confession.
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Waals fiche CBG op Derveau onder andere:
 (*) Leide s’est présenté pour etre reçu par confession de foi a la Cene fevrier 1650 Derveau,
Guilbert & Elisabeth de Bucquoy sa femme accompagné de leur frere Anthoine Bucquoy.
(Registre des Escoutons & Repondans, 1627-1665.)
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le fevr. 1650 Derveaux, Guilbert et Elisabeth de Bucquoy sa
femme par confession.
 Zie *: Leide ... octobre 1650 d’Erveaux Pierre h.m. acc. son cousin Guilbert d’Erveaux.
 Anno 1653 le - a Leide Derveau, Pierronne, voyez Desbuquoy, Valleran.
 Anno 1653 le - a Leide Derveau, Pierre voyez Jeane Libar.
 Reçu membre de l’Eglise de Leide le avril 1653 Derveau, Pierronne femme de Walrand des
Buquoy par confession. Voyez: des Buquoy 1653.
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Guilbert Derveaux en Elijsabeth des Buquoy zijn in:
1649 Jean des Buquoy, Marquerite del Rue et Marthe del Beque.
Weeskamer Voogdijboek E183v / E186v (207v is n.v.t.)
Toussain de Bucquoy & Warran de Bucquoy, beijde oomen, greijnwerckers, sijn voogden gesteld
over [5 kinderen] van Elisabeth du Bucquoy gewonnen bij Guillebert Derveau, mede
greijnwercker. Comparerende hebben de voogdije aengenomen ende eedt gedaen aen De
e
Backere, Letman en van Wiggigen opde xxxj Marty @no 1653.
rn
Den voorn. boedel is ten dage .. bij Weesm gerepudieert.
Bonboek huiseigenaren bij Derveau onder andere Gilbert Derveau, koper 1658, verkocht bij willig
decreet 1666. NieuwMare folio 171, Langegracht en Hoge Morsch folio 358, St. Aagtenstraat.
Fol 171 en fol 358: Executeurs van de boedel van Guilbert Derveaux zijn Marcus du Quin en Jan
Ferret 1666 (?).
Waalse doopgetuigen bij de kinderen van Pierre Derveaux en Jenne Libert/le Bertz zijn in:
1650 Gilbert Derveux, Pierre Sex, Jenne Billet, Cataline Destombe.
1652 Anhoine Colombier, Wallerant de Bucquoi, Marie Houset, Jenne del Dicque, Jenne de Heule.
1653, 1655 en 1656 n.v.t.?
1659 o.a. Guillaume de le Rue, Marie Dervau.
In het Waals doopboek in 1665 zijn getuigen bij de doop van een kind van Charle Fever en Maria
Derveaux, aant.: S3vd: Jean le Fevre, Walran de Bucquoy, Lijsbeth Derveau et Anne House.
Begraafboeken vanaf 1620 ondermeer:
 4-11/6-1695 Lijsbeth Derviou, Galgstraat, Bolw.
 3-10/5-1710 Dervouw, Jan, Bolw.
 22-29/12-1703 Dervau, Maria, Diefsteeg, VK.
 10-17/10-1711 Dervaux, Jenne, Turfmarkt, VK.
 29/4-6/5-1719 Dervaux, Jan, B.
Nog onduidelijk zijn de volgende huwelijken.
Marie Derveau met le Fevere in 1664 = dochter van Gilbert D. en stiefdochter van M. du Gardeijn.
Jenne Derveaux en George Derremaux
19-04-1669
T148v
Mary Derveau met Anthoon Gavel
04-10-1670
V12
Lijsbeth Derveau en Pieter Martijn
18-03-1672
V199v
Geen eventueel huwelijk van L. Gloslain en Jehanne Dervaux gezien.
KO 1669 Waals. George Derremaux, greijnwerker, huwt met Jenne Derveau, jongedochter van
Mouveau, woont op de Langegraft, geassisteerd met Marie Derveaux, haer zuster in de Cingelstraet.
(Van deRemaux in het Waals doopboek geen kinderen gezien. Er komen wel enkele bekende
familienamen bij deReumoux voor.)
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KO 1770 Waals. Anthoon Gavel, met Mary Derveau, geboren Tourcoi, jongedochter, wonende in
de Cruysstraet, geassisteerd met Jeanne Libert, haar schoonzuster, wonende in de Cruysstraet.
(Geen Waalse dopen gezien.)
KO 1672 Waals. Pieter Martijn, weduwnaar, huwt met Lijsbet Derveaux, jongdr. van bij Rijssel,
wonende op de Langegraft, vergezeld met Jannetge Derveaux haer suster in de Lange
Scheijstraet.
Waalse doopgetuigen bij Pieter Martijn en Lijsbet Derveaux zijn o.a. in:
1673 o.a. Jehanne Derveau.
1677 o.a. Anthoine des Buquoy en o.a. Anne
Houzee.
KO Y37vd, 07-11-1619. Ysambaer Bekan, Turcoingen, weduwnaar van Jenne de Merssely,
wolkammer, -, huwt met Pyrone Derveau, geboren Turcoingen, jongedochter, -.
(Geen Waalse dopen gezien.)

Er bestaat een verband tussen House en Derveau (zie generatie 10 en 11 Du Bucquoy).
KO P149 Waalse kerk 24-04-1655.
Aernout House, geboren in Tourconje, jongeman, wolkammer, Langegracht, geassisteerd met
Chaerl de la Rue, zijn oom, Cruystraet, huwt met Margariet le Fevere, jongedochter uit
Pycardyen.
KO P241 Waalse kerk, 24-03-1656.
Aernout Housa, weduwnaar van M. le Fevere, Langegraft, geassisteerd met Gilbert Derveau, zijn
neef, bij de WittePoort, huwt met Anna Clement, jongedochter van Leijden.
Waalse doopgetuigen bij Aernout Houzé en Anna Clement zijn in:
1657 o.a. Guilbert Derveaux, Anthoinette Bollin.
1658 Philippe des Pré, Jean des Bucquoy, Pierronne Dirich, Marie du Gardin.
1660 Anthoine Casie, Charles de Bouvriee, Elysabeth Derveau et Marie Derveau.
1663 o.a. Marie del Becq et Marie Derveau.
1665 n.v.t.? (de Hamel). 1671 en 1675 n.v.t.
1667 Glaude de Heule, Hubert de Buquoy, Magdalaine Claris, Jeanne Derveaus.
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