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 Overzicht families Fles, Copijn, Siewerse en De Wilde     
 
 
[Dit document is onderdeel van de publicatie De families Boekooy & Stouten. Zie voor de 
verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] 
 
 
Na de veelbewogen levenswandel van de Stouten’s in mannelijke lijn, gaat dit epos verder met de 
familie in mannelijke lijn van hun vrouwen. Dat zijn achtereenvolgens de families Fles, Copijn, 
Siewers en De Wilde. 
 
Nicolaas Stouten Jannetje Fles    gen 06 
gen 07 Jacob Fles Neeltje Riethoven 
gen 08 Johannes Fles Maria Beversluis 
gen 09 Jan Fles? Maria Pieters Lobbé  (onzeker) 
gen 10 Frans Jansz. Fles ...    (onzeker) 
 
Jan Stouten Eva Coppij    gen 06/07  
gen 08* Bartholomeus Copijn Lena de Haan  
gen 09 Laurens Copijn Geertruij Cranenburg 
gen 10 Laurens Copijn Jannetje Jans Gadron   
 
Denijs Stouten Jannetje Siewerse    gen 07/08 
gen (08)/09 Jan Siewerse Seijtje Elias Lettier 
 
Nicolaas Stoute Maria de Wilde    gen 08/09 
gen (09)/10 Jan de Wilde Marijtje de Groot 
 
Jacques Hardi [Stoute] Anne Janse    gen 09/10 
gen (10)/11 Jan ... 
      
* De dubbele nummering heeft uitsluitend betrekking op de voorouders van Willem Frederik     

Stouten, zoon van Jacomina Brakel. 
 

https://familiesporen.wordpress.com/
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  Generatie 07 Fles         
 
 
Gegevens  Man     Vrouw 
Naam: Jacob Fles     Neeltje Riethoven 
Geboren: 09-10-1735 te Leiden   03-04-1740 te Leiden  
Overleden: 23-08-1819 te Leiden   20-09-1807 te Leiden   
Geloof: NH      NH 
Adressen: Hoek van Cingelstraat (1761),   Laaste Groenesteeg (1766), Legewerfsteeg 

Looijerstraat (1766), MD Achtergracht  (1788), Haarlemmerstraat (1800), 
(1795), Minnehuis (1819)   Maredorpseachtergracht b.d. 
     Duizenddraadsteeg (1807) 

Beroepen: Rokjesvouwer (1761), bedeelde  Huisvrouw 
(ca 1800), lakenwerker (1819)    

Vader: Johannes Fles (ook: Jacob)  Johannes Riethoven 
Moeder: Maria Beversluis   Ermpje Hendriks van Nimwegen 
 
Huwelijk: 15-03-1766 te Leiden in de Hooglandse kerk 
 
Kinderen 
1. Jannetje doop 06-07-1766 te Leiden, overl. 11-11-1847 te Leiden 
2. Willem doop 26-04-1768 te Leiden, overl. 16/23-10-1773 te Leiden 
3. Johannes doop 22-03-1770 te Leiden, overl. 09/16-06-1770 te Leiden 
4. Neeltje doop 05-05-1771 te Leiden, overl. 13/20-07-1771 te Leiden 
5. Maria  doop 02-08-1772 te Leiden, overl. 31/10-07/11-1772 te Leiden 
6. Pietertie doop 20-02-1774 te Leiden, overl. 31-05-1838 te Leiden 
7. Jacob  doop 18-09-1777 te Leiden, overl. 19-05-1851 te Leiden 
8. Neeltje doop 24-04-1785 te Leiden, overl. 22/29-04-1786 te Leiden 
  
Kinderen van Jacob Fles en Grietje Otteman (zijn eerste vrouw) 
1. Jacob  doop 07-03-1762 te Leiden, overl. w.s. jong 
2. Grietje  doop 24-07-1763 te Leiden, overl. w.s. jong 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie 06 Stoute.) 
 
Gezien het grote aantal zwangere bruiden dat we al tegenkwamen, ligt het in de lijn der 
verwachting dat er vroeg of laat een voorouder tussen zit die buitenechtelijk is geboren. Jacobus 
Fles is zeer waarschijnlijk zo’n arme bastaard. Over zijn achtergrond volgt meer bij generatie 08 
Fles. 
Hij en Neeltje Riethoven zijn de ouders van Jannetje Fles die gehuwd is met Nicolaas Stoute. 
Voordat hij met Neeltje trouwt, heeft hij al een huwelijk achter de rug. In december 1761 trouwt 
Jacob eerst met zijn zwangere bruid Grietje Otteman. 
 
KO 18-12-1761, RR 280. 
Huwelijk Jacob Fles, jongeman van Leijden, rokjesvouwer, wonende op de hoek van de 
Cingelstraat, vergezeld door Maria Beeversluys, zijn moeder, wonende alsvooren, huwt met 
Grietje Otteman, geboren te Leijden, wonende in de Loijerstraat, geassisteerd met Francijntje van 
Laar, haar moeder, wonende alsvooren. Getrouwd in de Hooglandse kerk. 
 
Het beroep van Jacob: rokjesvouwer slaat misschien op rokjesrouwer. Rokken is een soort stof 
geweest en met rouwen wordt vermoedelijk ruwen bedoeld. Binnen drie maanden volgt de 
geboorte van hun eerste kind. 
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NH-doopboek (klapper), ouders Jacob Fles en Grietje Otteman/Kotteman. 

 07-03-1762 Jacob, LK, getuigen Jacob Kraanenburg en Jannetje Beversluijs. 

 24-07-1763 Grietje, LK, getuigen Adrianus Koreman en Marijtje  Beversluijs. 
 
Deze twee kinderen overlijden waarschijnlijk al heel jong en Grietje sterft vermoedelijk in het 
kraambed wanneer ze hooguit een jaar of dertig oud is.  
In 1766 trouwt Jacob opnieuw en wel met Neeltje Riethoven. Ook zij is dan al duidelijk zichtbaar 
zwanger van hun eerste dochter. 
 

KO, 15-03-1766, SS214v. 
Jacob Fles, weduwnaar van Grietje Otterman, wonende in de Looijerstraat, vergezeld met Marijtje 
Beversluis, zijn moeder in de Looyerstraat, huwt met Neeltje Riethooven, jongedochter van 
Leijden, woonende in de Laaste Groenesteeg, vergezeld met Aegje Hendriks, haar meuy 
woonende in de Kaarfemakerstraat. Getrouwd in de Hooglandse kerk.  

 
Neeltje is een weesmeisje en heeft vrijwel geen verwanten. Vandaar dat bij de doop van de 
kinderen geen ouders, broers of zussen van haar opduiken. 
 
NH-doopboek (klapper), kinderen van Jacob Fles en Neeltje Riethoven. 

 06-07-1766 Jannetje, LK, getuige Jannetje Beversluijs. 

 26-04-1768 Willem, HK, getuige Jannetje Beversluis. 

 22-03-1770 Johannes, HK, getuige Jannetje Beversluijs. 

 05-05-1771 Neeltje, LK, getuige Jannetje Beversluijs. 

 02-08-1772 Maria, LK, getuigen Jacob Mekooy en Kaatje Pleijjen (zie gen 08 Boekooy). 

 20-02-1774 Pietertie, HK, [pa: Jacob Vles], getuigen Bart Klapperkluijs en Pietertie Sloot. 

 18-09-1777 Jacob, HK, getuigen Jacobus Eradus en Marijtje Maartense. 

 24-04-1785 Neeltje, HK, getuigen Jacobus van den Berg en Lena Hordi. 
(Pieterje Sloot met Albertus Klapperkluijs, 12-05-1753, QQ138 is geen familie/verbastering.) 
 
In 1772 treffen we zowaar een paar bekenden aan, zij het dat enige fantasie vereist is om ze te 
kunnen herkennen. Vijf van de (minimaal) acht kinderen overlijden zeer jong. Tussen de twee 
laatsten kunnen nog één of meer doodgeboren baby’s zitten. 
Drie jaar na de geboorte van hun laatste kind, huwt de jongste alweer. Pas twaalf jaar later 
huwen de overgebleven dochter en zoon. 
 
Begraafboeken. 

 09-16/06 1770 Johannes, kind van Jacob, PB. 

 13-20/07 1771 Neeltje, PB. 

 31-10/07-11 1772 Marijtje, kind van Jacobus, PB. 

 16-23/10 1773 Willem, kind van Jacobus, PB. 

 Neeltje Fles, kind van Jacobus, PB 22/29-04-1786. 
 
Jannetje Fles en Claas Stoute  XX198  07-11-1788 
Jacobus Fles en Neeltje Boma   B101  08-05-1800 
Pieternelletje Fles en Abraham Koornhoff  B276  02-10-1802 
 
KO 1788.  
Claas Stoute, lakenw., jongeman van Leijden, Orangegragt, geassisteerd met Jan Stoute, zijn 
vader, wonende Oranjegragt, huwt met Jannetje Fles, jongedochter van Leijden, wonende in de 
Legewerfsteeg, geassisteerd met Neeltje Riethooven, haar moeder, wonende in de 
Legewerfsteeg. 
Hooglandse kerk 07-11-1788. Huwelijk Claas Stoute met Jannetje Flos. 
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Schepenen 1800. 
1

e
, 2

e
 en 3

e
 gebod op den 10, 17 en 24 Meij 1800. 

Jacobus Fles, Lakenw., jongeman van Leiden, wonende op de Haarlemstraat, vergeselschapt met 
Neeltje Riethoven, zijn moeder, wonende als voren, huwt met Neeltje Boma, jongedochter van 
Leiden. 
 
Schepenen 1802.  
1

e
, 2

e
 en 3

e
 gebod op den 2, 9 en 16 Oct. 1802. 

Abraham Koornhof, weduwnaar, huwt met Pieternelletje Fles, jongedochter van Leijden, 
wonende in de Bakkersteeg, geassisteerd met Neeltje Riethoven, haar moeder, wonende in de 
Bakkersteeg. 
 
Net name rond 1800 heeft de familie het slecht. Jacob en Neeltje moeten hun hand ophouden 
omdat ze niet rond kunnen komen. Pa, ma de twee nog net niet getrouwde kinderen en Jannetje 
Fles met schoonzoon Nicolaas Stoute, die ook van de bedeling moet leven, wonen allemaal bij 
elkaar in een huis op de Maredorpseachtergracht [= van der Werffstraat].  Ze verhuizen in korte 
tijd driemaal, wellicht wegens huurschulden of omdat de huizen in een abominabele staat 
verkeren. Zeven jaar later wonen ze nog of weer op dezelfde gracht.  
 
Bevolking Leiden, Fles (zie ook bij generatie 08). 

 ca 1762, SA1782, nr 13. Jacob Vles en vrouw en 3 kinderen.  

 ca 1762, SA1846, nr. 26, 41 en 59. [59 al gezien, 26 in jaar 1772] 

 ca 1762, SA1828, nr. 42, 43 Jaap Fles en vrouw en 2 kinderen. [1775-1777] 

 ca 1762, SA1783, nr. 35. Jacobus Fles en vrouw en 2 kinderen. [ink. 1 meij 1795, verhuijst] 

 ca 1762, SA1770, nr. 37. Jacob Fles en vrouw en 2 kinderen. [ca 1795] 

 ca 1800 gebuurte 71, no. 43. Japik Fles, Kl. Leeuwsteeg. [1 febr. 1805 inkomst]  

 ca 1800 gebuurte 70, no. 7. Fles, Jacob, M.D. Achtergracht. (Zie verderop.) 

 Idem no. 7 en 9 ... en vrouw. (Zie verderop.) 

 ca 1800 gebuurte 72, no. 48. Jacob Fles, vrouw en 2 kinderen, Haarl. straat. (Zie verderop.) 

 1818 SA1091 wijk 5/208. Jacob Fles, Kruisstraat nr. 16, Ger.: 11 [=alles]. 

 1829 V277 Fles, Jacobus, wolvlaker, 55 jaar, Leiden, Prot. Galgstraat [?]. 

 Jannetje Fles, weduwe van Nicolaas Stoute, geboren Leiden 06-07-1766, ingekomen 15-09-
1846, overleden 11-11-1847. E54 fol 91, Minnehuis Kaarsemakersstraat. 

 
Gebuurte 70 nr. 7. Circa 1800. (Waarschijnlijk 1795) 

 Jacob Fles, vrouw, kinderen: Pieternel Fles en Jacob Fles, verhuijst. 

 Nicolaas Stoute, vrouw en 3 kinderen, bedeelde, verhuijst. 
 
Gebuurte 70, nr. 9. Circa 1800. (Waarschijnlijk 1795) 

 Klaas Stoute en vrouw en 3 kinderen, bedeelde. 

 Bijwoonders: Jacob Fles en vrouw en een kind, bedeelde, verhuijst. 
 
Gebuurte 72, nr. 48. 

 Bewoner: Jacop Fles, man, vrouw, 2 kinderen, ink. 1796, verhuijz. meij 1801. 

 Bijw. Jr. Jacop Fles, man, vrouw, ink. 1 meij 1800, verhuijzing meij 1801. 
 
Bij de doop van diverse kleinkinderen zijn maar weinig bekende getuigen van de partij. Mogelijk 
heeft dit toch niet zo zeer met een matige onderlinge relatie te maken, als wel met de toenmalige 
gewoonten. Het komt bij meer families in de tijd van Napoleon’s overheersing voor dat er 
helemaal geen doopgetuigen aanwezig zijn.  
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jacobus Fles en Neeltje Boma zijn in 1800 Jacobus Fles en 
Pieternelletje Fles. Verder n.v.t. 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Abraham Koornhof en Petronella Fles is in 1803 Jannetje 
Fles; in 1806 geen getuigen. 
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Als eerste van de volwassenen overlijdt Neeltje Riethoven, in werkelijkheid 67 jaar oud. Jacob en 
zijn drie overgebleven kinderen bereiken eveneens een redelijke leeftijd. Hij overlijdt in 1819, 
woont dan in het Minnehuis (bejaardenhuis) en is van beroep lakenwerker. Het is de vraag of hij 
op dat moment echt nog werkte, waarschijnlijker is dat zijn voormalige functie werd genoemd. In 
de op arbeid gerichte maatschappij was het gebruikelijk om een beroep op te geven, ook als men 
feitelijk niet meer werkte. Drie jaar daarvoor, in 1816, telde Leiden nog slechts 28.000 inwoners, 
waarvan er maar liefst 17.000 (voornamelijk door werkloosheid) als armlastig beschouwd 
werden. De later gestorven kinderen maken gelukking wel weer een bescheiden economische 
groei mee. 
 
Begraafboek (ook klapper 83) vermeldingen Riethoven en Fles onder andere: 

 Hendrik, oud 9 weken, kind van Jacob, Voldersgracht bij de Oude Vest, overleden 07-11-1806, 
begraven 10-11-1806. (Dit is een kleinkind.) 

 Neeltje Riethoven, 64 jaar, huisvrouw van Jacobus Fles, Maredorpseachtergracht b.d. 
Duizenddraadsteeg, overleden 20 sept. 1807, begraven 24 sept. 1807. 

 
Akte 567 Jacob (vader). 
B. de Moen, vader van het minnehuis, wijk 7 nr 555 en Christiaan van der Post, Oude Rijn, 
commister, secretarij, 23 jaar, verklaren dat op 23-08-1819 is overleden Jacob Fles, wonende in 
het minnehuis, geboren te Leijden, 84 jaar, lakenwerker, weduwnaar van Neeltje Riethoven, zoon 
van Jacob Fles, naam der moeder onbekend. 
    
Akte 539 Petronella. 
Op 01-06-1838 verklaren Jacobus Bekooij, 53 jaar, zonder beroep, wonende in het Minnehuis, 
wijk 8, en IJsbrand Nagtegaal, 67 jaar, zonder beroep, wonende in het Minnehuis, wijk 8, dat op 
31-05-1838 is overleden in het Minnehuis, wijk 8, Petronella Fles, geboren te Leijden, 66 jaar, 
gewoond hebbende in voornoemd huis, weduwe van Abraham Korenhof, dochter van Jacob Fles 
en Neeltje Riethoven, beide overleden. 
 
Akte 1400 Jannetje. 
Johannes Jacobus du Chatel, bekende, 40 jaar, binnenvader, Kaarsemakerstraat en Pieter 
Pelgrom, bekende, 75 jaar, aanspreker, Langebrug, verklaren dat op 11-11-1847 is overleden in 
de Kaarsenmakerstraat Jannetje Fles, geboren te Leijden, 81 jaar oud, geen beroep, weduwe van 
Nicolaas Stouten, dochter van Jacob Fles en van Neeltje Riethoven, beide overleden. 
 
Akte 495 Jacob (zoon). 
Op 20-05-1851 verklaren Jacob Dokter, schoonzoon van de overledene, wolkammer en Isaac Fles, 
zoon van de overledene, 48 jaar, wever in de Kleistraat, dat is overleden op 19-05-1851 Jacob 
Fles, wonende in de Kleistraat, geboren te Leijden, 79 jaar, wever, weduwnaar van Neeltje Boma, 
zoon van Jacobus Fles en Neeltje Riethoven, beide overleden. 
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  Generatie 08 Fles         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Johannes Fles   Maria Beversluijs 
Geboren: 05-01-1710 te Leiden   28-02-1709 te Leiden 
Overleden: voor 1766? leeft in 1762, w.s. 1769 na 1766, 26/03-02/04-1785? te Leiden?  
Geloof: NH     NH  
Adressen: ?     Hoek van de Cingelstraat (1761),  

Looyerstraat (1766, 1767) 
Beroepen: ?     Huisvrouw 
Vader: Jan Fles  [waarschijnlijk gen 09]  Willem Beversluijs 
Moeder: Maria Pieters Lobbé   Maria van der Thuijn 
Geloof: NH 
 
Huwelijk: Vrijwel zeker niet getrouwd 
 
Kinderen 
1. Jacobus   doop 09-10-1735 te Leiden, overl. 23-08-1819 te Leiden 
 
Kind van Maria Beversluis en Adrianus Koreman 
1. Janis/Adrianus   doop 12-07-1740 te Leiden, overl. 16-02-1818 te Leiden 
 
             
 
Tja, het is de vraag of generatie 08 Fles wel echt naar de familie Fles genoemd kan worden.  
De doop van zoon Jacobus staat heel normaal geregistreerd. 
 
NH-doopboek (klapper) 

 09-10-1735 Jacobus, HK, ouders Johannes Fles en Maria Beversluijs, getuigen Jacobus 
Kranenburg en Jannetje Beversluijs. 

 
Gewoon, een kind waarbij zijn oom en tante van moederszijde als doopgetuigen aanwezig zijn. 
Alleen, welke huwelijken van vader Johannes Fles men ook aantreft, niet het huwelijk met 
moeder Maria Beversluijs. De familie Fles is erg klein in Leiden en de enige Johannes die vader 
van Jacobus kan zijn, is driemaal gehuwd met andere vrouwen: 
 
Jan van de Fles en Jannetje van der Pluijm 30-11-1731 LL225 
Johannes Fles en Agneta Pret  29-09-1736 NN17 
Johannes Fles en Pieternella Toon  24-08-1764 SS134 
 
KO. Jan van der Fles, schrobbelaar, jongeman van Leijden, wonende op de Kijfgragt, huwt met 
Maria Lobbé, zijn moeder, wonende als voren, met Jannetje van der Pluijm. 
 
KO. Jan van der Fles, weduwnaar van Jannetie van der Pluijm, wonende op de Oude Rijn of de 
Haven, gezelschapt met Marijtie Lobbe, sijn moeder, wonende als vooren, huwt met Agneta Pret. 
 
KO. Johannes Fles, laast weduwnaar van Angenietje Pret, Uijtterstegragt bij den Ouden Rhijn, 
geassisteerd met Gerrit Moote, zijn neeff, wonende op de Heeregragt bij de Groenesteeg, huwt 
met Pieternella Toon, weduwe van Teunis Brug. 
 
De doop van Jacobus vindt plaats in de periode waarin Johannes waarschijnlijk net weduwnaar is 
geworden van zijn eerste vrouw. Het blijkt nog dat de grootmoeder (en haar tweede man) van 
Maria Beversluijs en de ouders van Johannes Fles elkaar kenden. Al met al ziet het ernaar uit dat 
Johannes met Maria omging, maar dat hij haar in de steek liet toen ze zwanger bleek te zijn. Aan 
de andere kant hoeft het niet per sé zo te zijn dat hij werkelijk de vader van Jacobus is. Bij de 
doop van buitenechtelijke kinderen staat niet altijd aangegeven dat het kindje onwettig is. (Denk 
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maar aan de kinderen van Seijtje Stoute, generatie 07.) Ook nu geldt dat het met de moeder wel 
goed zal zitten, maar dat je slechts aan kunt nemen dat de vader ook werkelijk de verwekker van 
een kind is. In dit opzicht kun je zelfs vraagtekens plaatsen bij het eerste kind van een zwanger 
gehuwde vrouw. 
Het kwam vrij regelmatig voor dat een meisje aan wie trouwbeloften waren gegeven, zwanger 
het huwelijk in ging. Als de jongen zijn belofte echter verbrak, verkeerde ze direct in grote 
moeilijkheden. 
Een desnoods via justitie toegewezen alimentatiesom lag bij de laagste sociale klassen rond de 
twintig à dertig stuivers per week. Dit was ongeveer het dagloon van een geschoolde 
ambachtsman in de zeventiende en achttiende eeuw. 
In ieder geval stond Maria Beversluijs alleen voor de opvoeding van haar zoontje en moest ze zelf 
voor een inkomen zorgen. Als ongehuwde moeder zal ze het niet makkelijk hebben gehad.  
 
In 1740 blijkt dat Maria ook een relatie heeft, of heeft gehad, met Adrianus Koreman. Mogelijk 
kwam deze man uit dezelfde regio als waar Maria’s voorouders vermoedelijk vandaan kwamen 
(omgeving Made, Moerdijk, Brabant).  
 
NH-doopboek (klapper), kind van Maria Beversluijs en Adrianus Kooreman 
• 12-07-1740 Janis Kooren, HK, (ma: Mary Beeversluys), geen getuigen. Marge: dit is een onegt 
kint, door de moeder selfs te doop gehouden. Later toegevoegd: De vader is Adrianus Kooreman. 
 
Rond 1760 woonde Maria als alleenstaande moeder (en duidelijk niet als weduwe) samen met 
haar zoon Jacob. In de jaren 1767-1768 woont ze alleen en rond 1770 deelt ze een huis samen 
met haar zoon, [en zijn vrouw], een familielid van Grietje Otteman en haar twee eerste 
kleinkinderen. In dezelfde periodes woont Johannes Fles op heel andere adressen. 
 
Bevolking Beversluys: 

 ca 1762 SA1851 nr 43. Fiche: Bijwooner: Marijtie Beversluijs, inkomst 1767, verhuijsing 1768. 

 ca 1762 SA1846 nr 20. Fiche: Huurder: Marijtie Beversluijs, 1 vrouw, 2 kind? 

 ca 1762 SA1846 nr 25. Fiche: Huurder: Marijtie Beversluijs, 1 vrouw, 1 kind. 

 ca 1762 SA1846 nr 59. Fiche: Huurder: 26 Jacob Fles 1 man 2 kind/Mareij Bevervelt/58 Joost 
Otteman/20 Marijtje Beversluijs. 

 ca 1762 SA1846 nr 69 Marijtje Beversluys, en kind. Fiche: Is nr 20. Mareij Beversluijs. 
 
Bevolking Fles. 

 ca 1762 SA1764, nr. 53. Johannes Fles. 

 ca 1762 SA1762, nr. 61. Hannes Fles [bijwoonder 1762 bij Mooten]. 

 ca 1762 SA1765, nr. 30. Hannes Vles en vrouw [samen met Gerrit Mooten als huurders]. 

 ca 1762 SA1723, nr. 8. Johanes Fles [2 kinderen, meij 1768-sept 1768?]. 

 ca 1762 SA1836, nr. 230. Johannes Fles en vrouw [Johannis Fles en de Wed. Johannis Fles ca 
1768]. 

 
Zoon Jacob Fles groeit tegelijk met zijn halfbroer Janis Koreman op en wanneer zij trouwen 
vergezelt hun moeder hen daarbij. 
 
Jacob Fles en Grietje Otteman   30-12-1761 RR280 1

e
  

Jacob Fles en Neeltje Riethooven   15-03-1766 SS214v 2
e
  

Adrianus Kooreman en Grietje van Waardenburg 31-10-1767  TT41 1
e
  

Adrianus Koremans met Maria Cortewijle  24-04-1802 B231 2e 
 
KO 1761. 
Jacob Fles, rokjesw., jongeman van Leijden, wonende op de hoek van de Cingelstraat, 
geassisteerd met Maria Beeversluijs, zijn moeder, wonende als vooren, huwt met Grietje 
Otteman. 
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KO 1766. 
Jacob Fles, weduwnaar van Grietje Otterman, wonende in de Looijerstraat, vergezeld met 
Marijtje Beversluis, zijn moeder in de Looyerstraat, met Neeltje Riethooven, jongedochter van 
Leijden, woonende in de Laaste Groenesteeg, vergezeld met Aegje Hendriks, haar meuy 
woonende in de Kaarfemakerstraat. 
 
KO 1767. 
Adrianus Kooreman, lakenwr, jongeman van Leijden, wonende in de Loijerstraat, vergeselschapt 
met Marijtje Beversluijs zijn moeder wonende als vooren, huwt met Grietje van Waardenburg, 
jongedochter van Leijden, wonende in de Loijerstraat, vergezelschapt met Catharina Timmerman, 
haar moeder wonende als vooren. 
 
Schepenen 1802 
Adrianus Koremans, (4 kind.), weduwnaar van Grietje van Waardenburg, wonende in de 
Loijerstraat, vergezeld met Adrianus Koremans junior, wonende in de Loijerstraat, huwt met 
Maria Cortewijle, weduwe met drie kinderen. 
 
Intussen loopt de vermeende vader van Jacob ook nog steeds gewoon rond in Leiden en in 1769 
legt hij een verklaring af. 
 
Civiele Zaken, Rechterlijk Archief 86. Deel PP, fol 49. Akte 49. 
Compareerden voor de ondergeschreeve Scheepenen der stad Leijden Willem Beijsterveld en 
Johannes Fles, beide van competente ouderdomme, woonende binnen deese stad dewelcke 
verklaarden ter requisitie van Adriana van Altena [betreft verder de boedel van Jonas Toon (haar 
man) die ”van Leijden in den Jare 1757 voor matroos met het schip Jerusalem voor de Kaamer 
van Rotterdam naar Ooftindien is gevaaren en zoo haar deposanten onderrigt werd in den Jaare 
1765 aldaar overleeden”...]. Akte datum 28-11-1769. 
 
In 1785 overlijdt Maria, 76 jaar oud. Haar zonen wordt nog ouder. Blijkbaar weet dan niemand 
precies wie hun ouders zijn. 
 
Begraafboeken van 1731 tot 1769.  

 Doodgekomen kind van Jan Fles, B, 26/04-03/05-1732. 

 Jan, kind van Jan Fles, B, 01/08-08-1733. 

 Maria, PB 26/03-02/04-1785. In het begraafboek zelf staat: ’t lijk van Maria Beversluijs, ONH. 
 
Akte 142 Janis/Adrianus. 
Op 18-02-1818 verklaren Jacobus Kenbeek, schrobbelaar op de Oranjegracht Wijk 8 No 673 en 
een andere schrobbelaar dat op 16-02-1818 is overleden in het huis Oranjegracht Wijk 8 No 673 
te Leiden, Adrianus Koreman, geboren te Leijden, oud 80 jaren, schrobbelaar, gewoond 
hebbende in voornoemd huis, weduwnaar van Grietje van Waardenburg, de naam der ouders 
onbekend. 
 
Akte 567 Jacob. 
B. de Moen, vader van het minnehuis, wijk 7 nr 555 en Christiaan van der Post, Oude Rijn, 
commister, secretarij, 23 jaar, verklaren dat op 23-08-1819 is overleden Jacob Fles, wonende in 
het minnehuis, geboren te Leijden, 84 jaar, lakenwerker, weduwnaar van Neeltje Riethoven, zoon 
van Jacob Fles, naam der moeder onbekend. 
 
 



 Fles, Copijn, Siewerse, De Wilde 9 K.J.F. van Veen 2016 

  Generatie 09 Fles        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Fles    Marya Pieters (Lobbé) 
Geboren: ca 1675 te Leiden   ca 1675 te Leiden 
Overleden: na 1720    na 1742 
Geloof: w.s. Katholiek gedoopt   NH 
Adressen: Ouden Rijn (1698)   Cingelstraat (1698), Kijffgraft (1720), 
      Oude Rijn of de Haven (1736), 
      Rhijn over de Haven (1743) 
Beroepen: Schrobbelaar (1698)   Huisvrouw 
Vader: Frans Jansz. Fles (Loyerstraat 1698) Pieter Lobbé 
Moeder: ...     Grietje Jans 
 
Huwelijk: KO te Leiden 11-10-1698 
 
Kinderen 
1. Margarita doop 10-06-1699 te Leiden, overl. na 1744 
2. Pieter  doop 03-03-1701 te Leiden, overl. 
3. Jannetie doop 15-08-1703 te Leiden, overl. 
4. Marrijtie doop 29-03-1705 te Leiden, overl.  
5. Susanna doop 07-12-1707 te Leiden, overl. na 1744 
6. Johannes  doop 05-01-1710 te Leiden, overl. na 1769 
7. Elisabeth doop 25-01-1714 te Leiden, overl. 
             
 
In theorie is het geen enkel probleem om verder te gaan met generatie 09, want Jan Fles en 
Marija Pieters Lobbé zijn zeker de ouders van Johannes Fles. Maar omdat ik ernstig twijfel over de 
werkelijke bloedverwantschap* tussen Johannes en de als zijn zoon gedoopte Jacobus, wil ik niet 
te lang bij deze generatie stil staan. Door de zoektocht naar duidelijke aanwijzingen voor een 
verband tussen de vermeende vader en zoon, is een vrijwel compleet overzicht van het gezin 
verkregen. De doopgetuigen Jacobus Summerwell en Jannitje Willems zien we later nog terug bij 
generatie 10 Beversluijs. Ook het huwelijk in 1698 wijst in de richting van generatie 10 Beversluijs, 
want die familie woont in dat jaar eveneens in de (Nieuwe) Loyerstraat. 
 

KO CC21v, 11-10-1698. 
Jan Fles, schrobbelaar, jongeman van Leijden, wonende op de Ouden Rijn, geassisteerd met Frans 
Jansz., zijn vader, wonende in de Loyerstraet, huwt met Marya Pieters [Lobbé], jongedochter van 
Leijden, wonende in de Cingelstraet, met Grietje Jans, haar moeder, wonende aldaar. 

 
NH-doop, kinderen van Jan (de) Fles en Maria (Pieters) Lobe, Bobbe. 

 10-06-1699 Margarita, PK, getuigen Gerrit van Deijl, Jannetje Plaatevoet. 

 03-03-1701 Pieter, HK, getuigen Laurens Blaas, Jannetje Ariens. 

 15-08-1703 Jannetie, HK, getuigen Laurens Blaas, Jannetje Ariens. 

 29-03-1705 Marrijtje, HK, getuigen Jacobus Summerwell en Jannitje Willemsdr (aant. 2C21v). 

 07-12-1707 Susanna, MK, getuigen Susanna Pieters. 

 05-01-1710 Johannes, HK, getuigen Johannes Straateburg en Catrijn van Eijken. 

 25-01-1714 Elisabeth, HK, getuigen Jan Verstraten en Elisabeth le Leu 
 
 
 
* Soms duiken er mensen met de naam Fles in de boeken op waarvan vrijwel niet na te gaan is  

van wie zij familie zijn. Mede hierdoor bestaat onzekerheid. Johannes kan net zo goed van 
totaal andere ouders afstammen en de aanwijzingen voor een verband tussen de navolgende 
generaties kunnen navorsers in dat geval op een verkeerd spoor zetten. 
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Huwelijken van hun kinderen. 
Grietje Fles en Pieter Mote   10-08-1720 HH172 
Maria Fles en Hendrik de Bois  17-11-1731 LL222 
Jan van de Fles en Jannetje van der Pluijm 30-11-1731 LL225  1

e
  

Johannes Fles en Agneta Pret  29-09-1736 NN17  2
e
  

Johannes Fles en Pieternella Toon  24-08-1764 SS134  3
e
  

Susanna Fles en Willem Aelberts  09-02-1743 OO97v 
 
KO1720. (3 kind) Pieter Mote, weduwnaar van Catharina de Gruijter, wonende op de Uitterste-
graft, vergezeld met Jan de Gruijter, sijn swager, huwt met Grietje Fles, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Kijffgraft, vergezeld met Marijtje Pieters, haar moeder, wonende als vooren. 
 
KO 1731. Hendrik de Bois, lakenw., huwt met Maria Fles, jongedochter van Leijden, woonende op 
de Kijfgragt, geassisteerd met Maria Pieters Lobé, haar moeder, woonende alsvooren. 
 
KO 1731. Jan van der Fles, schrobbelaar, jongeman van Leijden, wonende op de Kijfgragt, met 
Maria Lobbé, zijn moeder, wonende als voren, huwt met Jannetje van der Pluijm. 
 
KO 1736. Jan van der Fles, weduwnaar van Jannetie van der Pluijm, wonende op de Oude Rijn of 
de Haven, gezelschapt met Marijtie Lobbe, sijn moeder, wonende als vooren, huwt met Agneta 
Pret. 
 
KO 1743. Willem Aelbers, lakenw., huwt met Susanna Fles, jongedochter van Leijden, wonende 
op de Rhijn over de Haven, vergezeld met Marijtje Lobbee, haer moeder, wonende alsvooren. 
 
KO 1764. Johannes Fles, laast weduwnaar van Angenietje Pret, Uijtterstegragt bij den Ouden 
Rhijn, geassisteerd met Gerrit Moote, zijn neeff, wonende op de Heeregragt bij de Groenesteeg, 
huwt met Pieternella Toon, weduwe van Teunis Brug. 
 
Begraafboek, Fles onder andere: (Fles, zie ook Lobbe.) 

 Maria, B, 19/26-07-1732. 

 Zantje, vrouw van W. Aalbertse, Bw. 09/16-03-1748. 

 Johannes, man van P. Tuijn. VB, 23/30-12-1769.  
 
Doopgetuigen bij Pieter Moote en Grietje Fles/Vles zijn volgens het NH-doopboek in: 
1721 Jan Vlees, Maria Lobe. 
1725 Hans Hend: de Gruiter, Katrina Mooten. 
1729 Jan Hendrik de Gruiter en Bardbel Mooten. 
1730 Karel Eigenaar, Marijtje Lobé. 
1733 Marij Lobbe. 
1736 Johannes Fles, Angenietje Pret. 
Grietje Fles leeft nog in 1745 (Jan de Goede = zwager van P. Moote). 
 
In 1733 is volgens het NH-doopboek Maria Lobbe getuige bij de doop van een kind van Jan Vlees 
(aant. 2L225) en Jannetie van der Pluijm. 
 
Doopgetuigen bij Willem Aalberts en Susanna Vles zijn volgens het NH-doopboek in: 1743 Maria 
Lobee. 1744 Johannes Files [Fles] en Angenietje Pret. 1745 Johannes Fles en Angenietje Fret. 
Generatie 10 en volgende Fles? 
 
Grietje Fles en Theunis Hendricksz.  04-12-1706 DD253 
Maria Fles en Jacobus Olivier  25-05-1715 GG39 
Marijtje Fles en Michiel Sirxzee  26-08-1724 II274 
Piroontge Fles en Pieter Honus  27-05-1589 B89  
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KO 1706. 
Theunis Hendricks (2 kind), weduwnaar van Geertje Gerrits, wonende in de Nieuwe Loijerstraat, 
geassisteerd met Gillis van Eijk,-, wonende als voren, met Grietje Fles, jongedochter van Leijden, 
wonende in de Cingelstraat, vergezeld met Grietje Jans, haar moeder, wonende als vooren. 
 
KO 1715. 
Jacobus Olivier, lakenw., jongeman van Leijden, met Maria Fles, jongedochter van Leijden, 
wonende in de Cingelstraet, geassisteerd met Grietje Jans, haar moeder, wonende als booven. 
 
KO 1724. 
Michiel Sirxzee (3 kind.), weduwnaar van M. Smits, met Marijtje Fles, weduwe van Jacobus 
Olivier, wonende in de Cingelstraet, vergezeld met Grietje Jans haar moeder, wonende als vooren 
en met Marijtje Pieters, haar behuwd suster, wonende op de Kijffgragt. 
 
In het RK-doopboek komt voor het paar Antonius Hendriks gehuwd met Margarita Fles. Bij de 
doop van hun kind zijn in 1713 getuigen Samson Pallaer en Maria Fles. Ook in 1715 laten zij een 
kind dopen. 
In het NH-doopboek geen kinderen gezien van Maria Fles en J. Olivier/M. Sirxzee. 
 
Weeskamerboek: Fles, Grietje M 87 Vgdb. Dit betreft de in 1717 nagelaten kinderen van Grietje 
Fles en Hendrik Hendriks, misschien generatie 09/10. 
 
Onze Voorouders 1989, v.a. pag. 225: 

 Pieter Mote ... huwt Grietje Fles, ged. Leiden 10-6-1699 (PK), overl. 21-1-1745 Leiden. 

 Jan Fles, ged. Leiden 12-7-1672 (RK-De Zon), schrobbelaar, overl. 26-11-1721, tr. Leiden 26-10-
1698: Marijtje Pietersdr. (Lobee), ged. Leiden 17-2-1672 (PK), overl. Leiden 11-11-1754. 

 
Volgens bovenstaande doopdatum zou het kloppen dat Marquerite (Jan Frans) Mareschal en Jan 
Fles generatie 10 zijn. Zie RK-klapper nr 31. 
 
Generatie 10 Lobbé? Vanwege onzekerheid bloedverwantschap niet verder gezocht. 
 
KO  Z54, 1 november 1686. 
Pieter Lobe, jongeman van Leijden, ratijnwerker, wonende in de Cingelstraet, geassisteerd met 
Pieter Pietersz., zijn oom aldaar, met Aeltje Blaes, geboren te Aecken, jongedochter in de Camp, 
geassisteerd met Jannetie Ariens, haar schoonzuster in de Nieuwe Loijerstraet. 
 
Annetgen Ariens en Glaude de Lobee 05-09-1640 M165. 
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  Generatie 08 Copijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Bartholomeus Copijn   Lena de Haan 
Geboren: 27-01-1712 te Leiden    18-04-1725 te Leiden  
Overleden: 21/28-07-1781 te Leiden  02/09-01-1768 te Leiden 
Geloof: NH      NH 
Adressen: Uitterstegragt (1733), Idem in de Belle-  Waartgragt (1741), Uitterstegragt  

poort (1735), Vestestraat (1741, 1742,  (1760), Kaarsenstraat (1766) 
1766), Kaarssen(maker-)straat 
(1768, 1772), Kaardensteeg (1775) 

Beroepen: Lakenwever (1733), dekenwerker (1779) |Huisvrouw 
Vader: Laurens Copijn   Jan den Haan Jr. 
Moeder: Geertruij Kranenburg   Susanna van der Togt 
 
Huwelijk: KO 20-10-1742 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Eva   doop 28-03-1745 te Leiden, overl. 23/30-03-1782 te Leiden 
2. Anna Katrina  doop 02-07-1747 te Leiden, overl. na 1775 
3. Bartholomeus  doop 11-06-1749 te Leiden, overl. 06-07-1826 te Leiden 
4. Jannetje  doop 01-09-1751 te Leiden, overl. 23-05-1822 te Leiden 
5. Maria   doop 15-04-1754 te Leiden, overl. 22/29-06-1754 ? te Leiden? 
6. Jan   doop 13-05-1755 te Leiden, overl. 26/06-03/07-1762? te Leiden? 
7. Cornelia  doop 05-12-1758 te Leiden, overl. 26-08-1836 te Leiden 
8. Marijtje  doop 18-01-1761 te Leiden, overl. jong 
9. Susanna  doop 24-03-1763 te Leiden, overl. 16/23-07-1763? te Leiden? 
10. Leena   doop 26-06-1764 te Leiden, overl. 30-01-1841 te Leiden 
 
Kinderen van Bartholomeus en Anna Catrijna Matthijssen (zijn eerste vrouw) 
1. Laurens  doop 14-03-1736 te Leiden, overl. 03/10-07-1745 te Leiden? 
2. Geertruij  doop 01-01-1739 te Leiden, overl. 25/08-01/09-1798 te Leiden 
3. Zara   doop 31-05-1740 te Leiden, overl. voor 1743 te 
4. Bartholomeus  doop 05-06-1742 te Leiden, overl. 06/13-08-1746 te Leiden? 
 
Kinderen van Bartholomeus en Marijtje Kooreman (zijn derde vrouw) 
1. Jan   doop 11-12-1768 te Leiden, overl. voor 1773 
2. Neeltje  doop 01-01-1770 te Leiden, overl. 28-09-1832 te Leiden 
3. Sara   doop 27-01-1771 te Leiden, overl. 16-04-1835 te Delft 
4. Jan   doop 15-11-1772 te Leiden, overl. 20/27-02-1773 te Leiden? 
5. Petronella Catharina doop 01-02-1774 te Leiden, overl. 29/06-06/07-1776 te Leiden? 
6. Laurens  doop 26-11-1775 te Leiden, overl. 30-12-1841 te Leiden 
7. Johannes  doop 21-02-1777 te Leiden, overl. voor 1780 
8. Johannes  doop 12-01-1779 te Leiden, overl. 10-02-1779 te Leiden 
             
 
Ga heen en vermenigvuldig u 
 
Na de geschiedenis van de familie Fles is het nu de beurt aan de voorvaderen van Eva Copij, de 
eerste vrouw van Jan Stouten (generatie (06)/07 Stouten). 
Alvorens het fenomeen Bartholomeus Copijn ter sprake komt die het gebod: “Ga heen en 
vermenigvuldig u.” wel heel serieus heeft genomen, treft u onderstaand een stukje tekst en uitleg 
aan over kinderen en hun plaats in het gezin gedurende de periode 1600-1750. 
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Eind zestiende tot midden achttiende eeuw. 
In deze gehele periode was het huishouden en de kinderrijkdom niet groot. Grote huishoudens 
met veel kinderen kunnen dan misschien typerend zijn geweest voor Oostelijke en Zuidelijke 
landen van Europa, de Nederlanden waren met hun geringe omvang van het huishouden en 
geringe kindertal kenmerkend voor een West-Europees patroon. Heel globaal, maar er zijn 
gedetailleerde gegevens voor een enkele streek of plaats, kan men zeggen dan een huishouden 
gemiddeld uit 4 à 5 personen bestond, waarvan gemiddeld 2 à 3 kinderen. De meeste leden van 
het huishouden waren gezinsleden, dus vader, moeder, kinderen (80%), de anderen waren 
verwanten en bedienden, vaker de laatsten dan de eersten. Er waren wel meer geboorten per 
paar, maar de zuigelingen- en kindersterfte was zo hoog, dat minder dan de helft der geborenen 
volwassen werd. In het algemeen kan gezegd worden dat het kindertal  op het platteland iets 
groter was dan in de stad, en bij hogere standen groter dan bij lagere. Het geboortencijfer is naar 
verhouding laag en dat had te maken met de omstandigheid dat de meeste mensen laat en 
sommigen in het geheel niet trouwden. Een man trouwde pas als hij enige bestaansbasis had die 
zekerheid bood voor onderhoud van een gezin. Ook de machthebbers in kerk en staat zagen er op 
toe dat hieraan de hand werd gehouden, om verpaupering en daarmee bedreiging van de sociale 
orde te voorkomen.  
Het relatief lage geboortecijfer had ook te maken met de korte gemiddelde levensduur. Ruim een 
derde der huwelijken was binnen de eerste tien jaar verbroken door sterfte van een der partners. 
Ongeveer twee van de drie kinderen verloren een of beide ouders voor hun volwassenheid. “De 
dood stond midden in het leven, zoals het kerkhof midden in het dorp lag.” 
Voor gezinshuishoudingen die steunden op een klein agrarisch of ambachtelijk bedrijf was het 
noodzakelijk dat het hele gezin meewerkte. Wanneer een der ouders stierf, was het zaak zo 
spoedig mogelijk een nieuwe partner te vinden die daarvoor in de plaatskwam, anders ging het 
bedrijf en daarmee het gezin te gronde. Om hieraan te ontsnappen moest snel een tweede 
huwelijk worden gesloten, op die manier kon men zichzelf en de achtergebleven kinderen veilig 
stellen. In rijkere huishoudens was dan minder nodig, doordat men over personeel beschikte en 
vaker inwonende verwanten had dan in arme gezinnen. 
Veel kinderen kregen dus een stiefouder. Vooral stiefmoeders kwamen veel voor door de grote 
sterfte van moeders in het kraambed en doordat weduwnaren makkelijker hertrouwden dan 
weduwen. Lang niet alle kinderen werden dus door hun eigen moeder verzorgd en opgevoed. Ook 
kwamen vaak kinderen uit vorige huwelijken bij elkaar, zodat combinaties van stiefbroers en -
zusters regel waren. Het huishouden bestond in deze periode dan wel meestal uit gezinsleden, 
maar het waren niet zo vaak de biologische ouders en kinderen, zoals dat later meer het geval 
zou zijn.  
Zo werd een labiel evenwicht gevormd tussen bestaanswijze en bevolkingsgrootte. (...) 
Vermoedelijk was er in het huisgezin een arbeidsverdeling, waarbij de (stief-)moeder de zorg had 
voor huis, maaltijden en jonge kinderen. Haar huishoudelijk werk was zwaar en omvangrijk en 
vaak had ze nog belangrijke taken in het bedrijf of loonarbeid. Kinderen werd geleerd zich te 
onderschikken, snel zelfstandig te worden en hun bijdrage te leveren. Naarmate een gezin meer 
op het bestaansminimum leefde, was hulp van de kinderen sneller vereist. Nu werd de moeder 
zeker bijgestaan door andere vrouwelijke huisgenoten en oudere kinderen als die er waren, maar 
we hebben gezien dat de meeste huishoudens klein waren, zodat de moeder vaak alleen voor de 
kinderverzorging zal hebben gestaan. (...) 
In de Nederlanden, zeker in de kustprovincies, was het niet gebruikelijk, (...) dat kinderen vanaf 
hun twaalfde jaar het huis verlieten om in een ander huishouden te wonen en te werken en een 
vak te leren. Kinderen bleven thuis wonen tot ze huwden. Werkten ze buitenshuis, dan keerden ze 
des avonds in de ouderlijke woning terug. Een uitzondering vormden diegenen die als knecht of 
(vooral) als meid intern woonden bij anderen.

T) 

 
De absolute topper qua kinderschare is dus Bartholomeus Copijn, de vader van Eva. Hij krijgt bij 
drie echtgenotes totaal maar liefst tweeëntwintig kinderen, waarvan er zeker negen volwassen 
worden. Om ze allemaal te kunnen voeden en kleden zal hij heel wat lakens hebben moeten 
weven. 
 
In 1733 trouwt Bartholomeus voor het eerst met Anna Catharina Mattijsz. Hij is dan 21 jaar. 
 



 Fles, Copijn, Siewerse, De Wilde 14 K.J.F. van Veen 2016 

KO, 17-10-1733, MM95v. 
Bartholomeus Coppij, lakenwever, jongeman van Leijden, wonende op de Uitterstegragt, 
vergezeld met Laurens Coppij, zijn vader, wonende als vooren, met Anna Catharina Mattijsz., 
jongedochter van Leijden, wonende in de Lange Paradijssteeg, vergezeld met Catarina Jansz: 
Quast, haar moeder, wonende alsvooren. 
 
Ze krijgen volgens het doopboek pas 2 ½ jaar later hun eerste kind en noemen het naar zijn opa 
Laurens Copijn. Daarna volgen nog drie kinderen. 
 
NH-doopboek klapper 483. Kinderen van Bartholomeus en Anna Catharina Matthijsen (eerste 
vrouw). 

 14-03-1736 Laurens, getuigen Laurens Koppeij en Geertruij Kranenburg. 

 01-01-1739 Geertruij, getuigen Laurens Copij en Geertruij Kranenburg. 

 31-05-1740 Zara, getuigen Kornelis Slingerlandt en Zara Dirks. 

 05-06-1742 Bartholomeus, gedoopt op de  “de eerste Rijs Dingsdag. morgen”, getuigen 
Laurens Koppij en Geertruij Kranenburgh. 

 
Intussen heeft Bartholomeus de eer om als belangrijkste getuige bij het huwelijk van zijn zwager 
Jan Matthijs op te mogen treden (KO MM226, 26-08-1735): Jan Mattijsz: spinder, jongeman van 
Leijden wonende in de Waterpoort in de Catharina Veststeeg, vergezeld met Bartholomeus 
Kopijn zijn swager wonende op de Uijtterstegragt in de Bellepoort, huwt met Maria Verbeek. 
 
Anna Catharina wordt niet oud. Ze sterft vrijwel zeker in het kraambed. In 1742 nemen twee oud-
ooms de voogdij over de resterende kinderen aan. 
 
Weeskamer Voogdijboek O75 Vgdb 
Bartholomeus Frijolet, lakenw., oud oom en Jacobus Mattijsz, schrobbelaer, mede oud oom, zijn 
voogden gesteld over Laurens, oud 7 en Geertruyd, oud 4 jaren off ider daar omtrent, nagelaten 
minderjarige kinderen van Anna Matthijsz verwekt bij Bartholomeus Koppij, lakenw. in de 
Vestestraet. Comp. hebben de voogdij aangenomen en aande H.H. Weesmeesters beij 31 oktober 
1742 beij eed ged. Den voorn. boedel is  ten selve dage gerepadieert. 
 
Bartholomeus gaat vier maanden na de geboorte van zijn jongste kind opnieuw in ondertrouw, 
nu met Lena de Haan. Zij is de moeder van Eva Copij. 
 

KO 20-10-1742, OO84. 
Bartholomeus Copij, (2 kind.), weduwnaar van Anna Catrijna Mathijssen, wonende in de 
Vestestraet, vergezeld van Laurens Copij, zijn vader, wonende op de Middelstegragt, huwt met 
Lena den Haan, jongedochter van Leijden, wonende op de Waartgragt, vergezeld van Susanna 
van den Togt, haar moeder, wonende mede aldaer. 

 
Ongetwijfeld had Bartholomeus dringend een vrouw nodig om voor zijn kinderen te zorgen. Ook 
deze keer duurt het 2 ½ jaar voordat het eerste kindje Eva in de doopboeken verschijnt. Mogelijk 
is er bij beide vrouwen sprake van een miskraam in de tussenliggende jaren. Met zekere 
regelmaat komen nog negen kinderen ter wereld. 
 
NH-doopboek. Kinderen van Bartholomeus en Lena de Haan (zijn tweede vrouw) 

 28-03-1745 Eva, HK, getuigen Geertruij Cranenburg en Laurens Coppey. 

 02-07-1747 Anna Katrina, HK, getuigen Geloude Kopij en Katrina Maas. 

 11-06-1749 Bartholomeus, moeder: Magdalena van den Haen, getuige Marij Koppij. 

 01-09-1751 Jannetje, PK, getuigen Christiaan Broun, Jannetje Kopij. 

 15-04-1754 Maria, HK, getuigen Jan Koppee en Maria van der Velden. 

 13-05-1755 Jan, HK, getuigen Louwris Koppij, Anna van Mastrigt. 

 05-12-1758 Cornelia, HK, getuigen Laurens Koppij en Anna van Mastricht. 

 18-01-1761 Marijtje, HK, getuigen Laurens Koppij en Marijtje Battelje. 

 24-03-1763 Susanna, getuigen Laurens Koppij en Marijtje Batteljee. 
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 26-06-1764 Leena, HK, getuigen Jan van Luijn en Geertruij Kopij. 
 
Als doopgetuige is de familie Copijn goed vertegenwoordigd. Enigszins bizar is wel dat Jan van 
Luijn en zijn vrouw Geertruij Copij bij Leena in 1764 als doopgetuigen ten tonele verschijnen. 
Geertruij is namelijk de dochter uit Bartholomeus’ eerste huwelijk. Hij is inmiddels 52 jaar oud en 
Lena de Haan baart haar laatste kind wanneer ze tegen de veertig loopt. Lena de Haan overlijdt in 
januari 1768 en nogmaals trouwt Bartholomeus. Het kan nog vreemder lopen. Zijn derde vrouw is 
Marijtje Kooreman, een nog niet eerder gehuwde tamelijk jonge vrouw. 
 
KO, 19-03-1768, TT 53. 
Bartholomeus Koppij, (6 kinderen), laast weduwnaar van Lena den Haan, woonende in de 
Kaarfestraat, geassisteerd met Claude Koppij, zijn broeder, woonende op de Uitterstegragt, met 
Marijtje Kooreman, jongedochter van Leijden, wonende in de Cingelstraat, geassisteerd met 
Lijsbeth Ruster haar moeder, wonende alsvooren. 
 
Intussen trouwen ook al meerdere kinderen uit zijn vorige huwelijken. Wat we vervolgens zien is 
dat Bartholomeus om de beurt dan weer opa en dan weer zelf vader wordt van nog eens acht 
kinderen! Wederom verschijnen twee zusjes met hun echtgenoten als doopgetuigen van hun 
eigen broertje en zusje. Vlak voor zijn 67ste verjaardag krijgt Bartholomeus zijn laatste eigen 
nakomeling. Als hij in juli 1781 overlijdt is hij intussen wederom weduwnaar geworden. 
 
Kinderen van Bartholomeus en Marijtje Kooreman (3

e
 vrouw) 

 11-12-1768 Jan, HK, getuige Elisabeth Rusting. 

 01-01-1770 Neeltje, HK, Jan Stoute en Eva Kopij. 

 27-01-1771 Sara, PK, getuigen Anna Copij en Bart Copij. 

 15-11-1772 Jan, PK, getuigen Hendrik van der Kolk en Jannetie Schroef. 

 01-02-1774 Petronella Catharina, MK, getuigen Hendrik van der Kolk en Jannetje Schroef. 

 26-11-1775 Laurens, HK, getuigen Pieter Straatman en Jannetje Copeij. 

 21-02-1777 Johannes, PK, geen getuigen. 

 12-01-1779 Johannes, MK, getuige Stijntje Kooreman. 
 
Hoe zal het zijn om in zo’n uitzonderlijk groot gezin op te groeien? Er zit een tijdspanne van 43 
jaar tussen het eerste en het laatste kind. Terwijl de jongsten nog geboren moesten worden, 
waren de oudsten al getrouwd en het huis uit. Het is tamelijk opvallend hoe weinig broers en 
zussen bij elkaars kinderen als doopgetuigen optreden. Anderzijds is de oudste broer Bartholo-
meus na het overlijden van de ouders wel zesmaal huwelijksgetuige van zijn jongere [half-] broer 
en -zussen. Blijkbaar neemt hij dan zijn vaders rol op zich, wat gezien de enorme leeftijds-
verschillen niet echt vreemd is. Maar een sterk gevoel van saamhorigheid ontbrak wellicht.  
Hoe verging het de volwassen geworden kinderen? De één na de ander huwt in de periode 1760-
1796.  
 
Geertruy Kopij en Jan van Luyn  03-05-1760 RR202 
Eva Koppij en Jan Stouten   06-06-1766 SS235  
Bartholomeus Coppij Jr. en Elsje Overmeer 15-05-1772 TT254v 
Jannetje Copij en Pieter Straatman  26-08-1775 VV139 
Anna Copij en Pieter van Zonneveld  26-07-1782 WW179 
Cornelia Coppij en Jan van Duren  11-01-1788 XX154 
Lena Copeij met Loevius Leget   23-04-1789  XX219v 
Sara Copij en Pieter Tasseron  21-04-1796  A67v  Schepen 
Neeltje Coppij en J. Hoezee   19-04-1798 A232v Schepen 1

e
  

Neeltje Copij en C. Rijst   16-08-1805 C195v  Schepen 2
e
  

Laurens Copij en Johanna Steenstraten 08-06-1798 A253  Schepen 
 
KO 1760.  
Jan van Luijn, deekenwr., huwt met Geertruijd Koppij, jongedochter van Leijden, wonende op de 
Uitterstegragt, vergezeld met Lena den Haan, haar stieffmoeder, wonende als vooren. De Bruijd 
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moet voor ’t gaan van het derde gebod behoorlijk concent van haar vader vertoonen en over-
leveren. 
Op den 16

e
 Meij 1760 is Bartholomeus Koppij, wonende op de Uitterstegragt, vader van de Bruijd 

voor H.Hr. commissarissen gecompareert en heeft geconcenteert in ’t huwelijk van zijn voorn. 
dogter met de gen. Jan van Luijn, ende zulks voor ’t gaan van ’t derde gebod. 
 
KO 1766. 
Jan Stouten, metzelaarsknecht, jongeman van Leiden, wonende in de Kaarsfenstraat, geassisteerd 
met Jannetje Sieberse, zijn moeder, wonende als vooren, huwt met Eva Koppij, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Kaarsestraat, geassisteerd met Lena de Haan, haar moeder, wonende als 
vooren. Getrouwd in de Hooglandse kerk. 
 
KO 1772.  
Bartholomeus Coppij de Jonge, opperman, jongeman van Leijden, wonende in de Kaarsfe-
makerstraat, geassisteerd met Bartholomeus Coppij, zijn vader, wonende als vooren, met Elsje 
Overmeer, jongedochter van Leijden. 
 
KO 1775. 
Pieter Straatman bij vonnisse van de Edele Achtb: Heeren Schepenen dezer stad, wettig 
gesepareerde man van Maria van der Linden, en daar bij verder geadmitteert zijnde een ander te 
mogen trouwen, wonende in de Koppenhinksteeg, huwt met Jannetje Koppij, jongedochter van 
Leijden, wonende in de Kaardesteeg, geassisteerd met Bartholomeus Koppij, haar vader, 
wonende als vooren. 
 
KO 1782. 
Pieter van Zonneveld, (4 kind.), weduwnaar van Catharina Hartog, huwt met Anna [Catharina] 
Copij, jongedochter van Leijden, wonende op de Zuijd Zijde, geassisteerd met Bart Copij, haar 
broeder in de Blauwesteeg. [Huwelijk Leiden Pieterskerk 11-8-1782.] 
 
KO 1788. 
Jan van Duren, tabakkerver, huwt met Cornelia Koppij, jongedochter van Leijden, wonende in de 
Bouwelouwensteeg, geassisteerd met Bart Koppij, haar broeder, wonende als vooren. 
 
KO 1789.  
Loef [Loevius] Leget, garenverwerskn., huwt met Lena Copeij, jongedochter van Leijden, wonende 
op den Ouden Rhijn, geassisteerd met Elsje Overmeer, haar aanbehuwd zuster, wonende in de 
Bouwelouwesteeg. [Huwelijk Pieterskerk 10-05-1789.] 
 
Schepen Stadhuis Leijden. Aangetekend 21-04-1796. 
1

e
, 2

e
 en 3

e
 gebod op den 23 april 1796, 30 april 1796 en 7 meij 1796. Getr. voor en op dato als 

voren. Pieter Tasseron, timmermanskn., wonende op de Hogelantsche Kerkgragt, huwt met Sara 
Coppij, jongedochter van Leijden, wonende op den Ouden Rhijn, vergeselschapt met Bart Coppij, 
haar broeder op de Langegragt. [Meerdere kinderen van dit echtpaar belanden in Indië.] 
 
Schepenen. Aangetekend 19-04-1798. 
1

e
, 2

e
 en 3

e
 gebod op den 9, 16 en 23 junij 1798. 

Johannes Hoezee, warmoezierknegt, huwt met Neeltje Copij, jongedochter van Leijden, wonende 
op de Oude Vest, geassisteerd met Bart Copij, haar [half-]broeder, wonende op de Oost 
dwarsgragt. 
  
Schepenen. Aangetekend 08-06-1798. 
Laurens Copij, lakenw., jongeman van Leijden, wonende in de Wielemakersteeg, vergezeld met 
Bartholomeus Copij, zijn broeder, wonende op de Oost dwarsgragt, huwt met Johanna van 
Steenstraten. 
 
Schepenen. Aangetekend 16-08-1805. 
De drie geboden op 17, 24 en 31 Augustus 1805. 
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Cornelis Rijst, droogscheerder, jongeman /[tussengeschreven] voogden gesteld ter weeskamer/, 
huwt met Neeltje Coppij, (2 kind.), weduwe van Joh. Hoezee, wonende op de Hoogewoerd, 
geassisteerd met Bartholomeus Coppij, haar broeder op de Oost dwarsgragt en Maria Hoezee 
haar aanbehuwde zuster wonende op de Nieuwen Rhijn. 
Den Bruijd moet een bewijs van ’t overleiden van haar man produceeren. 
De bruid heeft bewijs van ’t overleiden van haar man geproduceert. 
 
Ook zij krijgen nog heel wat kroost. Het aardige is, dat meerdere kleinkinderen met hun neef of 
nicht huwen. Waarschijnlijk blijft de familie nog lang in Leiden. De enige dochter die de stad uit 
trekt, is Sara uit het derde huwelijk. Zij trouwt met een man die in Delft commissaris van de 
Haarlemse en Utrechtse marktschuiten is. Deze boten onderhielden een regelmatige veerdienst. 
Als weduwe drijft Sara zelf een tapperij of slijterij in Delft. Zij is dan één van de laatst 
overgebleven kinderen, getuige de overlijdensgegevens van de andere gezinsleden.  
 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan van Luijn en Geertje Kopij zijn in 10 doopjaren n.v.t.; 
in 1762 Laurens Koppij en Marijtje Battelje. Dit echtpaar is in 1797 nog NH-doopgetuige bij 
een Van Luijn. 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van Bartholomeus Cappeij en Elsje Overmeer zijn in: 1775 
Jan Houten en Eva Cappij. In 1800 zijn Bartholomeus Coppij en Elsje Overmeer nog NH-
doopgetuigen bij Coppij. In 1810 is Elsje Overmeer getuige bij de doop van een kind van 
Bartholomeus Coppij en Catharina Kerkhoven (haar zoon). 

 Jannetje Coppij en Pieter Straatman zijn in 1810 nog NH-doopgetuige bij een Straatman. 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van Anna Catharina Copij en P. van Zonneveld zijn in: 1783 
Pieter Straatman en Jannetje Copij. In 1809 is Johanna  (A.C.) Coppij nog NH-doopgetuige bij 
een Zonneveld. 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van Laurens Coppeij en A. van Steenstraten zijn in: 1803 
Lourens Copij, Catharina Petiet. 1807 en 1809 Catharina Petiet. 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van J. van Duuren en Cornelia Koppij zijn in vijf doopjaren 
tot 1799 n.v.t., behalve in: 1790 Bart Koppij en Elsje Overmeer. 

 NH-doopgetuigen bij Sevitikus Leget en Magdalena Copeij zijn in 1794, 1797, 1800, 1802 en 
1805 niet van toepassing of niet aanwezig. 

 NH-doopgetuigen bij Pieter Tasseron en Sara Coppij zijn in de jaren 1797 tot 1812 niet van 
toepassing. 

 NH-doopgetuigen bij de kinderen van Neeltje Copij en J. Hoezee zijn in: 1799 en 1803 n.v.t.; in 
in 1800 en 1802 niet aanwezig. Idem bij Neeltje en Cornelis Rijst in 1807 n.v.t. 

 
De man van Jannetje is drie jaar voor zijn huwelijk met haar, gescheiden van Maria van der 
Linden. Daarmee heeft hij een flinke last op zijn hals gehaald, want hij moet deze Maria 
alimentatie betalen. De hoogte daarvan is afgestemd op zijn inkomen. In de zomermaanden 
verdienden mensen namelijk meer dan in de winter (het is dan langer licht, dus is de werkdag ook 
langer). Per week werkt hij bijna één dag uitsluitend om zijn ex-vrouw te onderhouden. In de 
scheidingsakte die door schepenen is opgesteld, staat ondermeer de volgende conditie: 
 
Scheiding 18-09-1772, F114v. 
[Standaardtekst, met o.a. de volgende voorwaarde:] 
Pieter moet Maria haar leven lang “in t Zoomersaysoen van ijder jaar van primo April tot primo 
October weekelijks een somma van Eene gulde en in ‘t Wintersayfoen te reekenen van primo 
October tot Ultimo Maart, weekelijks een fomma van tien ftuyver uitkeren als alimentatie.” 
 
Waarom hij überhaupt alimentatie moet betalen, is niet duidelijk. Ze hebben blijkens het NH-
doopboek geen kinderen en bij de Civiele Zaken is met geen woord gerept over een eventueel uit 
de hand gelopen vete. 
 
Aangezien Geertrui bij haar overlijden in 1798, en de overleden eerste man van Jannetje Copijn 
kinderen achterlaten, nemen enkele oomen de voogdij aan. 
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Voogdij S159. 
Pieter Webber en Isaac Olivier, beijde oomen zijn voochden gesteld over Hendrik oud 17 jaar 
nagelaate kind van Geertruy Copy verwekt bij Jan van Luyn, spinder, wonende in de Vestestraat. 
Comp. xa op den 27 September 1798. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd. 
 
Weeskamer voogdijboek T53. 
Laurens Coppij oom en Jan van Egmond, mede oom zijn beide voogden gesteld over  - 2 - 
nagelaten kinderen van Johannes Hoezee, verwekt aan Neeltje Coppij, naaister wonende in de 
Spilsteeg. Comp. & op den 28 February 1805. Den voorn. boedel is ten zelve dage gerepudieerd. 
 
Afgaand op de kinderschare, hebben de volgende meldingen in de bevolkingsregisters betrekking 
op dit gezin. Bart en zijn vrouwen verhuizen regelmatig. In 1782 wonen de zusjes Cornelia en 
Anna Copij enige tijd samen bij een ander gezin als “bijwoonders” in. 
 
Een selectie uit de Leidse bevolkingsregisters vanaf 1762 tot circa 1850. 

 Bart Koppij, vrouw en 6 kinderen, ca 1762, SA 1845, nr 27. Op de fiche staat: huis 881, d.d. 
inkomst 03-05-1764, verhuysing 01-05-1761. 

 Bart Copeij, vrouw en 8 kinderen, ca 1762, SA 1845, nr 82. Op de fiche staat: huis 70?, d.d. 
inkomst 01-10-1769, B. huurt het huis. 

 Bart Kappijn, vrouw en kinderen ca 1762, SA 1815, nr 39. Op de fiche staat: ook 5 kinderen, 
inkomst april 1773, verhijsing 01-05-1775. 

 Bart Coppeij, vrouw en kind, ca 1762, SA 1811, nr 34 Oostwestgr. 

 Bart Koppeij, vrouw en 6 kinderen, ca 1762, SA 1765, nr 37. Op de fiche staat: nr 254, geen 
extra  gegevens. B. huurt het huis. 

 Ca 1762, SA1855, nr 71 Copije, Anna Catrijn. (Zie hierna.) 

 Ca 1762, SA1816, nr 58, Koppij, Kornelia. (Zie hierna.) 

 Barth. Copij, ged. 27-10-1776, geh. met Kerkhoven, overl. 15-03-1862. (Is zoon E. Overmeer.) 

 ca 1800 gebuurte 77 no. 6, 9, Cappij B. en vrouw en 2 kinderen. 

 1818 SA1091 wijk 5/522. Bart. Coppij, Oostdwarsgracht nr. 8 Ger.: 2. 

 1829 V 590 Koppij Lena, echte L. Leget, 66 jaar, prot., Langegracht. 

 1829 VI 1080 Coppij Neeltje, 60 jaar, Leiden, prot., Klaresteeg. [op fiche: woon in bij Nicolaas 
Piket en Petronella Hoezee. Verder geen extra info.] 

 1829 V 590 Koppij (lena) echte L. Leget, 66 jaar, Leiden, Prot. Langegracht. 

 1829 VIII 729 Maria Coppij, echte Laurens van der Nat, barbier, 71 jaar, Leiden, Prot., 
Langegracht. Nergens een huwelijk voor 1812 gezien. Fiche nagekeken. 

 
Nr. 58 Bijwoonders zijn o.a.: 
Kornelia Koppij. 
Anaa Koppij, inkomst 22 febr. 1782, vertrek 24 april 1782 [zie huwelijksdatum]. 
 
Nr. 71. Bijwoonders zijn o.a.: 
Anna Catrijn Copijn, inkomst 1 maij 1776. 
du wu Denijs Stoutten, inkomst 1 aug. 1776, vertrek 6 nov. 1777. [Dit kan Jannetje Siewerse of 
Jannetje Kamphoven zijn.] 
 
Een vader die zoveel kinderen kreeg, moest helaas ook meerdere baby’s, peuters en kleuters 
verliezen volgens de toen geldende natuurwetten. Eva Copij overleeft haar vader nog geen jaar. 
De meeste andere volwassen geworden kinderen hebben toch een aardige leeftijd bereikt, 
wanneer ze komen te overlijden. 
 
Begraafboeken en klapper. (Er waren meer vaders die Bartholomeus heetten.) 

 Laurens, kind van Barth., Bw, 03/10-07-1745. 

 Bartholomeus, kind van B, Bw 06/13-08-1746. 

 Jan, kind van Barth., PB 26/06-03/07-1762. 

 Zusanna, kind van Barth. PB, 16/23-07-1763. 

 Eva, kind van Bart, PB, 19/26-09-1767. 



 Fles, Copijn, Siewerse, De Wilde 19 K.J.F. van Veen 2016 

 2-9/1-1768 Haan, Lena de (vr. van Bart Copy), -, PB. 

 Barth. Kind van Barth. PB, 07/14-01-1769. 

 Jan, kind van B., PB, 20/27-02-1773. 

 Barth. Kind van Bart. PB, 27/03-03/04-1773. 

 Jannetje, jongedr., HK, 14/21-01-1775. 

 Anna Catha (aant. = Petronella Catharina), kind van Barts., PB, 29/06-06/07-1776.  

 Copeij, Jan, kind van Barths. PB 08/15-03-1777. 

 Copij, Jan, kind van Barths. PB 13/20-02-1779. 

 Bartholomeus Copij, weduwnaar van Marijtje Kooreman, PB, 21/28-07-1781. 

 Eva Copij, huisvrouw van Jan Stoute, PB, 23/30-03-1782. 

 Geertruij Koppij, huisvr. van Jan van Luijn, Valken Bolwerk tussen 25 augs. en 1 sept. 1798. 
 
Curiose op de impost begravenen Leiden. 
Marijtje Kooreman, 43 jr, overleden 9-2-1779, PD33, 12-2-1779, huisvrouw van Bartholomeus 
Copij, dekenwerker, met haar kind Jan, 14 dagen, overleden 10-2-1779. 
 
Zo te zien was Sara de ondernemendste persoon van het hele stel. Wanneer zij haar einde voelt 
naderen, laat ze haar uiterste wil door een notaris in haar woonplaats Delft vastleggen. Zij wordt 
daarin als volgt beschreven: 
 
Akte 32 Nots. J. van Vernee te Delft. Nr. 3679, fol 32 d.d. 31-03-1835. 
Compareerde Mejuffrouw Sara Coppij, weduwe van Pieter Tasseron, uitoeffendende eene 
tapperij of slijterij en wonende in het Noordeinde nabij de Haagpoort in wijk 6 numero 195 
binnen de stad Delft ... (Testament). 
 
Haar kinderen zullen de nalatenschap erven. Twee weken later overlijdt Sara en een half jaar 
later hebben haar kinderen de boedelscheiding onderling in goede verstandhouding geregeld. 
(Zie Nots. J. van Vernee te Delft. Nr. 3679. Testament/Boedelscheiding, d.d. 25-09-1835. Akte 92.) 
 
Overlijdensakten vanaf 1812. 
 
Akte 436 Jannetje. 
Op 23-05-1822 verklaren Johannes Willem Florijn, 44 jaar, schipper, wonende op ‘t Levendaal en 
Karel Ligtvoet, 40 jaar, sjouwer, dat op 23-05-1822 in de St. Jorissteeg Wijk 3 nr 366 is overleden 
Jannetje Koppij, geboren te Leiden, 72 jaar oud, weduwe van Pieter Straatman, dochter van 
Bartholomeus Koppij en Lena de Haan, beide overleden. 
 
Akte 432 Bartholomeus (zoon). 
Op 07-07-1826 verklaren Cornelis den Hoed, 67 jaar, droogscheerder, Middelstegracht en 
Bartholomeus Koppij, 49 jaar, stoelenmaker, Volmolengracht Wijk 6 nr 665, dat op 06-07-1826 is 
overleden in het Minnehuis Wijk 7 nr 555: Bartholomeus Koppij, geboren te Leijden, 79 jaar, 
weduwnaar van Jansje Overmeer, zoon van Bartholomeus Koppij en Helena de Haan, beide 
overleden. (getekend: B. Coppy) 
 
Akte 1073 Neeltje. 
Op 28-09-1832 verklaren Nicolaas Piket, 36 jaar en Laurens Coppij, 57 jaar, wever, wonende in de 
Bomersteeg wijk 2 nr. 326, dat op 28-09-1832 is overleden in de Klaresteeg wijk 6 nr. 1080 
Neeltje Copij, geboren te Leijden, oud circa 63 jaren, weduwe van Cornelis Rijst, dochter van 
Bartholomeus Coppij en Marijtje Koreman, beide overleden. 
 
Akte 136 te Delft, Sara. 
Op 17-04-1835 verklaren Cornelis Jacobus Tasseron, 32 jaren, Marktschipper van deze stad op  
Leijden en Gerardus Boek, 44 jaar, commisaris van het Haagsche Schuitenveer, de eerste zoon en 
de tweede bekende van de na te noemen overledene, wonende alhier, dat op 16-04-1835 in het 
huis nr 195, wijk 6 aan het Noordeinde alhier is overleden, Sara Copij, 64 jaren en bijna 3 
maanden, van beroep tapster, geboren te Leijden en woonende alhier. Dochter van Bart Copij en 
Marijtje Koreman, beijden zonder beroep te Leijden overleden, weduwe van Petrus Tasseron, in 
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leven Commisfaris van de Haarlemsche en Utrechtsche markt schuitenveeren, mede alhier 
overleeden. 
 
Akte 644 Cornelia. 
Op 26-08-1836 verklaren B. Kret en W.F. Arbouw, dat op 26-08-1836 is overleden op de 
Langegracht wijk 5 nr 575: Cornelia Coppij, geboren te Leijden, circa 77 jaar, weduwe van Jan van 
Duren, namen der ouders onbekend. 
 
Akte 110 Leena. 
Op 01-02-1841 verklaren Ysbrand Nagtegaal, bekende van de overledene, 70 jaar, zonder beroep, 
wonende in de Kaarsemakerstraat en Phillipus Koolen, idem, dat op 30-01-1841  in de 
Kaarsenmakerstraat is overleden Leena Kopij, geboren te Leijden, 56 jaar, weduwe van Louis 
Leget, dochter van Bartholomeus Kopij en van Lena de Haan. 
 
Akte 1064 Laurens. 
Op 31-12-1841 verklaren Cornelis Coppij, zoon van de na te noemen overledene, 27 jaar, 
vleeschhouwersknecht, wonende in de Boomersteeg en Bartholomeus Coppij, zoon der 
overledene, 43 jaar, sjouwer, wonende op het Vrouwenklooster, dat op 30-12-1841 is overleden 
in de Boomersteeg: Laurens Coppij, geboren te Leijden, 66 jaar, schrobbelaar, gewoond hebbend 
in voornoemd huis, gehuwd met Johanna Margaretha van Steenstraten, zoon van Bart Coppij of 
Copeij en Marijtje Kooreman, beide overleden. Handtekeningen: C. Coppij en B. Coppeij. 
 
Overige gegevens generatie 08 Copijn 
 
Ondertrouwklapper na 1810. Enkele kleinkinderen. 

 Via de ondertrouwklapper Tasseron huwelijk zoon C.J., marktschipper op Delft op 22-06-1826 
gevonden. Ouders zijn Pieter Tasseron, tapper en Sara Koppij, zonder beroep, wonende te 
Delft, beiden alhier tegenwoordig. Sara ondertekent de akte (nr. 125). Zijn tweede huwelijk te 
Leiden is op 08-09-1831 als weduwnaar. Akte 125. Ouders: P. Tasseron, overleden, en Sara 
Koppij, tapster, wonende te Delft, alhier tegenwoordig. Getekend: S. Coppij De WD Tasferon. 

 Op 04-01-1833 is de ondertrouw van J. Straatman en Leena van Luijn. 
 Ouders: Pieter Straatman en Jannetje Koppij / Bart. van Luijn en C. Taverne. 

 Op 15-09-1820 is de ondertrouw van Bartholomeus van Duuren en J. M. van Luijn. 
 Ouders: Jan van Duuren en Cornelia Kopeij / Jac. van Luijn en J. van der Hof. 
 
Opmerking generatie 08, 09 en 10 Copijn 
 
In Leiden is de familie Copij(n) eeuwenlang vrij omvangrijk geweest, al is daar nu weinig meer van 
te merken. Ik wil belangstellenden graag wijzen op stamreeksen uit diverse genealogische 
uitgaven waarin een deel van de familie Copijn besproken wordt. Voor mij fungeerden ze als 
bevestiging dat ik met dit onderzoek op de goede weg was. Sommige informatie was zelfs nieuw. 
Tegelijk boden ze een uitdaging om voorbij het punt te komen waar een andere onderzoeker 
strandde. Dat is zowaar meerdere malen gelukt, zij het na het nodige spitwerk. Overigens heb ik 
alles wat in de gezinsbeschrijvingen staat vermeld, nagetrokken in de daar vermelde bronnen. 
 
Een selectie van bronnen waar deze familie Copijn in voor komt: 

 Gens Nostra, april/mei 1977. Huwelijk Loef Leget met Lena Copij, en voorouders. 

 Genealogische Bijdragen Leiden en Omstreken 1988. Artikel over de familie Tasseron. 

 Genealogische Bijdragen Leiden en Omstreken 1991. Kwartierstaat J.C. Wendel. 

 Genealogische Bijdragen Leiden en Omstreken 1995. Pagina 110 e.v. Kwartierstaat Kriek. (Met 
name deze kwartierstaat bood mij nieuwe informatie over de oudste generaties.) 

 Promotheus, kwartierstaten boek IV. Zie pagina 140 en 145. 

 NGV afdeling Rijnland, Onze Voorouders deel I en II. 
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  Generatie 09 Copijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Lauwrens Copijn   Geertruij Cranenburg 
Geboren: 03-08-1692 te Leiden   23-10-1689 te Leiden 
Overleden: 08/15-03-1749 te Leiden  10/17-09-1763 te Leiden   
Geloof: NH      NH 
Adressen: Caardesteegh (1709), Uitterstegragt  Tweede Groenesteegh (1709), Vestestraat 

(1733), Vestestraat (1742), Middelste (1742, 1743), Uitterstegragt (1749), 
gragt (1741, 1747)   Zijtgragt (1759), Geerstraat (1759) 

Beroepen: Lakenwerker (1709), spinder (1742) Huisvrouw 
Vader: Laurens Copijn de Oudste   Bartholomeus Hendriksz. Cranenburg 
Moeder: Jannetje Jans Gadron    Eva Philipsdr Nagtegael 
 
Huwelijk: (KO 29-11-1709 te Leiden) getrouwd 15-12-1709 PK te Leiden 
 
Kinderen 
1. Jannatje  doop 30-07-1710 te Leiden, overl. 03/10-10-1711 te Leiden 
2. Bartholomeus  doop 27-01-1712 te Leiden, overl. 21/28-07-1781 te Leiden 
3. Claude   doop 20-02-1714 te Leiden, overl. 29/05-05/06-1784 te Leiden 
4. Jan   doop 25-08-1715 te Leiden, overl. 05/12-11-1718? te Leiden? 
5. Johanna  doop 24-01-1717 te Leiden, overl. voor 1722 te 
6. Laurens  doop 05-05-1718 te Leiden, overl. 13/20-01-1720? te Leiden? 
7. Maria   doop 19-11-1719 te Leiden, overl. na 1745 te 
8. Jannetje  doop 02-02-1721 te Leiden, overl. 23-12-1812 te Leiden 
9. Laurens  doop 06-01-1724 te Leiden, overl. 20/27-01-1725 ? te Leiden? 
10. Jan   doop 29-08-1726 te Leiden, overl. na 1758, voor 1778 te 
11. Laurens  doop 18-05-1730 te Leiden, overl. na 1784 te 
12. Henric   doop 08-05-1732 te Leiden, overl. 09/16-08-1732 te Leiden 
             
 
Mensen die een schandaaltje op zijn tijd wel kunnen waarderen, treffen het met deze generatie. 
Maar laten we eerst beginnen met de gezinssamenstelling. Laurens Copijn en Geertruij 
Cranenburgh vormen het ouderlijk paar. Ze zijn allebei telgen van wijdvertakte families. Laurens 
komt uit een immigrantengezin. Dit in tegenstelling tot Geertruij, die haar wortels in Holland 
heeft. Laurens is een opvallend jonge bruidegom; hij is namelijk pas zeventien jaar oud bij het 
huwelijk met Geertruij. Zijn bruid is enkele jaren ouder: zij is dan bijna twintig. Onder autochtone 
Hollanders was het geen gebruik om zo jong te huwen, maar voor Walen (zoals Laurens’ vader) 
was twintig jaar een redelijke normale huwelijksleeftijd. 
 

KO 29-11-1709, EE188.  
Laurens Copijn, laeckenwercker, jongeman van Leijden, woont in de Caerdesteegh, geassisteerd 
met Laurens Copijn, de oude, fijn vader, woont als boven, huwt met Geertge Cranenburgh, 
jongedochter van Leijden, wonende in de 2

e
 Groenefteegh, geassisteerd met  Eva Nagtergael, 

haar moeder, woont als boven. 

 
Vanaf het jaar daarop komen twaalf kinderen ter wereld, waarvan de helft tot volle wasdom 
komt. Laurens is in deze periode de enige Copij-vader die zijn kinderen in de NH-kerk laat dopen. 
 
NH-doopboeken (klapper 483)  

 30-07-1710 Jannatje, HK, getuigen Laurens Koppij en Jannatje Koppij. 

 27-01-1712 Bartholomeus, PK, getuigen Bartholomeus Kraan, Eva Kraan. 

 20-02-1714 Glaude, HK, getuigen Claude Bollie, Maria Koppij. 

 25-08-1715 Jan, HK, getuigen Glaude Poli en Marijtie Koppeij. 

 24-01-1717 Johanna, HK, getuigen Johannes Meijer en Annetie Klaasen. 

 05-05-1718 Laurens, HK, getuigen Geloudi Bolli, Marij Koppij. 
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 19-11-1719 Maria, HK, getuigen Geloude Bollie, Marij Koppij. 

 02-02-1721 Jannetje, HK, getuigen Philip Kranenburg, Lena Schouten. 

 06-01-1724 Lauwrens, HK, getuigen Dirck van Word en Maria de Kleijn. 

 29-08-1726 Jan, getuigen Dirk van Word en Jannitje Koppij. 

 18-05-1730 Laurens, HK, getuigen Glaude Ballje, Marijtje Koppeij. 

 08-05-1732 Henrik, getuige Jannetje Copy. 
 
Hun kinderen huwen ook betrekkelijk jong. Hoewel, zoon Johannes moet enkele jaren wachten. 
Voor hem is het pas bij de derde poging raak! 
 
Terwijl het ene kind na het andere trouwt, overlijdt Laurens in maart 1749. Ruim een half jaar 
daarna gaat Geertrui Kranenburg, na het net niet veertig jaar durende huwelijk met Laurens, 
wederom een echtelijke verbintenis aan. Deze keer is weduwnaar Leendert van Maastrigt de 
gelukkige. 
 
KO 25-10-1749, PP197. 
Leendert van Maastrigt (1 kind), weduwnaar van Cornelia van den Broek, wonende in de Tweede 
Groenesteeg, vergezeld met Daniel van Egmond, zijn swager, wonende als vooren, met Geertruy 
Kranenburg, weduwe van Laurens Koppeij, wonende op de Uitterstegragt, vergezeld met Eva 
Kranenburg, haar suster, wonende op de Middelstegragt en Maria Koppeij, haar snaar, wonende 
in de Groenesteeg. 
 
Van een bruiloft komt echt een andere bruiloft. Geertrui en Leendert maken dit gezegde waar, 
want zoon Laurens Copij is een half jaar eerder getrouwd met dochter Anna van Maastrigt! 
 
Bartholomeus Coppij met Anna C. Mattijsz. 17-10-1733 MM95v  1

e
  

Bartholomeus Copy en Lena de Haan 20-10-1742 OO84  2
e
  

Glaude Koppij en Catarina Maas  08-12-1742 OO91v  1
e
  

Glaude Coppij en Anna van den Burg  15-06-1776 VV178  2
e
  

Jannetje Kopeij en Christiaan Brouwer 17-08-1743 OO133 
Johannes Coppij en Catharina Snijders 11-08-1747 PP76  1

e
  

Jan Coppij en Anna Moens   27-12-1749  PP208  2
e
  

Jan Copeij en Maria van der Velde  19-09-1750 PP254  3
e
  

Laurens Koppij en Anna van Maastrigt 19-04-1749 PP158v  1
e
  zie Leendert 

Laurens Koppij en Marijtje Batteljee  19-05-1759 RR152  2
e
  

Laurens Koppij en Marijtje van Deijster 19-10-1765 SS200v  3
e
  

 
KO 1733.  
Bartholomeus Coppij, lakenwever, jongeman van Leijden, wonende op de Uitterstegragt, 
vergezeld met Laurens Coppij, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Anna Catharina 
Mattijsz. 
 
KO 1742.  
Bartholomeus Copij, (2 kind.), weduwnaar van Anna Catrijna Mathijssen, wonende in de Veste-
straet, vergezeld van Laurens Copij, zijn vader, wonende op de Middelstegragt, huwt met Lena 
den Haan, jongedochter van Leijden, wonende op de Waartgragt, vergezeld van Susanna van den 
Togt, haar moeder, wonende mede aldaer. 
 
KO 1742.  
Claude Koppij (den Jonge = doorgehaald), lakenw., jongeman van Leijden, wonende in de 
Vestestraat, vergezeld met Laurens Koppij, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Catarina 
Maas, weduwe van Jan Haleu. 
 
KO 1743.  
Christaan Brouwer, rokjeswerker, huwt met Jannetje Kopeij, jongedochter van Leijden, wonende 
in de Vestestraat, vergezeld met Geertruyt Kranenburgh, haer moeder, wonende als vooren. 
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KO 1747.  
Johannes Copij, lakenw., jongeman van Leijden, wonende op de Middelstegragt, geassisteerd met 
Laurens Copij, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Catarina Snijders, jongedochter van 
Leijden. 
Aantekening in de marge: Op ordre van de H.H. Burgemeester en versoek van den Kapiteijn, 
werden de geboden van de nevenstaande persoonen (als zijnde den Bruijdegom soldaet) bij 
Provisie opgehouden. Actum den 26

e
 aug. 1747. 

 
KO 19-04-1749.  
Laurens Koopij, lakenw., jongeman van Leijden, wonende op de Uitterstegragt, geassisteerd met 
Geertruy Kranenburg, zijn moeder, wonende als vooren, huwt met Anna van Maastrigt, jonge-
dochter van Leijden, wonende in de 2

e
 Groenesteeg, vergezeld met Leendert van Maastrigt, haar 

vader, wonende alsvooren. 
 
KO 27-12-1749.  
Jan Koopij, dekenw., jongeman van Leijden, wonende op de Uitterstegragt, geassisteerd met 
Leendert van Maastrigt, zijn stieffvader, wonende als vooren, huwt met Anna Moens, dochter 
van Lena Schouten. In de Pieterskerkboeken staat niet of ze daadwerkelijk zijn getrouwd (fiche 
424). 
 
KO 1750.  
Jan Kopeij, dekenw., jongeman van Leijden [nog steeds!], wonende op de Uitterstegragt, 
geassisteerd met Leendert van Mastrigt, sijn stiefvader, wonende in de Vestestraet, met Maria 
van der Velde, dochter van Jaquemijn Latervoet. 
 
KO 1759.  
Laurens Koppij (3 kind) weduwnaar van Anna van Maastrigt, wonende op de Uitterstegracht, 
vergezeld met Geertruyd Kranenburg, zijn moeder, wonende op de Zijtgragt, huwt met Maria 
Batteljee. 
 
KO 1765.  
Laurens Koppij, (1 kind), laast weduwnaar van Marijtje Battelje, wonende op de Middelstegragt, 
geassisteerd met Bartholomeus Koppij, zijn broeder, wonende in de Kaarssestraat, huwt met 
Marijtje van Deijster, jongedochter van Leijden. 
 
KO 1776.  
Glaude Coppij, weduwnaar van Catharina Maas, wonende in de Vestestraat, geassisteerd met 
Bartholomeus Coppij, zijn broeder, wonende in de Kaarsfestraat, huwt met Anna van den Burg, 
laest weduwe van Hendrik Vermont. 
 
Waarom Johannes in 1747 precies niet mag trouwen is niet helemaal duidelijk. Menig soldaat was 
gewoon gehuwd, maar misschien was men toch bang dat hij onder zijn dienstplicht uit probeerde 
te komen. Op het moment van ondertrouw was hij nog geen 21 jaar oud. 
In december 1742 huwt op de zevende een schoonzus van Geertruij Kranenburg en op de achtste 
haar eigen zoon Claude. (Zie ook generatie 10 Kranenburg.) 
 
KO 07-12-1742 Jan Vermoenis met Helena Schouten, weduwe van Philip Cranenburgh, wonende 
in de Coddesteeg, vergezeld met Geertruyt Cranenburgh haer snaer, wonende in de Vestestraat 
en Baertje Cranenburgh, mede haer snaer, wonende in de Spaerpotpoort op de Middelstegragt.  
 
Geertrui moet wel zeer in trek zijn bij de heren, want in juni 1759 is ze toch al bijna zeventig jaar 
oud, wanneer ze weer weduwe is en voor de derde maal huwt; nu met Pieter Maljé. 
 
KO 28-06-1759, RR156. 
Pieter Maljé met Geertruyd Kranenburg, laast weduwe van Leendert van Mastricht, wonende in 
de Geerstraat, geassisteerd met Eva Kranenburg, haer suster, woonende op de Uitterstegragt en 
Jannetje van den Broek, haar snaar, wonende in het Catharina Gasthuis. 
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Pieter Maljé overlijdt nog voor Geertrui. Ze is namelijk opnieuw weduwe bij haar eigen overlijden 
in september 1763. 
 
Zoon Bartholomeus huwt evenals zoon Claude tweemaal en Laurens gaat tot driemaal toe op de 
negentiende van een maand in ondertrouw.  
Bij zoon Johannes loopt het allemaal ietwat anders dan gepland. Zijn eerste huwelijk in 1747 
wordt afgeblazen in opdracht van de burgemeester van Leiden en de kapitein van de compagnie 
waartoe Jan als soldaat behoort. Zijn tweede huwelijk in 1749 met Anna Moens lijkt op het oog 
gewoon te hebben plaatsgevonden, maar om de één of andere reden vindt ook deze trouwpartij 
geen doorgang. Had dat wellicht met de bruid te maken? Pas de derde keer, negen maanden na 
de vorige ondertrouw, wordt zijn huwelijk daadwerkelijk voltrokken. Althans, dat mag je 
veronderstellen, want het paar laat zes kinderen dopen. 
Tussen die dopen staan trouwens meerdere tamelijk dubieuze meldingen. Wat te denken van een 
kind met als ouders Jan Koppeij en Caatje Sneijders dat in 1749 gedoopt wordt, terwijl de ouders 
niet getrouwd zijn? Verder hebben Laurens Copijn en Marijtje van Deijster een in 1764 geboren 
buitenechtelijk kind. Daarnaast is er een kind, gedoopt in 1754, met als opgegeven ouders 
Lourens Kapijn en Anna Moens (de “bijna” echtgenote van Johannes). En wat te denken van een 
kind, gedoopt in 1761, met als ouders Cloude Capije en Anna Moens? 
 
Onwettige kinderen Anna Moens 

 15-12-1754 Jannetje, ouders Lourens Kapijn en Anna Moens, getuigen Isaak Olivier, Jannetje 
van Koert. 

 12-07-1761 Harmannus, ouders Cloude Capije en Anna Moenes, getuigen Hermannus 
Overvelt, Anna Noest. 

 
In 1743 zijn Louris Koppeij en Geertruy Kraaneburg getuige bij de doop van een kind van Geloude 
Koppij en Catharina Smaas. Dit is hun enige kind. 
 
Bij de doop van de kinderen van Jannetje Koppij en Christiaan Brouwer zijn getuigen: 
1745 Lourens Coppeij en Geertruy Craniberg. 
1749 Gulaude Koppeij en Katrijn Maas. 
1750 Leendert van Maastrigt en G. Kraanenberg. 
1754 Jan Kapij en G. Kraanenberg. 
1762 en 1763 Laurens Chopij en Marijtje Battelje. 
 
NH-doopgetuigen bij Jan Koppeij en Caatje Sneijders in 1749 zijn n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan Kopij en Maria van der Velde zijn in: 
1751 Lourens Kopij, Anna van Mastrigt. 
1752 Laurens Koppij, Anna van Mastredat. 
1755, 1757 en 1762 n.v.t. 
1759 Isaak Battelje, Marta de Bij. 
NH-getuigen bij de doop van kinderen van Johannes van Maastricht en J. Mareveld zijn in: 
1752 Laurens Kapeij en Anna van Maastrigt. 
Onder andere in 1755 is Isaac Battelje getuige. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Laurens Kopij en Anna van Mastrigt zijn in: (1750 n.v.t.) 
1753 Johannes Koppeij, Marijtje van der Velden. 
1756 en 1758 Isaak Battelie en Martha de Beij. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Laurens Kappij en Marijtje van Deijster zijn in: 
1764 (voorechtelijk), 1766, 1767, 1769, 1770 (zoon Laurens), 1771, 1773, 1774, 1776, 1779, 1781, 
1783 en 1785 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Laurens Kappij en Marijtje Battelije zijn in 1765 Izak 
Battelije en Jannetje Beijster. 
Laurens Kappeij en Cathrijn Maas zijn in 1753 NH-doopgetuigen bij P. Olivier. 
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Verder doet Catrijna Maas volgens de Minuten Civiele Zaken, RA 86, een goed woordje voor 
Neeltje Picaar. (Deel KK, folio 119. Glaude Capij. Echtgenoot van Catrijna Maas, wonende te 
Leiden. Betreffende huwelijk Neeltje Picaar; verklaring [door] echtgenote. 01-10-1755. Het gaat 
om Neeltje’s man Rijk van Elmerhorft, die met een VOC-schip vertrokken is.) 
Een Laurens Kopij komt voor in de Index Borgbrieven: nr. 1745. Laurens Koppij (23 jaar) voor 5 
jaar, naar Gouda, 14-08-1775.  
 
Eén vrouw voor drie broers? 
 
Anna Moens moet wel een fraai portret geweest zijn (zie ook het vorenstaande). Was het 
werkelijk een lellebel die het met drie (getrouwde) broers hield? Het is mogelijk. Haar onwettige 
kinderen heb ik al eerder genoemd. Daarnaast duiken zowel zij als Claude ook nog eens wegens 
overspel op in de Confessieboeken en Criminele Vonnisboeken van Leiden. 
 
Confessieboeken 1678-1805, fiche 109, pag. 33. 
Interrogatorien gedaan maaken, ommedaar opdoor de Edele Agtb: Heeren Scheepenen der Stad 
Leijden ten versoeken van De Heer Mr: Johan van der Marck. Agideusz: Hoofd-Officier der 
voorschreeve stad te werden gehoort en geexamineert der voorschreeve stad te werden gehoort 
en geexamineert seeker mans persoon. 
Art. 1. Zijn geinterrogeerde’s naam, ouderdom, geboorte, woonplaats mitgaders hantwerk. 
Zegt genaamt te zijn Glaude Copijn, oud 48 Jaaren, geboortig te Leijden, en alhier ter Steede 
woonagtig; Zijnde een Deekenspinder van zijn handwerk. 
Art. 2. Off hij geinterrogeerde niet is getrouwt met Caatje Maas. 
Zegt Ja. 
Art. 3. Off zulks niet omtrent twaalf Jaaren is geleeden. 
Zegt Ja. 
Art. 4. Off zijn vrouw nog in ’t leeven is. 
Zegt: Ja. 
Art. 5. Off hij geinterrogueerde niet vleeschelijk heeft bekent Anna Moens. 
Zegt: Ja. 
Art. 6. Off dezelve niet is verlost van een dogter. 
Zegt: Ja. 
Aldus gedaan en beantwoord praesent alle de Heeren Scheepenen prater Hubrecht op den 25

en
 

Meij 1756. 
 
Confessieboeken 1678-1805, fiche 109, pag. 34. 
Interrogatorien gedaan maaken, ommedaar opdoor de Edele Agtb: Heeren Scheepenen der Stad 
Leijden ten versoeken van De Heer Mr: Johan van der Marck. Agideusz: Hoofd-Officier der 
voorschreeve stad te werden gehoort en geexamineert der voorschreeve stad te werden gehoort 
en geexamineert seeker vrouwspersoon. 
Art. 1. Haar geinterrogeerdens Naam, Ouderdom, Geboorte, Woonplaats mitsgaders handwerk. 
Zegt genaamt te zijn Anna Moens, geboortig te Leijden en alhier ter Steede woonagtig. 
Art. 2. Off zij geinterrogueerde is getrouwt. 
Zegt: Neen. 
Art. 3. Off zij niet is kennende Glaude Copij. 
Zegt: Ja. 
Art. 4. Off haar niet bekent is dat dezelve een getrouwt man is. 
Zegt Ja. 
Art. 5. Off zijn geinterrogueerde door de voornoemde Glaude Copij niet Vleeschelijk is bekent. 
Zegt Ja. 
Art. 6. Off zij geinterrogueerde omtrent een en een halff Jaar geleeden niet is verlost van een 
dogter. 
Zegt: Ja.  
Aldus gedaan en beantwoord praesent alle de Heeren Scheepenen prater Hubrecht op den 25

en
 

Meij 1756. 
 



 Fles, Copijn, Siewerse, De Wilde 26 K.J.F. van Veen 2016 

Index Criminele Vonnisboeken van Leiden. 

 47, 7; 25-05-1756. Copijn, Glaude, geboren Leijden. Overspel. Straf: Verklaring van 
eerloosheid en meinedigheid, boete van ƒ 400,--, subs. 10 jr. verb. uit H en WF. 

 47, 7vso; 25-05-1756. Moens, Anna, geboren Leijden. Overspel. Straf: 1 jr. verb. uit H en WF. 
 
Folio 7. 
Op de Mondelingen Eijsch ende conclusie bij Den heer Mr Johan van der Marck Argidieusz. 
Hoofd-Officier der stad Leijden R.O, gedaan ende genoomen, op ende ten lasten van Glaude 
Copijn, geboortig van Leijden, jeegenswoordig zijn Heer Eijffchers gevange, hebben de heeren 
Scheepenen derzelve gevange, ter zaake van begaan overspel, op zijn confessie, verclaart, gelijk 
haar Edele Agtb. hem gevange verklaaren bij deesen eerloos meijneedig, en oncapabel, om ooijt 
eenig staat offte officie in deezen lande te bedienen; en hem gevange wijders gecondemneert in 
een boete van vierhondert guldens. In gevalle hij gevange buyten staat mogte zijn deszelve boete 
binnen drie maal vier en twintig uuren te voldoen, zoo hebben Scheepenen hem gevange 
gebannen voor den tijd van tien Jaaren uijt den Lande van Holland en Westvriesland, zoo wijd en 
zijt de paalen van dien zijn strekkende, zonder middelerwijle daar weeder binnen te moogen 
koomen op pane van swaarder straffe, en condemneeren hem gevange in de koften en mifen van 
Justitie. Actum bij alle de heeren Scheepenen praeter Huybrecht huijden den 25 Meij 1756. 
Tenselven dage heeft den gevange voor haar Ed. Agtb. verklaart, en is zulks ook aan haar Edele 
Agtbaare genoegsaam gebleeken, dat onvermogende is de boete waarine gecondemneert is te 
voldoen, waarop het tweede lid van het vonniffe ter executie is gelegt. Actum als booven. 
Marge: Fiat Act van onvermogentheijd den 26 Meij 1756. 
 
Folio 7v. 
Op de Mondelingen Eijsch ende conclusie bij den heer Mr Johan van der Marck, Hoofd-Officier 
der stad Leijden, gedaan ende genoomen op ende ten lasten van Anna Moens geboortig van 
Leijden, Jegenwoordig zijn heer Eijffchers gevange, hebben de heeren Scheepenen deselve 
gevange, ter zaake van begaan overspel, op haare gevange’s confeffie (om reedenen, haar Edele 
Agtbare daar toe moveerende), gebannen voor den tijd van een jaar uijt den Lande van Holland 
ende Weft-vrieslandt, zoo wijd en zijd de paalen van dien zijn strekkende, zonder middelerwijle 
daar weeder binnen te moogen koomen op pane van swaarder straffe, en condemneeren haar 
gevange in de koften en mifen van Juftitie. Actum bij alle de heeren Scheepenen, praeter 
Hubrecht huijden den 25 Meij 1756. Marge: Fiat Acte van onvermogentheijd den 25 Meij 1756. 
 
Chronologisch gezien had Anna in 1749 een relatie met Johannes, in 1754 met Laurens, in 1756 
met Claude en in 1761 (ondanks zijn straf van tien jaar verbanning uit Holland) wederom met 
Claude. De straf voor Anna van een jaar verbanning is heel licht. De heren Schepenen wilden nog 
wel eens met hun hand over het hart strijken als een vrouw kleine kinderen te verzorgen had. 
Blijkbaar trokken de zonen zich bijzonder weinig aan van de maatschappelijke waarden en gaven 
ze zich graag over aan bandeloos gedrag.  
 
       
 
Er is verder nog een rel geweest tussen Maria van der Velde en haar buurman toen zij al weduwe 
van Jan Copij was. 
 
Minuten Civiele Zaken, RA 86. Deel RR, folio 111. 
Compareerden voor de Ec: agtbare Heeren Scheepen

mrn
. der stadt Leiden, Jannetje Ponse, 

huisvrouw van Jan Stikkelman, woonende in de Koppenhinksteeg, en Clara Rijndorp, huisvrouw 
van Andries Vogelesang [zie t.z.t. generatie 07 Vroom bij de V.d. Steen-tak], woonende op de 
Minnebroersgragt, beide binnen deze stad dewelke verklaarden ten behoeve van Maria van de 
Velde, wedue Jan Capijn meede woonende in de voorzeide Koppenhinksteeg, een weijnig schuins 
tegens over de eerste deposante, waar en waaragtig te weezen, dat zij deposanten beide, nu 
heeden seeven weeken geleeden, zijnde geweest op zaterdagh den 30 November 1776 des 
avonds om streek van halff vijff uuren, bij geleegenheid dat de eerste deposante over haar voor- 
of onderdeur was leggende, ende tweede deposante bij geleegenheid, dat zij toen van de marckt 
op de Hogelandsche Kerkgragt, na haar huis zullende gaan, gekoomen was tot voor de huizingen 
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van Hermanus Roman, spekslaager meede woonende in de Koppenhinksteeg, en wel neevens de 
huizinge van de requirante, zeer duidelijk en klaar hebben gehoord en gezien, dat evengenoemde 
Hermanus Roman, welke in de steeg voor zijn deur stont, de requirante, die in haar huis, omtrent 
den ingang van het zelve, was staande bij aanhoudenheid heeft gescholden en geduuriglijk 
toegeroepen: dat zij was een hoer en dief, en dat de houwkinderen, voor ‘t goed dat zij 
requirante gestoolen had, op ‘t publijcq schavot gegeeseld waaren, als meede dat de houw-
kinderen voor haar de beugel gestoolen hadden, en dat zij die ook gewoogen had op haar 
appelschaal dat zij tweede deposante daar op ten aanhooren van de eerste deposante, gelijk zij 
deposanten al verder beide verklaarden, tegens de requirante gezegt heeft, in deze of diergelijke 
woorden, in substantie: wel Mie; laatge je zo schelden, het welke dezelve, zeer ontstelt zijnde en 
bitter schreijdende, alleen beantwoord heeft, met te zeggen: Wat zal ik doen, dat heb ik alle dagh 
zo, zonder dat zij deposanten de requirante verder een eenig woord meerder voor- of na het 
voorfz. depoffeerden hebben horen spreeken. 
En gaven de deposanten voor reedenen van wetenschap van het geene voorfz. is, dat zij daar van 
oog- en oorgetuigen zijn geweest en dat zij daar van als nogh goede geheugeniffe zijn hebbende 
en voorts als in den text. Zoo waarlijk. Actum den 18 january 1777. 
 
Het is natuurlijk de vraag of hier sprake was van ordinaire laster, of dat er werkelijk meer aan de 
hand was. Dit soort getuigenverklaringen zijn meestal een beetje gekleurd. De deposanten zijn 
gewoonlijk voor of tegen iemand, wat tussen de regels door op te merken valt. Zo lijkt het mij 
toch wel ietwat onwaarschijnlijk dat Maria Hermanus totaal niet van repliek dient. Hollandse 
vrouwen staan al eeuwenlang bekend als zelfstandige dames, die achter de schermen goed voor 
zichzelf konden opkomen. Ook al was de man wettelijk voogd over zijn vrouw. Maar als je 
sympathie van de schepenen hoopte op te wekken, kon je je waarschijnlijk beter als weerloze 
vrouw voordoen. Toch had ik wel graag willen weten waarom Hermanus Roman Maria het leven 
blijkbaar al enige tijd zuur maakte. Nogmaals, misschien was hij gewoon een ruziezoeker, maar er 
zijn enkele maanden voordat deze kwestie speelde werkelijk kinderen uit het vlakbij gelegen 
weeshuis op de Hooglandsekerkgracht opgepakt wegens diefstallen. 
 
Wordt op de volgende hou-kinderen gedoeld? Van den Heuvel, Criminele Vonnisboeken. 

 Grietje de Koning, ? jaar 55, 4vso, 02-04-1776 veroordeling wegens heling. 

 Jan Siljade, 18 jaar  55, 5, 19-07-1776.    

 Magdalena Bink, 23 jaar  55, 9v, 19-07-1776.  

 Maria Lotte, 21 jaar   55,12vso, 19-07-1776. 
 
Deze vonnissen geven geen duidelijke aanwijzingen voor een mogelijk verband met Maria van der 
Velde. 
 
Wat ons ten slotte rest, zijn de overlijdensgegevens. Aan alles komt vroeg of laat een eind. Met 
name de derde dochter Johanna blijkt een zeer oude taaie te zijn. Ze haalt als enige (?) van het 
gezin de negentiende eeuw. Bij haar overlijden woont ze in het oudeliedenhuis aan de Middel-
weg. 
 
Begraafboeken en klapper 

 Laurens, kind van, B, 03/10-10-1711. Idem B, 02/09-01-1717. Idem B, 05/12-11-1718. 

 Laurens, 2 kinderen van , B, 13/20-01-1720. 

 Laurens ?, B, 20/27-01-1725. 

 Hendrik, kind van Laurens, B, 09/16-08-1732. 

 Laurens-, man van Geertje Kranenburg, Bw, 08/15-03-1749.  

 Kraanenburg, Geertruij, (weduwe van Pieter Haljee) 10/17-09-1763 PB. 

 Bartholomeus Copij, weduwnaar van Marijtje Kooreman, PB, 21/28-07-1781. 

 Cappeij, Glaude, man van Anna van der Burg. PB 29/05-05/06-1784. 

 Kapij, Jannetje, oud 94 jaar, wede van Christiaan Brouwer, Oude Mannenhuis, overl. 23-12-
1812, begr. 28-12-1812 te Leijden. 
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Akte ... Jannetje. 
De 23-12-1812 sont comparus Pieter van Heemert, age de quarante sept ans, prepose dans 
l’hospice des Vieillards et vieilles femmes, Midelweg et Fredrik Delfos, employe dans l’hospice. 
Lesquels nous ont declare, que le 23-12-1812 dans la maison dite l’hospice est decédé Jannetje 
Kapij, native de Leide, agee de quatre vingt quatorze ans, fileuse, veuve de Christiaan Brouwer. 
Fille de Gelouden Kapij et de Geertrui Kranenburg, decides. 
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 Generatie 10 Copijn         
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Laurens Copijn de Oudste  Jannetje Jans Gadron 
Geboren: ca 1650 te Luik   01-12-1652 te Leiden 
Overleden: 12/19-10-1726 te Leiden?  na 1719    
Geloof: NH     NH 
Adressen: West Havestraet (1677), Vestestraet Langegraft (1677), Kaarsemakerstraat 

(1677), Caardesteegh(1709)  (1720) 
Beroepen: Lakenwerker (1677)   Huisvrouw 
Vader: Copijn    Jean Gadron  
Moeder:      Jacquemijntje Jans Tiquet 
 
Huwelijk: KO 26-03-1677 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Maria   doop 01-01-1678 te Leiden, overl. voor 1684?  
2. Johannes  doop 19-01-1681 te Leiden, overl. 30/03-05/04-1681 te Leiden 
3. Marijtgen  doop 17-02-1682 te Leiden, overl. na 1748? 
4. Jannetje  doop 02-09-1683 te Leiden, overl. 19/25-08-1690 te Leiden 
5. Jaquemijntje  doop 26-02-1686 te Leiden, overl. 10/16-03-1686 te Leiden 
6. Jacomijntje  doop 26-09-1688 te Leiden, overl. 30/07-05/08-1689? te Leiden? 
7. Laurens  doop 03-08-1692 te Leiden, overl. 08/15-03-1749 te Leiden. 
8. Jannetje  doop 04-09-1695 te Leiden, overl. na 1719 
            
 
Laurens Copijn en Jannetje Jans Gadron staan bovenaan de stamreeks Copijn. Met dit paar 
komen we weer in wat rustiger vaarwater terecht. Copain betekent in het Frans: kameraad, 
vriend. Oorspronkelijk was de naam waarschijnlijk Copein, een oude roepnaam; later splitste die 
zich in Copij en Copijn, vermoed ik. Bij de NH-dopen wordt tenminste een onderscheid gemaakt. 
Zoals zoveel families in de Stouten-tak, komen zijzelf of hun ouders uit het zuiden. In dit geval om 
precies te zijn uit Luik en omgeving. 
Jannetje is in Leiden geboren, maar Laurens is waarschijnlijk in de stad Luik opgegroeit en als 
jonge man met of zonder vrienden naar Leiden gekomen. In elk geval heeft hij geen familie in zijn 
nieuwe woonplaats. 
 
In 1677 huwen Laurens en Jannetje en de geboorten van hun kinderen volgen snel daarna. 
 

KO W255, 26-03-1677 (Copein) 
Lourens Coppij, laeckenwercker, jongeman van Luijck, wonende in de West Havestraet, 
geassisteerd met Pauls Joris, sijn bekende, mede aldaar, huwt met Jannetge Jans, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Langegraft met Jaecquemijntje Jans, haer moeder mede aldaer. 

 
NH-doopboeken 

 01-01-1678 Maria, LK, getuigen Paulus Jorisz., Maria Paulus (aant.: W fol 255v). 

 19-01-1681 Johannes, LK, (pa en ma: L. Copper en J. Catron), getuigen Vroutie Gons, Jannetie 
Vrever, Antoni Enmis, Maria van der Wielen. 

 17-02-1682 Marijtgen, HK, getuigen Anthonij Hasselij, Frank Weeck, Trijntgen Pieters van 
Dijck, Susanna Rebbert. 

 02-09-1683 Jannetje, HK, getuigen Robbert Thomasse, Jannetje Ahijssen, Gillis Pisfchiers, 
Lijsbeth Pieterse. 

 26-02-1686 Jaquemijntje, HK, (ma: J. Gaderag), getuigen Daniel Jansz., Pieter Hendriksz., 
Magrietje Barnevijl, Louijsje de Bref. 

 26-09-1688 Jacomijntje, LK, getuigen Jan Gaerdron, Robbert Thomasz., Jacomijntje Jans, 
Jannetje Tijsdr. 

 03-08-1692 Laurens, HK, getuigen Jan Gadron, Willem de Draijer, Annetje Claas. 
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 04-09-1695 Jannetje, HK, getuigen Isaak Sjolie en Kathrijn Sjolie. 
 
Dit paar is niet bij andere Copijn-kinderen doopgetuige. Via de NH-dopen heb ik Paulis Joris en 
Anthony Anselijn nagetrokken (zie doopgetuigen). Waarschijnlijk zijn zij geen familie, maar 
bekenden. 
Laurens en Jannetje houden slechts drie van hun acht kinderen in leven. 
 
Begraafboeken Copijn vanaf 1677 o.a.: 

 30/3-5/4-1681 Coppeijn, Lourens, kind van, HK. 

 10-16/3-1686 Coppien, Lourens, kind van, HK. 

 30/7-5/8-1689 Koppij, Lourens kind van, HK. 

 19-25/8-1690 Copij, Lourens, kind van, HK. 
 
De kinderen Laurens en Jannetje huwen in respectievelijk 1709 en 1720. Dochter Marijtje is rond 
1705 gehuwd met Claude Bollie of Sjolie. Het punt is echter dat hun beider naam in allerlei 
fantasierijke schrijfvarianten voorkomt. Ongetwijfeld staan ze onder een wonderlijke naam in het 
trouwregister te boek, want van een huwelijk is geen spoor te bekennen. Zie bijvoorbeeld ook 
hoe vooral Claude bij generatie 09 Copijn als doopgetuige genoteerd staat. Toch vormden zij ooit 
een echtelijk paar. In 1748 staat Maria tussen de armen op de Nicolaasgracht vermeld als 
weduwe van Glaude. 
 
SA II, nr. 4141. 
Nicolaasgracht. 126 Maria Coppij, wede Glaude Bolly, HSH [Huiszittenhuis]  2.15.-.  
 
Laurens Copijn en Geertge Cranenburg  29-11-1709 EE 188 
Jannetje Kopijn en Lucas Maas   02-08-1720 HH 170 
Maria Copijn en Glaude Bollie/Ballje/J/Sjolie?  ca 1705 
 
KO 1709. 
Laurens Copijn, laeckenwercker, jongeman van Leijden, woont in de Caerdesteegh, geassisteerd 
met Laurens Copijn, de oude, fijn vader, woont als boven, huwt met Geertge Cranenburgh, 
jongedochter van Leijden, wonende in de 2

e
 Groenefteegh, geassisteerd met Eva Nagtergael, haar 

moeder, woont als boven. 
 
KO 1720. 
Lucas Maas, wedr. (2 kind.), huwt met Jannetje Coppijn, jongedochter van Leijden, wonende in de 
Kaarsmakerstraat, geassisteerd met Jannetje Gadron, haar moeder, wonende als vooren. 
 
Begraafboeken 

 Laurens, B, 12/19-10-1726. 

 Laurens-, man van Geertje Kranenburg, Bw, 08/15-03-1749.  
 
Behalve bovenstaande feiten over het gezin zelf, is het onderstaande huwelijk bekend van een 
man die mogelijk bij de familie hoort. Hij is de enige andere man uit Luik. 
 
KO R158v, 22-03-1663 Waalse kerk. 
Jan Coppij, jongeman uit Luijck, Lakenwerker, wonende op de Langegraft, geassisteerd met 
Jaques Galon, zijn bekende aldaar, huwt met Franchijntgen del Leur, jongedochter van Luijck, 
wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria Coppe, haar bekende aldaar. 
(Van dit paar geen NH/Waalse/Katholieke dopen gezien.) 
 
In de tijd waarin deze mensen leefden, was het gebruikelijk een vak bij een leermeester in plaats 
van op school onder de knie te krijgen. Als een jonge knecht enkele jaren bij een ervaren vakman 
gewerkt had, kreeg hij een bewijsbrief mee dat hij aan de vastgestelde leerperiode had voldaan. 
De teksten daarvan staan in de zogenoemde getuignisboeken. Onderstaande akten kunnen van 
toepassing zijn op de bovengenoemde Jan. 
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AA180v, getuignisboek Copijn 10 of 11?  
Opgesz. Ondergesz: H.H. Schepenen der Stad Leijden verclaren mitsdezen dat haer gebleecken is, 
bij attestatie van deecken en hooftmannen vant Laeckenbereiders Gilde binnen dese Stad, van 
dato den 5

e
 april 1719, dat Folio 125 Claas Uijttenbosch bij Jan Copijn Meesterlakenbereijder 

alhier zijne twee jaren als leerknegt heeft voldaan, foo hebben wij dienvolgende wel willen 
verleenen deze acte, omme de ver.ne: Uijtenbosch te dienen daar ende foo t behoort. Actum den 
12 April 1710. Nicl. van Banchem en W: Paats. 
 
AA174, getuignisboek, generatie 10 Copijn? en zeker generatie 09 Pel/van der Steen-tak.  
(Basistekst van akte AA180 overgenomen.) 
Opgesz. Ondergesz: H.H. Schepenen der Stad Leijden verclaren mitsdezen dat haer gebleecken is, 
bij attestatie van deecken en hooftmannen vant Laeckenbereiders Gilde binnen dese Stad, van 
dato den ..., dat Folio 52 Ary Vroom bij Jan Coupeijn, Folio 79 Ifaac Pel bij Jan Thesius Meester-
lakenbereijder alhier zijne twee jaren als leerknegt heeft voldaan, foo hebben wij dienvolgende 
wel willen verleenen deze acte, omme de ver.ne: te dienen daar ende foo t behoort. Actum den 
20 junij 1709.  
 
Overige akten in de getuignisboeken op Jan Copijn. 

 AA138. Als AA180v: fol. 8 Gerrit Hendrikse bij Johannes Coppijn, xvij October 1705 

 AA204 Idem, fol. 253 Isack Schrijver bij Johannes Copijn. Act: den 29 April 1713. 

 AA195v. Idem, fol. 194 Gerrit Hersberste bij Jan Copin. Act: den 25 februarij 1712. 

 AA222v. Idem, fol. 310 Servaas Jansfe bij Johannes Coupijn bij att: van den 31
e
 augusti 1715. 

 BB10. Idem, fol. 96 Eli Courtoné bij Jan Coupijn bij atte van den 20 april 1720. 
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 Generatie (08)/09 (Stevens)/Siewerse      
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan Stevens/Siewers   Sijtje Elias Lettier 
Geboren: ca 1680    03-01-1685 te Leiden 
Overleden: na 1752, na 1761?   20/27-11-1751 te Leiden 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Middelstegraft (1704), Langegragt Langegraft onder d’24 huyfen (1704), 

(1739)    Uijtterftegragt (1708), Langegragt (1728),  
Langegracht bij de Boerepoort (1730), 

     Langegraft bij de Oostdwersgraft (1733) 
Beroepen: Lakenwerker (1704)   Huisvrouw 
Vader: Steven Siewers (van der Steen?) Elias Maertens Lettier 
Moeder: Swaentje Meinders/Maartens  Maria Jans Snijers 
 
Huwelijk: 19-12-1704 te Leiden 
 
Kinderen 
1. Jan   doop 09-10-1705 te Leiden, overl. voor 1720 
2. Marij  doop 23-08-1707 te Leiden, overl. voor 1709 
3. Maria  doop 16-10-1708 te Leiden, overl. na 1729 
4. Catharina doop 18-09-1710 te Leiden, overl. voor 1715 
5. Jannitje doop 07-10-1711 te Leiden, overl. na 1770 
6. Catharina doop 12-09-1714 te Leiden, overl. 23/30-01-1779 te Leiden 
7. Jakobus doop 29-11-1716 te Leiden, overl. na 1781 
8. Johannes doop 08-02-1719 te Leiden, overl. 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie (07)/08 Stouten.) 
 
Wat nu volgt, is een soort eenmansactie van iemand die zijn ware naam niet wenste prijs te 
geven. Bij de kinderen van Jannetje Siewers die met Denijs Stouten (generatie (07)/08 Stouten) is 
getrouwd, staat Jan Siewers driemaal samen met Seijtje Elias Lettier in de doopboeken. Hij moest 
haar vader wel zijn. Seijtje Elias is in elk geval zeker haar moeder. Siewers is een niet zo vaak 
voorkomende patroniem die als naam in het Waalse ficher van het CBG voorkomt met spelwijze 
Siwer en Siverts. Seijtje’s familienaam is rijk aan spelwijzen en het huwelijk met Jan staat te boek 
onder een sterk afwijkende variant. 
Net als bij de nog volgende familie De Haan het geval was, ben ik jarenlang geen stap vooruit 
gekomen met de vader van Jannetje. Het huwelijk was onvindbaar en de dopen leken bij het een 
of andere streng verboden geloofsgenootschap plaatsgevonden te hebben, want er was geen 
spoor van te bekennen. Pas toen Jan overleed, gaf alleen het begraafboek enige zekerheid dat 
het huwelijk met Sijtje daadwerkelijk voltrokken moest zijn. Het was logisch om aan te nemen dat 
het huwelijk en de dopen op een echte achternaam in plaats van een patroniem opgeschreven 
waren. Maar onder welke naam? Bij het vijfde kind van Sijtje’s oudere zus Catharina zijn in 1714 
een Jan Stevense van der Steen en Sijtje Littiae doopgetuigen. Het komt echter vaak genoeg voor 
dat een mannelijke doopgetuige niet getrouwd is met een tegelijk genoemde vrouw, en op Van 
der Steen staat het huwelijk niet. Daarnaast heten de broer en zussen van Jannetje consequent 
Siewers en heb ik lang gedacht dat Siewers weer een verbastering was van Siebert/Sijbrecht. 
(Waar Stevens een verschrijving van kon zijn en Stevens/Van der Steen kon ook rustig verwisseld 
worden, gelet op de gekste verbasteringen die ik al heb gezien. 
Jan Siewers en Sijtje Lettier moesten toch rond 1703 gehuwd zijn, waarschijnlijk in Leiden. Dus 
heb ik vanaf 1703 het ondertrouwregister pagina voor pagina nagekeken en toen kwam iets 
tevoorschijn wat er toch (achteraf gezien beschamend logisch) uitzag: een Jan Stevens huwde in 
1704 met een Sijtje Like, geassisteerd met een Maria Jacobs (mij beter bekend als Maria Clique). 
En ja, op die patroniem verschenen direct alle kinderen, behalve Catharina, want zij is 
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ingeschreven als, jawel: een Van der Steen-tje. Nu denkt u zeker dat de familie dus toch als Van 
der Steen door het leven ging? Nou, mooi niet. 
Hier volgen de zo lang verborgen gebleven gegevens. 
 

KO 19-12-1704, DD105v. 
Jan Stevens, lakenwr., jongeman van Leijden, woont op de Middelstegraft bij de Vlerefteegh, 
vergezeld met Aelbert de Jonge sijn schoonvader woont alsvooren, huwt met Sijtie Like, 
jongedochter van Leijden woont op de Langegraft onder d’24 huyfen, geassisteerd met Maria 
Jacobs [M.J. Clicke] haer moeder woont alsvoren. 

 
NH-doopboek en klapper nr. 617, kinderen van Jan Stevens en Cijtje Elias/Litje 

 09-10-1705 Jan, PK, getuigen Elias Litje, Swaentje Albertsdr. 

 23-08-1707 Marij, HK, getuigen Elias Maertensz, Marij Klické. 

 16-10-1708 Maria, HK, (ma: Fijtje Maertensdr.), getuigen Elias en Marij Maertens. 

 18-09-1710 Catharina, HK, getuigen Henrik Roelofse, Maria Elias. 

 07-10-1711 Jannitje, HK, Hendrick en Marijtje Rouhof. 

 12-09-1714 Catharina, PK, (ouders: Johannes van der Steen en Sijtje Lijtje), getuigen: Esaias 
Midblee en Catharina Lijtje. 

 29-11-1716 Jakobus, PK, Hendrik Rouhof en Rachel Koolsloot. 

 08-02-1719 Johannes, MK, Jesaias Mutblee, Pieetje Catrijn Litjiee. 
 
Nog geen tien jaar nadat hun laatste zoon geboren is, trouwt als eerste nakomeling Maria, nog 
geen twintig jaar oud. Ook Jannetje stapt tamelijk jong het huwelijksbootje in, zij is dan achttien. 
 
Maria Siewers en Christiaen Schuttelaer 03-07-1728 KK247 
Jannetje Siewerse en Denijs Stouten  19-08-1730 LL126 
Catharina Sipers en Joost Overduijn Jr. 06-11-1733 MM98v 
Jacobus Siewers en Judith Geluk   18-04-1739 NN170v 
 
KO 1728. 
Christiaen Schuttelaer, lakenwerker, jongeman van Leijden, huwt met Maria Siewers, 
jongedochter van Leijden, woonende op de Langegragt, geassisteerd met Zijtje Lutje, haar 
moeder, wonende alf boven. 
 
KO 1730. 
Denijs Stoute, lakenw., jongeman van Leijden, wonende in de Cingelftraat, geassisteerd met Claas 
Stoute, zijn vader, wonende als vooren, huwt met Jannetje Siewersse, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Langegt. bij de Boerepoort, geassisteerd met Seijtje Elias, haar moeder, wonende 
als vooren. 
 
KO 1733. 
Joost Overduijn de Jonge, weduwnaar van Maria Morna, huwt met Catharina Sipers, 
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft bij de Oostdwersgraft, vergezeld met Sara 
Letje, haar moeder, wonende alsvooren. 
 
KO 1739. 
Jacobus Siewersz:, lakenwr., jongeman van Leijden, wonende op de Langegragt, vergezeld met 
Jan Siewersz. zijn vader, wonende alsvooren, huwt met Judith Geluk, jongedochter van Leijden. 
 
Zeker tien jaar woont het gezin op de Langegracht. Jan was zoals zoveel bewoners aan die gracht 
een lakenwerker. Sijtje Lettier woonde al in 1704 aan de “Langegraft onder d’24 huyfen” (dit is 
het Hof de 24 huizen, noordzijde Langegracht op het huidige EWR-terrein); andere adressen zijn 
gewoon “Langegraft”, ook “Langegracht bij de Boerepoort” in 1730 (is zuidzijde Langegracht, 
tegenover het huidige EWR-terrein) en “Langegraft bij de Oostdwersgraft” in 1733. 
 
De gezinsleden verschijnen vaak als doopgetuigen van elkaars nakomelingen. 
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NH-doopgetuigen bij Joost Overduin en Caatje Siewers zijn in: 1734 n.v.t. 
1738, 1740 en 1747 Jan Siewers en Sijtje Litje. 
1743 en 1750 Jacobus Siewers en Judick Geluk. 
Kaatje is in november 1763 nog NH-doopgetuige. 
 
NH-doopgetuigen zijn bij Jacobus Siewers en Judith Geluk in (zie Siebers/Siewers): 
1742 en 1747 Jan Siwers en Sijtje Litije. 
1745 Jezaias Mudblee, Marijtje Rugrok. 
1751 Abrham Swath, Marijtje de Toelieu. 
1753 Jan Siewers, Elisabeth Jonker. 
 
NH-doopgetuigen bij Christiaen Schuttelaer en Maria Siewers in 1730 (enige kind?) n.v.t. 
 
Behalve over zeer zeldzame overlijdensgegevens, beschik ik verder alleen over een aantekening in 
het bevolkingsregister van Jacobus. 
 
Begraafboeken van 1645 tot 1810 gekeken bij Siewers.  

 20-27 nov. 1751 Liteij (Sijtje) vrouw van Jan Siberse, Bw. 

 Caatje Siemerse (= Siewerts) wede. v. Joris Overduijn. P.B. tussen 23 en 30 jan. 1779. 
 
Zwarte lade Siewerts. 

 ca 1762 SA1832 nr. 70. Jacobus Siewers. Op de fiche staat dat hij huurder is, 1 man. 
Bijwoonders zijn Sijme Boom, vrouw en 1 kind (geen datum). Na Jacobus staat bij de huurders 
Johannes van Noord 5-1-1762, dus woonde Jacobus reeds daarvoor op het adres. 

 
Al met al is het beeld van dit gezin toch redelijk compleet. De volgende generatie bezorgde mij 
weer enige nieuwe hoofdbrekens ... 
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 Generatie (09)/10 (Stevens)/Siewers       
 
 
Man      Vrouw 
Naam: Steven ... (van der Steen?)  Swaentje Meinderts/Maertens 
Geboren: ca 1650 te    ca 1650 
Overleden: ca 1682 te Leiden?   voor 1736    
Geloof: NH?     NH 
Adressen: Leiden    Hoygraft (1687), w.s. Vestestraet (1697), 
      w.s. Middelstegraft (1704) 
Beroepen: ?     Huisvrouw 
Vader:      Meindert  ... is het meest aannemelijk 
Moeder:       
 
Huwelijk: ca 1674 
 
Kinderen 
1. Meijndert doop ca 1675 te Leiden, overl. na 1741 
2. Jan  doop ca 1680 te Leiden, overl. na 1751, na 1761? 
 
Kinderen van Albert Jonker en Swaantje Meijnderts 
1. Sara   doop 22-03-1689 te Leiden, overl. na 1732 
2. Albertus  doop 11-05-1692 te Leiden, overl. na 1733? 
3. Lijsbeth doop 25-09-1698 te Leiden, overl. na 1752 
             
 
Er was eens een Steven die rond 1674 trouwde met een Swaentje. Het paar werd gezegend met 
in elk geval twee gezonde zonen: Meijndert en Jan, die het levenslicht in Leiden aanschouwden. 
Tja, en wat gebeurde er toen? 
Steven verdween van het toneel, maar leefde tot in 1719 voort via de naam die zijn beide zoons 
tot in dat jaar noemden: Meijndert en Jan Stevenszoon. Waarom zij allebei overgingen op het 
voeren van de patroniem Siewers blijft een raadsel, hoewel zoiets toch vaker voorkwam.  
Maar het verhaal gaat verder met Swaentje. Ook haar voorgeschiedenis is behoorlijk schimmig. 
Waar is ze geboren en getogen, waar en wanneer huwde ze precies met Steven, waarmee 
verdiende ze de kost nadat haar man overleed? Want ze moet toch op een gegeven moment 
weduwe geworden zijn.  
Swaentje hertrouwt met een zekere Evert Hesselingh (of misschien beter gezegd: Olfert Esseling, 
mogelijk een Lutheraan, afkomstig uit Duitsland). Weer rijzen dezelfde vragen: waar en wanneer 
vond dat huwelijk plaats? Kregen zij kinderen? Waar is de voogdijregeling voor Meijndert, Jan en 
eventuele andere kinderen uit haar eerste huwelijk met Steven?  
Opnieuw wordt ze weduwe, al is ze niet duidelijk meervoudig weduwe (“laest weduwe”) volgens 
het ondertrouwregister wanneer ze in 1687 met Aelbert Jonker huwt. En wederom ontbreekt een 
aantekening van de weesmeesters over de ongeveer elf en zeven jaar oude Meijndert en Jan. Dit 
huwelijk is in ieder geval de eerste heldere aanwijzing dat zij Meijndert en Jan’s moeder moet 
zijn. Want haar nieuwe echtgenoot vergezelt zijn stiefzonen bij hun huwelijken. 
 
KO Z112, 25-07-1687. 
Aelbert Jonker, jongeman van Eijndhoven, drappier, Olyphantspoort op de Hoygraft, geassisteerd 
met Niclaes Lasaer zijn bekende op de Haerlemstraet, huwt met Swaentje Maertens, weduwe van 
Evert Hesselingh [Esseling], wonende op de Hoygraft, geassisteerd met Cathalijna Jans haar 
bekende aldaar en Grietje Meijnderts, haar bekende op de St Jacobsgraft. 
 
Ze krijgen samen nog een dochter in 1689 en een zoon die in 1692 gedoopt wordt. Het meisje 
Lijsbeth hoort ook bij dit gezin; zij is een nakomertje. In 1698 zal Swaentje reeds de veertig 
gepasseerd zijn. Haar huwelijksgetuigen en de mensen die bij de dopen aanwezig zijn, bieden 
vrijwel geen houvast voor een eventuele familierelatie met haar of haar eerste man Steven. 
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NH-dopen van kinderen Aelbert Jonker en Swaentje Meijnderts zijn in: 

 22-03-1689 Sara, HK, getuige Maartje Jans. 

 11-05-1692 Albertus, MK, getuigen Jan Willems, Jannetje Delmeer, Jan Jans Puij, Jannetje 
Pieters. 

 
NH-doopboek De Jong. Kind van Aelbert en Swaantje Meinders. 

 25-09-1698 Lijsbeth, getuige Susanna Thomas. 
 
Een jaar voor de geboorte van zijn halfzusje, trouwt als eerste Meijndert. De daarbij genoemde 
Swaentje Mijnhuijsen is vermoedelijk zijn moeder Swaentje. 
 
Meijndert Stevensz. met Neeltje Jans Bosman 29-03-1697 BB223 
Jan Stevens (Siewers) en Sijtie Like (Lettier)  19-12-1704 DD105v 
Sara de Jongh en Isack van den Bergh  16-06-1708 EE76 
Elisabeth de Jongh en Andries Meulenaar  24-07-1717 GG206 
Meijndert Siewers met Lydia Regnent  24-08-1731 LL200v    
Lijsbeth Jonker en Pieter Donker   31-07-1733  MM81v 
Geen huwelijk Albert Jonker gezien; evenmin op Albert de Jong. 
 
KO 1697, klapper 211. 
Meijndert Stevensz., spinner, jongeman van Leijden, wonende in de Vestestraet, geassisteerd met 
Aelbert Joncker, zijn vader, mede aldaar, huwt met Neeltje Bosman, jongedochter van Leijden, 
wonende op de Uytterstegraft, gassisteerd met Swaentje Mijnhuijsen, haar bekende, mede 
aldaar. 
 
KO 1704. 
Jan Stevens., Lakenwr., jongeman van Leijden, woont op de Middelstegraft bij de Vlerefteegh, 
vergezeld met Aelbert de Jonge, sijn schoonvader, woont alsvooren, huwt met Sijtie Like, 
jongedochter van Leijden, woont op de Langegraft onder d’24 huyfen geassisteerd met Maria 
Jacobs [M.J. Clicke] haer moeder woont alsvoren. 
 
KO 1708. 
Isack van den Bergh, spinder, jongeman van Utregt, huwt met Sara de Jongh, jongedochter van 
Leijden, woont in de Verwerftraet, vergezeld met Sijtge Elias haar snaar, woont op de 
Uijtterftegragt. 
 
KO 1717. 
Andries Meulenaar, lakenwr., jongeman van Leijden, huwt met Elisabeth de Jongh, jongedochter 
van Leijden, wonende op de Uijtterftegragt, vergezeld met Susanna Meijnderts haer moeder, 
woonende alfboven. 
 
KO 1731. 
Meijndert Siewers, weduwnaar van Neeltje Jans [Bosman], wonende in de Vestestraat, vergezeld 
met Albert de Jonker, zijn stiefvader, in de Burgpoort, huwt met Lydia Regnent. 
 
KO 1733. 
Pieter Donker, lakenwr., jongeman van Leijden, huwt met Lijsbeth Jonker, (4 kind.), weduwe van 
Andries Molenaar, wonende op de Middelwegh, vergezeld met Anna Molenaar, haar snaar en 
met  Sara Jonker haar suster woonende in de Burgpoort. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Meijndert Stevens, niets op Siewers en Neeltje Bosman: 
1698 Alberd de Jong, Swaentje Meiders. 
1701, 1703, 1705, 1706, 1708 en 1710 n.v.t. 
1702 Tomas Stevens, Maria Abrams [geen huwelijk gezien]. 
Meindert Siebers en Neeltje zijn nog in februari 1728 samen NH-doopgetuigen bij een kleinkind. 
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RK-doopgetuigen bij de kinderen van Isac van den Berg en Sara Jonker zijn in: 
1709 o.a. Joannes Bosman, 1711 n.v.t. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Andries Meulenaar en Elisabeth Jonker zijn in: 
1724 Meijndert de Vries, Susanna Simon. 
1727 Barent van Hoftige, Sara de Jong [Jonker]. 
1730 Johannes Monsioert, Marijtje Letten [Lettier?]. 
1732 Albert de Jonker, Sara van den Berck. 
 
Weeskamer voogdijboek N178 
Cornelis Molenaar, opperman van de stad ende Johannes Bovekam, soldaat, beijde oomen [w.s. 
vaderszijde], zijn voogden gesteld over  - vier - nagelatene kinderen van Andries Molenaar, 
gewonnen aan Lijfbeth de Jongh, spinfter op de Middelweg. Comparanten hebben den voogdije 
aangenomen en op 14 dito [augustus 1733] eed gedaan. Den voorn. boedel is ten zelve dage 
gerepudieert. 
 
NH-doopgetuige bij een kind van Pieter Donker en Lijsbeth Jonker is in 1734 is o.a. Aalbert 
Jonkers. 1735 n.v.t. 
 
Bij zowel Meijndert’s eerste nakomeling als bij het eerste kleinkind via Jan in 1705 is oma 
Swaentje aanwezig. Achtereenvolgens noemt zij zich in 1687 Swaentje Maertens, in 1697 
verandert het in Mijnhuysen, vermoedelijk een verbastering van Meinders onder welke naam ze 
reeds sinds 1689 bekend is. In 1705 stelt zij zich voor als Swaentje Albertsdr (eigenlijk 
Aelbertsvrouw). Tot slot komt haar naam in 1735 nog eenmaal voor en wel als Trijntje Meijnders. 
Aangezien haar oudste (?) zoon Meijndert heet, is het toch het meest aannemelijk dat hij naar 
haar eigen vader Meijndert vernoemd is en dat deze reeds overleden was toen zij met Aelbert 
trouwde. Dus waar kwam dan Maertens vandaan, of zou ook dit weer een verhaspelde naam 
zijn? 
Tussen de getuigen bij Meijndert’s kroost staat een Tomas Stevens. Een passend huwelijk heb ik 
niet gezien. Wat verder wel duidelijk wordt, is dat Meijndert en Jan bitter weinig met elkaar 
optrekken. Ze worden slechts één maal samen genoemd, namelijk pas in een voogdijregeling uit 
1735 voor enkele kleinkinderen van Meijndert. 
 
Swaentje is voor juni 1735 gestorven. Hoogbejaard hertrouwt Aelbert met een weduwe en dit 
keer zijn de rollen omgedraaid, want stiefzoon Meijndert is daarbij zijn belangrijkste getuige. 
 
KO MM216v, 17-06-1735. 
Aelbert de Jonker, weduwnaar van Trijntje Meijnders, woonende in de Vestestraet, vergezeld met 
Meijndert Siebers, zijn aenbehuwde zoon, woonende in de Vestestraet omtrent de Groenesteeg, 
huwt met Pleuntje van der Laen, weduwe van Abraham Ponse. 
 
Voogdij Cornelia Siewerts 214v. 
Zij is de vrouw van Pieter Haak. Voogden zijn Mijndert Sivertsz., lakenwr. Groot Vader en Jan 
Sivertsz: Lakenwr. Oud Oom. 19 aug. 1735. (Bij NH-dopen zijn opa Meijndert Siewers en Lydia 
Reverend regelmatig doopgetuigen tot 1735.) 
 
Notaris P. Soetbrood, 1761 Judith Geluk en Jacobus Siewers akte 525. 
 
Overige gegevens 
 
Het verband met de onderstaande personen is nog niet helemaal duidelijk. 
 
KO FF248v, 28-04-1714. 
Jan Kortgras (1 kind), weduwnaar van Sara de Matter, wonende in de Jan Vossensteegh, 
vergeselschapt met Jan de Matter, sijn schoonvader, wonende als vooren, met Maria van der 
Steen, jongedochter van Leijden, wonende in de Scheijstraat, vergeselschapt met Catharina Litjé, 
haar bekende, wonende als vooren. 
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In 1719 Zijn Jan Stevense en Sijtje Lietie NH-doopgetuigen bij een kind van Jan Kortgras en Marij 
van der Steen. 
 
In 1743 en 1745 zijn Jan Kortgras en Marijtje van der Steen NH-doopgetuigen bij een kind van 
Pieter Starkenburg en Marijtje Kortgras. N125. 
 

 Notaris Josua L’Ange, 1747 Jacob Stevense, test. nr 90?, Siewerse 08/09? 

 Schuldboek deel LL, folio 103, Jan Siebers, overleden ten huize van Adam Wissel, acte van 
sequestratie 10-01-1769. [Verder vrijwel geen bijzonderheden, verwijzing naar extract uit 
notulen, bode Pieter Pottum.]  

 
Mogelijk is de bekende van Swaentje: 
KO ca 1680: Thomas Bleijn, greijnwercker, jongeman van Leijden, huwt met Grietge Meijnderts, 
weduwe van Hendrick de Keijfer, wonende in de Barbersteegh, geassisteerd met Heijndrickie 
Maertens haer bekende in de Langestraet @ met Jannetge Willems, haer nicht op de 
Uijterstegraft. 
 
Huwelijk 1663 met H. de Keijser: Grietje komt uit Leer in Oost-Vriesland en wordt geassisteerd 
door Maddelena Maertens haar “moy in de Toornsteech”. 
NH-doopgetuigen zijn n.v.t. Alle namen nagetrokken, niets lijkt echt van toepassing te zijn, de 
aanwijzingen zijn te vaag. 
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  Generatie (09)/10 De Wilde        
 
 
Gegevens Man     Vrouw 
Naam: Jan de Wilde    Maria de Groot 
Geboren: ca 1655 te Amsterdam?  ca 1655 te Amsterdam? 
Overleden: na 1708    voor 1700 
Geloof: NH     NH 
Adressen: Amsterdam, Doetelberg, Leiden:  Amsterdam, Doetelberg, Leiden: 

Langegraft (1699), ’t Koolgragtje (1709)| Koolgraft [= Emmastraat] (1696) 
Beroepen: Spinder (1709)   Huisvrouw 
Vader: ... de Wilde    ... de Groot 
Moeder:       
 
Huwelijk: ca 1670 te Amsterdam? 
 
Kinderen 
1. Susanna doop ca 1670 te Amsterdam, overl. na 1694 te Leiden? 
2. Maria   doop ca 1672 te Doetelberg, overl. voor 1729 
3. Lijsbeth doop ca 1675 te Amsterdam, over. 01/08-12-1701 te Leiden 
4. Jan  doop ca 1680 te Leiden, overl. na 1708 
5. Katharintje doop 24-05-1688 te Leiden, overl.  
6. Jacoba ? doop 17-07-1697 te Leiden, overl.  
 
NH-doopboek, kinderen van Jan de Wilde en Lijsbeth Philps. Reba 
1. Mathijs doop 03-01-1700 te Leiden, overl. na 1736 
2. Philp   doop 02-03-1701 te Leiden, overl. jong? 
3. Elizabeth  doop 05-02-1702 te Leiden, overl. jong? 
4. Marij  doop 29-04-1701 te Leiden, overl. na 1720 
5. Jan   doop 16-11-1712 te Leiden, overl. jong? 
             
 
(Zie voor aansluiting generatie (08)/09 Stouten.) 
 
De voorgeschiedenis van Maria de Wilde’s ouders is tamelijk vaag. Op basis van de huwelijken 
van hun in Leiden trouwende kinderen valt op te maken dat Jan de Wilde en Maria de Groot rond 
1670 getrouwd moeten zijn. Ze kregen in elk geval twee kinderen in Amsterdam, Maria, gehuwd 
met Nicolaas Stoute, kwam ongeveer twee jaar later in Doetelberg ter wereld en rond 1680 
streken ze in Leiden neer. Daar is zeker één kind en mogelijk een tweede gedoopt. In Amsterdam 
is echter geen spoor van de dopen van hun nakomelingen op naam van De Wilde te vinden, noch 
het huwelijk van Jan en Maria. Verder is Doetelberg een vooralsnog onbekende plaats, die zeker 
niet in de buurt van Amsterdam ligt (heeft gelegen). Het gemeentearchief van Amsterdam heeft 
een bestand met alle plaatsen van herkomst van daar ondertrouwende personen, waarin 
Doetelberg geen enkele keer genoemd wordt. Het zou mij niet verbazen als het een klein plaatsje 
in Vlaanderen of  Duitsland is (geweest). 
 
NH-doopboek, kinderen van Jan de Wilde en Maria de Groot. 

 24-05-1688 Katharintje, MK, getuigen Moses Karelsz. [Frese, gehuwd met:], Klaasje Pernee, 
Magteltje Troeije. 

 17-07-1697 Jacoba, PK, (ma: Maartje Claas), getuige Lijsbeth Claas. 
 
Niet lang na de geboorte van Jacoba (als zij tenminste inderdaad een kind van dit paar is), 
overlijdt Maria de Groot. Jan de Wilde hertrouwt in februari 1699 met Lijsbeth Philips Reba, die 
nog niet eerder gehuwd was. Een voogdijregeling voor de kinderen uit het eerste huwelijk heb ik 
niet aangetroffen. 
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KO CC37vd, 21-02-1699. 
Jan de Wilde, weduwnaar van Maria de Groot, wonende op de Langegraft, geassisteerd met 
Christoffel Marchie, sijn schoonzoon in de Verwerstraet, huwt met Lijsbeth Philps [Reba], 
jongedochter van Leijden, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Annetge Jans, haer 
moeder, mede aldaar. 
 
Samen zorgen ze ervoor dat Maria en Lijsbeth nog een paar halfbroers en -zusjes krijgen. De 
eerste drie kinderen volgen elkaar zeer snel op. Van het vierde kind klopt de doopdatum niet en 
ongeveer negen jaar later brengt Lijsbeth nog een nakomertje ter wereld. Uiteraard is het 
denkbaar dat tevens enkele kinderen op Jan ...zn [de Wilde] ingeschreven zijn, maar ja. 
 
NH-doopboek, kinderen van Jan de Wilde en Lijsbeth Philps [Reba]/Riebart. 

 03-01-1700 Mathijs, HK, getuigen Mathijs Veran, Catharijn Mathijssen. 

 02-03-1701 Philp, PK, getuigen Phlip Jans Reba, Annetie Veran. 

 05-02-1702 Elizabeth, PK, getuigen Jacob van de Vies, Katharijn Louwerens. 

 29-04-1701 [niet op die datum volgens fiche doopboek Marekerk], Marij, MK, getuigen 
Matthijs van de Elsfe en Marijtie Tijsse. 

 16-11-1712 Jan, MK, getuige Catrina Celosse. 
 
Verspreid over een periode van zo’n dertig jaar huwen vier kinderen van Maria de Groot en twee 
kinderen van Lijsbeth Reba in Leiden. 
 
Susanna de Wilde met Christoffel Marchie  sept. 1695 BB104v 
Maria de Wilde en Claes Stout   14-04-1696 BB154 
Lijsbeth Jans [de Wilde] en Denijs de Vrouw  [24-04-1701] CC189v 
Jan de Wilde met Anna Gruijsman   23-06-1708 EE78 
Maria de Wilde met Daniel Schouten  12-07-1721 HH252v  
Matthijs de Wilde met Gerritje de Reus  28-07-1724 II265 
 
KO 1695. 
Christofel Marchie, spinder, jongeman van Brussel, huwt met Susanna de Wilde, jongedochter 
van Amsterdam, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Maria de Wilde, hare suster, mede 
aldaer. 
 
KO 1696. 
Claas Stout, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende in de Westhavestraet, geassisteerd 
met Jacobus Stout, zijn broeder, mede aldaer, huwt met Maria de Wilde, jongedochter van 
Doetelberg, wonende in de Westhavestraet, geassisteerd met Marijtje de Groot, haer moeder, 
wonende op de Koolgraft. 
 
KO 1701. 
Denijs de Vrouw [van der Blom] huwt met Lijsbeth Jans, jongedochter van Amsterdam, wonende 
in de Vestestraet, geassisteerd met Lijsbet Pilips haer [stief-]moeder, woont op de Hooygraft. 
PK fol. 115. Getroud 24 april 1701.  
 
KO 1708. 
Jan de Wilde, lakenwerker, jongeman van Leijden, wonende op de Koolgraft, geassisteerd met 
Jan de Wilde, zijn vader, woont als boven, huwt met Anna Gruijsman, jongedochter van Leijden. 
(Haar vader heet Gerrit, haar moeder is Josijntje Balthens.) 
 
KO 1721. 
Daniel Schouten, schrobbelaar, jongeman van Leijden, huwt met Maria de Wilde, jongedochter 
van Leijden, woonende op de Langegragt, geassisteerd met Elisabeth Ribba haer moeder, 
woonende alsboven. 
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KO 1724. 
Matthijs de Wilde, Cladschilder, jongeman van Leijden, woonende op de Oude Vest, geassisteerd 
met Elizabeth Ribba, sijn moeder, woonende alsboven, huwt met Gerritje de Reus, jongedochter 
van Leijden. 
 
Laatstgenoemde zoon Matthijs heeft een binnen deze familietak vrij uitzonderlijk beroep. Een 
kladschilder is een huisschilder, maar kan ook een kunstschilder zijn die de schone kunsten niet 
helemaal machtig is. Een huisschilder vervaardigde ook het handgeschilderde behang in de 
huizen van de gegoede burgerij. 
 
Uit de echtelijke verbintenissen zijn meerdere kleinkinderen gedoopt. Zeker bij een gezin met een 
onbekende achtergrond, kunnen de doopgetuigen belangrijke aanwijzingen voor meer 
verbanden geven. 
 
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Jan de Wilde en Anna Gruijsman zijn in: 
1709 Jan de Wilde en Lijsbeth Rebba. 
1711, 1716 en 1718 n.v.t. 
1714 Lijsbeth Ribbee. 
 
De ouders van Lijsbeth Philps zijn Philp Jansz [Reba] en Annetge Jans [Verran] die in 1679 huwen, 
zie KO X107v. In 1705 laten een zekere Abram de Wilde en Dorothe Feram hun kind NH dopen. 
Het huwelijk niet gevonden op man, de doopgetuigen zijn Jan Feram en Catrina Claas.  
NH-doopgetuigen bij de kinderen van Matthijs de Wilde en Gerritje de Reus zijn geen familie. Zelf 
zijn ze wel tot in 1741 NH-doopgetuigen bij kinderen van Denijs van der Blom, ged. 25 maart 1703 
gehuwd met Elizabeth Waelwijk [zie te zijner tijd generatie 09 Torenvliet/Van Wijk-tak].  
Geen kinderen van Christoffel Marchie in het Waalse of NH-doopboek gevonden; evenmin van 
Maria de Wilde en Daniel Schouten. 
 
Genealogische Bijdragen Leiden en omstreken, SR99, jaar 1992.  
Uit: Stamreeks Van der Blom, uitgezocht door dhr P.J.M. de Baar: 
“Denijs van der Blom huwt op 24 april 1701 in de PK met Lijsbeth Jansdr. de Wilde [Lijsbeth Philips 
Reba is stiefmoeder]. Zij laten kinderen dopen in 1702/3/5/6/8. [ingekort] 
De geboorte van het laatste kind [28-11-1708] zal de moeder het leven gekost hebben, want in de 
week van 1-8 Dec. 1708 werd op een bolwerk begraven de vrouw van Denijs van der Vrongh (= 
Blom). 
Denijs de Vrongh wilde gaan hertrouwen en daarom moesten er over zijn nog levende vier 
kinderen voogden gesteld worden. Op 4 maart 1709 accepteerden Jan de Wilde, spinder, 
grootvader, en Hendrik Quevron, saaywever, oom de voogdij over ... kinderen van Lijsbeth de 
Wilde en Denijs Quevron. Op 24 maart 1709 hertrouwde Denijs de Vrongh, wonende op het 
Weijtje op de Langegragt, met als getuige Jan de Wilde, zijn schoonvader, wonende op ‘t 
Koolgragtje, in de PK met Neeltje Jans. Bij een kind uit dat huwelijk zijn in 1709 Matthijs de Wilde 
en Gerritje de Reus NH-doopgetuigen.” 
 
De naam De Wilde is natuurlijk zeer algemeen. Of het volgende paar dan ook tot de clan behoort 
is nog een raadsel. 
 
Klaas de Wilde met Jacobmijntje Geluk 25-06-1728 KK245 
Klaas de Wilde de Jonge, jongeman van Leijden, Langegraft bij de drie Klapbruggens, geassisteerd 
met zijn vader, huwt met Jacobmijntje Geluk, jongedochter van Leijden, adres alsboven. 
NH-doopgetuigen in 1729 zijn onder andere Dirk de Wilde en Santje Litje. [zie ook generatie 09 
Siewers].  
 
Ook dit is een familie waarover nog veel te ontdekken moet zijn. 


